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Szpital Miejski w Elblągu. Tu znajduje się najładniejszy
oddział położniczy w województwie
Niewielkie, dwuosobowe salki, bardzo kolorowy oddział. Sympatyczny i fachowy personel medyczny
zapewniający troskliwą opiekę. Nic więc dziwnego w tym, że w 2015 roku Szpital Miejski im. Jana
Pawła II otrzymał certyfikat Szpitala Przyjaznego Pacjentom.

Materiał wideo:
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas.
Niewielkie, dwuosobowe salki, bardzo kolorowy oddział. Sympatyczny i fachowy personel medyczny
zapewniający troskliwą opiekę. Nic więc dziwnego w tym, że w 2015 roku Szpital Miejski im. Jana Pawła
II otrzymał certyfikat Szpitala Przyjaznego Pacjentom.
Szpital Miejski im. Jana Pawła II otrzymał w ubiegłym roku specjalne wyróżnienie – „Laur Pacjenta” czyli
certyfikat „Szpital przyjazny pacjentowi” przyznawany przez branżowe, ogólnopolskie organizacje
medyczne.
Dużą zasługą w tym wyróżnieniu jest także świetnie funkcjonujący oddział ginekologiczny, kierowany przez
koordynatora – doktora Janusza Flaka. Kilka lat temu oddział przeszedł gruntowną modernizację. Dzięki
wsparciu Funduszy Norweskich, miejska placówka ochrony zdrowia zakupiła specjalistyczny sprzęt
medyczny do oddziału położniczego. Natomiast za kwotę 5,5 mln zł z budżetu miasta gruntownie zmieniła
wygląd oddziału.
Teraz na przyszłe mamy czekają tu dwuosobowe, komfortowe salki, dobrze wyposażone gabinety lekarskie
oraz sale porodów. Oddział posiada również profesjonalnie wyposażoną salę operacyjną oraz najlepszej
klasy sprzęt medyczny, który dostarczyła również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Bardzo dobrze
zaopatrzona medycznie jest również neonatologia. Oprawy dopełniają kolorowe ściany, wesołe obrazki i
wielka sympatia personelu szpitala.
Nic więc dziwnego w tym, że rocznie w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II rodzi około 800 kobiet. Ten
rok zaś zapowiada się rekordowo, bowiem do tej pory swoje dzieci urodziło już 200 pań. Oddział
położniczy szpitala cieszy się bowiem zaufaniem pacjentek.
Nad bezpieczeństwem rodzących czuwa również doskonały personel medyczny – 8 lekarzy, jeden rezydent
oraz 33 położne i 4 pielęgniarki. Lekarze pediatrzy i neonatolodzy zaś troszczą się o nowo narodzone w
szpitalu dzieci.
Starania Szpitala Miejskiego w Elblągu docenił również Wojewódzki Konsultant Medyczny, który określił,
że jest on najładniejszy całym województwie warmińsko-mazurskim.
Zapraszamy do obejrzenia oddziału w naszym filmie oraz do rozmowy z doktorem Januszem Flakiem.
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