
Odd ział [Jra zow o Ortop edy czny

Lokalizacj a:

IV piętro Budynek głowny

Num er l numery telefonów :

Dyżurka lekarska - 41 24a n 42
Dyżurka pielęgniarek - 41 240 12 53

Ordynator - lek. med. Krzysztof Dziurowicz

tel.41 240 12 43

Pielęgniarka oddziałowa - Elżbieta Ciepluch

zakres świadczeń:

Obecnie Oddzińdysponuje 26-małóżkamiw tym 4-małóżkami obserwacji pooperacyjnej
rozmieszczonymi na 5 salach.
Kadrę medycznąOddziału stanowi zespół  -chlekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i
traumatolo g1i narządu ruchu, 3 -ch rezydentów.
Oddziń Posiada akredytację MinisterstwaZdrowiaumożliwiaj ącąprowadzenie specjalizacji i
stźy w zakresie ortopedii i traumatologiinarządu ruchu.

Leczymy w Oddziale ok.ll00 pacjentów rocznię i wykonujemy ok. 800 zabiegów, w tym 150
zabiegów protezoplastyki pierwotnej i rewizfnej stawów biodrowych i kolanowych.

P onad połowa 1 eczonych to p o szko dowani z naj cięższymi ur azami narządu ruchu.

W Oddziale stosujemy nowoczesne techniki operacyjne:

o szeroki wachlarz zespoleń śródszpikowych
. zespolenia dynamtczne

SPecjalizujemy się w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych i kolanowych.
W zaawansowanej chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych i biodrowych stosujerny
nowoczesne systemy endoprotez mocowanych w sposób cementowany lub bezcementowy.
Dysponuj emy impl antami produkowanymi przęz wiodące światowe fi .my.

oddział|eczy pacjentów takze z dużymi znieksztńceniami stawów:

. zniekształcenia po wrodzonej dysplazji stawów biodrowych,

. wysokie zwichnię cia stawów biodrowych,



o nastgP§twa martwicy głowy kości udowej i innych chorób stawu biodrowego
przebyty ch w dziec iństwi e.

Posiadamy doświadczenie w zakresie operacji rewizyjnych stawu biodrowego. Dysponujemy
gamą implantów, w tym także zastępujących zniszczonątkankę kostną, co umożliwia nam
wymianę protez nawet przy istnieniu dużych ubytków kostnych

Po zabiegach operacyjnych zapewnione jest indywidualnie dobranę - zalężnie od potrzeb -
wcze§ne leczenie usprawniające.

W Oddziale wykonujemy również szeregzabiegów korekcyjno - naprawczych w zakresie
kończyn górnych i dolnych.

. korekcje zniększtńceń stóp dotyczące zarówno przodostopia jak i stępu . (plasĘka
palucha koślawego, palca młoteczkowatego)

. operacj ę naptawczę w zadawnionych uszkodzeniach ścięgien rękio operacje zespołów uciskowych nerwów i ścięgien kończyn gómych i dolnych ( zespół
cieśni nadgarstka, rowka łokciowego)

Pacjenci mają możliwość kontynuacji leczeniaw przysąitalnej poradni urazowo-
ortopedvczna

Oddział specjalizuje się w:

. operacyjnym leczeniu złamańkości dfugi ch ze szczególnym uwzględnieniem
pierwotnej endoprotezoplastyki bipo,larnej w złamaniach szyjki kości udowej. Leczęniu operacf nymzzastosowaniem dynamicznychzespoleń biodrowych (DHs,
DsB) i kolanowych (DCS), gwoździ śródszpikowych, płY blokowanych LCP,
techniki A.O.

. - synowektomie (operacje chirurgiczne polegające na usunięciu zmienionej błony
maziowej w obrębie stawu lub ścięgna),

. - operacje neuropatii obwodowych (zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu
łokciowego iĘ.).

. - Endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolan łącznie z w7lmianąprotez.

. otaz z zalłesutraumatologii:

. - Lęczenia operacfne i zachowawcze,urazów narząduruchu (złamania,
zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich z wyjątkiem leczenia operacyjnego
uszkodzeń kręgosłupa -stabilizacje odbarczenia i miednicy- wewnętrune stabilizacje),. - Leczenie powikłań zrostu kostnego,

. - Leczenię operacyjne i zachowawczę złamańpatologicznych (osteoporoza,
przerzuty nowotworowe do kości) zarówno kości dfugich jak i kręgosłupa którę
zaopatruj emy vertebroplastyką ( cementowanie kręgów)

. - Artroskopia stawów kolanowego i skokowego łącznie z rekonstrukcjąwięzadła
kłzyżowego przedniego kolana , szycie łąkotek).

o zabięgach korekcyjnych nabytychznieksztńcęń stóp u dorosłych


