
Plan pracy na 2011rok

W 2011 roku Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach będzie świadczył usługi
medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia , programów
zdrowotnych finansowanych przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu jak również
zadania z zakresu Medycyny Pracy.

Kontrakt w ramach NFZ dotyczy świadczeń z zakresu:

1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Przychodnia Rejonowa Nr 1 ul. Fredry 17 tel. /32/ 216-
60-59, /32/216-63-41
Przychodnia Rejonowa Nr 2 ul. Asnyka 2 tel. /32/ 216-
62-87
Filia/Goławiec Przychodni Rejonowej Nr 2 ul. Goławiecka 64 tel./ 32/ 216-
70-31
Przychodnia Specjalistyczna ul. Pokoju 17 tel. /32/ 326-
62-53, 326-73-74

 Świadczenia lekarza poz
 Świadczenia pielęgniarki poz
 Świadczenia położnej poz
 Świadczenia pielęgniarki szkolnej
 Świadczenia pielęgniarki poz /środowiskowej /
 Świadczenia położnej  poz / środowiskowej /

Przychodnia Specjalistyczna ul. Pokoju 17

 Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej / dyżury /
 Świadczenia w zakresie transportu sanitarnego

2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Przychodnia Rejonowa Nr. 1 ul. Fredry 17

 Poradnia alergologiczna
    Poradnia diabetologiczna
 Poradnia ginekologiczno- położnicza
 Poradnia stomatologiczna
 Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Przychodnia Rejonowa Nr. 2 ul. Asnyka 2

 Poradnia ginekologiczno- położnicza
 Poradnia stomatologiczna
 Poradnia leczenia uzależnień



Przychodnia Specjalistyczna  ul. Pokoju 17

    Poradnia kardiologiczna
    Poradnia dermatologiczno-wenerologiczna
    Poradnia onkologiczna
 Poradnia reumatologiczna
 Poradnia ginekologiczno- położnicza
 Poradnia chirurgii ogólnej
 Poradnia proktologiczna
 Poradnia ortopedyczno-traumatologiczna
 Poradnia leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
 Poradnia okulistyczna
 Poradnia otolaryngologiczna
 Poradnia urologiczna
 Poradnia stomatologiczna
 Poradnia rehabilitacyjna
 Badania ultrasonograficzne DOPPLER DUPLEX
 Badania radiologiczne /RTG/ urografie
    Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu / 40 łóżkowy /

Programy Zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia

   Badania mammograficzne / kobiety w wieku 50 – 69 lat /
  Badania cytologiczne / kobiet w wieku 25 – 59 lat /
    Profilaktyka chorób układu krążenia / grupy wiekowe w roku kalendarzowym

35,40,45,50,55 lat

3. Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych ul. Lędzińska 8  tel. / 32 / 326-64-
47

 Zabiegi w zakresie kinezyterapii
  Zabiegi w zakresie elektrolecznictwa
  Leczenie polem magnetycznym
  Światło i ciepłolecznictwo
  Zabiegi w zakresie hydroterapii
  Zabiegi w zakresie krioterapii
  Wyciągi
  Masaże

Przychodnia Specjalistyczna świadczy również usługi  w ramach medycyny pracy,
zarówno dla osób pracujących  w narażeniach i uciążliwościach, jak i osób
pracujących bez narażeń.

Realizujemy programy zdrowotne adresowane dla mieszkańców Powiatu Bieruńsko –
Lędzińskiego w zakresie



Badań radiologicznych w kierunku wczesnego wykrywania schorzeń płuc
 Profilaktyka schorzeń prostaty – badania przesiewowe

Programy te są finansowane przez Powiat Bieruńsko – Lędziński.

W Przychodni Specjalistycznej ul. Pokoju 17 działają;

Pracownia Rentgenowska
Pracownia USG
Pracownia EKG
Pracownia Audiometryczna
Pracownia Spirometryczna
Laboratorium Analityczne


