Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 71/2018 r.
Dyrektora SPZOZ w Łukowie z dnia 18.10.2018 r.

WYKAZ USŁUG MEDYCZNYCH ŚWIADCZONYCH W ODDZIAŁACH
SZPITALNYCH SPZOZ W ŁUKOWIE
1.ODDZIAŁ DZIECIĘCY
 zakażenie dróg oddechowych
 zapalenie gardła i migdałków
 zapalenie krtani
 zapalenie uszu
 angina
 zapalenie oskrzeli
 obturacyjne zapalenie oskrzeli
 odoskrzelowe zapalenie płuc
 zapalenie płuc z rtg + z objawami niewydolności oddechowej
 astma oskrzelowa – zaostrzenie
 zaburzenia rytmu serca – diagnostyka i leczenia
 nadciśnienie tętnicze
 wady serca – diagnostyka ustalenie postępowania
 bóle brzucha
 choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 niedokrwistość – diagnostyka i leczenie
 małopłytkowość idiopatyczna i
 nieżyt żołądkowo-jelitowy
 zapalenie jamy ustnej
 zaparcia
 bóle głowy
 porażenie obwodowe nerwu twarzowego
 drgawki – diagnostyka i leczenie
 zakażenia uogólnione
 zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 zapalenie węzłów chłonnych
 zakażenie dróg moczowych
 odmiedniczkowe zapalenie nerek
 kłębkowe zapalenie nerek
 zespół nerczycowy
 zapalenie stawów
 pokrzywka
 omdlenie
 niedobory masy ciała i wzrostu
 zaburzenia odżywiania – diagnostyka
 lekkie i średnie zatrucia lekami
 kamica nerkowa – diagnostyka
 kolka nerkowa
2. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNO-KARDIOLOGICZNY
Intensywna opieka medyczna:
 przewlekła niewydolność oddechowa
 stany śpiączkowe
 śpiączki metaboliczne
 intensywna opieka w świeżym zawale serca
 zaburzenia rytmu powodujące niebezpieczne przyspieszenie czynności serca
 zaburzenia rytmu powodujące niebezpieczne zwolnienie czynności serca
 nagłe zatrzymanie krążenia
 wstrząs
 obrzęk płuc
 zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej

 ostra niewydolność nerek
 prowadzenia żywienia pozajelitowego

Kardiologia:
 dyslipidemie
 choroba wieńcowa: stabilna, niestabilna; zawał serca i jego powikłania
 niewydolność serca (ostra i przewlekła)
 wstrząs kardiogenny
 nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne
 zaburzenia rytmu i przewodzenia
 nagłe zatrzymanie krążenia
 kardiomiopatie (rozstrzeniowia, przerostowa, restrykcyjna)
 zapalenia wsierdzia
 zapalenie mięśnia sercowego
 zapalenie osierdzia
 ostre i przewlekłe serce płucne
 nadciśnienie płucne
 wady serca nabyte
 hipotensja i omdlenie
 nerwica serca
 choroby naczyń obwodowych (miażdżyca zarostowa, choroba Buergera, choroba Raynauda, zapalenie
żył powierzchniowych i głębokich)
 choroby tętnicy głównej (tętniak aorty, zapalenie aorty i dużych tętnic)
Pulmonologia:
 zaburzenia czynności oddychania
 zaburzenia układu oddechowego (ostre i przewlekłe)
 zatorowość płucna
 przewlekła obturacyjna choroba płuc
 astma oskrzelowa
 alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
 choroby śródmiąższowe płuc
 zmiany płucne w przebiegu chorób układowych
 nowotwory płuc
 zapalenia płuc i opłucnej
Endokrynologia:
 choroby podwzgórza i przysadki (niedoczynność i nadczynność przysadki)
 choroby tarczycy (choroba Gravesa i Basedowa, wole guzowate nadczynne, przełom tarczycowy,
niedoczynność tarczycy pierwotna i wtórna)
 choroby przytarczyc (nadczynność i niedoczynność)
 choroby części endokrynnej i zewnątrzwydzielniczej trzustki
 choroby nadnerczy (nadczynność i niedoczynność kory nadnerczy, pierwotna i wtórna)
 guz chromochłonny
Diabetologia:
 cukrzyca typu 1
 cukrzyca typu 2
 pozostałe typy cukrzycy
 powikłania cukrzycy
 powikłania oczne
 nefropatia cukrzycowa
 neuropatia cukrzycowa
 zmiany w układzie krążenia
 nadciśnienie tętnicze w cukrzycy
 zespół stopy cukrzycowej
 zmiany skórne w przebiegu cukrzycy
 zakażenia u chorych z cukrzycą
 śpiączki cukrzycowe (hyperoglikemiczna, hyperosmolarna, hyperoglikemiczna)

Gastrologia:
 choroby przełyku
 choroby żołądka (choroba wrzodowa, dyspepsja niewrzodowa, zapalenie, nowotwory, zespoły
poresekcyjne)
 choroby dwunastnicy (choroba wrzodowa, zapalenie)
 choroby trzustki ( przewlekłe, rak)
 choroby wątroby (uszkodzenia toksyczne i polekowe, zapalenie przewlekłe, marskość i jej następstwa,
nadciśnienie wtórne, puchlina brzuszna, encefalopatia wątrobowa, nowotwory)
 choroby dróg żółciowych (kamnica zapalenie)
 choroby jelit (ostre i przewlekłe zapalenie jelit, zwłaszcza choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie
jelita grubego, rak jelita grubego)
 postępowanie zachowawcze w krwawieniach z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Nefrologia:
 pierwotne i wtórne kłębkowe zapalenie nerek
 cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek (bakteryjne i abakteryjne)
 ostra i przewlekła niewydolność nerek
 leczenie farmakologiczne zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej
w chorobach nerek
 leczenie hiper- i hiponatremii
 leczenie hiper- i hipokalemii
 wrodzone choroby układu moczowego (wieotorbielowate zwyrodnienie nerek)
 zakażenia układu moczowego
 nefropatie w przebiegu chorób układowych rozrostowych i chorób krwi (kolagenozy, szpiczak mnogi,
skrobiawica)
Hematologia:
 niedokrwistości
 skazy krwotoczne nabyte
 stany zakrzepowo-zatorowe, trombofilia
 przewlekła białaczka limfatyczna
 gammapatie (szczególnie szpiczak mnogi)
 przewlekła białaczka szpikowa
 czerwienica prawdziwa
 neutropenia i agranulocytoza
 zespoły mielodysplastyczne
 gorączka o nieustalonej przyczynie
Zabiegi:
 kardiowersja elektryczna
 kardiowersja farmakologiczna
 przeskórna (zewnętrzna) stymulacja serca
 nakłucie opłucnej (punkcja)
 nakłucie otrzewnej (punkcja)
 biopsja mostka
 punkcja stawu kolanowego
 nakłucie tętnicy
 cewnikowanie pęcherza moczowego
 zgłębnikowanie żołądka
Ważniejsze badania wykonywane w oddziale:
 echo serca
 24-godz. badanie EKG metodą Holtera
 USG jamy brzusznej, tarczycy, ślinianek
 24-godz. badanie RR metodą Holtera
 próba wysiłkowa na bieżni ruchomej








3. ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY I PATOLOGII CIĄŻY
Ginekologia
 USG narządu rodnego
 HSG – badanie drożności jajowodów
 Profilaktyka raka szyjki macicy:
cytologia
badania w kierunku wirusów HPV
kolposkopia
 Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna:
usuwanie polipów
usuwanie mięśniaków podśluzówkowych
diagnostyka zmian endometrium
 Zabiegi ginekologiczne:
 usuwanie polipów
 biopsje endometrium
 leczenie „nadżerek” - ektopii szyjki macicy poprzez krioterapię lub elektrokonizację
 usuwanie zmian z pochwy, sromu i krocza
 Laparoskopie diagnostyczne z powodu niepłodności
 Operacje laparoskopowe – umożliwiające krótki pobyt w szpitalu oraz szybki powrót do zdrowia
i normalnej aktywności zawodowej:
 diagnostyka endometrozy niskiego stopnia
 operacje jajnków
 laparoskopowe usunięcie macicy
 Uroginekologia
 leczenie operacyjne nietrzymania moczu (TOT)
 leczenie operacyjne zaburzeń statyki narządu rodnego (klasyczne i z użyciem materiałów
syntetycznych)
 plastyka przedniej i tylnej ściany pochwy
Patologia Ciąży
Do oddziału przyjmowane są pacjentki ze schorzeniami lub dolegliwościami wywołanymi przez ciążę
lub pacjentki, które cierpiały na chorobę przewlekłą przed zajściem w ciążę. W oddziale wykonywane
są m.in. badania laboratoryjne, testy diagnostyczne w kierunku porodu przedwcześnie zagrażającego
i przedwczesnego odpływania płynu owodniowego, USG ciąży, KTG, konsultacje specjalistyczne, porady
psychologa. W oddziale przebywają pacjentki z nadciśnieniem tętniczym, porodem przedwcześnie
zagrażającym, cholestazą ciężarnych, zaburzeniami wzrostu płodu, łożyskiem przodującym, ciążą
bliźniaczą, badane w kierunku cukrzycy ciężarnych. Tutaj kierowane są także pacjentki po terminie
porodu. Część pacjentek przebywa w oddziale do momentu ukończenia ciąży.
4. ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
 profilaktyka i promocja zdrowia,
 pomiary ciała
 szczepienia nieokreślone,
 szczepienia BCG,
 badanie słuchu,
 pulsoksymetria przesiewowa,
 fototerapia,
 monitorowanie RR,
 monitorowanie parametrów życiowych,
 gazometria mieszanej krwi żylnej,
 tlenoterapia,
 częściowe żywienie pozajelitowe,
 echo serca,
 CPAP,
 cewnikowanie żył,
 USG p/ciemiączkowe
 USG jamy brzusznej
 USG płuc
















badanie nerwu wzrokowego
ciągła wentylacja mechaniczna
transfuzja wymienna
przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
przetoczenie preparatu krwiozastępczego
RTG klatki piersiowej
EKG
posiew moczu
posiew krwi
całkowite żywienie pozajelitowe
nebulizacja
resuscytacja ręczna
HOLTER
konsultacje specjalistyczne

5. ODDZIAŁ CHIRURGI OGÓLNEJ I URAZOWEJ
 chirurgia ogólna i urazowa
 operacje przepuklin pachwinowych, udowych i brzusznych u kobiet i mężczyzn, w tym operacje
z użyciem siatki
 chirurgia naczyniowa - żylaki kończyn dolnych
 chirurgia onkologiczna
 chirurgia małoinwazyjna i laparoskopowa:
 kamica pęcherzyka żółciowego
 zapalenie wyrostka robaczkowego
 laparoskopia diagnostyczna
 endoskopia diagnostyczna i zabiegowa:
 kolonoskopia
 gastroskopia
 chirurgia przewodu pokarmowego
 chirurgia proktologiczna:
 żylaki odbytu
 ropnie okołoodbytnicze
 chirurgia jednodniowa:
 operacje stulejek u dzieci od 7 r. ż.
 przepuklina u dzieci
 wycinanie zmian skórnych
6. ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Intensywna Terapia
Procedury główne:
 leczenie pacjentów z niewydolnością wielonarządową
 leczenie pacjentów z urazem wielonarządowym
 leczenie pacjentów we wstrząsie
 leczenie zatruć
Procedury szczegółowe:
 terapia wentylacyjna
 ciągła terapia nerkozastępcza
 terapia aminami katecholowymi
 leczenie przeciwobrzękowe w patologiach OUN
 zaawansowana terapia antybiotykowa w oparciu o posiewy materiału pobieranego metodami
inwazyjnymi i nieinwazyjnymi
 leczenie żywieniowe do i pozajelitowe
 leczenie krwotoków z zastosowaniem najnowszych preparatów substytucyjnych
Anestezjologia
Procedury główne:
 znieczulenie ogólne wziewne
 całkowite znieczulenie dożylne






znieczulenie złożone
znieczulenie regionalne: blokady centralne pojedyncze i ciągłe, znieczulenia splotów i pni nerwowych
leczenie pooperacyjne w sali wybudzeń
analgezja porodów

7.ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
Oddział świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych, pasożytniczych
i odzwierzęcych dla osób dorosłych:
 diagnostyka i leczenie wirusowych zapaleń wątroby, w tym leczenie w ramach programów lekowych
 diagnostyka i leczenie neuroinfekcji
 diagnostyka i leczenie stanów gorączkowych
 diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych przez kleszcze
 oferuje diagnostykę: obrazową, endoskopową, biopsję wątroby, specjalistyczną laboratoryjną,
bakteriologiczną i inne
 diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekających się biegunek, diagnostyka i leczenie ostrych infekcji
przewodu pokarmowego u dzieci od lat 3.
8. ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM LECZENIA UDARÓW MÓZGU
 diagnostyka i leczenie zespołów otępiennych
 leczenie i diagnostyka padaczki
 leczenie i diagnostyka bólów głowy
 leczenie i diagnostyka Choroby Parkinsona
 leczenie i diagnostyka uszkodzeń nerwów czaszkowych i obwodowego układu nerwowego
 leczenie i diagnostyka chorób rdzenia kręgowego
 leczenie i diagnostyka chorób neuronu ruchowego
 leczenie i diagnostyka chorób złącza nerwowego mięśniowego
 leczenie i diagnostyka chorób mięśni szkieletowych
 leczenie zachowawcze i diagnostyka nowotworów wewnątrzczaszkowych
 leczenie i diagnostyka chorób zakaźnych układu nerwowego
 leczenie i diagnostyka stwardnienia rozsianego
 leczenie trombolityczne niedokrwiennego udaru mózgu ( do 4,5 godzin od zachorowania)
 leczenie zachowawcze niedokrwiennego i krwotocznego udaru mózgu
 leczenie zachowawcze i diagnostyka krwotoków podpajęczynówkowych (SAH)
 leczenie zachowawcze krwiaków przymózgowych
 leczenie zachowawcze zakrzepicy żylnej mózgu
 leczenie chorób naczyniowych rdzenia
 leczenie i diagnostyka zespołów korzeniowych kręgosłupa
9. ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY
 zaburzenia otępienne (choroba Alzheimera, otępienia naczyniowe, inne bliżej nieokreślone, mieszane)
 organiczny zespół amnestyczny
 zespoły majaczeniowe (niealkoholowe, somatogenne)
 zaburzenia organiczne spowodowane uszkodzeniem mózgu lub chorobą somatyczną (halucynoza,
zaburzenia nastroju, urojeniowe, lękowe, dysocjacyjne, łagodne zaburzenia procesów poznawczych
 organiczne zaburzenia osobowości i zachowania (zespół po zapaleniu, po wstrząśnieniu mózgu,
po innych chorobach uszkadzających mózg
 zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem alkoholu, substancji
psychoaktywnych, uspokajających, lotnych rozpuszczalników, innych (zespoły abstynencyjne,
majaczenia, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia zachowania)
 schizofrenia (paranoidalna, katatoniczna, przewlekła, hebefreniczna)
 zaburzenia typu schizofrenii
 zaburzenia urojeniowe, indukowane zaburzenia urojeniowe
 zaburzenia psychotyczne ostre
 Zaburzenia schizoafektywne, inne nieorganiczne psychotyczne
 choroba afektywna dwubiegunowa (mania, depresja)
 zaburzenia depresyjne
 inne zaburzenia nastroju (cyklotymia, dystymia)
 zaburzenia lękowe (fobie, uogólnione z napadami lęku, lękowo-depresyjne)
 zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne










zaburzenia adaptacyjne (ostra reakcja na stres, PTSD)
zaburzenia dysocjacyjne
zaburzenia somatyzacyjne
zaburzenia związane z porodem
zaburzenia pozorowane
upośledzenia umysłowe
zaburzenia psychiczne nieokreślone
obserwacja stanu psychicznego

10. ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY
 ostre zatrucie alkoholem
 alkoholowy zespół abstynencyjny
 zespół abstynencyjny z majaczeniem
 zespół abstynencyjny w uzależnieniu mieszanym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 zespół abstynencyjny z majaczeniem w uzależnieniu mieszanym od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych
 zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji uspokajających
i nasennych
11. ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY Z OIK I PSYCHOGERIATRIĄ
 zaburzenia otępienne (Ch. Alzheimera, otępienia naczyniowe, inne bliżej nieokreślone, mieszane)
 organiczny zespół amnestyczny
 zespoły majaczeniowe (niealkoholowe, somatogenne)
 zaburzenia organiczne spowodowane uszkodzeniem mózgu lub chorobą somatyczną (halucynoza,
zaburzenia nastroju, urojeniowe, lekowe, dysocjacyjne, łagodne zaburzenia procesów poznawczych
 organiczne zaburzenia osobowości i zachowania (zespół po zapaleniu, po wstrząśnieniu mózgu,
po innych chorobach uszkadzających mózg)
 zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem alkoholu, substancji
psychoaktywnych, uspokajających, lotnych rozpuszczalników, innych (zespoły abstynencyjne,
majaczenia, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia zachowania)
 schizofrenia (paranoidalna, katatoniczna, przewlekła, hebefreniczna)
 zaburzenia typu schizofrenii
 zaburzenia urojeniowe, indukowane zaburzenia urojeniowe
 zaburzenia psychotyczne ostre
 zaburzenia schizoafektywne, inne nieorganiczne psychotyczne
 choroba afektywna dwubiegunowa (mania, depresja)
 zaburzenia depresyjne
 inne zaburzenia nastroju (cyklotymia, dystymia)
 zaburzenia lękowe (fobie, uogólnione z napadami lęku, lękowo-depresyjne)
 zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 zaburzenia adaptacyjne (ostra reakcja na stres, PTSD)
 zaburzenia dysocjacyjne
 zaburzenia somatyzacyjne
 zaburzenia snu
 zaburzenia związane z porodem
 zaburzenia osobowości
 zaburzenia nawyków i popędów (hazard, piromania, kleptomania)
 zaburzenia pozorowane
 upośledzenia umysłowe
 zaburzenia psychiczne nieokreślone
 obserwacja stanu psychicznego
12.ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
 układowe choroby tkanki łącznej
 reumatoidalne zapalenie stawów
 diagnostyka zapaleń stawów
 łuszczycowe zapalenie stawów
 reaktywne zapalenie stawów
 toczeń rumieniowaty układowy

















twardzina układowa
zapalenie wielomięśniowe
zapalenie naczyń
zespół Sjogrena
zespoły nakładania
seronegatywne i spondyloartropatie
choroba zwyrodnieniowa stawów
odczynowe zapalenie stawów
choroby metaboliczne i gruczołów dokrewnych z towarzyszącymi chorobami stawów
krystalopatie
choroby kości i chrząstek
reumatyzm pozastawowy
rehabilitacja w chorobach reumatologicznych
zniekształcenia i zaburzenia czynności stawów w przebiegu chorób reumatycznych
zniekształcenia i choroby ścięgien, więzadeł i tkanek miękkich

13.ODDZIAŁ REHABILITACYJNY Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Pobyty w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej:
 wielostawowa choroba zwyrodnieniowa
 przewlekły zespół bólowy kręgosłupa w przebiegu dyskopatii
 przewlekły zespół bólowy kręgosłupa w przebiegu zmian zwyrodnieniowych
 zespół bólowo-korzeniowy z odc. L-S kręgosłupa
 stwardnienie rozsiane
 koksartroza
 gonartroza
 stan po protezoplastyce/obecność protez kolan, bioder
 następstwa urazów
 reumatoidalne zapalenie stawów
 zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 zespół bólowo - przeciążeniowy stawów
 niedowład połowiczy
 niedowład kończyn dolnych i czterokończynowy
 dystrofia mięśniowa
Pobyty w ramach rehabilitacji neurologicznej:
 następstwa zawałów mózgu
 następstwa chorób zapalnych mózgu
 następstwa urazów głowy
 zaniki mięśniowe
 niedowład połowiczy
 porażenie czterokończynowe
 porażenie jednokończynowe
W pierwszej kolejności do oddziału w obu zakresach przyjmowani są pacjenci leczeni w oddziałach
szpitalnych SPZOZ w Łukowie i wymagający kontynuacji leczenia, zwłaszcza po naczyniowym udarze
mózgu i operacjach ortopedycznych.
WYKONUJEMY ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU:
KINEZYTERAPIA:

ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane, ćwiczenia czynne w odciążeniu i wolne

ćwiczenia specjalne indywidualne

pionizacja i nauka poruszania się

wyciągi

ćwiczenia zespołowe i ogólnokondycyjne

ćwiczenia manualne
FIZYKOTERAPIA:
 elektrolecznictwo - galwanizacja, jonofereza, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, prądy
interferencyjne, prądy TENS, prądy TRABERTA, prądy KOTZA

 leczenie







polem elektromagnetycznym - terapuls (impulsowe pole magnetyczne wielkiej
częstotliwości), diametria krótkofalowa, magnetronik (impulsowe pole magnetyczne małej
częstotliwości)
światłolecznictwo - naświetlania promieniami IR, UV, laseropunktura
ultradźwięki - ultardźwięki miejscowe, ultrafonoforeza
hydroterapia - kąpiel wirowa kończyn, kąpiel wirowo-perełkowa na podudzia i stopy
krioterapia miejscowa
masaż klasyczny

14.CAŁODOBOWY ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
 realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu oraz hazardu patologicznego
 udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu
oraz hazardu patologicznego
 prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych
 przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii
w programie ambulatoryjnym.
15. SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje pacjentów zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza,
przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego lub zgłaszających się samodzielnie w stanie
zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia. Do zadań
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy: zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego,
objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie
niezbędnych badań i podanie leków, przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta
zakwalifikowanego do hospitalizacji, udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi
nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji, prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej, rejestracja
osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.
W SOR dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych, wykonywane są wszelkie czynności
stabilizujące funkcje życiowe pacjenta, a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania
diagnostycznego i leczniczego.

