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Oddział pulmonologiczny w Szpitalu Miejskim
im. Jana Pawła II w Elblągu - to „strzał w dziesiątkę”
Jak się okazuje, oddział chorób płuc (oddział pulmonologiczny), który kilka miesięcy temu powstał
w Szpitalu Miejskim w Elblągu, to bardzo dobra inwestycja. Pacjentów sukcesywnie przybywa,
a dyrekcja szpitala już myśli o kolejnych inwestycjach.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas.
Uruchomienie nowego oddziału to, oprócz zagospodarowania pustych pomieszczeń , także dodatkowy
wpływ środków finansowych z Narodowego Fundusz Zdrowia dla szpitala, a to z kolei wpływa na
poprawę jego sytuacji finansowej.
Pacjenci, którzy pojawiają się na oddziale chorób płuc w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II pochodzą z
Elbląga i okolic ale nie tylko. Przyjeżdżają również mieszkańcy Ostródy, Małdyt, Braniewa, Iławy,
Pasłęka, a także z województwa pomorskiego. Nic w tym dziwnego, ponieważ najbliższe szpitale, które
posiadają oddziały pulmonologiczne znajdują się w Bartoszycach i Olsztynie oraz w Prabutach.
Oddział otwarto w październiku 2015 r., i do końca ubiegłego roku przyjęto 266 pacjentów. Ten rok
zapowiada się jeszcze większym obłożeniem. Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku 2016
przyjęto 353 pacjentów z chorobami płuc.

Starania o stworzenie w Elblągu oddziału leczenia chorób płuc trwały dwa lata. Jednak już znacznie
wcześniej zauważano konieczność uruchomienia oddziału o tym profilu. Za powstaniem specjalistycznego
oddziału przemawiały przede wszystkim statystyki. W powiecie elbląskim i w samym mieście Elblągu
zachorowalność na choroby układu oddechowego jest jedną z największych w skali kraju.
Na oddziale dla pacjentów przygotowano 25 łóżek. Pacjentami zajmuje się 8 lekarzy oraz 16 pielęgniarek.
Prowadzona jest tu zarówno szeroka diagnostyka, jak i leczenie chorób układu oddechowego. Oddział,
jako jedyny w okolicy, również zajmuje się leczeniem bezdechu sennego.
Stworzenie Oddziału Chorób Płuc kosztowało 2,5 mln złotych. 2 mln złotych na remont i adaptację
pomieszczeń przeznaczono z budżetu miasta. Środki na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia
pochodziły z funduszy szpitala i od sponsorów.
Na tym jednak nie kończą się plany rozwoju Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu. Miejska
placówka zamierza również uruchomić w najbliższej przyszłości kolejne, nowe oddziały i poradnie. W
tych planach założono powstanie oddziału chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii klatki piersiowej
(torakochirurgii). Szpital Miejski ma już deklarację lekarzy-specjalistów torakochirurgów z Trójmiasta,
którzy chcą przyjeżdżać do naszego szpitala w celu wykonywania zabiegów medycznych. Zabiegi z
zakresu chirurgii klatki piersiowej, to kontynuacja leczenia zabiegowego chorób płuc. W rezultacie jest to
zapewnienie pacjentom kompleksowości leczenia oraz wypełnienie niszy w świadczeniach z tego zakresu
na naszym terenie.
Dodatkowo dyrekcja Szpitala Miejskiego w Elblągu chce również uruchomić poradnię chirurgii klatki
piersiowej i chorób płuc, poradnię geriatryczną, poradnię osteoporozy, ambulatorium chirurgiczne dla
dzieci zabezpieczające wieczorno-nocną i świąteczną opiekę specjalistyczną. W tym celu już prowadzone
były rozmowy i korespondencja z Narodowym Funduszem Zdrowia jak również w sprawie zwiększenia
limitów finansowych dla bieżącej działalności Szpitala Miejskiego w Elblągu.
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