Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Ośrodek Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po
COVID-19
Pomożemy Ci wrócić do normalnego życia!
Rejestracja: 459 599 001

Od 3 grudnia 2020 r. w Dolnośląskim Centrum Chorób we Wrocławiu rozpoczyna swoją działalność pierwszy na Dolnym
Śląsku i drugi w Polsce ośrodek, który obejmie swoją opieką pacjentów, u których infekcja koronawirusem SARS-CoV-2
pozostawiła ślady w ich zdrowiu. To co wyróżnia nasz Ośrodek Kompleksowej Opieki na Pacjentem po COVID-19, to
holistyczne i skoordynowane podejście do problemów zdrowotnych naszych podopiecznych.
W ramach naszej placówki pacjent będzie pod opieką specjalistów chorób płuc, którzy w razie potrzeb dysponują w naszym
szpitalu szerokimi możliwościami diagnostycznymi i leczniczymi:
badanie czynnościowe układu oddechowego (spirometria, dyfuzja, pletyzmograﬁa, wysiłkowe badanie płuc);
badania obrazowe układu oddechowego (RTG, TK, angioTK, scyntygraﬁa) oraz serca (USG serca, MRI serca)
badania laboratoryjne (gazometria włośniczkowa, tętnicza, przeciwciała, troponina etc.)
w zależności od potrzeb bezpłatne konsultacje:
- rehabilitant
- psycholog
- dietetyk
- pracownik socjalny
szybka kwaliﬁkacja do bezpłatnego wypożyczenia koncentratora tlenu i tlenoterapii biernej w domu w ramach NFZ
(Ośrodek Leczenia Niewydolności Oddechowej w Domu DCChP)
wysokospecjalistyczne diagnostyczne hospitalizacje jednodniowe na oddziale pulmonologicznym DCChP
kwaliﬁkacja do Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej w warunkach szpitalnych
Dodatkowo Szpital nawiązał współpracę dotyczącą kierowania naszych pacjentów do jedynego w Polsce szpitala – SPZOZ
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach przy ul. M. Karłowicza 40 , w którym w ramach pilotażu Ministerstwa Zdrowia
prowadzone są stacjonarne turnusy rehabilitacji pulmonologicznej dla pacjentów po COVID-19.
Współpracujemy również z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu przy kwaliﬁkacji dawców
osocza od „ozdrowieńców”.
Usługi medyczne świadczone dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19, są dla nich bezpłatne, częściowo opłacane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia, a częściowo z pieniędzy Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc.
Koordynacją opieki nad pacjentem (umawianie wizyt, konsultacji, kontakt z chorym) zajmą się specjalnie do tego
dedykowane asystentki medyczne.
DANE KONTAKTOWE
Ośrodek Kompleksowej Opieki Nad Pacjentem po COVID-19
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc ul. Grabiszyńska 105, gabinet 12 (niski parter) – wejście A
Rejestracja: 459 599 001
Skierowanie: Skierowanie może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinny, specjalistyka ambulatoryjna,
izba przyjęć, poszpitalne).
Przyjmujemy e-skierowania – prosimy wówczas o wpisanie kodu resortowego 1270 (Poradnia Gruźlicy i Chorób
Płuc)
1/1

