
 

 

Regulamin Oddziału Diagnostyczno-Internistycznego 

 

 

 

I.  Pełna nazwa oddziału: Oddział Diagnostyczno-Internistyczny 

 

II. Specjalność: zachowawcza 

 

III. Oferowany poziom świadczeń szpitalnych: 

     - specjalistyczny 

 

IV. Pomieszczenia: 

 

Liczba łóżek w oddziale: 27 

 

Pomieszczenia Ilość Opis pomieszczenia 

Sale chorych 11 10 sal – 2 osobowych 

1 sala – 1 osobowa 

1 sala – 6 osobowa 

Gabinet zabiegowy 2 w pełni wyposażony 

Gabinet lekarski 3 w pełni wyposażony 

Kuchnia oddziałowa 1 bez zmywarki 

Sekretariat/Gabinet oddziałowej 1 pomieszczenie wspólne 

Gabinet  kierownika        

Gabinet badań/przyjęć 

1  

wyposażony w USG 

Pomieszczenie magazynowe 1 wyposażone w szafy 

Węzeł sanitarny 1 1 łazienka dla niepełnosprawnych 

1 WC dla personelu 

1 brudownik 

1 pomieszczenie na odpady 

Dyżurka pielęgniarska 1  

Pomieszczenie socjalne dla 

personelu 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Wykaz jednostek chorobowych Leczonych w Oddziale Diagnostyczno-

Internistycznym - klasyfikacja wg ICD-10 

Nr 

procedury 

Nazwa procedury 

A04 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe 

A05 Inne bakteryjne zatrucie pokarmowe 

A06 Pełzakowica 

A07 Zakażenia jelitowe wywołane przez inne pierwotniaki 

A08 Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe. 

A09 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu 

A42 Promienica 

A69 Inne choroby wywołane przez krętki 

B48 Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej 

B65 Schistosmoza [bilharcjoza] 

B68 Tasiemczyca 

B69 Wągrzyca [cysticerkoza] 

B70 Dyfilobotrioza [dyphyllobothrosis] i sparganoza [larwalna dyfilobotrioza] 

B71 Zakażenia innymi tasiemcami 

B76 Choroby wołane przez tęgoryjca 

B77 Glistnica [trichurioza] 
B78 Węgorczyca [strongyloidoza] 

B82 Zakażenia pasożytami jelitowymi, nie określone 

B83 Inne robaczyce 

C16 Nowotwór złośliwy żołądka 

C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 

C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego 

C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 

C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 

C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 

C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 

C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 

C24 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych 

C25 Nowotwór złośliwy trzustki 

C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca 

C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 

C41 

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym nieokreślonym umiejscowieniu 

C43 Czerniak złośliwy skóry 



C44 Inne nowotwory złośliwe 

C45 Międzybłoniak 
 

 

C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnowej 
C49 Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 

C56 Nowotwór złośliwy jajnika 
 
 

C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 

C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 

C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 

C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 
C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur 

pokrewnych 
C80 Nowotwór złośliwy hez określenia jego umiejscowienia 

C81 Choroba Hodgkina 

C82 Chłoniak nieziamiczy guzkowy (grudkowy) 
C83 Chłoniaki nieziamicze rozlane 

C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 

C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 

C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 

C91 Białaczka limfatyczna 

C92 Białaczka szpikowa 

C93 Białaczka monocytowa 
C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek 

pokrewnych 
D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka 

D01 Rak in situ innych nieokreślonych części narządów trawiennych 

D12 Nowotwory złośliwe okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu 

D13 

Nowotwory niezłośliwe innych i niedokładnie określonych części układu trawiennego 
D16 Nowotwory niezłośliwe kości i chrząstek stawowych 

D17 Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej 

D18 Naczyniaki krwionośne i chłonne jakiegokolwiek umiejscowienia 

D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów 

trawiennych 
D45 Czerwienica prawdziwa 

D46 Zespoły mielodysplastyczne 
D50 Niedokrwistości z niedoboru żelaza 

D51 Niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 

D52 Niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego 

D53 Inne niedokrwistości z niedoborów pokarmowych 

D59 Nabyta niedokrwistość hemolityczna 



         D60 Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa (erythroblastopenia) 
D62 Ostra niedokrwistość pokrwotoczna 

D65 Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (zespół odwłóknienia) 

D66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII 

D69 Plamica i inne skazy krwotoczne 
D73 Choroby śledziony 

D86 Sarkoidoza 
 

 

E01 Niedoczynność tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn 

E04 Wole nietoksyczne, inne 

E05 Tyreotoksykoza (nadczynność tarczycy) 

E06 Zapalenie tarczycy 

E10 Cukrzyca insulinozależna 

E11 Cukrzyca insulinoniezależna 

E15 Śpiączka hipoglikemiczna niecukrzycowa 

E16 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki 

E20 Niedoczynność przytarczyc 
 
 

E22 Nadczynność przysadki 

E24 Zespół Cushinga 
 
 

E25 Zespoły nadnerczowo-płciowe 

E26 Hiperaldosteronizm 

E34 Inne zaburzenia endokrynologiczna 

E43 Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne nie określone 

E55 Niedobór witaminy D 

E66 Otyłość 

E78 Zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie 

E85 Amyloidoza (skrobiawica) 

E86 Nadmierna utrata płynów 

E87 Inne zaburzenia bilansów płynów, elektrolitów i równowagi kwasowo-zasadowej 

F00 Otępienie w chorobie Alzheimera (G30-+) 

F01 Otępienie naczyniowe 

F10 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu 

F11 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów 

F13 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem 

substancji nasennych i uspokajających 
F18 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzeniem się lotnymi 

rozpuszczalnikami organicznymi 

F20 Schizofrenia 

F30 Epizod maniakalny 

F33 Zaburzenia depresyjne nawracające 

F50 Zaburzenia odżywiania 



F72 Upośledzenie umysłowe znaczne 

G20 Choroba Parkinsona 

G30 Choroba Alzheimera 

G35 Stwardnienie rozsiane 

G40 Padaczka 

G41 Stan padaczkowy 

G43 Migrena 

G47 Zaburzenia snu 

G92 Encefalopatia toksyczna 

I00 Choroba reumatyczna bez wzmianki o zajęciu serca 

I05 Choroby reumatyczne zastawki dwudzielnej 
 

 

I06 Choroby reumatyczne zastawek tętnicy głównej 

I08 Wady wielu zastawek (skojarzone) 

I10 Samoistne (pierwotne) nadciśnienie 

I11 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca 

I12 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek 

I13 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek 

I15 Nadciśnienie wtórne 

I20 Dusznica bolesna 

I21 Ostry zawał serca 

I23 Niektóre powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca 

i  I25 Przewlekła choroba niedokrwienna serca 

I26 Zator płucny 

I27 Inne zespoły sercowo-płucne 

I30 Ostre zapalenie osierdzia 

I33 Ostre i podostre zapalenie wsierdzia 
 

 

134 Niereumatyczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej 
I35 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej 

I36 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej 

I40 Ostre zapalenie mięśnia sercowego 

I42 Kardiomopatie 

I44 Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka Hisa 

I45 Inne zaburzenia przewodnictwa 

I46 Zatrzymanie krążenia 

I47 Częstoskurcz napadowy i 

I48 Migotanie i trzepotanie przedsionków 

I49 
 

Inne zaburzenia rytmu serca 

I50 Niewydolność serca 

I61 Krwotok mózgowy 



I63 Zawał mózgu 

I64 Udar nie określony jako krwotoczny lub zawałowy 

I65 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych nie powodujące zawału mózgu 

I66 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych nie powodujące zawału mózgu 

I67 Inne choroby naczyń mózgowych 

I69 
 

Następstwa chorób naczyń mózgowych 

I70 Miażdżyca 

I71 Tętniak i tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej 

I73 Inne choroby naczyń obwodowych 

I74 Zator i zakrzep tętniczy 

I80 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył 

I81 Zakrzep żyły wrotnej 

I82 Inne zatory i zakrzepy żylne 

I83 Żylaki kończyn dolnych 

I84 Guzy krwawnicze odbytu 

I85 Żylaki przełyku 
 
 

I88 Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych 

I95 Niedociśnienie tętnicze 

J11 Grypa wywołana niezidentyfikowanym wirusem 

J12 Wirusowe zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej 

J13 Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami (Stereptoccocus pneumoniae) 

J15 Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej 

J16 Zapalenie płuc wywołane innymi drobnoustrojami niesklasyfikowane gdzie indziej 

J18 Zapalenie płuc wywołane niekreślonymi drobnoustrojami 

J20 Ostre zapalenie oskrzeli 

J21 Ostre zapalenie oskrzelików 
J40 Zapalenie oskrzeli nie określone jako ostre albo przewlekłe 

J41 Przewlekłe zapalenie oskrzeli proste i śluzowo-ropne 

J42 Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli 

J43 Rozedma płuc 

J45 Dychawica oskrzelowa 

J46 Stan astmatyczny 
J47 Rozstrzenie oskrzeli 

J68 Choroby układu oddechowego wywołane wdychaniem czynników chemicznych, 

gazów lub par 

J69 Zapalenie płuc wywołane ciałami stałymi i ciekłymi 
J80 Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej u dorosłych 

 
 

J81 Obrzęk płuc 
J85 Ropień płuca i śródpiersia 

J86 Ropniak opłucnej 



J90 Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej 

J93 Odma opłucnowa 

J94 Inne choroby opłucnej 
K20 Zapalenie przełyku 

K21 Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przełykowe 

K25 Wrzód żołądka 

K26 Wrzód dwunastnicy 

K27 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu 

K28 Wrzód żołądka i jelit 

K29 Zapalenie żołądka i dwunastnicy 

K30 Dyspepsja 

K50 Choroba Crohna (odcinkowe zapalenie jelita) 

K51 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 

K52 Inne niezależne zapalenie żołądkowo-j elito we i jelita grubego 

K55 Naczyniowe zaburzenia jelit 

K57 Choroba uchyłkowa jelit 

K58 Zespół jelita drażliwego 

K62 Inne choroby odbytu i odbytnicy 

K63 Inne choroby jelit 

K65 Zapalenie otrzewnej 
 

 

K70 Alkoholowa choroba wątroby 
K71 Toksyczna choroba wątroby 

K73 przewlekłe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej 

K74 Zwłóknienie i marskość wątroby 

K80 Kamica żółciowa 

K81 Zapalenie pęcherzyka żółciowego 

K83 Inne choroby przewodów żółciowych 

K85 Ostre zapalenie trzustki 

K90 Nieprawidłowe wchłanianie jelitowe 

L89 Owrzodzenie odleżynowe 

L95 Zapalenie naczyń (vasculitis) ograniczone do skóry, niesklasyfikowane gdzie indziej 

L97 Owrzodzenie kończyny dolnej niesklasyfikowane gdzie indziej 

M02 Odczynowe zapalenie stawów 

M05 Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów 

M10 Dna moczanowa 

M15 Zwyrodnienia wielostawowe 

M16 Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (Koksartroza) 

M32 Toczeń rumieniowy układowy 

M33 Zapalenie skómo-wielomięśniowe 



M34 Twardzina układowa 

M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 

M47 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa 

M50 Choroby kręgów szyjnych 

M53 Inne choroby grzbietu niesklasyfikowane gdzie indziej 

M60 Zapalenie mięśni 

M80 Osteoporoza ze złamaniem patologicznym 

N00 Ostry zespół zapalenia nerek 
 

 

N01 Gwałtowne postępujący zespół zapalenia nerek 

N02 Nawracający i uporczywy krwiomocz 

N03 Przewlekły zespół zapalenia nerek 

N04 Zespół nerczycowy 

N06 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym 
 

 

N10                       Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek 

N11 Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek 

N13 Uropatia zaporowa i odpływowa 

N17 Ostra niewydolność nerek 

N18 Przewlekła niewydolność nerek 

N19 Nieokreślona niewydolność nerek 

N20 Kamica nerki i moczowodu 

N21 Kamica dolnych dróg moczowych 

 N30 Zapalenie pęcherza moczowego 

N34 Zapalenie cewki moczowej i zespół cewkowy 

Q21 
i 

Wrodzone wady rozwojowe przegród serca 
 

 

Q61 Wielotorbielowatość nerek 

R04 Krwawienie z dróg oddechowych 
R17 Żółtaczka nieokreślona 

R18 Wodobrzusze 

R31 Krwiomocz nieokreślony 

R34 Bezmocz i skąpomocz 
R40 Senność, osłupienie i śpiączka 

R42 Zawroty głowy i odurzenie 

R50 Gorączka o nieznanej przyczynie 

R51 Ból głowy 

R54 Starość 

R55 Omdlenie i zapaść 

R56 Drgawki gdzie indziej niesklasyfikowane 

R57 Wstrząs nigdzie indziej niesklasyfikowany 



R58 Krwotok gdzie indziej niesklasyfikowany 

R59 Powiększenie węzłów chłonnych 

R64 Kacheksja 

R73 Podwyższone stężenie glukozy 

R74 Nieprawidłowości w aktywności enzymów w surowicy krwi 
R80 Izolowany białkomocz (Proteinuria) 

T36 Zatrucie antybiotykami 

T39 Zatrucie nieopioidowymi środkami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i 

przeciwreumatycznymi 
T40 Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi (halucynogennymi) 

T41 Zatrucie środkami znieczulającymi wziewnymi i gazami leczniczymi 

T43 Zatrucie lekami psychotropowymi 
T44 Zatrucie lekami pierwotnie działającymi na autonomiczny układ nerwowy 

T45 Zatrucie środkami działającymi pierwotnie układowo i na składniki krwi 

niesklasyfikowanymi gdzie indziej 
T46 Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ sercowo-naczyniowo 

T48 Zatrucie środkami pierwotnie działającymi na mięśnie gładkie, szkieletowe i układ 

oddechowy 
T50 Zatrucie lekami moczopędnymi i innymi nieokreślonymi lekami 

T51 Efekt toksyczny alkoholu 

T52 Efekt toksyczny rozpuszczalników organicznych 

T53 Toksyczny efekt chlorowcowych pochodnych węglowodorów alifatycznych i 

aromatycznych 
T59 Toksyczny efekt innych gazów, dymów i par 

T62 Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jak produkt spożywczy 

T67 Skutki działania gorąca i światła 

T68 Hypotermia 

T82 Powikłania protez, wszczepów i przeszczepów sercowych i naczyniowych 

T96 Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi 

Z03 

Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne 
Z08 Badania kontrolne (uzupełniające) po leczeniu nowotworów złośliwych 

 



  
 

 

VI. Wykaz świadczeń i procedur terapeutycznych stosowanych w Oddziale 

 Diagnostyczno-Internistycznym - klasyfikacja wg ICD-9 

Nr 

procedury 

Nazwa procedury 

03.31 Nakłucie lędźwiowe 

06.11 Zamknięta przezskóma biopsja tarczycy 

24.11 Biopsja dziąsła 

33.22 Bronchoskopia 

34.24 Biopsja opłucnej 
i 

34.04 Punkcj a opłucnej 

38.98 Nakłucie tętnicy 

40.11 Biopsja układu limfatycznego 

40.33 Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych 

41.31 Biopsja szpiku kostnego 

42.01 Przecięcie poprzecznej błony w przełyku 

42.24 Endoskopowa biopsja przełyku 

42.33 Endoskopowe wycinanie (zniszczenie zmiany) tkanki przełyku 

42.39 Zniszczenie zmiany lub tkanki przełyku - inne 

42.7 Nacięcie mięśniówki przełyku 

42.81 Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej 

42.83 Zaniknięcie przetoki przełykowej 

42.85 Usunięcie zwężenia przełyku 

42.91 Podwiązanie żylaków przełyku 

42.331 Endoskopowa ablacja nowotworu przełyku 

42.333 Endoskopowe wycięcie polipa przełyku 

42.334 Endoskopowe nastrzykanie żylaków przełyku 

42.339 Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmiany/tkanki przełyku - inne 

42.92 Rozszerzenie przełyku 

44.13 Gastroskopia 

44.14 Endoskopowa biopsja żołądka 

44.43 Endoskopowe operowanie krwawienia żołądka i dwunastnicy 

42.91 Podwiązywanie żylaków przełyku 

43.11 Przezskóma endoskopowa gastroskopia 

43.41 Endoskopowe wycinanie polipów żołądka 

44.93 Wprowadzenie balonu żołądkowego 

44.94 Usunięcie balonu żołądkowego 

45.111 Środoperacyjna endoskopia jelita cienkiego 

45.119 Przezbrzuszna endoskopia jelita cienkiego - inne 
 



 

45.12 Endoskopia jelita cienkiego przez przetokę 
45.13 Endoskopia jelita cienkiego 

45.14 Zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego 

45.15 Otwarta biopsja jelita cienkiego 

45.23 Kolonoskopia 

45.24 Fiberosigmoidoskopia 
45.25 Endoskopowa biopsja jelita grubego 

45.33 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w 

dwunastnicy 
 



 
 

45.34 Zniszczenie zmiany jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy - inne 

45.42 Endoskopowe wycinanie polipa jelita grubego 

45.43 Endoskopowe niszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego 

46.32 Przezskóma [endoskopowa] jejunostomia [PEJ] 
46.852 Rozszerzanie jelita cienkiego balonem 

48.23 Rektoskopia 
48.23 Proktosigmoidoskopia sztywnym wziernikiem 

48.24 Endoskopowa biopsja odbytu 
49.22 Biopsja okołoodbytowa 

49.23 Biopsja odbytu 
51.10 ECPW 

50.11 Biopsja wątroby 

51.85 Endoskopowe nacięcie zwieracza i brodawki Vatera 

51.87 Endoskopowe wprowadzenie protez do przewodu żółciowego 

51.88 Endoskopowe usunięcie kamieni z dróg żółciowych 

51.97 Endoskopowy zabieg terapeutyczny dróg żółciowych 
51.95 Usunięcie protezy przewodu żółciowego 

52.13 Endoskopowa pankreatografia wsteczna 
92.02 Scyntygrafia wątroby 

50.11 Przezskóma igłowa biopsja wątroby 

52.11 Przezskóma igłowa biopsja trzustki 

81.54 Ocena tętna obwodowego 

87.03 KT głowy i/lub szyi 

89.14 EEG głowy 

87.46 Skopia klatki piersiowej 

88.724 ECHO p/przełykowe 

87.09 RTG tkanek miękkich twarzy, głowy, szyi 

87.12 RTG zębów 

87.17 RTG kości twarzy 

87.17 RTG czaszki 

87,22 RTG kręgosłupa szyjnego 

87.23 RTG kręgosłupa piersiowego 

87.24 RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 

87.44 RTG klatki piersiowej 
 

 

87.42 KT klatki piersiowej 
87.59 cholecystografia 

87.61 doustne podanie kontrastu barytowego 

87.69 RTG przewodu pokarmowego 
 

 

87.71 KT nerek 

87.73 Urografia 

87.77 Cystografia 

87.79 RTG układu moczowego 

88.01 KT brzucha 

88.11 RTG miednicy 

88.19 RTG brzucha 



 

88.21 RTG kości barku i ramienia 

88.22 RTG kości łokcia/przedramiennego 

88.23 RTG nadgarstka/dloni 

88.26 RTG kości miednicy/biodra 

88.27 RTG uda/kolana/podudzi 

88.28 RTG kostki/stopy 

88.70 Diagnostyka USG 

88.72 Echokardiografia 

88.73 USG małych narządów 

88.731 USG tarczycy 

88.732 USG piersi 

88.733 USG jąder 

87.37 Mammografia 

88.74 USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej 

88.75 USG tętnic 

88.76 USG żył 

89.00 Badania i porada lekarski, konsultacja 

89.34 Per rectum 

89.36 Badanie ręczne sutka 

89.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej 

89.44 Sprawdzenie rozrusznika 

89.51 EKG 

89.60 Monitorowanie elektrokardiograficzne - HOLTER 

89.61 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego 

89.67 Monitorowanie płynów 

89.68 Monitorowanie systemowego metabolizmu 

93.57 Założenie opatrunku na ranę 

93.90 Toaleta drzewa oskrzelowego 

93.91 Chemioterapia 

93.94 Resuscytacja oddechowa 

95.09 Badanie oka 

95.41 Audiometrium 

95.42 Kliniczne badanie słuchu 
 

 

95.43 Ocena audiometryczna 
97.01 Wymiana sondy żołądkowej 

97.23 Wymiana nerki tracheostomijnej 
97.64 Usunięcie cewnika z dróg moczowych 

99.63 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

99.00 Przetoczenie krwi 

91.87 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc - innego określonego narządu - 

badanie immunohistiochemiczne 

98.02 Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia 

89.82 Sekcja zwłok 
 
 
 

 

 
 

 
 

VII. Organizacja pracy oddziału: 



 

 

Rozkład dnia: 
 

6:00 zdanie i przyjęcie dyżuru 

6:15 toalety: kąpiele pacjentów 

7:00 pomiary: temperatury, RR, tętno, glukozy 

7:15 wykonanie zabiegów pielęgniarskich i zaleceń lekarskich 

9:00 śniadanie i karmienie chorych 

9:30 wizyta lekarska na salach chorych 

11:30 wykonanie bieżących zaleceń lekarskich i ustalenie konsultacji, badań 

12:00 toaleta przeciwodleżynowa 

13:00 wykonanie badań pomiaru glikemii 

13:15 obiad i karmienie pacjentów 

14:00  toaleta przeciwodleżynowa 

14:30 wykonanie zaleceń bieżących - 

16:00 pomiar temperatury ciała,  RR, tętna 

17:30 pomiar glikemii 

18:00 zdanie raportu pielęgniarskiego 

18:30 kolacja, karmienie pacjentów 

19:30 toaleta wieczorna i przeciwodleżynowa 

20:00 wykonanie zaleceń lekarskich – wieczornych 

20:30 wizyta lekarska 

22:00 cisza nocna 

23:00 toaleta przeciwodleżynowa u pacjentów leżących 

24:00 – 6:00 czuwanie i ukierunkowana obserwacja pacjentów 

 

VIII. Dokumentacja oddziałowa 
 

1. Historia choroby 

2. Karta zaleceń lekarskich 

3. Karta gorączkowa 

4. Karta epidemiologiczna – wywiad 

5. Karta z bilansem płynów 

6. Karta dobowego profilu glikemii 

7. Karta oceny ryzyka zakażenia szpitalnego 

8. Raport pielęgniarski 

9. Raport lekarski 

10. Grafiki 

11. Książka kontroli psychotropów 

12. Książka kontroli narkotyków 

13. Książka przetaczania krwi 

14. Lista obecności 

15. Zeszyt iniekcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Wykaz procedur wymagających zgody pacjenta: 
 



 

1. Gastroskopia diagnostyczna i zabiegowa 

2. Kolonoskopia diagnostyczna i zabiegowa 

3. Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) diagnostyczna i zabiegowa 

4. Endoskopowa wykonanie gastrostomii (PEG) 

5. Bronchofiberoskopia diagnostyczna i zabiegowa 

6. Przetoczenie składników krwi 

7. Tomografia komputerowa z podaniem kontrastu 

8. Rezonans magnetyczny (zgoda własna zakładu diagnostyki obrazowej) 

9. Biopsje narządów np. wątroby, trzustki, tarczycy, szpiku, węzłów chłonnych i innych 

10. Biopsje jam ciała np. opłucnej, otrzewnej 

 

 

 

X. Wykaz procedur obowiązujących w Oddziale 

      Diagnostyczno-   Internistycznym: 

 

 

 

Godziny odwiedzin  14.00 – 15.30 każdego dnia 

Kto i w jakich godzinach 

udziela informacji o 

chorych 

Lekarz dyżurujący lub ordynator telefonicznie w godz. 13.00 – 14.00. 

Lekarz dyżurny oddziału w czasie dyżurów w dni powszednie oraz w 

weekendy i święta – informacje w ograniczonym zakresie 

Rodzaje leczonych 

schorzeń  

 Choroby internistyczne w zakresie oddziałów istniejących w WSZ w 

Koninie tzn.: neurologii, kardiologii, nefrologii, pulmonologii, 

onkologii, gastroenterologii,  hematologii, chorób zakaźnych – w 

ograniczonym zakresie. Pozostałe choroby internistyczne – w zakresie 

poziomu referencyjnego WSZ w Koninie. Nie leczymy pacjentów z 

powodów psychiatrycznych, paliatywnych i opiekuńczych. 

Rodzaje najczęściej 

przeprowadzanych 

zabiegów  

 Podstawowe zabiegi internistyczne np. punkcja szpiku, jamy 

opłucnowej i otrzewnowej, wątroby, trzustki, tarczycy. Zabiegi 

endoskopowe przewodu pokarmowego np. pobieranie materiału 

histopatologicznego, usuwanie polipów i ciał obcych, hamowanie 

krwawienia, opaskowanie żylaków przełyku, poszerzanie zwężeń 

przełyku lub jelita grubego, protezowanie przełyku i dróg żółciowo-

trzustkowych, usuwanie złogów w dolnym odcinku dróg żółciowych. 

 

Procedura przyjęcia na  

oddział  

 Przyjęcia pacjentów o gwałtownie przebiegających dolegliwościach 

odbywają się w SOR na podstawie decyzji lekarza dyżurnego. Pacjenci 

pierwotnie kierowani do innych oddziałów WSZ w Koninie i 

przekierowani do Oddziału Diagnostyczno-Internistycznego WSZ – po 

akceptacji lekarza dyżurnego 

Co zabrać ze sobą Przybory toaletowe, piżamę, szlafrok, papcie. Kubek do picia, łyżkę, 



 

widelec i nóż. Dokumentację wcześniejszej diagnostyki lub leczenia np. 

karty wypisowe, badania laboratoryjne, histopatologiczne, obrazowe i 

endoskopowe. Posiadane badania dodatkowe np. grupę krwi, spirometrię 

itp. Listę spisanych na kartce stosowanych dotychczas leków i, jeżeli jest 

to możliwe, leki w oryginalnych opakowaniach (zwłaszcza 

wysokospecjalistyczne lub rzadkie). 

Najważniejsza 

osiągnięcia oddziału  

 Zapewnienie leczenia zgodnie z wysokimi standardami 

akredytacyjnymi WSZ w Koninie. Zapewnienie przyjaznej atmosfery 

opieki medycznej i pracy.   Rozwój specjalizacyjny lekarzy i 

pielęgniarek Oddziału. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


