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RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 

PRZEZ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI 

(z wyłączeniem lokalizacji w Łodzi, przy ul. Spornej 36/50, stanowiącej zał. Nr 1a) 

 

 

1. Hospitalizacja pacjentów potrzebujących całodobowej lub całodziennej opieki medycznej  

w zakresie: 

a) psychiatrii, 

b) chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej – hospitalizacja jednodniowa, 

c) alergologii, 

d) medycyny nuklearnej, 

e) dermatologii i wenerologii – hospitalizacja dzienna, 

f) urologii – hospitalizacja jednodniowa, 

g) neurologii, 

h) kardiologii, 

i) kardiochirurgii, 

j) chirurgii naczyniowej, 

k) intensywnej terapii kardiologicznej, 

l) elektrokardiologii, 

m) ortopedii, 

n) ortopedii dla dzieci, 

o) rehabilitacji, 

p) rehabilitacji dla dzieci, 

q) chorób wewnętrznych, 

r) diabetologii, 

s) farmakologii klinicznej, 

t) chirurgii ogólnej, 

u) chirurgii onkologicznej, 

v) chorób przemiany materii, 

w) nefrologii,  

x) hipertensjologii, 

y) transplantologii nerek, 

z) anestezjologii i intensywnej terapii, 

za) chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dorosłych, 

zb) chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, 

zc) pulmonologii, 

zd) endokrynologii, 
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ze) ginekologii i położnictwa, 

zf) neonatologii, 

zg) pomocy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 

zh) toksykologii, 

zi) gastroenterologii. 

2. Ambulatoryjna opieka medyczna i profilaktyka w zakresie: 

a) psychiatrii i psychologii klinicznej,   

b) stomatologii zachowawczej i endodoncji,  

c) stomatologii dziecięcej, 

d) chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, 

e) protetyki stomatologicznej, 

f) implantologii stomatologicznej, 

g) periodontologii i chorób błony śluzowej jamy ustnej, 

h) ortodoncji, 

i) stomatologii estetycznej, 

j) zaburzeń czynnościowych narządu żucia, 

k) immunologii, 

l) alergologii, alergologii dla dzieci, 

m) reumatologii, 

n) chorób układu krążenia i metabolicznych, 

o) terapii izotopowej, 

p) medycyny sportowej, 

q) dermatologii i wenerologii, 

r) poradnictwa genetycznego, 

s) poradnictwa dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju w zakresie logopedii, 

t) poradnictwa dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju w zakresie psychologii, 

u) świadczeń ginekologicznych i położniczych, 

v) świadczeń pediatrycznych, 

w) neurologii, 

x) urologii, 

y) medycyny estetycznej, 

z) kardiologii, 

za) kardiochirurgii, 

zb) chirurgii naczyniowej 

zc) angiografii i hemodynamiki, 

zd) ortopedii, 

ze) ortopedii dla dzieci, 

zf) rehabilitacji, 

zg) rehabilitacji dla dzieci, 

zh) fizjoterapii, 

zi) fizjoterapii dla dzieci, 

zj) diabetologii, 

zk) chirurgii ogólnej, 

zl) chirurgii onkologicznej, 

      zm) chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dorosłych, 
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zn) chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, 

zo) leczenia osteoporozy, 

zp) endokrynologii, 

zq) andrologii, 

zr) hematologii, 

zs) położnictwa i ginekologii, 

zt) poradnictwa w zakresie chorób rzadkich dla dorosłych, 

zu) poradnictwa w zakresie chorób rzadkich i diabetogenetyki dla dzieci i młodzieży, 

zw) poradnictwa w zakresie pulmonologii, 

zx) poradnictwa w zakresie gastroenterologii 

zy) poradnictwa w zakresie menopauzy. 

3. Diagnostyka z zakresu: 

a) psychiatrii i psychologii klinicznej, 

b) stomatologii we wszystkich reprezentowanych specjalnościach, 

c) chorób błony śluzowej jamy ustnej, 

d) zaburzeń czynnościowych narządu żucia oraz chorób stawu skroniowo-żuchwowego, 

e) wad rozwojowych narządu żucia, 

f) diagnostyki obrazowej (radiologii) dotyczącej stomatologii, 

g) medycyny nuklearnej, 

h) ultrasonografii i mammografii, 

i) immunologii klinicznej, 

j) diagnostyki laboratoryjnej, 

k) elektrodiagnostyki, 

l) chorób układu krążenia i metabolicznych, 

m) medycyny sportowej, 

n) dermatologii i wenerologii, 

o) genetyki, 

p) ginekologii, 

q) pediatrii, 

r) neurologii, 

s) urologii, 

t) elektrokardiologii,  

u) diagnostyki obrazowej: 

- RTG 
- USG 
- tomografia komputerowa 
- rezonans magnetyczny 

v) endoskopii, 

w) histopatologii, 

x) endokrynologii, 

y) andrologii, 

z) patomorfologii, 

za) wirusów oddechowych, 

zb) densytometrii. 

4. Pośrednie formy terapii w zakresie: 
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a) psychiatrii i psychologii klinicznej. 

5. Rehabilitacja w zakresie: 

a) psychiatrii, 

b) zaburzeń narządu żucia (fizykoterapia, akupunktura, psychoterapia), 

c) zaburzeń stomatologicznych, obejmującą kompleksowe działania lecznicze, zmierzające do 

przywrócenia prawidłowej funkcji żucia, mowy i estetyki pacjenta, 

d) świadczeń dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju w zakresie logopedii  

i psychologii 

e) kardiologicznym. 

6. Profilaktyka i promocja zdrowia we wszystkich reprezentowanych specjalnościach. 

7. Bank Krwi 

8. Stacja Dializ 
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