
Załącznik nr 1
zarządzenia wewnętrznego nr 124/2020

ANEKS NR 7

do zarządzenia wewnętrznego nr 282/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L.
Rydygiera w Toruniu z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych
oraz wprowadzenia do stosowania „Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”.

§ 1

W zarządzeniu wewnętrznym nr 282/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L.
Rydygiera w Toruniu z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz
wprowadzenia do stosowania „Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L.
Rydygiera w Toruniu”, wprowadzam następujące zmiany:

1. § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Szpital Obserwacyjno – Zakaźny, jako jednostka organizacyjna, składa się z następujących komórek

organizacyjnych:
1) Izba Przyjęć;
2) Oddział Dermatologiczny;
3) Oddział Obserwacyjno – Zakaźny;
4) Oddział Chorób Płuc, w tym:

a) Pracownia Spirometryczna,
b) Pracownia Pletyzmografii;

5)  Pracownia Bronchoskopii”.

2. § 43 otrzymuje brzmienie:
„W oddziałach Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego zlokalizowanego przy ul. Krasińskiego 4/4a obowiązują dodatkowe
zasady odwiedzin:
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Ze względu na specyfikę chorych hospitalizowanych w oddziale odwiedziny osób małoletnich mogą odbywać się tylko
za zgodą koordynatora, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego”.

3. § 118 otrzymuje brzmienie:
„ODDZIAŁ OBSERWACYJNO – ZAKAŹNY

 § 118
1. Oddział Obserwacyjno – Zakaźny jest komórką organizacyjną Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego zlokalizowaną

przy Krasińskiego 4/4a.
2. Do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych należy diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych u dorosłych,

diagnostyka, leczenie ostrych i przewlekłych chorób przewodu pokarmowego u dorosłych, a w szczególności:
a) infekcje centralnego i obwodowego układu nerwowego o różnej etiologii,
b) diagnostyka i leczenie boreliozy,
c) diagnostyka, różnicowanie i leczenie chorób zakaźnych i zakażeń o etiologii wirusowej, bakteryjnej i

pasożytniczej, w tym: cytomegalia, mononukleoza zakaźna i zespoły mononukleozopodobne, świnka, odra,
ospa wietrzna i półpasiec oraz ich ewentualne powikłania, biegunki, neuroinfekcje, zapalenia gardła i płuc
oraz ich ewentualne powikłania, róża, świerzb, grzybice, Yersinioza, toksoplazmoza, toksokaroza,

d) profilaktyka wścieklizny u osób pokąsanych,
e) profilaktyka i leczenie tężca,
f) profilaktyka poekspozycyjna (po narażeniu na zakażenie HBV, HCV i HIV),
g) profilaktyka immunoglobulinami u pacjentek ciężarnych przy kontakcie z ospą,
h) diagnostyka stanów gorączkowych o niejasnej etiologii,
i) ostrych i przewlekłych biegunek o etiologii infekcyjnej:

- bakteryjnej:
Ø wywołanych przez bakterie tlenowe jak Salmonella, Shigella, Yersinia, Pseudomonas aeruginosa,

itp.,
Ø wywołanych przez bakterie beztlenowe – głównie toksynotwórcze szczepy Clostridium difficile, jako

przyczyna rzekomobłoniastego zapalenia jelit u pacjentów obciążonych wielokierunkowo
internistycznie, a także w stanie wegetatywnym (prowadzenie terapii nawrotowych zapaleń jelit
związanych z Clostridium difficile metodą transferu flory jelitowej),



- wirusowej, w tym: rotawirusy, adenowirusy, norowirusy, CMV,
- leczenie zatruć pokarmowych (wywołanych toksynami):
Ø gronkowcowych,
Ø zatrucia jadem kiełbasianym,

- leczenie schorzeń pasożytniczych przewodu pokarmowego i pozajelitowych, w tym: lambliozy,
tasiemczycy, owsicy oraz włośnicy, toksokarozy, bąblowicy i innych,

j) diagnostyka i różnicowanie schorzeń górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z przyczyn
nieinfekcyjnych, w tym:
- diagnostyka biegunek krwistych i przewlekłych z uwzględnieniem:
Ø nieswoistych chorób zapalnych jelita grubego (wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, Choroba

Leśniowskiego-Crohna oraz mikroskopowego zapalenia jelit),
Ø polekowych,
Ø choroby uchyłkowej jelita grubego,
Ø nowotworów przewodu pokarmowego,
Ø stanów po rtg-terapii,

k) diagnostyka i leczenie stanów gorączkowych – szczególnie u osób powracających z tropiku, a także
biegunek u osób powracających z tropiku,

l) diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki, różnicowania i
leczenia chorób wątroby o etiologii zakaźnej (głównie ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby, wywołanych
wirusami hepatotropowymi typu A, B, C, CMV, EBV),

m) diagnostyka, różnicowanie i leczenie chorób wątroby i dróg żółciowych o etiologii niezakaźnej (w tym
autoimmunologiczne schorzenia wątroby i dróg żółciowych, diagnostyka zmian ogniskowych, diagnostyka
różnicowa żółtaczek),

n) diagnostyka, leczenie, monitorowanie marskości wątroby wyrównanej i niewyrównanej o różnej etiologii, w
tym toksycznej poalkoholowej,

o) diagnostyka, różnicowanie schorzeń metabolicznych wątroby, stłuszczenia wątroby, chorób genetycznych w
tym hemochromatozy, Choroby Wilsona, Choroby Gilberta,

p) leczenie p/wirusowe przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B interferonem pegylowanym,
inhibitorami nukleozydowymi i nukleotydowymi oraz WZW typu C terapiami bezinterferonowymi zgodnie z
najnowszymi standardami europejskimi (EASL).

3. Oddział korzysta z wszelkich możliwości diagnostycznych w ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej,
Mikrobiologicznej, Pracowni TK, MR, Endoskopii (gastroskopia, kolonoskopia), badań wirusologicznych,
bakteriologicznych, mykologicznych, immunologicznych, oraz Biologii Molekularnej – ocena obecności materiału
genetycznego toksynotwórczych szczepów Clostridium difficile z uwzględnieniem szczepu hiperepidemicznego 027-
NAP1-B1 oraz HBV DNA, HCV RNA, CMV DNA, EBV DNA. Oddział w celach diagnostycznych wykorzystuje grubo-
i cienkoigłową biopsję wątroby, badania alternatywne nieinwazyjne wątroby tzw. fibroscan, metody obrazowe, w tym
USG, TK, MR. Oddział współpracuje z Klinikami Transplantacyjnymi, w tym Kliniką Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby w Warszawie w zakresie kwalifikacji chorych do przeszczepu wątroby oraz Kliniką
Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej w Bydgoszczy, Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza, a także
Kliniką Chorób Zakaźnych w Bydgoszczy”.

4. Skreśla się § 119.
5. § 178 us.t 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej jest komórką organizacyjną Zespołu Komórek Organizacyjnych
Ambulatoryjnych i Diagnostycznych zlokalizowaną przy ul Konstytucji 3 Maja 42”.

6. Zmianie ulega „Cennik Usług Medycznych”, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1
do Aneksu.

7. Zmianie ulega „Cennik Usług Innych Niż Świadczenia Medyczne”, który otrzymuje brzmienie
określone załącznikiem nr 2 do Aneksu.

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.


	4. Skreśla się § 119.

