
Oddzńał Chńrunrgiń Osó nnej

I{umery telefonrów:

Dyalrka lekarska/Sekrętariń - 41 240 12 50
Dyzurka pielęgniarek - 41 240 12 50
Odcinek poopęracyjny - 41 240 12 30

ordynator: dr n. med. Jarosław Kozera

tel. 41 240 12 95

Pielęgniarka Oddziałowa; Celin a Ziarnik

tel. 41 240 13 24

zakres świadczen:

Oddział Chirurgii Pełni stały ostry dyżur. Wykonywane są w nim planowe i doraźne
Procedury oPeracyjne i diagnostyczrrc przy użyciu technik klasycznych, endoskopowych
oraz laparoskopowych w zakresie chirurgii ogólnej, endołrynol oglóznej,
gastroenterologicznej oraz onkologicznej.

Oddziń wykonuje:

biopsje narządowe,
małoinwazyjny drenaż ropni i zbiorników wewnątrzbzusznych orazw miednicy maĘ,
operacje wycięcia g ruczołu tarczowego
operacje wycięcia gruczołu piersiowego
oPeracje onkologiczne w zakresie tarczycy, piersi (łącznie z operacjami oszczędzającymi)
oraz tkanek miękkich
operacje całkowitego iczęściowego wycięcia żołądka z zastosowaniem staplerów
operacje przepuklin rozworu pzełykowego, oraz kardiomyotomiipzełyku iwpustu
wycięcie dwunastnicy itrzustkigłowy, trzonu lub ogona triustki
oPeracje trzustki w ostrYch i przewlekłych zapaleniach trzustki (planowane rozszezenie
zabiegów operacyjnych o splanchnicektomię torakoskopową) "

operacje wycięcia guzów wątroby (resekcje wątroby)
oPeracje dróg zółciowych (wycięcie pęcherzyka zółciowego ioperacje kamicy przewodowej)
zakładanie Protez do dróg zółciowych, w tym zabiegi laparoskopowe orazleczenie
endoskopowe)
wYcięcie jelita cienkiego oraz operacje resekcyjne jelita grubego w pełnym zakresie włącznie
z ultraniskim wycięciem odbytnicy orazwybarcńeniem zóiorniklow jóitońycn tpóucńl 
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w chorobach nowotworowych oraz zapalnych jelit z zastosowaniem staplerów
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operacje przepuklin brzusznych, pachwinowych iudowych pierwotnych, pooperacyjnych
i nawrotowych (klasyczne oraz z zastosowańiem siatekj
oPeracje Proktologiczne (wycięcie przetok i ropniokołoodbytniczych), operacje szczelin
odbYtu, wYcięcie hemoroidów, plastyka odbytu, wycięcie pólipo* xaiiału odbytu i odńńnicy)
operacje żylaków kończyn dolnych (pierwotnych i nawrotowych)
dermatochirurgii

Oddziń dYsPonuje możliwościązaklailania portów do chemioterapii orazprzezskórnych
gastrostomii metodą endoskopową (PEG).

Lękarze oddziałuchirurgicznego udzielają porad chirurgicznych w ramach dwóch poradni
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Chirurgicznych
schorzeń sutka

w olkuszu i wolbromiu oraz poradni proktolo gscznej, atakżew poradni
i Poradni Onkologicznei.


