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Blok Operacyjny [1]
Dane kontaktowe:
tel. 41 36744 468,
41 367444 140

Kierownik:
lek. med. Ireneusz Marczewski,
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Koordynator: mgr Joanna Niechcia?, mgr piel?gniarstwa, specjalista piel?gniarstwa onkologicznego
Zast?pca koordynatora: mgr Beata Zimi?ska, licencjat piel?gniarstwa, specjalista piel?gniarstwa onkologicznego
Dzia?alno?? medyczna:
Blok Operacyjny ?CO funkcjonuje od roku 2000. Dysponuje 7 klimatyzowanymi salami operacyjnymi z nawiewem
laminarnym, systemem monitorowania przebiegu znieczulenia sprz??onym z systemem nadzoru Intensywnej
Terapii i Sali Wyburzeniowej. Na ka?dej sali operacyjnej znajduj? si? stacje komputerowe, b?d?ce w sieci z
systemem informatycznym ?CO oraz systemem kamer zintegrowanych z lampami operacyjnymi daj?cym
mo?liwo?? nadzoru, transmisji i rejestracji przebiegu zabiegów operacyjnych. Nowoczesny uk?ad przestrzenny
umo?liwia rozdzia? dróg komunikacyjnych czystych i brudnych oraz sprawny kontakt z Centraln? Sterylizacj?
szpitala. Wyposa?enie w najnowocze?niejszy sprz?t chirurgiczny i anestezjologiczny pozwala nam na
wykonywanie zabiegów operacyjnych z zakresu:

chirurgii,
torakochirurgii,
ginekologii,
chirurgii g?owy i szyi,
urologii,
radiologii interwencyjnej,
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panendoskopii
w warunkach spe?niaj?cych najwy?sze standardy europejskie.
Na wyposa?eniu Bloku Operacyjnego znajduj? si? mi?dzy innymi:

sto?y operacyjne z wymiennymi blatami,
laparoskopy,
mikroskop operacyjny,
przystawki argonowe do diatermii,
respirator dwustrumieniowy „JET”,
nó? wodny,
urz?dzenia hemostatyczne LIGASURE,
Thunderbeat i nó? harmoniczny (operatorzy mog? korzysta? z nowoczesnych staplerów jednorazowego
u?ytku),
aparat Cool-Tip do wykonywania zabiegów termoablacji i termoresekcji guzów nowotworowych w?troby,
gamma Kamera Nawigator, umo?liwiaj?ca wykonywanie zabiegów operacyjnych z u?yciem znaczników
promieniotwórczych:
reoperacje w raku tarczycy,
przerzuty do w?z?ów ch?onnych,
oznaczanie w?z?a wartowniczego w raku sutka, czerniaku,
poszukiwanie przerzutów nowotworów neuroendokrynnych.
Posiadamy równie? jedno z najnowocze?niejszych urz?dze? do diagnostyki i leczenia zmian zatok i nosa (FESS),
w tym SHAVER i Hydrodebrider.
W obr?bie Bloku Operacyjnego znajduje si? Sala Wybudzeniowa z sze?cioma w pe?ni monitorowanymi
stanowiskami z nadzorem anestezjologicznym oraz Sala Szkoleniowa wyposa?ona w sprz?t multimedialny,
przystosowana do celów dydaktyczno-naukowych.
Personel lekarski: Ireneusz Marczewski, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Personel piel?gniarski: stanowi 36 piel?gniarek instrumentariuszek z tytu?ami magistra i licencjata piel?gniarstwa,
10 osób posiada specjalizacj? z zakresu piel?gniarstwa operacyjnego, trzy z zakresu piel?gniarstwa
onkologicznego.
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