Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Kadra kierownicza:

Kierownik Oddziału lek. Piotr Paździor
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Halina Hanna Suska
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny zlokalizowany jest w budynku H przy Al. Jana Pawła II 120A.

MAJĄC SKIEROWANIE DO ODDZIAŁU NALEŻY:
1. Zgłosić się na Ogólną Izbę Przyjęć przy AL. Jana Pawła II.
POSIADAĆ:
2. Skierowanie do szpitala
3. Dowód osobisty
4. Wyniki badań ambulatoryjnych
5. Karty informacyjne z wcześniejszych hospitalizacji

HISTORIA POWSTANIA ODDZIAŁU
Oddział Obserwacyjno –Zakaźny został utworzony w szpitalu ostrołęckim po przeniesieniu siedziby szpitala na ulicę
Sienkiewicza w 1965 roku. Dla potrzeb oddziału został specjalnie zaprojektowany a następnie wybudowany budynek
dwukondygnacyjny, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. Początkowo był to
oddział 64 łóżkowy hospitalizujący głównie pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby oraz zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych. Od połowy lat 90-tych znacząco wzrosła liczba pacjentów z chorobami przewlekłymi, z
zaburzeniami odporności, po licznych zabiegach operacyjnych nękanymi przez ciężkie choroby infekcyjne ( takie jak:
ciężkie zapalenia płuc, zapalenia skóry i tkanki podskórnej, zakażenia przewodu pokarmowego a także coraz częściej
rozpoznawane posocznice) – wymagających leczenia szpitalnego. Pacjenci, ze względu na bezpieczeństwo własne oraz
innych chorych wymagają hospitalizacji z zapewnieniem warunków izolacji, a więc w Oddziale Zakaźnym. W ostatnim
dwudziestoleciu wzrosła również liczba chorób wywołanych przez kleszcze. Obecnie oddział hospitalizuje średnio 1300
pacjentów rocznie, 75 % stanu "obłożenia" stanowią mieszkańcy Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, pozostałe 25 % to
pacjenci z byłego województwa ostrołęckiego. Obecnie oddział posiada 29 łóżek.

NAJCZĘSTSZE GRUPY SCHORZEŃ LECZONE:
·

ZAPALENIA WĄTROBY (w tym leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby w ramach programów

terapeutycznych)
·

ZAPALENIA OPON MÓZGOWO- RDZENIOWYCH

·

ZAPALENIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH

·

CHOROBY GORĄCZKOWE

·

CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO PRZEBIEGAJĄCE Z BIEGUNKĄ I WYMIOTAMI

·

CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE

·

POSOCZNICE

·

ZAPALENIA POWŁOK SKÓRNYCH

·

CHOROBY WYSYPKOWE
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