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Neurologia rozlokowana jest na trzech poziomach w pawilonie 3. Dysponuje łącznie 52 
łóżkami. Ma dwie sale intensywnego nadzoru neurologicznego wyposażone w system 
wizyjnego nadzoru i kardiomonitoringu pacjentów. W oddziale neurologicznym jest 25 
łóżek, w udarowym 20, a w pododdziale rehabilitacji neurologicznej 7 łóżek.  
 
 

    
                     Dyżurka pielęgniarska                    Sala intensywnego nadzoru neurologicznego 
 

    
                       Sala rehabilitacyjna                                            Spacer z rehabilitantem 



W oddziałach są diagnozowani, leczeni i rehabilitowani pacjenci ze schorzeniami układu 
nerwowego (obwodowego i ośrodkowego). Znaczną ich część stanowią udary i choroby 
naczyniowe mózgu. Najczęstszymi przyczynami hospitalizacji są: 
•   udary mózgowe, 
•   zespoły bólowe kręgosłupa, 
•   epizody niedokrwienne mózgu, 
•   choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego, 
•   padaczka, 
•   choroba Parkinsona, 
•   choroba Alzheimera, 
•   nowotwory ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, 
•   stwardnienie rozsiane (chorzy z rzutowo - remisyjną  postacią SM korzystają  
     z programów lekowych), 
•   neuroboleriozy, 
•   inne choroby demielinizacyjne. 
 
Całodobowy dostęp do nowoczesnej aparatury diagnostycznej (RM, TK, EEG, EMG, USG 
Doppler, RTG), oraz do badań laboratoryjnych sprzyja szybkiemu rozpoznaniu choroby  
i wdrożeniu właściwego leczenia. W przypadkach świeżego udaru mózgu niezwłoczna 
diagnostyka daje możliwość zastosowania leczenia trombolitycznego, które ma korzystny 
wpływ na dalszy przebieg choroby.    
 
Funkcjonowanie pododdziału rehabilitacji neurologicznej umożliwia pacjentom podjęcie  
rehabilitacji bezpośrednio po leczeniu zachowawczym, co zwiększa szanse na odzyskanie  
optymalnej sprawności.  
 
Po zakończeniu leczenia szpitalnego pacjenci mogą korzystać z dalszej opieki tych samych 
lekarzy specjalistów w funkcjonującej w szpitalu poradni neurologicznej. Są w niej także 
diagnozowani i leczeni pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi, którzy nie wymagają 
hospitalizacji.  
 
Oddział neurologiczny: 
•   zapewnia konsultacje neurologiczne pacjentom hospitalizowanym w innych 

oddziałach szpitala; 
•   ma akredytację ministra zdrowia na prowadzenie specjalizacji w zakresie neurologii  
     oraz prowadzenie staży kierunkowych z dziedziny neurologii dla innych specjalizacji 

medycznych. 
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