DIAGNOSTYKA w 2015 r.
Nazwa zakładu opieki
zdrowotnej

ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ
Dział Diagnostyki
Laboratoryjnej

ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ

Pracownia Bakteriologii

ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ
Pracownia Cytologii
i Analiz Specjalnych

Zakres diagnostyki

- badania biochemiczne
(enzymy, pierwiastki,
gospodarka lipidowa,
diagnostyka chorób nerek,
wątroby, zawału serca);
- badania koagulologiczne
(np.: PT, APTT, D-Dimery);
- badania hematologiczne
(np.: morfologia, OB);
- hormony tarczycy,
- hormony płciowe;
- markery nowotworowe;
- toksykologia i narkotyki;
- monitorowanie leków;
- analiza moczu i płynów
z jam ciała;
- oznaczenie składu kamieni
nerkowych;
- alergologia;
- parazytologia;
- identyfikacja grzybów
w zatruciu pokarmowym;
- proteinogramy
i identyfikacja białka
monoklonalnego;
- posiewy materiałów
mikrobiologicznych (krew,
mocz, rany, kał, plwocina,
wymazy z oka, gardła,nosa);
- identyfikacja i określenie
lekowrażliwości oraz
mechanizmów oporności
bakterii;
- szybka i nowoczesna
diagnostyka
mikrobiologiczna
znacznie przyspieszająca
uzyskanie wyniku;
- szybkie testy do
diagnostyki
wirusów ( Adenowirusy,
Rota, wirus grypy);
- wykrywanie toksyny A i B
Clostidium difficile w kale;

Adres

Telefon

Godziny przyjęć

czynne całą dobę

punkt pobrań
pon.-pt. 7.00 - 10.00
41 266-44-40
ul. Szymanowskiego 11
Ostrowiec Św.

41 247-80-00
wew. 510, 511, 516

badania pilne
wykonywane
są codziennie
badania wykonywane
są na miejscu
na zlecenie lekarza oraz
na życzenie pacjenta

41 266-44-40

pon - czw.
pt.

7.00 - 15.00
7.00 - 13.00

ul. Szymanowskiego 11
Ostrowiec Św.
41 247-80-00
wew.513
punkt pobrań
pon.-czw.10.00 - 11.00

- badania cytologiczne;
- analizy specjalne z dróg
moczowo-płciowych;
- diagnostyka rzęsistka,
rzeżączki, grzybów;

41 266-44-40

pon.-pt. 7.30 - 12.30

41 247-80-00
wew. 218

punkt pobrań na miejscu

ul. Szymanowskiego 11
Ostrowiec Św.
ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ

41 266-44-40
- diagnostyka prątka
gruźlicy;

Pracownia Prątka
Gruźlicy
ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ
Pracownia
Serodiagnostyki
WZW,HIV i KIŁY

- diagnostyka WZW i HIV
(HBS, Ag, HCV, HIV)
anty- HBS, anty- HCV;
- wykrywanie przeciwciał
w kierunku kiły;

pon.- pt. 7.00 - 13.00
41 247-80-00
wew. 515

41 266-44-40
pon.- pt. 7.00 - 13.00
41 247-80-00
wew. 514

ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ
Pracownia Serologii
Biorcy
Pracownia Grup Krwi

ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ

- oznaczenie grup krwi
u pacjentów
- wykonywanie prób
zgodności u biorców krwi
- wykrywanie przeciwciał
u kobiet ciężarnych
(diagnostyka konfliktu
serologicznego- odczyn
Coombsa)

pon. – pt. 7.00 - 15.00
ul. Szymanowskiego 11
Ostrowiec Św.

- badania USG;

Pracownia
Mammografii
ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ
Pracownia Endoskopii

ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ

pon.-pt. 7.00 - 10.00

czynne całą dobę dla
pacjentów szpitala i SOR;

- badania RTG,
ul. Szymanowskiego 11
Ostrowiec Św.

41 247-80-00
wew. 521

dla osób indywidualnych:
USG
11.00 - 13.00
RTG
pon. – pt.
7.00 - 17.00
pon. – pt.

- badania tomografii
komputerowej;

Pracownia Tomografii
Komputerowej
ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ

punkt pobrań
41 247-80-00
wew. 550

Pracownia
RTG i USG

ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ

41 266-44-40

czynne całą dobę dla
pacjentów szpitala i SOR;
ul. Szymanowskiego 11
Ostrowiec Św.

41 247-80-00
wew. 525

dla osób indywidualnych:
pon. – pt.

- badania mammograficzne
piersi

- gastrofiberoskopia
- kolonofiberoskopia
- pobranie wycinka his-pat;
- polipektomia
- obliteracja
- usuwanie ciał obcych
- zakładanie PEG
- badanie EEG głowy;
- badanie EKG z opisem ;
- USG ginekologiczne;
- badanie Holtera;
- echo serca
- próba wysiłkowa;
- badanie spirometryczne;
- badanie OCT;
- perymetria
- pachymetria

pon. - pt.

7.00 - 17.00

ul. Szymanowskiego 11
Ostrowiec Św.

41 247-80-00

7.00 - 17.00

ul. Szymanowskiego 11
Ostrowiec Św.

41 247-80-00
wew. 525

po uzgodnieniu
telefonicznym

ul. Szymanowskiego 11
Ostrowiec Św.

41 247-80-00

po uzgodnieniu
telefonicznym

szczegółowa oferta:
www.zoz.ostrowiec.pl

Laboratorium
Mikrobiologiczne
mgr Monika Gajuk

- pełny zakres badań
Mikrobiologicznych,
- identyfikacja i określenie
lekkowrażliwości bakterii,
-wykrywanie wirusów grupy A i B
Rota i Adenowirusów,
-diagnostyka infekcji grzybiczych,
- posiewy sporali,
-szybka diagnostyka znacznie
skracająca oczekiwanie na
wynik,
-pobieranie i wykonywania badań
na miejscu,
-wykonywanie badań na zlecenie
lekarza oraz na życzenie
pacjenta.

pon. - czw.
7.00 - 17.00
os. Ogrody 29
Ostrowiec Św.

41 263-13-51

pt.

7.00 - 15.00

pokój 36
Przyjmowanie materiału
do badań 7.00 - 12.00

NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
LABORATORIUM
MEDYCZNE
„LABOMED”
mgr Elżbieta Czubak

- analityka ogólna
(analiza moczu i kału);
- hematologia
(morfologia, OB);
- chemia kliniczna
(diagnostyka chorób wątroby,
nerki, serca, gospodarka
lipidowa, pierwiastki, enzymy);
- koagulologia
(PT, APTT);
- reumatologia;
- immunodiagnostyka:
hormony tarczycy,
hormony płciowe,
markery nowotworowe,
alergologia
- parazytologia;
- serodiagnostyka kiły, WZW
(HBS Ag, anty HCV, anty HBS);
- diagnostyka HIV
- badanie nasienia
( spermiogram);
- ustalenie ojcostwa
( test DNA);
-Vit. D 25OH TOTAL

pon. - pt. 7.00 - 17.00
os. Ogrody 29
Ostrowiec Św.

41 262-62-49

pobieranie materiału
7.00 – 10.00

506 103 390
I piętro pokój 19
Badania pilne
wykonywane
są codziennie
7.00 - 16.00

Możliwość pobierania
materiału w domu
pacjenta

szczegółowa oferta:
https://labomed.lab-online.pl

MEDYCZNE
LABORATORIUM
DIAGNOSTYCZNE
„MEDA”
mgr Marianna Bębenek

- hematologia;
- koagulologia;
- analityka ogólna;
- immunodiagnostyka
hormony tarczycy
hormony płciowe
alergologia
- biochemia;
- parazytologia
- serodiagnostyka kiły, WZW

pon. - pt. 7.00 - 17.00
ul. Kilińskiego 9
Ostrowiec Św.

41 265-20-40

piętro I pokój 18

pobrania materiału
biologicznego na pilne
7.00 - 17.00
pon. - pt.
sob.

Laboratorium
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
LABORATORIUM
ANALIZ
MEDYCZNYCH
„ANAMED”
mgr Anna Zięba

- hematologia;
- koagulologia;
- analityka ogólna;
- chemia kliniczna;
- immunochemia;
szczegółowa oferta:
www.anamed.info

pobrania materiału
biologicznego
7.00 - 10.20

ul. Słowackiego 25 C
Ostrowiec Św.

41 262-00-46
pobieranie materiału
pon. - sob. 7.30 - 10.30

punkt pobrań:
os. Pułanki 11
Ostrowiec Św.

7.30 - 17.00
7.30 - 15.00

41 266-55-21

pon. - sob. 7.30 - 10.30

41 266-66-94

pon. - pt.

7.30 - 10.00

41 261-22-88

pon. - pt.

8.30 - 9.30

punkt pobrań
ul. Sienkiewicza 62A
Ostrowiec Św.
punkt pobrań
ul. Fabryczna 1 Kunów

DIAGNOSTYKA
Sp. z o.o.
LABORATORIA
MEDYCZNE

- badania podstawowe
i biochemiczne;
- markery odczynów zapalnych
i chorób reumatologicznych;
- diagnostyka chorób
wieńcowych i chorób serca;
- hematologia;
- serologia;
- hormony płciowe i inne
badania ginekologiczne;
- diagnostyka anemii;
- diagnostyka cukrzycy;
- diagnostyka osteoporozy
i zaburzeń kostnych;
- diagnostyka chorób
nowotworowych;
- autoimmunologia;
- ustalenie ojcostwa oraz
diagnostyka chorób
genetycznych met. PCR;
- mikrobiologia;

41 266-40-05

punkt pobrań

41 267-12-28
509 080 660

pon., śr., pt

663 680 392

pon. - pt.

7.00 - 9.30

661 911 099

pon. - pt.

7.00 - 10.00

pon. - pt.

7.00 - 18.00

pon. - pt.

12.00 - 18.00

pon. - pt.

7.00 - 18.00

pon. - pt.

8.00- 13.00

Al. 3 Maja 9
Ostrowiec Św.

pobieranie materiału
7.00 - 10.30

punkt pobrań partnerski
os. Rosochy 47
Ostrowiec Św.

7.00 - 9.30

punkt pobrań
ul. Kopernika 14
Ostrowiec Św.

PRACOWNIA RTG
PRACOWNIA RTG
ZESPÓŁ PORADNI
SPECJALISTYCZNCH
KRASNAL
Sp. z o.o.

pon. - pt. 7.00 - 17.00

os. Słoneczne 11
Ostrowiec Św.

- zdjęcia rentgenowskie;
ul. Kopernika 29
Ostrowiec Św.

41 266-60-11

PRACOWNIA USG

- rezonans magnetyczny;
NZOZ USŁUGI
RENTGENOWSKIE
Henryk Gruszka

- zdjęcia rentgenowskie
(ogólno diagnostyczne
i stomatologiczne);

Al. Jana Pawła II 33
Ostrowiec Św.

41 266-58-32

- badania densytometryczne
w kierunku osteoporozy;

PRACOWNIA RTG
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
OPIEKUN
w Ostrowcu Św.

- zdjęcia rentgenowskie ( ogólno
diagnostyczne i stomatologiczne);

ul. Słowackiego 58
Ostrowiec Św.

41 266- 12-13

PRACOWNIA USG
PRACOWNIA EEG

Sporządził:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego
w Ostrowcu Św.

wg zapisów
wg zapisów

