Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
Oddział Chirurgii Ogólnej
Lokalizacja: budynek główny przy ul. Katowickiej 64, piętro II.

Ordynator: dr n.med. Janusz Pichurski - specjalista chirurgii ogólnej
Zespół:
dr n. med. Zbigniew Szczepanowski (z-ca ordynatora) - specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Katarzyna Pułka -specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Grzegorz Bielaczyc - specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
dr n. med. Dariusz Sokołowski - specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej
lek. med. Zbigniew Polak - specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Sebastian Olejnik - specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Jacek Hobot - specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Jan Jatkiewicz - specjalista chirurgii ogólnej

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Ewa Agrest
Sekretarka medyczna: Kornelia Fruba
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Telefony:
●
●
●
●
●

sekretariat - (77) 44 33 339
ordynator - (77) 44 33 353
dyżurka lekarska - (77) 44 33 304
pielęgniarka oddziałowa - ( 77) 44 33 335
dyżurka pielęgniarska - (77) 44 33 364

Oddział liczy 51 łóżek.

Pragniemy, aby kontakt z naszym oddziałem pozostawił w Państwa świadomości poczucie bezpieczeństwa, pewności
uzyskania pomocy i fachowej opieki. W czasie pobytu w wygodnych i odnowionych salach chorych w naszym oddziale
zapewniamy Państwu świadczenia zdrowotne, środki farmakologiczne i materiały medyczne, wyżywienie odpowiednie
do stanu zdrowia.Zespół lekarzy i pielęgniarek Oddziału został wyróżniony w konkursie Pulsu Medycyny „Złoty
Skalpel 2008 ”.
Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do szkolenia specjalizacyjnego oraz stażu kierunkowego w
dziedzinie chirurgii ogólnej.
Oddział współpracuje z II Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej i Kliniką Chirurgii Małoinwazyjnej
i Proktologicznej AM we Wrocławiu.
W ostatnich latach oddział został gruntownie odnowiony, posiada 51 łóżek w salach 2, 3 i 4 osobowych. W każdej z sal
chorych znajduje się odbiornik telewizji kablowej.
Zapewniamy możliwość kontynuacji leczenia stacjonarnego w trybie ambulatoryjnym w Poradni Chirurgii
Ogólnej i Onkologicznej - tel. (77) 44 33 588/589 (rejestracja). W Poradni przyjmują lekarze prowadzący
leczenie w oddziale - tel. do gabinetu lekarskiego w Poradni (77) 44 33 590.

Ważne informacje dla Pacjentów naszego oddziału:
Skierowanie do szpitala:
Chorzy przyjmowani są do oddziału w trybie nagłym lub planowym. Nagłe przyjęcie odbywa się bez skierowania
ewentualnie ze skierowaniem z pomocy doraźnej. Planowe przyjęcie odbywa się na podstawie pisemnego skierowania
lekarskiego zgodnie z listą oczekujących i ustaloną w sekretariacie oddziału datą planowanego przyjęcia.
W przypadku rezygnacji z planowego przyjęcia lub z zabiegu należy poinformować o tym fakcie sekretariat oddziału.
W przypadku planowych hospitalizacji w wyznaczonym dniu przyjęcia, należy zgłosić się do Izby Przyjęć celem
dokonania formalności związanych z przyjęciem do szpitala (budynek główny, parter, pok. 10 ).

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szpitala:
dowód osobisty, paszport albo prawo jazdy

Co zabrać ze sobą do szpitala?
Prosimy o zabranie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia szpitalnego i
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ambulatoryjnego, wyników badań endoskopowych, RTG, USG, grupy krwi oraz badań laboratoryjnych z ostatniego
miesiąca.
Prosimy zabrać również: leki aktualnie zażywane a nie związane ze schorzeniem, z którym zgłosiliście się Państwo na
leczenie, bieliznę osobistą, ręcznik, przybory toaletowe (do golenia), środki higieny osobistej.
Dodatkowo, w miarę możliwości, prosimy przynieść:
- golarki jednorazowe -2 szt. (dot. pacjentów przyjmowanych do zabiegu operacyjnego)
- wodę mineralną nie gazowaną
Prosimy nie zabierać przedmiotów wartościowych: biżuterii, dużych sum pieniędzy, dokumentów (prawo jazdy,
paszport itp.), kart bankomatowych oraz zbędnych ubrań.
W dniu przyjęcia do Oddziału lub wieczorem w przeddzień, poprosimy wykonać w domu toaletę całego ciała.
Uwaga:
1. Na 3 dni przed planowaną hospitalizacją prosimy o telefoniczne potwierdzenie gotowości przyjęcia do Szpitala.
2. W przypadku rezygnacji z zabiegu operacyjnego prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu w sekretariacie
Oddziału tel. (77) 44 33 339.

Wykonywane operacje:
Zabiegi operacyjne wykonywane są w nowoczesnym bloku operacyjnym, który spełnia wysokie unijne standardy.
1. Operacje z zakresu jamy brzusznej
●
●

●
●
●
●
●
●

operacje laparoskopowe pęcherzyka żółciowego
operacje żołądka i dwunastnicy (nowotwory, powikłania choroby wrzodowej, gastrostomie odżywcze również metodą
PEG),
operacje wątroby i dróg żółciowych (duże torbiele wątroby metodą laparoskopową),
operacje śledziony (metodą otwartą i laparoskopową),
operacje jelita cienkiego i grubego (metodą otwartą i laparoskopową),
operacje schorzeń odbytu (polipy, szczeliny, żylaki odbytu – małoinwazyjną metodą Morinagi - DGHAL),
operacje przepuklin brzusznych z użyciem siatek (pachwinowe, pępkowe, kresy białej, pooperacyjne),
fundoplikacja laparoskopowa w leczeniu zespołu GERD i przepuklin okołoprzełykowych.

1. Operacje endokrynologiczne:
●

●
●

operacje tarczycy z zastosowaniem neuromonitora (od lat najwięcej operacji w województwie opolskim, ścisła
współpraca z Pododdziałem Endokrynologii i Poradnią Endokrynologiczną tutejszego Szpitala),
operacje przytarczyc,
operacje nadnerczy (metodą laparoskopową).

1. Zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości:
●
●
●
●
●
●

laparoskopowego opasania żołądka regulowaną opaską żołądkową (LAGB),
laparoskopowej resekcji rękawowej żołądka (SG),
odwrócenia żołądkowo–trzustkowego z wyłączeniem dwunastnicy (BPD–DS),
wytworzenie małego żołądka z zespoleniem z pętlą jelitową Roux-en-Y (RYGB),
wytworzenie małego żołądka z zespoleniem z pętlą jelitową metodą Mini Gastric Bypass,
implantacji balonu do-żołądkowego typu Orbera.

1. Endoskopowa diagnostyka i leczenie schorzeń przewodu pokarmowego:
●
●

ECPW,
obliteracja żylaków przełyku,
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●
●
●
●
●

protezowanie przełyku,
obliteracja krwawiących wrzodów żołądka,
protezowanie dróg żółciowych i trzustkowych,
drenaż torbieli trzustki,
EUS.

1.
2.
3.
4.

Operacje żylaków kończyn dolnych
Chirurgiczne wytwarzanie przetok tętniczo–żylnych dla potrzeb dializoterapii.
Operacje dużych guzów powłok.
Leczenie stopy cukrzycowej i owrzodzeń podudzi. W ramach oddziału funkcjonuje Pododdział Leczenia Stopy
Cukrzycowej.
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