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                            ZAŁĄCZNIK NR. 9122.SPOZ-1     
                            ANNEX N.   
 

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09 – 100 PŁOŃSK – POLSKA 
 

 W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:  
 for the following activities: 

 
Leczenie Szpitalne - Oddziały Szpitalne w zakresie: Choroby wewnętrzne – hospitalizacja – diabetologia (pododdział 
diabetologiczny w ramach chorób wewnętrznych); Kardiologia – hospitalizacja; Anestezjologia i intensywna terapia – 
hospitalizacja; Reumatologia – hospitalizacja; Pediatria – hospitalizacja; Neonatologia – hospitalizacja; Położnictwo i 
ginekologia – hospitalizacja; Chirurgia ogólna – hospitalizacja - urologia (pododdział urologiczny w ramach chirurgii); 
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja - ortopedia i traumatologia narządu ruchu – endoprotezoplastyka 
stawów; Świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym. 
Rehabilitacja Lecznicza w zakresie: Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna; Fizjoterapia ambulatoryjna; Rehabilitacja 
ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym, Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych; Rehabilitacja 
neurologiczna. 
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - świadczenia w poradniach w zakresie: diabetologii, diabetologii -świadczenia 
pierwszorazowe; endokrynologii, endokrynologii - świadczenia pierwszorazowe, endokrynologii - diagnostyka onkologiczna; 
kardiologii, kardiologii - świadczenia pierwszorazowe; onkologii, onkologii -świadczenia pierwszorazowe, onkologii - diagnostyka 
onkologiczna; reumatologii, reumatologii - świadczenia pierwszorazowe; chirurgii ogólnej, chirurgii ogólnej – zakres skojarzony z 
02.1500.001.02, chirurgii ogólnej - diagnostyka onkologiczna; ortopedii i traumatologii narządu ruchu; urologii, urologii - diagnostyka 
onkologiczna; dermatologii i wenerologii, dermatologii i wenerologii – świadczenia pierwszorazowe, dermatologii i wenerologii – 
diagnostyka onkologiczna; neonatologii, neonatologii – świadczenia pierwszorazowe; poradni ginekologiczno – położniczej; poradni 
anestezjologicznej i leczenia bólu; poradni preluksacyjnej; poradni neurologicznej; poradni neurochirurgicznej; Szkoły rodzenia; 
poradni dietetycznej; Zespół transportów międzyszpitalnych.  
Hospital Treatment - Hospital Wards in the range of: Internal diseases – hospitalization – diabetology (diabetology subward in the 
range of internal diseases); Cardiology – hospitalization; Anesthesiology and intensive therapy – hospitalization; Rheumatology – 
hospitalization; Pediatrics – hospitalization; Neonatology – hospitalization; Obstetrics and gynecology – hospitalization; General surgery 
- hospitalization - urology (urology subward in the range of surgery); Orthopedics and motor organ traumatology – hospitalization - 
orthopedics and motor organ traumatology – arthroplasty by endoprosthesis; Medical services in hospital emergency ward. 
Medical Rehabilitation in the range of: Outpatient medical rehabilitation care; Outpatient physiotherapy; Systemic rehabilitation in daily 
center/ward, Systemic rehabilitation in stationary conditions; Neurological rehabilitation.  
Outpatient Specialist Care - medical services in Clinics in the range of: diabetology, diabetology - first-visit service; endocrinology, 
endocrinology - first-visit service, endocrinology - oncological diagnostic; cardiology, cardiology - first-visit service; oncology, oncology - 
first-visit service, oncology - oncological diagnostic; rheumatology, rheumatology - first-visit service; general surgery, general surgery – 
scope of services associated with 02.1500.001.02, general surgery - oncological diagnostic; orthopedics and motor organ traumatology; 
urology, urology - oncological diagnostic; dermatology and venereology, dermatology and venereology – first-visit service, dermatology 
and venereology - oncological diagnostic; neonatology, neonatology – first-visit service; Gynaecology - obstetrics Clinic; Anesthesiology 
and pain treatment Clinic; Hip dysplasia prevention Clinic; Neurology Clinic; Neurosurgery Clinic; Antenatal Class; Dietary Clinic; 
Transport between hospitals.  
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SGQ N° 005 A 
 
Membro degli Accordi di Mutuo                                         

Riconoscimento EA, IAF e ILAC 
Signatory of EA, IAF and ILAC                                                               
Mutual Recognition Agreements 

 
IAF: 38 
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