SZPITAL KYSTHOSPITALET W HAGEVIK
Szpital specjalistyczny przeprowadzający planowe zabie‐
gi chirurgiczne mięśni i operacje układu kostnego
(chirurgia ortopedyczna)
W skali roku wykonujemy

1600 ‐ 1800 operacji całego aparatu ruchowego
Opracowujemy ok.

9 000 epikryz poliklinicznych wydawanych przez lekarzy
specjalistów oraz ok.

14 000 badań i zdjęć rentgenowskich
Pacjentom oferujemy całościowy pakiet medyczny bejmujący:
badania kliniczne, leczenie, opiekę, rehabilitację i dalszą
kontrolę pooperacyjną.
Nasz szpital stanowi zaplecze badawczo‐naukowe dla
Uniwersytetu w Bergen. Szpital jest odpowiedzialny za
kształcenie lekarzy, pielęgniarek, radiografów,
fizjoterapeutów i pracowników służby zdrowia.

Vitamy w szpitalu Kysthospitalet w Hagevik
Po prawej stronie znajdziesz informacje, w jaki sposób dotrzeć do
nas. Wejście główne do
szpitala znajduje się od
strony morza. W recepcji w
izbie przyjęć przeprowadzana
jest rejestracja pacjentów.
Następnie pacjenci udają się
do poczekalni przychodni na
drugim piętrze, gdzie
oczekują na wyznaczoną
wizytę i badanie lekarskie wraz z ewentualnym badaniem
rentgenowskim. Zazwyczaj wizyta trwa ok. 30‐60 minut.
Jako pacjent możesz zostać skierowany na dalsze badania przed
ostatecznym ustaleniem formy leczenia. Leczeniem może być
zabieg operacyjny lub leczenie farmakologiczne/rehabilitacja/
fizjoterapia.
Większość z pacjentów, którzy muszą zostać poddani zabiegowi
operacyjnemu musi przejść
procedurę przygotowania do
operacji na 1‐3 tygodnie przed
zaplanowanym terminem. for‐
løpet. Zarówno pacjent jak i
jego lekarz pierwszego
kontaktu otrzyma informacje
dotyczące poszczególnych
etapów leczenia. W przypadku dodatkowych pytań lub chęci
uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem: 56 56 58 00.

Dojazd autobusem (www.skyss.no)
...z Bergen: Linia nr 600 do Tøsdalsskiftet
Hagavik
...z Halhjem: Linia nr 600 do Tøsdalsskiftet
Hagavik

Linia nr 602/607 do
Linia nr 602/607 do

Odległość, jaką należy pokonać pieszo od przystanku autobusowego
do szpitala wynosi ok. 500 m.
Dojazd autem
...z Bergen: Kieruj się drogą E39 w kierunku Halhjem/Stavanger aż
do ronda przy stacji benzynowej Uno‐X (ok. 17 km za Nesttun). Skręć
w pierwszy zjazd na rondzie, następnie w pierwszy zjazd tuż za nim.
Kieruj się drogą FV160 ok. 4,4 km, aż zobaczysz szpital.
...z Halhjem: Kieruj się drogą E39 w kierunku Bergen. Na pierwszym
rondzie zjedź w drugi zjazd za tunelem (ok. 6 km z Halhjem). Kieruj
się drogą FV160 ok. 4,4 km, aż zobaczysz szpital.
Koordynaty GPS: 60.179797, 5.394974Andre reisemåter
Inne sposoby podróżowania
Skontaktuj się z centrum obsługi pacjentów pod numerem 05515.

Szpital posiada
ok. 250 pracowników, izbę przyjęć, oddział operacyjny, oddział
anestezjologiczny, oddział wybudzania pooperacyjnego, sale
szpitalne, oddział fizjoterapii, oddział radiologii rentgenowskiej,
laboratorium, kuchnię, pralnię, oddział porządkowy, dział
zapotrzebowania i zakupów oraz dział techniczny.
Szpital przeprowadza leczenie większości schorzeń mięśni i aparatu
ruchowego poza nagłymi przypadkami. Największą grupę
pacjentów stanowią osoby z:

schorzeniami bioder, stawów kolanowych i ramienia, które
leczone są poprzez wstawienie protezy w tym jej wymianę.

schorzeniami kręgosłupa takimi jak prolapsa, zwężenie kanału
rdzenia kręgowego oraz innymi schorzeniami kręgosłupa, które
leczone są przy użyciu implantów.

schorzeniami barków, kolan, kostek, łokci, bioder, stóp, rąk,
które leczone są bądź za pomocą chirurgii endoskopowej lub
przy zastosowaniu operacji otwartej.

Adres Hagaviksbakken 25, 5217 Hagavik
Telefon 56 56 58 00
www.kih.no
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Gazety można zakupić w recepcji i izbie przyjęć codziennie w
godz. 08.00‐16.00.
Internet Bezpłatny Internet bezprzewodowy w salach, ale na
terenie polikliniki zasięg jest słaby.
Stołówka znajduje się na 1 piętrze. Godz. otwarcia: codziennie w
godz. 10‐15. Przy wejściu głównym znajdują się także automaty z
różnymi produktami.
Bankomat Na terenie szpitala nie ma bankomatu, można jednak
za towary i usługi medyczne płacić kartą płatniczą.

