
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku (SP ZOZ w Turku) 

Державний заклад охорони здоров'я в Турку (стаціонар) 

 

Відділи стаціонару 

 

✓ Операційний блок (Blok Operacyjny) 

Головний лікар: доктор медичних наук Piotr Bytniewski 

Медсестра відділу: Małgorzata Wiśniewska 

Операційний блок – це місце, в якому зібралась велика команда людей, щоб ефективно і 

безпечно для пацієнта провадити операційний етап лікування. 

Тут пацієнту буде наданий доброзичливий та фаховий догляд. 

Наш операційний блок – це сучасний об'єкт, збудований в 1997 році та на початку 2010 року 

обладнаний найсучаснішою медичною апаратурою. 

Шпиталь має 4 операційні і 2 постопераційні зали. Кожна операційна зала обладнана клімат-

контролем із подачею стерильного повітря. 

Також станції для анестезії як в операційних, так і в постопераційних палатах обладнані 

відповідно до останніх стандартів, визначених в актуальному розпорядженні Міністра здоров'я. 

Виконуємо операції в рамках хірургії, ортопедії, гінекології, урології, включно із відеохірургією 

(артроскопія, хірургічна і гінекологічна лапароскопія, цистоскопія, гістероскопія, ректоскопія). 

Телефони: 

Лікарі – 63 280 55 18 

Медсестри – 63 280 55 20 

Черговий – 63 280 55 00 

 

 

✓ Відділ загальної хірургії (Oddział Chirurgii Ogólnej) 

Головний лікар: Grzegorz Olczyk 

Медсестра відділу: Jolanta Ochal 

У відділі надаємо повний спектр допомоги, пов'язаної із загальною хірургією, а також 

урологічну допомогу. 

Лікування здійснюється класичними методами, а також із застосуванням відеохірургії: 

- лапароскопія; 

- ендурологія (повне трансуретальне лікування). 

Телефони: 



- Лікарі – 63 280 55 11 

- Медсестри – 63 280 55 13 

- Черговий – 63 280 55 00 

 

✓ Відділ загальної терапії/хвороб внутрішніх органів (Oddział Chorób Wewnętrznych) 

Головний лікар: доктор медичних наук Cezary Chmielecki 

Медсестра відділу: виконуюча обов'язки Beata Tomczak 

До структури відділу входять: 

1. Гастроентерологічна лабораторія, в якій можна зробити такі дослідження: 

- гастроскопія; 

- колоноскопія; 

- ректоскопія; 

- езофагоскопія; 

- лікувальна дуоденоскопія із можливістю діагностики жовчовивідних шляхів. 

2. Процедури, поєднані з лікувальною частиною: 

- поліпектомія; 

- електрокоагуляція; 

- гістопатологічна біопсія. 

3. Ехокардіологічна лабораторія класу А. 

4. Лабораторія неінвазивних кардіологічних досліджень виконує: 

- ЕКГ спокою; 

- ЕКГ з навантаженням; 

- аналіз методом Холтера. 

В палаті інтенсивного кардіологічного нагляду всі місця обладнані кардіомоніторами, 

інфузійними насосами, є 2 дефібрилятори. Є можливість стимуляції стравоходу, 

ендопорожнинної тимчасової стимуляції, електричної кардіоверсії і спірометрії. 

В рамках відомчої діагностики також можна виконати тонкоголкову біопсію органів. 

Телефони: 

- Лікарі – 63 280 55 48 

- Медсестри – 63 280 55 49 

- Черговий – 63 280 55 00 

 

 

✓ Дитячий відділ (Oddział Dziecięcy) 

Головний лікар: Jolanta Łojewska 

Медсестра відділу: Aldona Krauze 

Дитячий відділ здійснює діагностику та лікування дітей від народження до 18 років. У нашому 

відділі працюють досвідчені та спеціалізовані кадри: лікарі та медсестри. 



Весь персонал дбає про якнайменш стресове перебування дитини у відділі. Кожному пацієнтові 

ми гарантуємо турботливий догляд, а також приязну, теплу і сердечну атмосферу. 

Один із батьків або опікун може скористатися можливістю перебування з дитиною за усталену 

плату цілодобового або лише протягом дня біля ліжка дитини.  

Дитячі кімнати – казково-кольорові, обладнані телевізорами, щоб дітки могли легше 

переносити хвороби і не сумували за родинами. 

Кожне перебування у стаціонарі лікарні діти пам'ятають дуже довго, саме тому персонал 

відділу докладає всіх зусиль, щоб у них не залишалися негативні згадки. 

Телефони: 

- Лікарі – 63 280 55 60 

- Медсестри – 63 280 55 61 

- Черговий – 63 280 55 00 

 

 

✓ Відділ акушерства та гінекології (Oddział Ginekologiczno-Położniczy) 

Головний лікар: доктор медичних наук Marek Bakalarz 

Медсестра відділу: Anna Zielińska 

У відділі проводять операції репродуктивних органів в сучасних кліматизованих залах 

операційного блоку.  

Ми виконуємо всі гінекологічні операції, включно із операцією лапороскопії та 

гістероскопічними процедурами. 

Кесарів розтин проводиться в окремій операційній залі, яка знаходиться біля пологового залу. 

Маємо у своєму розпорядженні власну лабораторію уродинаміки, де беруться аналізи у жінок, 

які мають проблеми із нетриманням сечі. При цих захворюваннях також проводяться 

корекційні операції. 

При відділі функціонує Центр акушерства та гінекології, який здійснює нагляд, лікування та 

профілактику жінок і нагляд над вагітними. 

Телефони: 

- Лікарі – 63 280 55 42 

- Медсестри – 63 280 55 43 

- Черговий – 63 280 55 00 

 

 

✓ Відділ новонароджених (Oddział Noworodkowy) 

Головний лікар: Mikis Eustathiou 

Медсестра відділу: Jolanta Dutkiewicz 



Відділ першого ступеню триступеневої системи пренатального догляду. Займаємося здоровими 

новонародженими та новонародженими з патологіями легкого ступеню. Приймаємо всіх, 

народжених у лікарні Турку і після пологів вдома.   

Доношені здорові новонароджені перебувають з мамами в акушерськім відділі в 1, 2 та 3-

місних палатах за системою „rooming-in”. Недоношені новонароджені та новонароджені, які 

вимагають спеціального нагляду або лікування, знаходяться у відділі новонароджених.  

Ми також маємо кімнату інтенсивного догляду, обладнану закритими і відкритими 

інкубаторами, кардіомоніторами, оксиметрами, пристроями CPAP для підтримки дихання, 

апаратом для реанімації Neo-Puff, інфузійними насосами. Окрім того, ми маємо лампи до 

фототерапії, пульсоксиметр, глюкометр і апарати для неінвазійного черезшкірного дослідження 

рівня білірубіну.   

Під час перебування у відділі матері мають можливість навчитися грудному вигодовуванню і 

догляду за новонародженими. Після виписки вони можуть звертатися за порадами щодо 

догляду за новонародженими за телефоном. 

Також ми проводимо у всіх новонароджених перевірку слуху в рамках Програми загальних 

скринінгових тестів слуху у новонароджених, починаючи з 2002 року.    

Телефони: 

- Лікарі – 63 280 55 31 

- Медсестри – 63 280 55 32 

- Черговий – 63 280 55 00 

 

 

✓ Відділ ортопедії та травматології органів руху (Oddział Ortopedii i Traumatologii 

Narządu Ruchu) 

Головний лікар: доктор медичних наук Wiesław Wiśniewski 

Медсестра відділу: Aneta Kremska 

Виконуємо повний перелік операційних процедур у хворих із системними травмами органів 

руху, артроскопію колінного суглобу, включно із реконструкцією передньої і задньої 

хрестоподібних зв'язок, та артроскопію плечового суглобу, в тому числі лікування хворих із 

нестабільністю суглобів, пошкодженням ротаторної манжети і синдромом субакроміального 

конфлікту. 

До хворих із дегенеративними змінами в тазостегнових суглобах і з переломами шийки 

стегнової кістки будуть застосовані безцементні, цементні протези, протези із коротким 

шпинделем, капи або біполярні протези. 

Також проводимо протезопластичне лікування колінних суглобів (цементне, безцементне або 

однокамерне), плечових і ліктьових суглобів.  

У нашому відділі ми також проводимо операційні втручання у пацієнтів із захворюваннями стоп 

(вальгусна деформація першого пальця стопи, молоткові пальці, дегенеративні зміни суставів 

стоп тощо), пацієнтів із захворюваннями верхніх кінцівок (тунельний синдром, контрактура 

Дюпюїтрена, тенісні лікті, відновлювальні процедури тощо). 



Телефони: 

- Лікарі – 63 280 55 05 

- Медсестри – 63 280 55 03 

- Черговий – 63 280 55 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


