
Co oferujemy w ramach programu KOC?

Pacjentkom przysługuje pełnoprofilowa opieka medyczna w okresie ciąży, 

porodu, połogu oraz opieka nad noworodkiem, sprawowana przez jeden zespół 

lekarzy, pielęgniarek i położnych w tym: 

• porady lekarzy położników wraz z badaniami obrazowymi (USG) – porady 

od rozpoznania ciąży do porodu - realizowane i koordynowane przez 

Bonifraterski Ośrodek Zdrowia 

• konsultacje innych specjalistów - realizowane w razie wskazań medycznych 

na zlecenie lekarza prowadzącego - realizowane w Bonifraterskim Ośrodku 

Zdrowia, 

• porady doświadczonych położnych, które zapewnią edukację i pomogą 

w opracowaniu planu opieki przedporodowej i planu porodu - realizowane 

w Bonifraterskim Ośrodku Zdrowia,

• badania laboratoryjne - analityczne, mikrobiologiczne oraz inne niezbędne 

badania wynikające ze wskazań medycznych – realizowane w Bonifraterskim 

Ośrodku Zdrowia,

• przegląd stomatologiczny – realizowany w czasie trwania ciąży we wska-

zanych placówkach partnerskich, 

• edukację dietetyczną i laktacyjną – realizowane w Bonifraterskim Ośrodku 

Zdrowia, 

• całodobowe call-center – możliwość skorzystania z telefonicznej porady 

położnej w przypadku niepokojących pacjentkę objawów, 

• całodobowa Izba Przyjęć Położnicza - możliwość skorzystania z  porady 

położnej i/lub lekarza położnika wraz z niezbędną diagnostyką, w przypadku  

nagłego zaistnienia niepokojących objawów- realizowane w Szpitalu Zakonu 

Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach (II piętro), 

• hospitalizacje z zakresu patologii ciąży w przypadku wystąpienia wskazań 

medycznych - realizowane w Oddziale Ginekologiczno-Położniczy 

z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, 

• świadczenia związanie z porodem,  w tym możliwość wykonania 

znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu fizjologicznego, wszelkie 

świadczenia zabiegowe związane porodem, wg wskazań medycznych np. 

cięcie cesarskie, vacum -  realizowane w Oddziale Ginekologiczno-Położniczy 

z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

• opiekę nad noworodkiem oraz specjalistyczne świadczenia 

neonatologiczne -  realizowane w Oddziale Noworodkowym (II piętro), 

• zapewnienie ciągłości opieki w ośrodku III poziomu referencyjnego, 

w przypadku powikłań położniczych lub dotyczących noworodka – realizowane 

w szpitalach partnerskich. 

Program opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży (KOC)

to nowatorska koncepcja sprawowania kompleksowej, ciągłej opieki medycznej 

nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowo narodzonym 

dzieckiem, rekomendowana przez gremia wybitnych specjalistów i Minister-

stwo Zdrowia.   

Na podstawie tych rekomendacji Narodowy Fundusz Zdrowia opracował nowy 

pakiet świadczeń, znacznie poszerzony w stosunku do tradycyjnego modelu 

opieki medycznej nad ciężarną, realizowanego dotąd w większości poradni 

i szpitali w Polsce.

Dlaczego warto wybrać Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.?

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. prowadzi od 2009 roku 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z  Pododdziałem Ginekologii i Położnictwa 

z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Oddział Noworodkowy. 

Oddziały te legitymują się II poziomem referencyjnym, co oznacza, że bezpie-

cznie można w nich wykonywać zaawansowane procedury medyczne, także 

w przypadkach ciąż powikłanych i mnogich. Posiadamy również poradnię gine-

kologiczno-położniczą, zlokalizowaną w Bonifraterskim Ośrodku Zdrowia. 

Jesteśmy jednym z najczęściej wybieranych ośrodków w województwie śląskim 

przez ciężarne planujące swój poród. Obdarzono nas ogromnym zaufaniem, 

które zdobywamy profesjonalizmem, pełnym empatii podejściem dla matek 

i oddaniem dla dobra najmłodszego pacjenta. Świadczenia realizowane są 

w jednej lokalizacji w odnowionych pomieszczeniach zabytkowego Szpitala 

łączących tradycję z nowoczesnością. 

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po Szpitalu: www.bonifratrzy.katowice.pl 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przyszłych mam 

zdecydowaliśmy się podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na 

realizację świadczeń opieki nad ciężarną i noworodkiem w programie KOC. 

Wyjaśniamy jednak, że podpisanie tej umowy oznacza, iż nie możemy 

realizować usług w tym zakresie, na dotychczasowych zasadach. Zatem każda 

pacjentka, która planuje urodzić dziecko w naszym Szpitalu będzie poproszona 

o złożenie u nas deklaracji przystąpienia do KOC. Będzie to możliwe w każdym 

momencie trwania ciąży, także w chwili  przyjęcia do porodu. 

Świadczenia w ramach KOC  realizowane są nieodpłatnie dla pacjentek, które 

złożyły deklarację udziału w programie. Porady i badania są umawiane poza 

kolejką oczekujących. Maksymalny czas oczekiwania wynosi 10 dni, a w przy-

padku nagłym niezwłocznie. 



Jak przystąpić do programu KOC

  

Do programu pacjentka może przystąpić na każdym etapie ciąży. Jeśli jesteś 

zainteresowana zapraszamy do kontaktu:

• osobiście w Bonifraterskim Ośrodku Zdrowia, 40-211 Katowice, 

ul. Ks. L. Markiefki 87,  (bezpłatny parking od ul. W. Wróblewskiego)

• telefonicznie pod numerem tel.: 32 461 63 62

• e-mail'em na adres: koc@bonifratrzy.katowice.pl

 

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. 

usytuowany jest w bliskiej odległości  od Centrum Katowic 

(dojazd samochodem zajmuje 5 minut) 

Linie autobusowe nr: 11, 61, 70, 108, 109, 177, 600, 657, 911

(Przystanek: Bogucice - Kościół)

SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW
w Katowicach sp. z o.o.

PROGRAM 
OPIEKI KOORDYNOWANEJ 

NAD KOBIETĄ W CIĄŻY

w Szpitalu Zakonu Bonifratrów

w Katowicach sp. z o.o.

Tu rodzi się zaufanie

KOC

Gdzie realizowane są świadczenia:

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. 

ul. Ks. L. Markiefki 87 

40-211 Katowice
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