Aktualizacja BIP z dnia 31.12.2018

Zachodniopomorska sieć szpitali
Świadczeniodawcy zakwalifikowani do poszczególnych poziomów systemu podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
Wykaz obowiązuje od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Barlinek
SZPITAL BARLINEK SPÓŁKA Z O.O. - SZPITAL
74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10, tel. 95 756 18 10, 95 74 62 963
Świadczeniodawca: Szpital Barlinek Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
http://szpitalbarlinek.pl/ e-mail: rejestracja@szpital.barlinek.pl
SZPITAL I STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; pediatria; neonatologia; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna;
izba przyjęć
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o gastroenterologia; kardiologia; położnictwo i ginekologia; neurologia; chirurgia ogólna; ortopedia i
traumatologia narządu ruchu
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Białogard
CENTRUM DIALIZA SZPITAL BIAŁOGARD
78-200 Białogard, ul. Chopina 29, tel. 94 311 37 02
Świadczeniodawca: "Centrum Dializa" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
http://www.szpitalbialogard.pl/ e-mail: sekretariat@rcm24.pl
SZPITAL I STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; pediatria; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; izba przyjęć
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o reumatologia; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 rehabilitacja lecznicza:
o w warunkach stacjonarnych: ogólnoustrojowa
o w warunkach stacjonarnych: neurologiczna
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodka
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
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Choszczno
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHOSZCZNIE - SZPITAL
72-300 Choszczno, ul. Niedziałkowskiego 4a, tel. centrala 95 765 87 47
Świadczeniodawca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
www.spzozchoszczno.pl e-mail: sekretariat@spzozchoszczno.pl
SZPITAL I STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; anestezjologia i intensywna terapia; pediatria; neonatologia;
położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; szpitalny oddział ratunkowy
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o diabetologia; endokrynologia; kardiologia; nefrologia; położnictwo i ginekologia; ortopedia i
traumatologia narządu ruchu; chirurgia ogólna; urologia
 rehabilitacja lecznicza:
o w warunkach stacjonarnych: ogólnoustrojowa
o w warunkach stacjonarnych: neurologiczna
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o tomografia komputerowa
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Dębno
SZPITAL POWIATOWY DĘBNO
74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58, tel. 95 760 20 63, 64, 65, 887 470 420
Świadczeniodawca: Szpital w Dębnie Im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
http://szpital-debno.pl e-mail: rejestracja@szpital-debno.pl
SZPITAL I STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; pediatria; neonatologia; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna;
izba przyjęć
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o gastroenterologia; onkologia; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Drawsko Pomorskie
DRAWSKIE CENTRUM SPECJALISTYCZNE
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Bolesława Chrobrego 4, tel. 94 36 30 341
Świadczeniodawca: "Szpitale Polskie" Spółka Akcyjna
http://szpitale-polskie.pl/SPSA/drawsko/ e-mail: sekretariat-drawsko@szpitale-polskie.pl
SZPITAL I STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; anestezjologia i intensywna terapia; pediatria; ortopedia i traumatologia
narządu ruchu; neonatologia; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; szpitalny oddział
ratunkowy

POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o diabetologia; gastroenterologia; gruźlica i choroby płuc; położnictwo i ginekologia; chirurgia
ogólna; ortopedia i traumatologia narządu ruchu; urologia
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub
rewizyjnej)
 świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Goleniów
SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE - SZPITAL
72-100 Goleniów, ul. Nowogardzka 2, tel. 91 466 43 00
Świadczeniodawca: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
http://szpitalgoleniow.pl/ e-mail: sekretariat@szpitalgoleniow.pl
SZPITAL I STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; anestezjologia i intensywna terapia; pediatria; neonatologia;
położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; izba przyjęć
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o gastroenterologia; neonatologia; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; ortopedia i
traumatologia narządu ruchu
 rehabilitacja lecznicza:
o w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego: ogólnoustrojowa, w tym dla określonych grup
pacjentów
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Gryfice
SZPITAL SPECJALISTYCZNY MEDICAM GRYFICE
72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27, tel. 91 384 20 61
Świadczeniodawca: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
www.medicam.pl e-mail: sekretariat@medicam.pl
SZPITAL II STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne (w tym profilu może być realizowana alergologia); neurologia;
anestezjologia i intensywna terapia; pediatria (w tym profilu może być realizowana neurologia
dla dzieci; neonatologia; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; chirurgia plastyczna;
neurochirurgia; ortopedia i traumatologia narządu ruchu; okulistyka; otolaryngologia;
urologia; szpitalny oddział ratunkowy
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o alergologia; diabetologia; gastroenterologia; kardiologia; dermatologia i wenerologia; neurologia;
neurologia dla dzieci; gruźlica i choroby płuc dla dzieci; neonatologia; położnictwo i ginekologia;
chirurgia ogólna; chirurgia plastyczna; neurochirurgia; ortopedia i traumatologia narządu ruchu;












ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci; leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży;
preluksacja; okulistyka; otolaryngologia; urologia
rehabilitacja lecznicza:
o w warunkach stacjonarnych: ogólnoustrojowa;
o w warunkach stacjonarnych: neurologiczna;
o w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego: ogólnoustrojowa, w tym dla określonych grup
pacjentów
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o tomografia komputerowa; rezonans magnetyczny; badania endoskopowe przewodu
pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia; tlenoterapia domowa
diagnostyka i leczenie onkologiczne *
świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub
rewizyjnej)
świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami
świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
programy lekowe **
świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy
świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Gryfino
SZPITAL IM. JANA PAWŁA II
74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5, tel. 91 416 21 09, 91 416 23 54
Świadczeniodawca: "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
www.szpital-gryfino.pl e-mail: izba@szpital-gryfino.pl
SZPITAL I STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; neonatologia; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; izba przyjęć
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; ortopedia i traumatologia narządu ruchu; urologia
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Kamień Pomorski
SZPITAL ŚW. JERZEGO W KAMIENIU POMORSKIM
72-200 Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 10, tel. 91 326 26 91, 91 326 26 92, 91 326 26 93
Świadczeniodawca: EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
http://www.emc-sa.pl/nasze-placowki/kamien-pomorski-szpital-sw-jerzego
e-mail: kamien-pomorski@emc-sa.pl
SZPITAL I STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; pediatria; chirurgia ogólna; izba przyjęć
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o kardiologia; dermatologia i wenerologia; neurologia; reumatologia; chirurgia ogólna; ortopedia i
traumatologia narządu ruchu; urologia
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Kołobrzeg
REGIONALNY SZPITAL
78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31, tel. 94 353 02 00
Świadczeniodawca: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
http://szpital.kolobrzeg.pl/ e-mail: kancelaria@szpital.kolobrzeg.pl
SZPITAL II STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; neurologia; anestezjologia i intensywna terapia II poziom referencyjny;
pediatria (w tym profilu może być realizowana neurologia dla dzieci); neonatologia;
położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; kardiologia; hematologia; ortopedia i
traumatologia narządu ruchu; okulistyka; otolaryngologia; urologia; izba przyjęć
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o endokrynologia; gastroenterologia; hepatologia; hematologia; kardiologia; neurologia; neurologia
dla dzieci; leczenie bólu; gruźlica i choroby płuc; neonatologia; położnictwo i ginekologia; chirurgia
ogólna; chirurgia dziecięca; ortopedia i traumatologia narządu ruchu; leczenie wad postawy u
dzieci i młodzieży; preluksacja; otolaryngologia; logopedia; urologia; okulistyka
 rehabilitacja lecznicza:
o w warunkach stacjonarnych: ogólnoustrojowa; w warunkach stacjonarnych: neurologiczna; w
warunkach ośrodka lub oddziału dziennego: ogólnoustrojowa, w tym dla określonych grup
pacjentów
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o tomografia komputerowa
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub
rewizyjnej)
 świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 programy lekowe **
 świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Koszalin
EUROMEDIC ONKOTERAPIA - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ONKOTERAPII W KOSZALINIE
75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 7, tel. 94 71 11 300, 94 711 13 01
Świadczeniodawca: Affidea Onkoterapia Sp. z o.o.
https://www.affidea.pl/
SZPITAL ONKOLOGICZNY
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 brachyterapia; radioterapia
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o onkologia
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o tomografia komputerowa
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne

Koszalin
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE
75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 7, tel. 94 348 84 00
Świadczeniodawca: Szpital Wojewódzki Im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

http://www.swk.med.pl/ e-mail: szpital@swk.med.pl
SZPITAL III STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; kardiologia; dermatologia i wenerologia; neurologia; onkologia
kliniczna; choroby zakaźne; pediatria; położnictwo i ginekologia III poziom referencyjny;
chirurgia ogólna; chirurgia dziecięca; chirurgia naczyniowa; neurochirurgia; ortopedia i
traumatologia narządu ruchu; okulistyka; otolaryngologia; chirurgia szczękowo – twarzowa;
urologia; neonatologia III poziom referencyjny; anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci II
poziom referencyjny; anestezjologia i intensywna terapia II poziom referencyjny;
chemioterapia – hospitalizacja; szpitalny oddział ratunkowy
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o diabetologia; diabetologia dla dzieci; gastroenterologia; hepatologia; hematologia; kardiologia;
leczenie chorób naczyń; dermatologia i wenerologia; neurologia; neurologia dla dzieci;
reumatologia; choroby zakaźne; neonatologia; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna;
chirurgia dziecięca; neurochirurgia; ortopedia i traumatologia narządu ruchu; preluksacja;
okulistyka; otolaryngologia; logopedia; urologia; onkologia; chirurgia onkologiczna
 rehabilitacja lecznicza:
o w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego: ogólnoustrojowa, w tym dla określonych grup
pacjentów
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o tomografia komputerowa; badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i
kolonoskopia; leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci; leczenie cukrzycy
z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub
rewizyjnej)
 świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami
 świadczenia szpitalne w leczeniu ostrego zawału serca
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 programy lekowe **
 świadczenia gwarantowane z zakresu leków stosowanych w chemioterapii ***
 świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Koszalin
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC - SZPITAL
75-252 Koszalin, ul. Niepodległości 44-48, tel. 94 342 20 51 - 53
Świadczeniodawca: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
www.szgichp.med.pl/ e-mail: sekretariat@szgichp.med.pl
SZPITAL PULMONOLOGICZNY
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby płuc; chemioterapia – hospitalizacja; izba przyjęć
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o alergologia; onkologia; gruźlica i choroby płuc
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o tlenoterapia domowa
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 programy lekowe **
 świadczenia gwarantowane z zakresu leków stosowanych w chemioterapii ***

Koszalin
PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICTWA SZPITALNEGO
75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2, tel. 94 347 16 84
Świadczeniodawca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w
Koszalinie
http://www.poliklinika.koszalin.pl/
e-mail: poliklinika@pro.onet.pl
SZPITAL OGÓLNOPOLSKI
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; izba przyjęć
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o dermatologia i wenerologia; diabetologia; gastroenterologia; gruźlica i choroby płuc; kardiologia;
leczenie bólu; neurologia; onkologia
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne

Nowogard
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL REJONOWY W NOWOGARDZIE – SZPITAL
72-200 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 7, tel. 91 392 13 56, 91 39 21 877
Świadczeniodawca: Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie
http://www.szpital.nowogard.pl/
e-mail: spsr_nowogard@wp.pl
SZPITAL I STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; pediatria; neonatologia; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna;
izba przyjęć
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o neurologia; nefrologia; kardiologia; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Połczyn-Zdrój
CENTRUM USŁUG SZPITALNYCH PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIE ZDROJU SP. Z O.O.
78-320 Połczyn Zdrój, ul. Szpitalna 5, tel. 94 36-62-524
Świadczeniodawca: Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z.o.o.
https://www.szpitalpolczyn.pl/strony/2.dhtml e-mail: sekretariat@szpitalpolczyn.pl
SZPITAL I STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; pediatria; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; izba przyjęć
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o kardiologia; nefrologia; neurologia; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; ortopedia i
traumatologia narządu ruchu; urologia
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:






o tomografia komputerowa
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
diagnostyka i leczenie onkologiczne *
świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami
świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Pyrzyce
SZPITAL W PYRZYCACH
74-200 Pyrzyce, ul. Jana Pawła II 2, tel. 91 570 25 73 wew. 210
Świadczeniodawca: Szpital Powiatowy w Pyrzycach
http://szpital.pyrzyce.net.pl/ e-mail: sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl
SZPITAL I STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; ortopedia i traumatologia narządu ruchu; anestezjologia i intensywna
terapia; chirurgia ogólna; izba przyjęć
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o diabetologia; endokrynologia; kardiologia; gruźlica i choroby płuc; chirurgia ogólna; ortopedia i
traumatologia narządu ruchu; preluksacja; urologia
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub
rewizyjnej)
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Sławno
SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE
76-100 Sławno, ul. I-go Pułku Ułanów 9, tel. 59 810 63 21
Świadczeniodawca: Szpital Powiatowy w Sławnie
http://www.szpital-slawno.pl/ e-mail: szpital@szpital-slawno.pl
SZPITAL I STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne (w tego profilu może być realizowana reumatologia); pediatria;
neonatologia; położnictwo i ginekologia; anestezjologia i intensywna terapia; chirurgia ogólna;
izba przyjęć
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o reumatologia; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; ortopedia i traumatologia narządu
ruchu; preluksacja
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Stargard
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY

Świadczeniodawca: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
73-110 Stargard, ul. Wojska Polskiego 27, tel. 91 577 63 55
http://zozstargard.pl/
e-mail: biuro@zozstargard.pl
SZPITAL I STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; anestezjologia i intensywna terapia; pediatria; neonatologia ;
położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna (w tym profilu może być realizowana
otolaryngologia); szpitalny oddział ratunkowy
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o dermatologia i wenerologia; gruźlica i choroby płuc; alergologia; diabetologia; gastroenterologia;
kardiologia; reumatologia; neonatologia; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; ortopedia i
traumatologia narządu ruchu
 rehabilitacja lecznicza:
o w warunkach stacjonarnych: ogólnoustrojowa
o w warunkach stacjonarnych: neurologiczna
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o tomografia komputerowa
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Szczecin
109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ - SZPITAL
70-965 Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9-11, tel. 91 810 58 03, 91 810 58 31, 261 45 55 22
Świadczeniodawca: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
www.109szpital.pl
e-mail: sekretariat@109szpital.pl
SZPITAL OGÓLNOPOLSKI
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 anestezjologia i intensywna terapia; chirurgia ogólna; chirurgia plastyczna; choroby
wewnętrzne; dermatologia i wenerologia; endokrynologia; hematologia; kardiologia; ortopedia
i traumatologia narządu ruchu; otolaryngologia; urologia; chemioterapia – hospitalizacja; izba
przyjęć;
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o alergologia; chirurgia ogólna; dermatologia i wenerologia; diabetologia; endokrynologia;
gastroenterologia; gruźlica i choroby płuc; hematologia; kardiologia; neurologia; ortopedia i
traumatologia narządu ruchu; otolaryngologia; reumatologia; urologia; położnictwo i ginekologia
 rehabilitacja lecznicza:
o w warunkach stacjonarnych: ogólnoustrojowa
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o medycyna nuklearna: badania izotopowe, terapia izotopowa
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub
rewizyjnej)
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 programy lekowe **
 świadczenia gwarantowane z zakresu leków stosowanych w chemioterapii ***

Szczecin
PRZEDSIĘBIORSTWO SPSZOZ "ZDROJE" - SZPITAL PRZY UL. MĄCZNEJ
70-780 Szczecin, ul. Mączna 4
Miejsca udzielania świadczeń: Szczecin, ul. Mączna 4, tel. 91 880 62 50, 91 880 63 10
Szczecin, ul. Św. Wojciecha 7, tel. 91 880 60 00
Świadczeniodawca: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
http://www.szpital-zdroje.szczecin.pl/zdroje/
e-mail: szpital@szpital-zdroje.szczecin.pl
SZPITAL PEDIATRYCZNY
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 alergologia dla dzieci; gastroenterologia dla dzieci; kardiologia dla dzieci; nefrologia dla
dzieci; neurologia dziecięca; anestezjologia i intensywna terapia; anestezjologia i intensywna
terapia dla dzieci; choroby płuc dla dzieci; pediatria; położnictwo i ginekologia III poziom
referencyjny; chirurgia dziecięca; neurochirurgia dla dzieci; szpitalny oddział ratunkowy
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o neurologia dla dzieci; logopedia; gastroenterologia dla dzieci; kardiologia dziecięca; nefrologia dla
dzieci; gruźlica i choroby płuc dla dzieci; reumatologia dla dzieci; neonatologia; położnictwo i
ginekologia; neurochirurgia dla dzieci; chirurgia dziecięca
 rehabilitacja lecznicza:
o w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego: ogólnoustrojowa, w tym dla określonych grup
pacjentów
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o tomografia komputerowa; badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia; badania
echokardiograficzne płodu; żywienie dojelitowe w warunkach domowych
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy
baklofenowej
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 świadczenia wysokospecjalistyczne:
o kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków
z użyciem zestawów zamykających
 programy lekowe **
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Szczecin
SZPITAL SPSK NR 1 PUM W SZCZECINIE
71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, 91 425 30 02
Miejsca udzielania świadczeń: Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, Police, ul. Siedlecka 2
Świadczeniodawca: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
http://www.spsk1.szn.pl/ e-mail: szpital@spsk1.szn.pl
SZPITAL OGÓLNOPOLSKI
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; diabetologia; dermatologia i wenerologia; anestezjologia i
intensywna terapia; anestezjologia i intensywna terapia II poziom referencyjny;
anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci II poziom referencyjny; położnictwo i
ginekologia III poziom referencyjny; chirurgia ogólna; chirurgia plastyczna; izba przyjęć;
diabetologia dla dzieci; endokrynologia; endokrynologia dla dzieci; gastroenterologia;
hematologia; onkologia i hematologia dziecięca; kardiologia dla dzieci; neurologia;
reumatologia; pediatria; chirurgia dziecięca; chirurgia onkologiczna; neurochirurgia;
ortopedia i traumatologia narządu ruchu; ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla
dzieci; otolaryngologia; chirurgia szczękowo – twarzowa; chemioterapia – hospitalizacja;
szpitalny oddział ratunkowy
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:











porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o diabetologia; endokrynologia; dermatologia i wenerologia; położnictwo i ginekologia; chirurgia
ogólna; choroby metaboliczne; diabetologia dla dzieci; endokrynologia dla dzieci;
gastroenterologia; gastroenterologia dla dzieci; hematologia; hematologia i onkologia dziecięca;
kardiologia; kardiologia dziecięca; genetyka; neurologia; onkologia; reumatologia; neonatologia;
ginekologia dla dziewcząt; chirurgia dziecięca; neurochirurgia; ortopedia i traumatologia narządu
ruchu; ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci; preluksacja; otolaryngologia; chirurgia
szczękowo – twarzowa
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o tomografia komputerowa; medycyna nuklearna: badania izotopowe, terapia izotopowa; rezonans
magnetyczny; badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia;
leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych; leczenie cukrzycy z
zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci
diagnostyka i leczenie onkologiczne *
świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub
rewizyjnej)
świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
programy lekowe **
świadczenia gwarantowane z zakresu leków stosowanych w chemioterapii ***

Szczecin
SZPITAL SPSK – 2
70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, centrala tel. 91 466 10 00
Świadczeniodawca: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie
http://www.spsk2-szczecin.pl/ e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl
SZPITAL OGÓLNOPOLSKI
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; kardiologia; nefrologia; położnictwo i ginekologia III poziom
referencyjny; chirurgia ogólna; chirurgia naczyniowa II poziom referencyjny; kardiochirurgia;
okulistyka; urologia; transplantologia kliniczna; anestezjologia i intensywna terapia II poziom
referencyjny; chemioterapia – hospitalizacja; izba przyjęć
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o alergologia; diabetologia; endokrynologia; kardiologia; leczenie chorób naczyń; nefrologia;
genetyka; neurologia; onkologia; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; kardiochirurgia;
okulistyka; urologia; transplantologia; neonatologia
 rehabilitacja lecznicza:
o w warunkach stacjonarnych: kardiologiczna
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o tomografia komputerowa; badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia; badania
genetyczne; badania zgodności tkankowej
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia opieki kompleksowej - kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOSzawał)
 świadczenia szpitalne w leczeniu ostrego zawału serca
 świadczenia w zakresie przeszczepów:
o przeszczepienie nerek; przeszczepienie trzustki; przeszczepienie rogówki
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 świadczenia wysokospecjalistyczne
o
operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym
o
przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca
 programy lekowe **
 świadczenia gwarantowane z zakresu leków stosowanych w chemioterapii ***
 świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy

Szczecin
SZPITAL WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4,
Miejsca udzielania świadczeń: Szczecin, ul. Arkońska 4, tel.91 813 90 00,
Zdunowo, ul. A. Sokołowskiego 11, tel. 91 44 27 200
Świadczeniodawca: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
http://www.spwsz.szczecin.pl
SZPITAL III STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
o choroby wewnętrzne; choroby płuc; chirurgia ogólna; chirurgia klatki piersiowej; chirurgia
naczyniowa; ortopedia i traumatologia narządu ruchu; alergologia; diabetologia;
endokrynologia; gastroenterologia; geriatria; kardiologia; nefrologia; dermatologia i
wenerologia; neurologia; reumatologia; pediatria; neurochirurgia; okulistyka; otolaryngologia;
urologia; anestezjologia i intensywna terapia II poziom referencyjny; transplantologia
kliniczna; choroby zakaźne; chemioterapia – hospitalizacja; szpitalny oddział ratunkowy
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o gastroenterologia; kardiologia; leczenie chorób naczyń; gruźlica i choroby płuc; chirurgia ogólna;
chirurgia klatki piersiowej; ortopedia i traumatologia narządu ruchu; choroby metaboliczne;
alergologia; diabetologia; geriatria; nefrologia; dermatologia i wenerologia; onkologia;
reumatologia; choroby zakaźne; choroby zakaźne dla dzieci; neurochirurgia; okulistyka;
otolaryngologia; logopedia; urologia; hepatologia; neurologia; transplantologia; leczenie osób z
AIDS lub zakażonych HIV; endokrynologia
 rehabilitacja lecznicza:
o w warunkach stacjonarnych: ogólnoustrojowa; w warunkach stacjonarnych: neurologiczna; w
warunkach ośrodka lub oddziału dziennego: ogólnoustrojowa, w tym dla określonych grup
pacjentów
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o tomografia komputerowa; medycyna nuklearna: badania izotopowe; rezonans magnetyczny;
badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia; tlenoterapia
domowa
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub
rewizyjnej)
 świadczenia szpitalne w leczeniu ostrego zawału serca
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 świadczenia w zakresie przeszczepów:
o przeszczepienie nerki; przeszczepienie trzustki; przeszczepienie rogówki
 świadczenia wysokospecjalistyczne:
o przeszczepienie płuca
o przeszczepienie wątroby
 programy lekowe **
 świadczenia gwarantowane z zakresu leków stosowanych w chemioterapii ***
 świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Szczecin
ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII - SZPITAL
71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22, tel. 91 425 14 10
Świadczeniodawca: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
www.onkologia.szczecin.pl
e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl
SZPITAL ONKOLOGICZNY
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:



onkologia kliniczna; anestezjologia i intensywna terapia; brachyterapia; radioterapia;
chemioterapia – hospitalizacja; chirurgia onkologiczna
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o onkologia; chirurgia onkologiczna; leczenie bólu; położnictwo i ginekologia; dermatologia i
wenerologia
 rehabilitacja lecznicza:
o w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego: ogólnoustrojowa, w tym dla określonych grup
pacjentów
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o tomografia komputerowa; rezonans magnetyczny
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 programy lekowe **
 świadczenia gwarantowane z zakresu leków stosowanych w chemioterapii ***

Szczecin
SZPITAL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE
70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 44, tel. 91 43 29 500
Świadczeniodawca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji w Szczecinie
http://spzozmswia.szczecin.pl/
e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl
SZPITAL OGÓLNOPOLSKI
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 anestezjologia i intensywna terapia; chirurgia naczyniowa; chirurgia ogólna; choroby
wewnętrzne; neurochirurgia; neurologia; okulistyka; ortopedia i traumatologia narządu ruchu;
położnictwo i ginekologia; izba przyjęć
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o chirurgia ogólna; dermatologia i wenerologia; endokrynologia; gastroenterologia; gruźlica i
choroby płuc; kardiologia; neurologia; okulistyka; ortopedia i traumatologia narządu ruchu;
położnictwo i ginekologia; urologia
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o tomografia komputerowa; rezonans magnetyczny; badania endoskopowe przewodu
pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 programy lekowe **
 świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy

Szczecinek
SZPITAL W SZCZECINKU SPÓŁKA Z O.O. - STACJONARNE
I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
78-400 Szczecinek, ul. Kościuszki 38, tel. 94 374 33 33
Świadczeniodawca: Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.
http://www.szpital.szczecinek.pl/
e-mail: sekretariat@szpital.szczecinek.pl
SZPITAL I STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:



choroby wewnętrzne; anestezjologia i intensywna terapia; pediatria; neonatologia;
położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; ortopedia i traumatologia narządu ruchu;
szpitalny oddział ratunkowy
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o leczenie chorób naczyń; onkologia; gruźlica i choroby płuc; położnictwo i ginekologia; chirurgia
ogólna; ortopedia i traumatologia narządu ruchu; urologia
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o tomografia komputerowa
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub
rewizyjnej)
 świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Świnoujście
SZPITAL MIEJSKI IM. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. - SZPITAL W ŚWINOUJŚCIU
72-600 Świnoujście, ul. Mieszka I 7, tel. 91 32 67 335, 91 32 67 355
Świadczeniodawca: Szpital Miejski Im. Jana Garduły w Świnoujściu
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
https://szpital-swinoujscie.pl/
e-mail: rejestracja@szpital-swinoujscie.pl
SZPITAL I STOPNIA
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 choroby wewnętrzne; anestezjologia i intensywna terapia; pediatria; neonatologia ;
położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; izba przyjęć
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:
o diabetologia; gastroenterologia; kardiologia; dermatologia i wenerologia; położnictwo i
ginekologia; chirurgia ogólna; ortopedia i traumatologia narządu ruchu; urologia
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
 diagnostyka i leczenie onkologiczne *
 świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami
 świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Wałcz
107 SZPITAL WOJSKOWY
78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44, 261 47 28 80
Świadczeniodawca: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Wałczu
http://107sw.mil.pl/
e-mail: sekretariat@107sw.mil.pl
SZPITAL OGÓLNOPOLSKI
PROFILE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA:
 anestezjologia i intensywna terapia; chirurgia ogólna; choroby wewnętrzne; choroby zakaźne;
neonatologia; neurologia; okulistyka; ortopedia i traumatologia narządu ruchu;
otolaryngologia; pediatria; położnictwo i ginekologia; izba przyjęć
POZOSTAŁE RODZAJE I ZAKRESY ŚWIADCZEŃ:
 porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych:

o








alergologia; endokrynologia; gastroenterologia; kardiologia; dermatologia i wenerologia;
neurologia; gruźlica i choroby płuc; choroby zakaźne; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna;
ortopedia i traumatologia narządu ruchu; okulistyka; otolaryngologia; urologia
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
o tomografia komputerowa
o badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia
diagnostyka i leczenie onkologiczne *
świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub
rewizyjnej)
świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami
świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne
programy lekowe **
świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy

Odniesienia
*diagnostyka i leczenie onkologiczne
Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach,
w których w dniu kwalifikacji do systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób
wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27-08-2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
** programy lekowe
Świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych, w tym leki, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami. Wykaz programów lekowych realizowanych w
szpitalach objętych siecią jest publikowany na stronie internetowej www.nfz.gov.pl
w BIP Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej/ Oddziały
Wojewódzkie NFZ.
*** świadczenia gwarantowane z zakresu leków stosowanych w chemioterapii
Świadczenia wykonywane w celu realizacji świadczeń przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art.
15 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 28-08-2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, w tym leki stosowane w chemioterapii określone w przepisach ustawy z dnia 12-05-2011r. o
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych.

