
Plan pracy Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach 
na rok 2004 

 
Plan pracy Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach w roku 2004 opiera się na 
kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach kontraktu MZOZ zapewni: 

1. prowadzenie poradni rejonowych i świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej w zakresie: 

a. bezpłatnej opieki lekarskiej dla pacjentów zdeklarowanych w MZOZ Lędziny, 
b. szczepień ochronnych dla dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień - dla dzieci 

zdeklarowanych w MZOZ Lędziny, 
2. prowadzenie poradni stomatologicznych i świadczenie usług w zakresie: 

a. podstawowych usług stomatologicznych zagwarantowanych przez NFZ, 
b. usług ponadstandardowych zgodnie z zaleceniami NFZ, 
c. usług protetycznych, 

3. prowadzenie poradni specjalistycznych i świadczenie usług w zakresie: 
a. Poradni Alergologicznej, 
b. Poradni Dermatologicznej, 
c. Poradni Chirurgicznej, 
d. Poradni Laryngologicznej, 
e. Poradni Kardiologicznej, 
f. Poradni Neurologicznej, 
g. Poradni Okulistycznej, 
h. Poradni Reumatologicznej, 
i. Poradni Rehabilitacyjnej, 
j. Poradni Leczenia Wad Postawy, 
k. Poradni Leczenia UzaleŜnień, 
l. Poradni "K", 

4. prowadzenie zespołu pracowni i diagnostyki: 
a. pracowni USG, 
b. pracowni RTG, 
c. pracowni EKG, 
d. pracowni rehabilitacyjnej, 
e. laboratorium diagnostycznego, 
f. gabinetu spirometrii, 
g. gabinetu audiometrii, 

5. prowadzenie Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu i świadczenie usług 
w zakresie: 

a. chorób zwyrodnieniowych narządu ruchu, 
b. chorób układu nerwowego, 
c. chorób reumatycznych, 
d. rehabilitacji przed zabiegami operacyjnymi, 
e. rehabilitacji po urazach leczonych operacyjnie i zachowawczo, 
f. innych schorzeń narządu ruchu, 

6. prowadzenie Izby Porodowej i świadczenie usług w zakresie: 
a. porodu ambulatoryjnego, 
b. porodu rodzinnego, 
c. szkoły rodzenia, 

7. prowadzenie Chirurgii Krótkoterminowej i świadczenie usług w zakresie: 
a. Ŝylaki kończyn dolnych, 
b. Ŝylaki odbytu, 



c. zmian skórnych, 
d. korekty blizn pourazowych. 

 
Poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w 
roku 2004 prowadził będzie: 

1. Poradnie Medycyny Pracy z pełnym zakresem badań: 
a. wstępnych, okresowych, 
b. końcowych, celowanych, 
c. kolejowych, 
d. kierowców, 
e. aktualizacje ksiąŜeczek zdrowia, 

2. programy zdrowotne w zakresie profilaktyki: 
a. osteoporozy - badania denzymetryczne, 
b. miaŜdŜycy - badanie poziomu cholesterolu, 
c. cukrzycy - badanie poziomu cukru, 

3. prowadzenie rehabilitacji metodą McKenziego. 


