Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Zmiana lokalizacji Szpitala

NAJWYŻSZY POZIOM LECZENIA
WZMOCNIONY O NAJLEPSZY SPRZĘT I WARUNKI POBYTU
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej informuje, że z
dniem 31 sierpnia 2015 r. zmienia miejsce udzielania świadczeń z dotychczasowych lokalizacji przy ul.
Traugutta 116 oraz przy al. Wiśniowej 36 na lokalizację przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. W
artykule znajdziecie Państwo harmonogram ograniczania przyjęć Szpitala w dotychczasowych
lokalizacjach.
Z wielką przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż od 31 sierpnia 2015 r. Dolnośląski Szpital
Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej przyjmować będzie Pacjentów w jednym z
najnowocześniejszych szpitali w Polsce. Nowy budynek Szpitala ma cztery kondygnacje nadziemne oraz jedną
podziemną a łączna jego powierzchnia użytkowa wynosi ok. 48 700 mkw.
Do Państwa dyspozycji oddajemy 15 oddziałów szpitalnych, w tym:
8 oddziałów leczenia zachowawczego:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
Toksykologii i Chorób Wewnętrznych,
Chorób Wewnętrznych,
Reumatologii i Chorób Wewnętrznych,
Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych,
Urologii i Onkologii Urologicznej,
Neurologii z Pododdziałem Udarowym,
Neurologii Dziecięcej i
Rehabilitacji

oraz 6 oddziałów chirurgicznych:
●
●
●
●
●

Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
Chirurgii Dziecięcej,
Chirurgii Plastycznej i
Neurochirurgii

wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

Diagnostyka – Terapia – Rehabilitacja
55 lat działalności Szpitala im. Marciniaka udowodniło naszemu zespołowi jak ważne jest zachowanie ciągłości
opieki nad pacjentem. Uwzględniając działy pomocnicze jak Dział Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wyposażony w
dwa tomografy komputerowe oraz rezonans magnetyczny, Dział Elektrodiagnostyki, Dział Endoskopii z sześcioma
pracowniami, Zakład Medycyny Nuklearnej z dwoma gammakamerami w tym SPECT-CT oraz 18 poradni
specjalistycznych (kardiologiczną, neurologiczną, neurochirurgiczną, logopedyczną, chirurgii urazowo-ortopedycznej,
okulistyczną, neurologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, urologiczną, chirurgii plastycznej, endokrynologiczną,
reumatologiczną, otolaryngologiczną, diabetologiczną, stwardnienia rozsianego, rehabilitacyjną oraz medycyny pracy)
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Szpital im. Marciniaka zapewnia wszystkim Pacjentom ciągłość opieki poczynając na diagnostyce, przez
hospitalizację na oddziale, a kończąc na wizytach kontrolnych po wypisie ze szpitala.

„Gorąca platforma”
Jednym z czołowych rozwiązań poprawiających standard udzielanych świadczeń jest tzw. „gorąca platforma”, na którą
składają się: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Dział Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Blok Operacyjny z 10 salami
operacyjnymi oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. „Gorąca platforma” ma własną komunikację
odseparowaną od pozostałych części szpitala. Wszystko po to, by jak najszybciej diagnozować i udzielać niezbędnej
pomocy pacjentom w ciężkim stanie.

Strefa TRIAGE
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala w nowej lokalizacji uzupełniony został o strefę TRIAGE czyli strefę określenia
stanu zagrożenia życia. Po ocenie w obszarze TRIAGE (ocena stanu świadomości, tętna, ciśnienia tętniczego krwi oraz
wywiadu dotyczącego dolegliwości chorego) pacjent kwalifikowany jest do jednej z 5 grup:
grupa czerwona - bezpośrednie zagrożenie życia, pacjent przyjmowany jest przez lekarza natychmiast w obszarze
resuscytacyjno-zabiegowym, pacjent traktowany priorytetowo przed innymi pacjentami
grupa pomarańczowa - wysokie zagrożenie życia, pacjent niestabilny hemodynamicznie i/lub niewydolny oddechowo/i
lub z zaburzeniami świadomości - przyjęcie przez lekarza natychmiast
grupa żółta – pacjent stabilny hemodynamicznie, wydolny oddechowo, przytomny, wymagający
poszerzonej diagnostyki laboratoryjnej i/lub obrazowej i/lub złożonej farmakoterapii i/lub procedury
zabiegowej
grupa zielona - pacjent stabilny hemodynamicznie, wydolny oddechowo, przytomny, wymagający podstawowej
diagnostyki laboratoryjnej i/lub obrazowej i/lub farmakoterapii i/lub procedury zabiegowej
grupa niebieska - pacjent niewymagający nagłej hospitalizacji w SOR
Wykluczenie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego potwierdzi lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W
przypadku braku wskazań do dalszej hospitalizacji w SOR udzielone zostaną Państwu niezbędne świadczenia
zdrowotne i zostaniecie Państwo skierowani do właściwej placówki medycznej.

Nowa numeracja telefoniczna
Od dnia 31 sierpnia 2015 r. Szpital zmienia numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala.
Nowe numery telefonów znajdziecie Państwo tego dnia w zakładce KSIĄŻKA TELEFONICZNA na naszej
stronie internetowej.

Harmonogram ograniczania przyjęć Szpitala
Pragniemy przedstawić Państwu poniżej harmonogram ograniczania przyjęć Szpitala. Chcemy jednocześnie zapewnić,
iż wszyscy pacjenci, którzy dnia 31 sierpnia 2015 r. transportowani będą do nowego obiektu Szpitala zostaną objęci
szczególną troską całego personelu medycznego oraz pomocniczego Szpitala.
●

Od dnia 19 sierpnia 2015 r. Centralna Izba Przyjęć Szpitala przy al. Wiśniowej 36 będzie zamknięta. Pacjenci
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●

●

●

będą przyjmowani bezpośrednio do Oddziałów.
Szpitalny Oddział Ratunkowy – w dniu 31 sierpnia 2015 r. do godz. 07:00 będzie funkcjonować w lokalizacji
Szpitala przy ul. Traugutta 116, natomiast od godz. 07:01 będzie przyjmować Pacjentów w nowej lokalizacji Szpitala
przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2.
Pacjenci przebywający w dniu 31 sierpnia 2015 r. w Oddziałach znajdujących się w obu dotychczasowych
lokalizacjach Szpitala zostaną w godzinach przedpołudniowych przetransportowani do obiektu Szpitala w nowej
lokalizacji przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, celem kontynuacji leczenia.
Poradnie specjalistyczne - do dnia 28 sierpnia 2015 r. do godz. 15:00 będą przyjmować Pacjentów w obu
dotychczasowych lokalizacjach Szpitala.

Jesteśmy przekonani, że łącząc dotychczasowe doświadczenie medyczne oraz wypracowane na
najwyższym poziome standardy terapeutyczne z nowoczesną infrastrukturą nowej lokalizacji Szpitala
zapewnimy naszym Pacjentom opiekę na europejskim poziomie. Uprzejmie prosimy o śledzenie naszej
strony internetowej, która na bieżąco aktualizowana będzie o najważniejsze dla Państwa informacje.
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