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Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w formie stacjonarnej opieki zdrowotnej 
w oddziałach szpitalnych oraz opieki ambulatoryjnej w specjalistycznych poradniach  
przyszpitalnych. 
Świadczenia zdrowotne w szpitalu udzielane są w: 

a) Centralnej Izbie Przyjęć, 
b) Oddziałach szpitalnych z pododdziałami, 
c) Poradniach, 
d) Działach diagnostycznych. 

W  szpitalu świadczenia zdrowotne udzielane są przez następujące oddziały: 
1. Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii z pododdziałem przewlekłej wentylacji 

pacjenta. 
2. Oddział Neonatologiczny z pododdziałami.  
3. Oddział Ginekologiczno -  Położniczy z pododdziałami.  
4. Oddział Pediatryczno -  Reumatologiczny. 
5. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. 

 
Świadczenia zdrowotne udzielane są w  poradniach specjalistycznych: 
• (gabinecie) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 
• geriatrycznej, 
• ginekologiczno – położniczej, 
• neonatologicznej, 
• reumatologii dziecięcej. 

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE 
 
Poradnie specjalistyczne są komórkami organizacyjnymi Przychodni Szpitala 
im.  A.  Falkiewicza we Wrocławiu udzielającymi ambulatoryjnych świadczeń 
diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych w ramach odpowiednich specjalności. 
Świadczenia z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane są ubezpieczonym na 
podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, za wyjątkiem poradni 
ginekologiczno -  położniczej.  
Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów w dni powszednie, w godzinach rannych 
i  popołudniowych. 
Szczegółowe informacje:  
Poradnia Geriatryczna – czynna: 

• poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 15:00 – 18:00. 
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza – czynna: 

• poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 7:30 – 15:00, 
• środy – 15:00 – 20:00. 

Poradnia Neonatologiczna – czynna: 
• poniedziałki – 7:35 – 11:00, 
• wtorki – 7:35 – 12:00, 
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• środy – 7:35 – 11:00, 
• czwartki – 7:35 – 12:00, 
• piątki – 7:35 – 11:00. 

Poradnia Reumatologiczna – czynna: 
• poniedziałek, wtorek, środka, piątek – 10:00 – 13:00, 
• czwartek – 11:00 – 13:00. 

PORADNIA (GABINET) NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
 

1. Nocna i Świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz 
w  soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia 
następnego. 

2. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych 
i  udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki. 

3. Świadczenia zdrowotne realizowane są w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są 
związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego świadczeniobiorca jest zapisany. 

4. Dyżurujący w poradni lekarz udziela porad: 
     - w warunkach ambulatoryjnych, 
     - telefonicznie, 
     - a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta. 

5. W dni ustawowo wolne od pracy całodobowo oraz w dni powszednie w godzinach 18.00 – 8.00 
pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza 
dyżurującego oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane 
przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.  

6. Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy nocnej 
lub świątecznej, tam gdzie ma najbliżej. 

7. W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę 
pogotowia. 

8. Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia. 

CENTRALNA IZBA PRZYJĘĆ 
 

1. W szpitalu znajduje się Centralna Izba Przyjęć w skład której wchodzą : 
a) Izba Przyjęć Internistyczna wraz z salą obserwacyjną, 
b) Izba Przyjęć Ginekologiczno -  Położnicza, 
c) Izba Przyjęć Pediatryczna. 

2. W centralnej Izbie Przyjęć odbywa się przyjmowanie pacjentów do oddziałów: 
a) Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, 
b) Ginekologiczno - Położniczego, 
c) Pediatryczno - Reumatologicznego. 

 
Centralna Izba Przyjęć pełni dyżur całą dobę. 
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Do zadań Centralnej Izby Przyjęć należy: 
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu 

leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się 
w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej. 

2. Dokonywanie zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizowanie transportu do 
innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego. 

3. Sprawdzenie uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych zgłaszających się 
chorych oraz zabezpieczenie opieki zdrowotnej i pomocy pielęgniarskiej oraz lekarskiej. 

4. Przyjmowanie do oddziałów chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego. 
5. Udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia 

w  szpitalu lub nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie. 
6. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. 

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY Z PODODDZIAŁAMI 
 

1. Oddział udziela świadczenia w trybie stacjonarnym oraz ambulatoryjnym, w zakresie 
fizjologii, patologii oraz intensywnej terapii noworodka na III poziomie referencyjności. 
Udzielane świadczenia zdrowotne dotyczą zdrowych oraz chorych noworodków. 

2. Leczenie wcześniaków z masą ciała we wszystkich zakresach wagowych tj. powyżej 500 
g,  pochodzących z ciąż wysokiego ryzyka. 

3. Resuscytacja noworodków urodzonych w zamartwicy, wczesna diagnostyka i leczenie 
powikłań, niedotlenienia okołoporodowego. 

4. Prowadzenie intensywnej terapii oddechowej metodami inwazyjnymi oraz 
nieinwazyjnymi, dotchawicza podaż surfaktantu. 

5. Diagnostyka i leczenie powikłań mechanicznej wentylacji, odmy opłucnowej i dysplazji 
oskrzelowo-płucnej. 

6. Ocena badań radiologicznych oraz ultrasonograficznych we współpracy z radiologiem. 
7. Diagnostyka i leczenie wczesnych oraz późnych zakażeń okresu noworodkowego. 
8. Diagnostyka i leczenie hiperbilirubinemii okresu noworodkowego (fototerapia, transfuzje 

wymienne), w tym leczenie choroby hemolitycznej noworodka. 
9. Wczesna diagnostyka wad wrodzonych we współpracy z chirurgiem oraz genetykiem 

kardiologiem, nefrologiem. 
10. Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń ze strony ośrodkowego układu 

nerwowego we współpracy z neurologiem oraz rehabilitantem. 
11. Wczesna diagnostyka retinopatii wcześniaczej we współpracy z okulistą. 
12. Wczesna diagnostyka wad serca przewodozależnych ( test pulsoksymetryczny ). 
13. Wykonywanie testów przesiewowych bibułowych. 
14. Wykonywanie badania słuchu metodą otoemisji akustycznej. 
15. Prowadzenie Poradni Neonatologicznej. 
16. Wykonywanie obowiązkowych szczepień ( WZW, BCG ).   
17. Udzielanie porad laktacyjnych kobietom przebywającym w oddziale. 
18. Współpraca ze Szkołą Rodzenia. 
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ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY Z PODODDZIAŁAMI 
 
1. Szpital im. A. Falkiewicza we Wrocławiu dysponuje 112 łóżkami ginekologiczno -  

położniczymi, w skład których wchodzi: P/oddz. Patologii Ciąży, P/oddz. 
Ginekologiczno - Położniczy, P/oddz. Ginekologiczny, Blok Porodowy, Blok 
Operacyjny.  

2. Szpital posiada nowoczesny Blok Porodowy z trzema w pełni wyposażonymi salami 
porodowymi rodzinnymi oraz salę porodów ogólnych z trzema niezależnymi 
stanowiskami. 

3. Posiada możliwość monitorowania dobrostanu płodu przy udziale teleKTG. 
4. Każdej rodzącej zapewniamy możliwość znieczulenia zewnątrzoponowego. 
5. Istnieje możliwość utrzymania aktywności fizycznej, co zmniejsza odczuwanie bólu. 
6. Przy pomocy wykwalifikowanej kadry rehabilitantów stosujemy techniki relaksacyjne, 

techniki oddechowe, gimnastykę z wykorzystaniem sprzętu pomocniczego. 
7. Szpital posiada własna Szkołę Rodzenia. Większość rodzących preferuje porody 

rodzinne. 
8. W P/oddz. Ginekologiczno - Położniczym  dysponujemy 30 miejscami. Od momentu 

narodzin mama buduje z maleństwem wyjątkową relację. Dzięki stosowanemu 
w  oddziale „rooming in”, który zakłada wspólny pobyt mamy i jej dziecka w jednym 
pokoju, aż do dnia wypisu. Prowadzimy przez cały okres pobytu w oddziale poradnictwo 
laktacyjne i uczymy prozdrowotnych zachowań sprzyjających zdrowiu obojga.  

9. W  ramach programu radzenia sobie ze stresem poporodowym, oferujemy pomoc 
psychologa. 

10. Oddział Patologii Ciąży to 29 łóżek. Dysponujemy nowoczesną pracownią USG oraz 
aparatami KTG umożliwiającymi diagnostykę biofizyczną płodu. 

11. Prowadzimy diagnostykę i leczenie cukrzycy ciężarnych z pomocą specjalisty 
diabetologa i Poradni Diabetologicznej. 

12. Diagnostyka i leczenie w Oddziale Patologii Ciąży obejmuje również:  
• niewydolność cieśniowo – szyjkową, 
• hypotrofię płodu, 
• ciążę wysokiego ryzyka (cholestaza, niedokrwistość, małopłytkowość, konflikt 

serologiczny), 
• diagnostykę prenatalną – badania genetyczne, 
• ciążę wielopłodową, 
• choroby zakaźne w trakcie przebiegu ciąży. 

13. Oddział Ginekologii oraz Ginekologii i Położnictwa posiada łącznie  
48 łóżek. W ramach tego oddziału wykonujemy: 

• leczenie zagrażającego poronienia ciąży wczesnej, 
• diagnostyka i leczenie niewydolności cieśniowo-szyjkowej i patologii szyjki 

macicy, 
• diagnostyka niepłodności, 
• diagnostyka i leczenie nieprawidłowych krwawień macicznych i poronień, 
• diagnostyka histopatologiczna. 
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14. W ramach Ginekologii Operacyjnej wykonujemy: 
• operacje ginekologiczne drogą brzuszną, 
• usunięcie całkowite macicy z mankietem pochwy i przydatkami, 
• operacje udrażniania jajowodów, 
• operacyjne leczenie endometriozy po cięciu cesarskim, 
• usunięcie macicy drogą pochwową, 
• operacje laparoskopowe miednicy mniejszej, 
• operacje plastyki pochwy i krocza, 
• operacje histeroskopowe, 
• operacje statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu, 
• zabiegi taśmowe w nietrzymaniu moczu, 
• oraz z zastosowaniem materiałów alopatycznych tzw. Siatek, 
• posiadamy przyszpitalną Poradnię Ginekologiczno -  Położniczą z możliwością 

wczesnej diagnozy obrazowej chorób miednicy mniejszej pacjentki. 
 

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GERIATRII (z pododdziałem 
przewlekłej wentylacji pacjenta) 
 
1. Kompleksowa diagnostyka i leczenie schorzeń z zakresu chorób wewnętrznych, w tym 

między innymi: 
• chorób układu krążenia, 
• chorób układu oddechowego, 
• chorób przewodu pokarmowego, 
• zaburzeń metabolicznych, w tym cukrzycy. 

2. Diagnostyka i leczenie schorzeń wieku podeszłego, w tym między innymi: 
• całościowa ocena geriatryczna, 
• diagnostyka i leczenie zaburzeń poznawczych i nastroju, 
• schorzeń układu ruchu, osteoporozy, 
• optymalizacja schematów leczenia w sytuacji wielochorobowości, 
• diagnostyka i opieka psychologiczna. 

3. W zakresie diagnostyki oddział dysponuje: 
• pracownią endoskopową wykonującą endoskopię górnego i dolnego odcinka 

przewodu   pokarmowego, implantacje PEG, 
• pracownią ultrasonograficzną wykonującą badania jamy brzusznej, naczyń, w tym 

dopplerowskie, tarczycy, opłucnych, 
• pracownią echokardiograficzną wykonującą przezklatkowe badania echo serca, 
• pracownią diagnostyki kardiologicznej wykonującą 24-godzinne zapisy ciśnienia 

tętniczego (ABPM) i 24-godzinne zapisy EKG (Holter-EKG), 
• pracownią densytometryczną wykonującą badania gęstości kości metodą DEXA, 
• pracownią spirometryczną wykonującą badania czynnościowe płuc. 
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4. Oddział stale współpracuje z mieszczącą się w szpitalu Pracownią Radiologiczną oraz 
z  zewnętrznymi podmiotami wykonującym dla oddziału badania TK i NMR oraz 
scyntygraficzne. 

5. W ramach oddziału funkcjonuje pięciołóżkowa sala dla osób przewlekle wentylowanych. 
6. W ramach oddziału funkcjonuje sześciołóżkowa sala wzmożonego nadzoru wyposażona 

w nowoczesne kardiomonitory i pompy infuzyjne. 
7. Oddział posiada miejsce dedykowane do prowadzenia procedur z zakresu intensywnej 

terapii dla pacjentów zaintubowanych i oczekujących na przekazanie do OIOM 
wyposażone w respirator i obsługiwane przez zatrudnionych w tut. Szpitalu 
anestezjologów/pielęgniarki anestezjologiczne. 

8. Konsultacje specjalistyczne: neurologiczne, psychiatryczne dostępne w ramach 
hospitalizacji. 

9. Oddział prowadzi przyszpitalną Poradnię Geriatryczną dla pacjentów wypisywanych ze 
szpitala (kontynuacja leczenia) i ambulatoryjnych.  

DZIAŁ REHABILITACJI 

1. Dział Rehabilitacji obejmuje swoją działalnością pacjentów hospitalizowanych oraz 
korzystających z Poradni przyszpitalnych. 

2. Dział specjalizuje się w rehabilitacji: 
a. kinezyterapii: 

• pooperacyjnej (zabiegi operacyjne ginekologiczne i położnicze), 
• pacjentek ciężarnych (Szkoła Rodzenia), 
• poporodowej (uroginekologicznej), 
• pacjentów internistycznych i geriatrycznych (z wykorzystaniem metod 

neurofizjologicznych np. PNF), 
• neonatologicznej (terapia neurofizjologiczna, oddechowa, neurologopedyczną, 

drenaż limfatyczny, masaż leczniczy), 
• chorób reumatologicznych u dzieci; 

b. fizykoterapii: 
• elektroterapii, 
• magnetoterapii, 
• laseroterapii, 
• pileloterapii, 
• inhalacjach, 
• krioterapii. 

Terapia jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie oceny i/lub badania 
funkcjonalnego i/lub testów (Test Berg, Test Tinetti, Test Lovwtta, pomiary długości 
i  obwodów kończyn), itp. 
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DZIAŁ RADIOLOGII 
 
1. Dział obejmuje następujące pracownie: 

• Pracownię Rentgenodiagnostyki, 
• Pracownię EKG. 

2. Do zadań działu należy: 
• wykonywanie badań i opisów tych badań, technika obrazowa, zdjęcia, kostne, 

kontrastowe - HSG urografia, przełyk, 
• badania nagrywamy na płytę CD. 

3. Pracownia EKG  wykonuje badania i ich opisy: 
• USG serca, 
• USG  jamy brzusznej, 
• USG tarczycy, 
• USG ginekologiczno-położnicze, 
• USG piersi, 
• EKG spoczynkowe, zakładanie Holtera, EKG RR , densytometria.  

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNO - REUMATOLOGICZNY 
 
1. Oddział Pediatryczno- Reumatologiczny leczy dzieci w wieku od 2 miesiąca życia do 18 

lat. 
2. Część pediatryczna oddziału zajmuje się leczeniem: 

• chorób układu oddechowego, 
• podstawowych schorzeń laryngologicznych, takich jak zapalenie uszu i zapalenie 

krtani, 
• chorób układu pokarmowego, w tym biegunek, 
• posocznicy, 
• chorób układu moczowego, 
• chorób neurologicznych, w tym stanów drgawkowych, 
• zapalenie jamy ustnej, 
• wybranych chorób zakaźnych np. mononukleozy i gorączki trzydniowej, 
• chorób alergicznych dotyczących układu oddechowego jak astma oskrzelowa i skóry 

(pokrzywki, rumienie wielopostaciowe, odczyny po użądlenia owadów), 
• choroba Schoenleina-Henocha, 
• choroba Kawasaki, 
• nieokreślonych infekcji wirusowych i bakteryjnych, 
• stanów przebiegających z omdleniami o podłożu psychogennym, niekiedy 

kardiologicznym (tężyczki z hyperwentylacją, częstoskurcze). 
3. Część reumatologiczna z Poradnią Reumatologii dziecięcej obejmują zasięgiem 

oddziaływania województwo dolnośląskie, lubuskie i opolskie oraz południową część 
województwa wielkopolskiego. Zajmuje się leczeniem chorób o podłożu 
immunologicznym, takich jak: 
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• młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, 
• gorączka reumatyczna, 
• toczeń układowy, 
•  młodzieńcze zapalenie skórno- mięśniowe i wielomięśniowe, 
• twardzina uogólniona, 
• odczynowe zapalenie stawów, 
• zespoły hemofagocytarne ( poinfekcyjny), 
• zespoły aktywacji makrofagów, 
• zapalenia naczyń, 
• inne rzadsze zespoły reumatologiczne, 
• borelioza. 

4. Od 2005 roku Oddział prowadzi program biologicznego leczenia młodzieńczego 
idiopatycznego zapalenia stawów, którym objęte jest obecnie 112 pacjentów. Dzieci 
zgłaszają się do podania leków w odstępach jedno i dwutygodniowych. 

DZIAŁ ANESTEZJOLOGII 
 
Dział Anestezjologii świadczy usługi w ramach współpracy z innymi oddziałami Szpitala 
i  zajmuje się leczeniem w zakresie:  

• znieczulenia pacjentek do zabiegów operacyjnych w zabiegach ginekologiczno – 
położniczych, 

• opieka okołooperacyjna nad znieczulanymi pacjentkami, przygotowywaniem do 
znieczulenia oraz opieka poznieczuleniowa, w tym uśmierzanie bólu pooperacyjnego, 

• całodobowa analgezja bólu porodowego, poprzez zastosowanie znieczulenia 
epiduralnego ciągłego lub podanie dożylnie lub w pompie infuzyjnej Remifentanylu 
(ULTIVA) – ultrakrótko działającego opioidu lub wykonanie znieczulenia wziewnego 
porodu za pomocą wziewnych środków znieczulenia (Podtlenek Azotu, Sewafluran). 
 

Kobiety decydujące się na metodę łagodzenia bólu porodowego – znieczulenie epiduralne 
ciągłe -  wypełniają ankietę anestezjologiczną oraz wstępną zgodę na znieczulenie porodu. 
Ostatecznej kwalifikacji do przeprowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego porodu 
dokonuje specjalista anestezjolog w porozumieniu z prowadzącym poród lekarzem 
położnikiem i  pacjentką. Znieczulenie zewnątrzoponowe jest bezpłatne. Nad jego 
przebiegiem i  bezpieczeństwem czuwa specjalista anestezjolog.  
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