
Szpital świętego Rocha w Ozimku 
W naszej ofercie znajduje się leczenie szpitalne, opieka ambulatoryjna oraz opieka długoterminowa 

w ramach kontraktu z NFZ. Istnieje możliwość podjęcia leczenia za indywidualną odpłatnością.  

Dane adresowe 

Szpital świętego Rocha znajduje się przy ulicy Częstochowskiej 31 w Ozimku. 

Telefon na Recepcję Szpitala to kierunkowy 77, 42 73 491 lub kierunkowy 77, 42 73 498. 

Adres poczty elektronicznej Recepcji: recepcja.ozimek@emc-sa.pl  

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren Szpitala. 

Przed wejściem do Szpitala znajduje się podjazd umożliwiający wjazd na wózku inwalidzkim, 

a w budynku znajdują się windy za pomocą których można dostać się na wyższe kondygnacje.  

 

Opis oddziałów szpitalnych 
W Szpitalu prowadzimy oddziały: Chirurgii Ogólnej, Chorób Wewnętrznych, Pediatrii, Rehabilitacji, 

Oddział Opieki Długoterminowej dla dzieci oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla dorosłych.  

 

Oddział Chirurgii Ogólnej - Planowy 

Oddział wykonuje planowe zabiegi chirurgiczne, w tym leczenie metodami małoinwazyjnymi.  

W ramach Oddziału realizowana jest pełna diagnostyka schorzeń przewodu pokarmowego, z możliwością 

zabiegów endoskopowych, usuwania polipów i pobierania wycinków. Na szczególną uwagę zasługuje nasze 

nowoczesne i minimalnie inwazyjne leczenie choroby refluksowej przełyku, czyli fundoplikacja, 

wykonywana sposobem laparoskopowym. 

 

Oddział Chorób Wewnętrznych 

Do zadań Oddziału Chorób Wewnętrznych należy diagnozowanie i leczenie zachowawcze pacjentów 

z chorobami układu krążenia, układu oddechowego, z towarzyszącymi schorzeniami endokrynologicznymi, 

zburzeniami przemiany materii, przewodu pokarmowego i innymi schorzeniami wewnętrznymi. 

 

Oddział Pediatryczny 

Oddział pediatryczny zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem dzieci do 18 roku życia. Wysoko 

wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski dba o miłą i przyjazną atmosferę dla dzieci 

jak i dla ich rodziców, którzy mogą przebywać wraz z dzieckiem na oddziale. 

 

Oddział Rehabilitacji 

Oddział Rehabilitacji świadczy usługi w zakresie usprawniania pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi 

oraz chorobami narządu ruchu. 

Opiekę nad pacjentami zapewnia doświadczona kadra medyczna. W skład naszego zespołu wchodzą lekarze 

specjaliści z zakresu rehabilitacji medycznej, neurologii oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

fizjoterapeuci, pielęgniarki, logopeda, psycholog oraz terapeuta zajęciowy.  

Zakres świadczonych usług obejmuje szeroko pojętą rehabilitację z uwzględnieniem rehabilitacji 

ze wskazań neurologicznych (po przebytych udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, operacjach 

neurochirurgicznych, w stwardnieniu rozsianym, chorobie Parkinsona, polineuropatiach) oraz 
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ortopedycznych (pourazowych, po zabiegach ortopedycznych, z przewlekłymi schorzeniami układu kostno-

stawowego).  

Oferujemy rehabilitację stacjonarną, która jest kompleksowym postępowaniem mającym na celu 

przywrócenie pełnej lub maksymalnej możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, 

zdolności do pracy oraz powrotu do czynnego udziału w życiu społecznym i rodzinnym. 

 

Opiekę długoterminową realizujemy w ramach: Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży oraz Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego 

dla Dorosłych 

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży 

Zakład zapewnia specjalistyczną pomoc dzieciom od urodzenia, do 18 roku życia. Na oddział mogą być 

przyjęte dzieci z całej Polski, które nie muszą przebywać w szpitalu, lecz wymagają stałej profesjonalnej 

opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej. Dzieciom zapewniamy kompleksową terapię, 

w tym różnorodne oddziaływania edukacyjne i zajęcia logopedyczne. 

 

Zakład Opiekuńczo–Leczniczy dla Dorosłych 

Celem Zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które ze względu na stan zdrowia 

i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku 

domowym, wymagają stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.  

 

Leczenie ambulatoryjne realizujemy w poradniach specjalistycznych 

i pracowniach 

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna POZ 

Udzielanie świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest realizowane od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8 do 18. Pacjent dokonuje wyboru lekarza, pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej poprzez złożenie deklaracji dostępnej w Recepcji. Przyjęcia pacjenta przez lekarza odbywają się 

w warunkach ambulatoryjnych i domowych. Warunkiem realizacji wizyty jest rejestracja pacjenta w formie: 

stawiennictwa osobistego, telefonicznej lub za pośrednictwem osoby trzeciej.  

Lekarz przyjmujący deklaracje: lek. med. Agata Kulkowska-Gaj. 

Pielęgniarka przyjmująca deklaracje: Jolanta Głowacz. 

 

Poradnia chirurgii ogólnej 

W poradni zajmujemy się diagnostyką i leczeniem schorzeń przewodu pokarmowego, jamy brzusznej oraz 

naczyń obwodowych. W ramach poradni wykonywane są również usługi z zakresu tzw. małej chirurgii, 

m.in. usuwanie zmian skórnych, leczenie ran, oparzeń, odmrożeń, czy zmiany opatrunków 

specjalistycznych, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Ponadto w poradni możliwa jest kontynuacja 

leczenia po zabiegach operacyjnych. 

 

 



Poradnia urazowo–ortopedyczna 

Poradnia urazowo-ortopedyczna specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób i urazów narządu ruchu. 

Nasi specjaliści zajmują się również profilaktyką i terapią wrodzonych oraz nabytych zaburzeń w 

funkcjonowaniu narządu ruchu. 

 

Poradnia gastroenterologiczna 

Poradnia obejmuje opieką pacjentów z problemami przewodu pokarmowego, w szczególności: przełyku, 

żołądka, dwunastnicy, jelit, trzustki, wątroby i dróg żółciowych.  

 

Poradnia kardiologiczna 

Poradnia kardiologiczna zajmuje się diagnostyka i leczeniem schorzeń i wad układu sercowo-naczyniowego 

(serca, aorty i mniejszych naczyń krwionośnych). Oferujemy konsultacje lekarskie oraz specjalistyczną 

diagnostykę, w ramach której wykonywane są badania: EKG, USG dopplerowskie serca, Holter RR, Holter 

EKG. 

 

Poradnia neurologiczna 

Poradnia neurologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu nerwowego. 

 

Poradnia urologiczna 

Poradnia urologiczna zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu moczowo-płciowego u 

mężczyzn i moczowego u kobiet.  

 

Poradnia rehabilitacyjna 

Poradnia zajmuje się planowaniem i koordynowaniem procesu usprawniania we wszelkich schorzeniach 

wymagających kompleksowej rehabilitacji.  

 

Pracownia Fizjoterapii 

Pracownia udziela świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej. 

 

Zakład Rehabilitacji Domowej 

Zakład rehabilitacji domowej udziela świadczenia zdrowotnych w zakresie rehabilitacji pacjentom, których 

stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, którzy jednocześnie nie 

wymagają całodobowego nadzoru medycznego. 

 

W Szpitalu znajdują się pracownie diagnostyczne: Pracownia endoskopowa, Pracownia USG, Pracownia 

Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Pracownia elektrokardiograficzna. 


