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Lp. Opis Dane

Podmiot leczniczy INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI

Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Zakład usług szpitalnych IMW

Rodzaj działalności leczniczej 1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Zakład usług innych niż szpitalne IMW

Rodzaj działalności leczniczej 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne

Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Zakład usług ambulatoryjnych IMW

Rodzaj działalności leczniczej 3 - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

Komórki organizacyjne Szpital Kliniczny Przychodnia Specjalistyczna i Chorób Zawodowych Wsi Ośrodek Rehabilitacji Zakład Diagnostyki Obrazowej Zakład Endoskopowych Badań Klinicznych Ośrodek Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Liczba łóżek ogółem 90

Rodzaj wykonywanych świadczeń leczenie szpitalne porady ambulatoryjne zabiegi i wizyty rehabilitacyjne badania rtg, usg, mammografia endoskopia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego zabiegi usprawniające, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne

Liczba lekarzy 17 44 3 3 4

Liczba średniego personelu medycznego - pielęgniarki, rehabilitanci, fizjoterapeuci, 

technicy medyczni 37 5 4 3 1

Porady ambulatoryjne - środki publiczne / komercyjne publiczne i komercyjne

Wypisy szpitalne - środki publiczne / komercyjne publiczne i komercyjne

liczba pacjentów  - środki publiczne / komercyjne 14354 pacjentów

Kontrakt NFZ - 2015 6713827,62

Przychody poza kontraktowe - 2015 1986372,79

Przychody z działalności innej niż lecznicza - 2015 8906304,26

Działalność inna niż lecznicza - proszę o podanie jaka i jaki % przychodów stanowi

Działalność inna niż lecznicza :usługowa,statutowa,granty. Działalność inna 

niż lecznicza stanowi 50,58% przychodów

Dane finansowe
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Zakład Badań Czynnościowych Poradnia Alergologiczna Poradnia Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych Poradnia Diabetologiczna Poradnia Gastroenterologiczna Poradnia Endokrynologiczna Poradnia Chorób Wewnętrznych

badania czynnościowe układu krążenia, oddechowego porady komercyjne porady komercyjne śwaidczenia zachowawcze i zabiegowe w ramach NFZ świadczenia zachowawcze w ramach NFZ porady komercyjne porady komercyjne

2

1
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Poradnia Neurologiczna Pracownia USG Poradnia Okulistyczna Poradnia Otolaryngologiczna Poradnia Reumatologiczna Poradnia Zdrowia Psychicznego Pracownia Fizjoterapii Poradnia Rehabilitacji

świadczenia zachowawcze i zabiegowe w ramach NFZ badania usg, biopsje  pod kontrolą usgporady komercyjne porady komercyjne świadczenia zachowawcze i zabiegowe w ramach NFZ porady komercyjne zabiegi rehabilitacyjne porady w ramach NFZ
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Poradnia Medycyny Pracy Poradnia Okresu Przekwitania Poradnia Osteoporozy Poradnia Kardiologiczna Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Pracownia Masażu Leczniczego Poradnia Chorób Metabolicznych

orzekanie o stanie zdrowia i przydatności do pracy porady komercyjne porady komercyjne porady komercyjne badania rtg zabiegi masażu świadczenia zachowawcze w ramach NFZ
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Poradnia Dermatologiczna Poradnia Leczenia Bólu Pracownia Endoskopowa, Gastroskopii i Kolonoskopii Pracownia Badań Czynnościowych Poradnia Promocji Zdrowia Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

porady komercyjne świadczenia zachowawcze i zabiegowe w ramach NFZ badania endoskopwe - gastroskopia i kolonoskopia w aramch NFZ badania czynnościowe układu krążenia i oddechowego porady komercyjne zabiegi usprawniające, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne komercyjne

Pacjenci / Porady w 2014 roku
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Poradnia Padaczki Poradnia Psychologiczna Poradnia Toksykologiczna Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Poradnia Onkologiczna Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

porady komercyjne porady komercyjne świadczenia zachowawcze w ramach kontraktu z NFZ wizyty i zabiegi rehabilitacyjne, usprawniające w ramach NFZ świadczenia zachowawcze i zabiegowe w ramach kontraktu z NFZ porady komercyjne
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Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Oddziałem Chorób Zawodowych Oddział Rehabilitacji Izba Przyjęć Oddział Szybkiej Diagnostyki

hospitalizacje w oddziale zachowawczym w ramach NFZ hospitalizacje z zabiegami rehabiliatcyjno - usprawniającymi w ramach NFZ dzaił przyjęć pacjentów planowych hospitalizacje diagnostyczne pacjentów komercyjnych
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Oddział Diabetologiczny Poradnia Chirurgiczna Poradnia Chirurgii Naczyniowej Poradnia Pulmonologiczna Poradnia Geriatryczna Poradnia Psychogeriatryczna Pracownia Echokardiografii i Sonografii Pracownia Densytometryczna Pracownia Mammografii

hospitalizacje w oddziale zachowawczym  (zabiegi - stopa cukrzycowa) porady komercyjne porady komercyjne porady komercyjne porady komercyjne porady komercyjne echokardiografia badania densytometryczne badania mammograficzne
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Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej Punkt szczepień Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

świadczenia zabiegowe dla pacjentów NFZ porady lekarza poz porady pielęgniarki poz porady położnej poz szczepienia świadczenia zabiegowe dla pacjentów NFZ


