ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR1
ul. Derdowskiego 23; 84-230 Rumia
Nr certyfikatu: 485478
Ważność załącznika jest zgodna z ważnością certyfikatu.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie świadczeń:
- pracownia badań słuchu i doboru aparatów,
- poradni audiologicznej,
- poradni diabetologicznej,
- poradni chorób metabolicznych,
- poradni endokrynologicznej,
- poradni chirurgii onkologicznej,
- poradni chirurgii ogólnej,
- poradni chirurgii dziecięcej,
- poradni chirurgii plastycznej,
- poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej,
- poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
- poradni leczenia wad postawy,
- poradni preluksacyjnej ,
- poradni urologicznej
84-230 Rumia,
ul. Derdowskiego 23

Leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń:
- ogólnostomatologicznych,
- chirurgii stomatologicznej i periodontologii,
- ogólnostomatologicznyvh dla dzieci i młodzieży do
ukończenia 18 R.Ż.
- protetyki stomatologicznej
- ortodoncji
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie
świadczeń:
- psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych,
- psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży,
- zespołu leczenia środowiskowego (domowego),
- psychologicznych
- dziennych psychiatrycznych dla dorosłych,
- dziennych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży,
- terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,
-

Diagnostyka obrazowa w zakresie: USG, RTG (w tym RTG
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-

84-230 Rumia,
ul. Derdowskiego 24

stomatologiczne i pantomografia), desytometria oraz
mammografia.
Profilaktyczne programy zdrowotne: profilaktyka raka
piersi.

Rehabilitacja lecznicza w zakresie świadczeń:
- lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej,
- fizjoterapii ambulatoryjnej,
- zakładu rehabilitacji leczniczej w ośrodku/oddziele
dziennym dla dorosłych,
- zakładu rehabilitacji leczniczej w ośrodku/oddziele
dziennym dla dzieci i młodzieży
Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń:
- lekarza POZ,
- pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
- nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
- transportu sanitarnego w POZ
- profilaktyczne programy zdrowotne: Profilaktyka chorób
układu krążenia ChUK, POCHP
- punkt szczepień
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie świadczeń:
poradni Endokrynologicznej

84-230 Rumia,
ul. Miłosza 3

Punkt pobrań materiału do badań
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie świadczeń:
- poradni laryngologicznej,
- poradni laryngologicznej dla dzieci,
- pracownia badań słuchu i doboru aparatów,
- poradni audiologicznej,
- poradni foniatrycznej,
- poradni logopedycznej,
- poradni dermatologicznej,
- poradni reumatologicznej,
- poradni reumatologicznej dla dzieci,
- poradni okulistycznej,
- poradni okulistycznej dla dzieci,
- poradni leczenia zeza,
- poradni kardiologicznej wraz z gabinetem prób
wysiłkowych,
- poradni kariologicznej dziecięcej,
- poradni nadciśnienia tętniczego,
- poradni chorób naczyń,
- poradni ginekologiczno- położniczej,
- poradni ginekologiczno- położniczej dla dziewcząt,
- poradni neurologicznej,
- poradni neurologicznej dla dzieci,
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pracowni badań neurofizjologicznych,
poradni diabetologicznej,
poradni diabetologicznej dla dzieci,
poradni endokrynologicznej,
poradni endokrynologicznej dla dzieci,
poradni gastroenterologicznej,
poradni gastroenterologicznej dla dzieci,
pracowni endoskopowej - kolonoskopii,
pracowni endoskopowej - gastroskopii,
poradni proktologicznej,
poradni medycyny nuklearnej,
poradni geriatrycznej,
poradni chorób zakaźnych,
poradni chorób zakaźnych dla dzieci,
poradni alergologicznej,
poradni alergologicznej dla dzieci,
poradni gruźlicy i chorób płuc,
poradni gruźlicy i chorób płuc dla dzieci,
poradni leczenia bólu,
poradni medycyny sportowej,
poradni urologicznej,
poradni urologicznej dla dzieci,
poradni promocji zdrowia,
gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
poradni nefrologicznej,
poradni nefrologicznej dla dzieci,
poradni chirurgii plastycznej,
poradni chirurgii ogólnej,
poradni chirurgii dla dzieci,
poradni chirurgii onkologicznej,
poradni chirurgii onkologicznej dla dzieci,
poradni neurochirurgii,
poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej,
poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
poradni osteoporozy,
poradni leczenia wad postawy,
poradni preluksacyjna
poradni chorób metabolicznych,
poradni hepatologicznej,
poradni hematologicznej,
poradni onkologicznej,

Leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń:
- ogólnostomatologicznych,
- chirurgii stomatologicznej i periodontologii,
- ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do
ukończenia 18 R.Ż.
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protetyki stomatologicznej
ortodoncji

Oddziału leczenia jednego dnia - zespołu chirurgii jednego dnia
w zakresie świadczeń:
- chirurgii ogólnej,
- chirurgii dziecięcej ,
- chirurgii onkologicznej ,
- chirurgii onkologicznej dziecięcej ,
- chirurgii plastycznej,
- chirurgii plastycznej dziecięcej,
- chirurgii szczękowo-twarzowej,
- chirurgii szczękowo-twarzowej dziecięcej,
- neurochirurgii ,
- neurochirurgii dziecięcej,
- ginekologii ,
- okulistyki ,
- okulistyki B18G, B19G,
- okulistyki dziecięcej,
- okulistyki dziecięj B18G, B19G,
- ortopedii i traumatologia narządu ruchu,
- ortopedii i traumatologia narządu ruchu dzieci ,
- otolaryngologii ,
- otolaryngologii dziecięcej,
- urologii,
- urologii dziecięcej,
Punkt pobrań materiału do badań

Filia NZOZ nr 1 w Wejherowie
ul. 10 Lutego 13,
84-200 Wejherowo

Diagnostyki w zakresie:
- USG,
- RTG,
- tomografii komputerowej,
- rezonansu magnetycznego,
- scyntygrafii,
- PET-CT
Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń:
- lekarza POZ,
- pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
- profilaktyczne programy zdrowotne: Profilaktyka chorób
układu krążenia ChUK, POCHP
- punkt szczepień
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie świadczeń:
- poradni ginekologicznej,
- poradni dermatologicznej,
- poradni laryngologicznej,
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poradni okulistycznej,
poradni chirurgii ogólnej,
poradni chirurgii ogólnej dla dzieci,
poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej,
poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
poradni urologicznej,

Punkt pobrań materiału do badań
Diagnostyki w zakresie:
- USG,
- RTG (w tym RTG stomatologiczne i pantomografia)

Gabinet stomatologiczny
ul. Świętojańska 11,
84-230 Rumia
Gabinet stomatologiczny
ul. Stoczniowców 6,
84-230 Rumia
Gabinet stomatologiczny
ul. Górnicza 19, 84-230 Rumia
Gabinet stomatologiczny
ul. Kościelna 6,
84-230 Rumia
Gabinet stomatologiczny,
ul. Leśna 35,
84-239 Bolszewo
ul. Batorego 29,
84-230 Rumia
ul. Rodziewiczówny 10,
84-230 Rumia
ul. Starowiejska 4,
84-230 Rumia
ul. Grunwaldzka 57,
84-230 Rumia
ul. Ceynowy 24,
84-230 Rumia

Leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń:
- ogólnostomatologicznych,
- chirurgii stomatologicznej i periodontologii,
- ogólnostomatologicznyvh dla dzieci i młodzieży do
ukończenia 18 R.Ż.
- protetyki stomatologicznej
- świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej
ortodoncji
Leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń
ogólnostomatologicznych i świadczeń ogólnostomatologicznych
dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18R.Ż.
Leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń
ogólnostomatologicznych i świadczeń ogólnostomatologicznych
dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18R.Ż.
Leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń
ogólnostomatologicznych i świadczeń ogólnostomatologicznych
dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18R.Ż.
Leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń
ogólnostomatologicznych i świadczeń ogólnostomatologicznych
dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18R.Ż.
Leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń
ogólnostomatologicznych i świadczeń ogólnostomatologicznych
dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18R.Ż
Gabinet medycyny szkolnej
Gabinet medycyny szkolnej
Gabinet medycyny szkolnej
Gabinet medycyny szkolnej
Gabinet medycyny szkolnej
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ul. Kościelna 6,
84-230 Rumia
ul. Górnicza 19,
84-230 Rumia

Gabinet medycyny szkolnej
Gabinet medycyny szkolnej
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