
                                                   
 

 
 

Oddział Kardiologiczny 
Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 

 

Ordynator: dr n. med. Dariusz Wojciechowski 
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Ewa Szleszyńska 
Lokalizacja: pawilon 9, parter i 1 piętro  
Kontakt: tel. 22 38 94 811 
 
Kardiologia w dwóch oddziałach ma łącznie 63 łóżka. Są tu diagnozowani i leczeni pacjenci  
z  ostrymi i przewlekłymi schorzeniami układu krążenia, takimi jak ostre zespoły wieńcowe, 
stabilna choroba wieńcowa, ciężka niewydolność krążenia, groźne dla życia zaburzenia 
rytmu serca oraz zaburzenia przewodnictwa serca.  
 
W Oddziale kardiologicznym rozlokowanym na parterze i  1  piętrze jest w sumie 55 łóżek w 
21 salach chorych wyposażonych w łazienki i szafy na ubrania wierzchnie i rzeczy osobiste 
pacjentów.  Na parterze jest siedem 3-łóżkowych sal chorych i dodatkowa łazienka z wózek 
wanną przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. Na piętrze jest 14 sal chorych 1-, 2- i 3-łóżkowych, w tym izolatka 
z zapleczem higieniczno - sanitarnym. 
  
 

   
 

Oddział kardiologiczny - 3-łóżkowe sale chorych 
 

W  usytuowanym na parterze Oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego znajduje 
się  8 stanowisk.  Oddział wyposażony jest  w system całodobowego monitoringu czynności 
życiowych ze  stanowiskiem personelu dozorującego oraz  w  ciągi przygotowywania leków, 
materiałów i sprzętu medycznego do pielęgnacji chorych.     



 

  
 

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 
 
Odziały dysponują wysokospecjalistycznym zapleczem diagnostycznym:  
   •   Ośrodkiem diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej, 
   •   Pracownią elektrofizjologii, 
   •   Pracownią radiologii zabiegowej, 
które zapewnia szybkie i  precyzyjne rozpoznanie choroby, natychmiastowe wdrożenie 
leczenia i ciągłe kontrolowanie stanu pacjenta. 
 
 

   
 
Ośrodek diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej: pracownia hemodynamiki i sterownia 



W  Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej wykonywane są całodobowo 
wysokospecjalistyczne, inwazyjne procedury kardiologiczne ratujące życie 
(koronarografie i angioplastyki) w ostrych zespołach wieńcowych i stabilnej chorobie 
wieńcowej.  
  
W pracowniach (elektrofizjologii oraz radiologii zabiegowej) przeprowadzane są zabiegi:      
   •   wszczepiania rozruszników serca i defibrylatorów/kardiowerterów,  
   •   inwazyjne badania elektrofizjologiczne,  
   •   ablacje zaburzeń rytmu serca.  
 
Oddziały: 
   •  Umożliwiają pacjentom po wypisaniu ze szpitala  kontynuowanie leczenia w szpitalnej   

poradni kardiologicznej dysponującej wieloma pracowniami specjalistycznymi, m. in. 
pracownią badań Holtera, EKG i RR, pracownią prób wysiłkowych, pracownią stymulacji 
p/przełykowej serca i pracownią prób pionizacyjnych.  

        W poradni są także diagnozowani i leczeni pacjenci  ze schorzeniami kardiologicznymi, 
którzy nie wymagają hospitalizacji. 

   •   Zapewniają konsultacje  z zakresu kardiologii pacjentom hospitalizowanym w innych 
        oddziałach szpitala. 
 
 

  
 

Pracownie specjalistyczne 
 
Oddział kardiologiczny posiada akredytację ministra zdrowia na prowadzenie specjalizacji  
w zakresie kardiologii oraz chorób wewnętrznych.   
 
 


