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W Szpitalu Miejskim otwarto długo wyczekiwany
oddział chorób płuc. To pierwszy taki oddział w
mieście
2015-09-29, 16:02, z kategorii , www.info.elblag.pl

Fot. Adrian Sajko

Dziś w Szpitalu Miejskim przy ul. Żeromskiego oficjalnie otwarto pierwszy w Elblągu oddział chorób płuc. Długo
wyczekiwana przez wielu pacjentów pulmonologia, leczyć będzie m.in. zespół bezdechu sennego. Na 700 m2
kwadratowych znalazło się łącznie 25 łóżek. Pierwsi pacjenci trafią na oddział już 1 października.
Oddział chorób płuc powstał na parterze głównego budynku szpitala, a dokładnie w jego prawym skrzydle. Wcześniej w
miejscu tym funkcjonował oddział chorób wewnętrznych (został przeniesiony do szpitala na ul. Komeńskiego), a ostatnio
ginekologia, która po remoncie wróciła do swoich odnowionych pomieszczeń.
Na powierzchni ok. 700 m2 wydzielono m.in. sale chorych z 25 łóżkami. Na oddziale znajdują się także pokoje i gabinety
lekarskie, toalety dla pacjentów i personelu oraz pomieszczenia: socjalne i porządkowe. Oddział posiadać będzie także
gabinety zabiegowe, w tym sale bronchoskopii i gabinet opatrunkowy.
Na oddziale zatrudnionych jest 8 lekarzy, w tym 3 pulomonologów i jeden w trakcie specjalizacji oraz 16 pielęgniarek. Jako
jedyni w okolicy, leczyć na nim będziemy m.in. przypadki tzw. bezdechu sennego. Służyć do tego będzie nowo zakupiony
sprzęt
- powiedziała Wiesława Lech, dyrektor Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu.
Adaptacja i remont oddziałowych pomieszczeń wraz z zakupem sprzętu i jego wyposażenia, pochłonęła 2,5 mln zł. Aż 2
mln zł stanowiło dotacja z budżetu miasta.
Wykonawcą robót remontowych był Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Klecha z Elbląga, który w ramach prac, z własnych
środków wykonał także remont szpitalnej kaplicy na pierwszym piętrze budynku. W odnowionej kaplicy znajdują się
niedawno przekazane elbląskiemu szpitalowi relikwie jego patrona - kropla krwi świętego Jana Pawła II.
W oficjalnym otwarciu pulmonologii w Szpitalu Miejskim wzięło udział wielu gości. Uroczystego przecięcia wstęgo dokonali
dyrektor Wiesława Lech, dyrektor elbląskiego oddziału NFZ Anna Szyszka, prezydent Witold Wróblewski oraz
przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wilk.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj otwieramy pierwszy w Elblągu oddział pulmonologii. Dotychczas elblążanie, aby się leczyć
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musieli korzystać z ośrodków w Olsztynie, Gdańsku i Prabutach. Teraz choroby płuc będzie można leczyć tu na miejscu
- zaznaczył na uroczystości Witold Wróblewski.
Od 2009 r. dążyliśmy wspólnie z Panem Prezydentem Wróblewskim do otworzenia takiego oddziału w Elblągu. Jak
wynika ze statystyk, w naszym mieście i powiecie odnotowuje się wysoką zachorowalność na choroby układu
oddechowego. Ten oddział był więc bardzo potrzebny
- przyznał w czasie swojego przemówienia Jerzy Wilk.

Ten artykuł pochodzi z serwisu:
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