
PLACÓWKA  MEDYCZNA ZAKRES  ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 

1. I Oddział Kardiologiczno - 
Angiologiczny 
ul. Sanatoryjna 7  
43-450 Ustroń 
tel./fax: (+48) (33) 854 58 57;  
854 58 59 
 

 konsultacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne 
 badania nieinwazyjne: EKG, UKG, Holter, test wysiłkowy  
 leczenie ostrych stanów wieńcowych na oddziale intensywnej 

terapii kardiologicznej (zawału serca, niestabilnej choroby 
wieńcowej) 

 koronarografię 
 zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją stentów 

metalowych i antymitotycznych,  
 angiografię tętnic obwodowych z implantacją stentów w leczeniu 

zwężeń tętnic: szyjnych, podobojczykowych, nerkowych, 
biodrowych i tętnic kończyn dolnych 

 zabiegi aterektomii tętnic obwodowych 
 zabiegi walwuloplastyki mitralnej i aortalnej 

2. II Oddział Kardiologiczny 
ul. Armii Krajowej 101 
43-316 Bielsko - Biała 
tel.: (+48) (33) 829 08 63;  810 
26 80 
 

 leczenie ostrych stanów wieńcowych na oddziale intensywnej 
terapii kardiologicznej (zawału serca, niestabilnej choroby 
wieńcowej)  

 konsultacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne,  
 badania nieinwazyjne: EKG, UKG, Holter, test wysiłkowy,  
 diagnostykę i terapię z zakresu kardiologii i radiologii inwazyjnej:  

 koronarografię i angiografię tętnic obwodowych,  
 koronaroplastykę i angioplastykę tętnic obwodowych 

(szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych) z 
wykorzystaniem technik aterektomii oraz implantacji stentów.  

3. III Oddział Kardiologii 
Inwazyjnej, Angiologii i 
Elektrokardiologii 
ul. Szpitalna 13 
41-300 Dąbrowa Górnicza 
tel.: (+48) (32) 764 27 24;  
764 30 30  
fax:(+48) (32) 764 27 30 
 

 konsultacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne,  
 badania nieinwazyjne EKG, UKG, Holter, test wysiłkowy,  
 diagnostykę i terapię z zakresu kardiologii i radiologii inwazyjnej:  

 koronarografię i angiografię tętnic obwodowych,  
 koronaroplastykę i angioplastykę tętnic obwodowych 

(szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych) z 
wykorzystaniem technik aterektomii oraz implantacji stentów. 

 leczenie ostrych stanów wieńcowych na oddziale intensywnej 
terapii kardiologicznej (zawału serca, niestabilnej choroby 
wieńcowej).  

 implantację stymulatorów serca i ich wymiana 
 Pracownia Tomografii komputerowej 

 Angio aorty piersiowej 
 Angio TK tętnic szyjnych 
 Angio TK tętnic mózgowych 
 Angio TK tętnic płucnych 
 Angio TK kończyn dolnych i górnych 
 Angio TK żył płucnych 
 Angio TK aorty brzusznej 
 TK jamy brzusznej 
 TK klatki piersiowej 
 TK miednicy 
 TK głowy 
 TK zatok 
 Calcium Score 
 Wirtualna kolonoskopia 

 Oddział Chirurgii Naczyniowej 
 zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją stentów 

metalowych i antymitotycznych,  
 angiografię tętnic obwodowych z implantacją stentów w 

leczeniu zwężeń tętnic: szyjnych, podobojczykowych, 
nerkowych, biodrowych i tętnic kończyn dolnych 



 
4. IV Oddział Kardiologii 

Inwazyjnej, 
Elektrostymulacji 
i Angiologii  
ul. Roosevelta 2 
47-200 Kędzierzyn Koźle 
tel.: (+48) (77) 472 25 65; 406 
14 15; 406 14 06 
 

 konsultacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne 
 badania nieinwazyjne: EKG, UKG, Holter, test wysiłkowy  
 kontrolę i programowanie stymulatorów i kardiowerterów-

defibrylatorów 
 leczenie ostrych stanów wieńcowych na oddziale intensywnej 

terapii kardiologicznej (zawału serca, niestabilnej choroby 
wieńcowej) 

 koronarografię 
 zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją stentów 

metalowych i antymitotycznych,  
 angiografię tętnic obwodowych z implantacją stentów w leczeniu 

zwężeń tętnic: szyjnych, podobojczykowych, nerkowych, 
biodrowych i tętnic kończyn dolnych 

 zabiegi aterektomii tętnic obwodowych 
 zabiegi walwuloplastyki mitralnej i aortalnej 
 implantację stymulatorów serca, kardiowerterów - defibrylatorów i 

urządzeń do resynchronizacji w niewydolności serca (CRT, CRT-
D) oraz ich wymianę 

5. V Oddział Kardiologii 
Inwazyjnej i Angiologii 
Szpital Powiatowy 
ul. Żeromskiego 22 
39-300 Mielec 
tel.: (+48) (17) 780 03 47;  
780 03 45; 780 03 46 
fax: (+48) (17) 780 03 48 
 

 konsultacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne 
 badania nieinwazyjne: EKG, UKG, Holter, test wysiłkowy 
 diagnostykę i terapię z zakresu kardiologii i radiologii inwazyjnej:  

 koronarografię i angiografię tętnic obwodowych 
 koronaroplastykę i angioplastykę tętnic obwodowych 

(szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych) 
z wykorzystaniem technik aterektomii oraz implantacji 
stentów 

 leczenie ostrych stanów wieńcowych na oddziale intensywnej 
terapii kardiologicznej (zawału serca, niestabilnej choroby 
wieńcowej) 

6. Centrum Kardiologiczno - 
Angiologiczne im. 
dr Wadiusza Kiesza 
ul. Radomska 70 
27-200 Starachowice 
tel.: (+48) (41) 274 15 40, fax 
wew. 7 
tel.: (+48) (41) 274 15 41 / 42 
 

 konsultacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne 
 badania nieinwazyjne: EKG, UKG, Holter, test wysiłkowy 
 diagnostykę i terapię z zakresu kardiologii i radiologii inwazyjnej:  

 koronarografię i angiografię tętnic obwodowych 
 koronaroplastykę i angioplastykę tętnic obwodowych 

(szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych) 
z wykorzystaniem technik aterektomii oraz implantacji 
stentów 

 leczenie ostrych stanów wieńcowych na oddziale intensywnej 
terapii kardiologicznej (zawału serca, niestabilnej choroby 
wieńcowej) 

7. Sudeckie Centrum 
Kardiologiczno-
Angiologiczne 
ul. Jana Pawła II 2 
57-320 Polanica Zdrój 
tel.: (+48) (74) 862 11 70 
 

 konsultacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne 
 badania nieinwazyjne: EKG, UKG, Holter, test wysiłkowy 
 kontrolę rozruszników 
 koronarografię 
 angiografię tętnic obwodowych 
 angioplastykę wieńcową z implantacją stentu 
 stentowanie tętnic szyjnych 
 angioplastykę z implantacją stentu tętnic nerkowych, biodrowych, 

kończyn dolnych 
 walwuloplastykę mitralną 
 implantację stentgraftów w tętniakach aorty piersiowej 
 implantację rozruszników serca 
 implantację kardiowerterów-defibrylatorów 



 
8. X Oddział Kardiologii 

Inwazyjnej, 
Elektrofizjologii 
i Elektrostymulacji 
ul. Edukacji 102, 
43-100 Tychy 
tel.: (+48) (32) 227 98 26 
 

 Inwazyjną diagnostykę i leczenie choroby niedokrwiennej serca: 
koronarografię i angioplastykę tętnic wieńcowych, implantację 
stentów,  diagnostykę wad serca. 

 Diagnostykę zaburzeń rytmu serca i ich leczenie: mapowanie 
arytmii, ablacja migotania i trzepotania przedsionków, ognisk 
arytmii komorowej oraz dodatkowych dróg przewodzenia w sercu.

 Implantację stymulatorów serca, kardiowerterów - defibrylatorów i 
urządzeń do resynchronizacji w niewydolności serca ( CRT, CRT-
D ) oraz ich wymianę. 

 Kardiologiczną Poradnię Konsultacyjną, Poradnię Kontroli 
Stymulatorów i Kardiowerterów - Defibrylatorów 

9. Nyskie Centrum 
Kardiologii  
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1 
48-300 Nysa 
tel.: (+48) (77) 409 14 43 
fax: (+48) (77) 409 14 40 
 

 konsultacje kardiologiczne 
 badania nieinwazyjne: EKG, UKG, Holter, test wysiłkowy 
 leczenie ostrych stanów wieńcowych na oddziale intensywnej 

terapii kardiologicznej (zawału serca, niestabilnej choroby 
wieńcowej) 

 koronarografia 
 angiografia tętnic obwodowych  
 angioplastyka wieńcowa z implantacją stentu 

10. Wrocławskie Centrum 
Medyczne 
ul. Powstańców Śląskich 7a 
53-332 Wrocław 
tel.: (+48) (71) 711 09 23 
fax: (+48) (71) 711 09 28 
 

 konsultacje kardiologiczne 
 konsultacje kardiochirurgiczne 
 badania nieinwazyjne: EKG, UKG, Holter, test wysiłkowy, TK 
 kontrolę rozruszników i defibrylatorów 
 konsultacje chirurgii naczyniowej 
 konsultacje neurologiczne 
 oraz wiele innych konsultacji lekarzy specjalistów 

11. Oleśnickie Centrum 
Obrazowania  
ul. Armii Krajowej 1 
56-400 Oleśnica  
tel.: (+48) (71) 399 35 30 
 

 Pracownia Tomografii komputerowej 
 tomografia komputerowa głowy 
 perfuzja TK ośrodkowego układu nerwowego 
 TK twarzoczaszki i szyi 
 TK klatki piersiowej 
 TK jamy brzusznej 
 TK miednicy małej 
 badanie szczęki i żuchwy przed i po założeniu implantów 

zębowych (dentalCT) 
 badania pourazowe i ortopedyczne 
 aangioTK naczyń mózgowych 

 angioTK tętnic szyjnych i kręgowych 
 angioTK naczyń łuku aorty i aorty piersiowej 

 angioTK aorty brzusznej , tętnic trzewnych i nerkowych 
 Pracownia Rezonansu Magnetycznego: 

 bbadanie MR głowy 
 badanie MR przysadki mózgowej 
 badanie MR oczodołów 
 badanie MR piramid kości skroniowej 
 badanie MR twarzoczaszki 
 badanie MR zatok obocznych nosa  
 badanie MR kręgosłupa i rdzenia kręgowego w odcinkach 

(szyjnym, piersiowym i lędźwiowo-krzyżowym) 
 badanie MR układu kostno-stawowego  
 badanie MR jamy brzusznej  
 badanie MR miednicy małej  
 badanie MR naczyń  
 badanie MR dróg żółciowych (cholangio MR) 

 



 
12. Małopolskie Centrum 

Sercowo – Naczyniowe 
ul. Topolowa 16 (Szpital 
Powiatowy) 
32-500 Chrzanów  
tel.: (+48) (32) 625 81 20;  
625 81 30 
fax: (+48) (32) 625 81 25 
 

 leczenie ostrych stanów wieńcowych na oddziale intensywnej 
terapii kardiologicznej (zawału serca, niestabilnej choroby 
wieńcowej)  

 koronarografia 
 angioplastyka wieńcowa z implantacją stentu 
 walwuloplastyka mitralna 
 angiografia tętnic obwodowych 
 angioplastyka z implantacją stentu (tętnic nerkowych, biodrowych 

i tętnic obwodowych kończyn dolnych)  
 stentowanie tętnic szyjnych 
 operacje tętnic szyjnych 
 implantacja stentgraftów aortalnych 
 operacje pomostowania w odcinku aortalno-biodrowym, aortalno-

udowym, udowo-podkolanowym 
 operacje tętniaków aorty brzusznej i tętnic biodrowych  
 operacja żylaków z safenektomią, operacja żylaków laserem 

wewnątrznaczyniowym, wycięcie lokalne żylaków, skleroterapia 
żylaków  

 porada konsultacyjna  
 badanie CDD obwodowe (różne obszary) 
 Pracownia Rezonansu Magnetycznego  

 badanie MR głowy 
 badanie MR przysadki mózgowej 
 badanie MR oczodołów 
 badanie MR piramid kości skroniowej 

 badanie MR twarzoczaszki 
 badanie MR zatok obocznych nosa 
 badanie MR kręgosłupa i rdzenia kręgowego w odcinkach 

(szyjnym, piersiowym i lędźwiowo-krzyżowym) 
 badanie MR układu kostno-stawowego 
 badanie MR jamy brzusznej 
 badanie MR miednicy małej 
 badanie MR naczyń 
 badanie MR dróg żółciowych (cholangio MR) 

13 XII Oddział 
Kardiologiczny  
ul. Czapliniecka 123 
97-400 Bełchatów 
tel.: (+48) (44) 633 16 00  
fax: (+48) (44) 633 10 20 

 leczenie ostrych stanów wieńcowych na oddziale intensywnej 
terapii kardiologicznej (zawału serca, niestabilnej choroby 
wieńcowej) 

 koronarografia 
 angiografia tętnic obwodowych 
 angioplastyka wieńcowa z implantacją stentu 

14 Rzeszowskie Centrum 
Chirurgii Naczyniowej i 
Endowaskularnej 
ul. Ks. Jałowego 10 
35-010 Rzeszów 
tel.: (+48) (17) 850 77 40 - 
recepcja  
tel.: (+48) (17) 850 70 27 - 
administracja 
 

 zabiegi rekonstrukcyjne tętnic: przywracanie krążenia w 
naczyniach obwodowych przez udrażnianie lub wszczepianie 
protez naczyniowych lub przeszczepów z użyciem naczyń 
własnych chorego 

 operacje tętniaków aorty brzusznej 
 operacje tętniaków naczyń obwodowych 
 operacje zwężeń tętnic szyjnych, trzewnych, nerkowych, kończyn 

dolnych 
 operacje w urazach naczyń i zatorach 
 wewnątrznaczyniowe operacje tętniaków aorty brzusznej i 

piersiowej (wszczepianie stentgraftów zabiegi 
wewnątrznaczyniowe - przezskórna angioplastyka z implantacją 
stentów do tętnic 

 operacje żylaków kończyn dolnych 
 badania nieinwazyjne: EKG, UKG, Holter, test wysiłkowy, TK 
 poradnia chirurgii naczyniowej 



 
15 I Oddział Kardiochirurgii 

ul. Armii Krajowej 101 
43-316 Bielsko - Biała 
 

 operacje pomostowania wiencowego 
 operacje zastawek serca  
 operacje tętniaków aorty 
 wideoskopowe techniki operacyjne 

 małoinwazyjne operacje pomostowania wiencowego 
 naprawy zastawki mitralnej i trójdzielnej 
 korekcja wad wrodzonych 
 pobieranie żyły odpiszczelowej 

 


