23.05.2016

Lekarze od „trudnych przypadków”. „Cieszy
nas każdy pacjent, który wyjdzie o własnych
siłach”
Tu dokonuje się cudów. Tak można powiedzieć o Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala
Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu. Trafiają tu pacjenci po udarach, wylewach czy ciężkich
zawałach mięśnia sercowego. Dzięki poświęceniu i doskonałej pracy lekarzy, pielęgniarek
i terapeutów, bardzo często chorzy wychodzą ze szpitala o własnych siłach.

Materiał wideo:
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas.
Tu dokonuje się cudów. Tak można powiedzieć o Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala
Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu. Trafiają tu pacjenci po udarach, wylewach czy ciężkich
zawałach mięśnia sercowego. Dzięki poświęceniu i doskonałej pracy lekarzy, pielęgniarek
i terapeutów, bardzo często chorzy wychodzą ze szpitala o własnych siłach.
Pacjenci, którzy tu trafiają, zazwyczaj są w bardzo ciężkim stanie, wręcz bez żadnego kontaktu
z otoczeniem, odżywiani przez rurki, z założonymi cewnikami. Jednak rokują wyjście z tego stanu.
Po intensywnych zabiegach medycznych i odpowiedniej terapii, zaczynają powracać do „świata
żywych” – odpowiadają na uścisk dłoni, uśmiechają się na widok innego człowieka, poznają swoich
lekarzy, zaczynają rozmawiać, usamodzielniać się.
Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym kieruje doktor Mariola Turek – Stępień. Pielęgniarką
Koordynującą jest Grażyna Wojtasik. Oddział liczy obecnie 34 łóżka. Pracuje tu 19 pielęgniarek

i pielęgniarzy, 5 opiekunek medycznych, dwóch rehabilitantów, logopeda, psycholog, terapeuta
zajęciowy.
- Tu pracują prawdziwi pasjonaci – mówi doktor Mariola Turek – Stępień. – Wśród personelu tego
oddziału nie ma osób z przypadku. Pracujemy z ludźmi z pełnym poświęceniem dla ich dobra
i zdrowia.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest zakładem stacjonarnym, udzielającym świadczeń całodobowych.
Swym zakresem obejmuje leczenie, pielęgnację i rehabilitację oraz, w razie potrzeby, pomoc
psychologa, dla osób nie wymagających hospitalizacji, wymagających natomiast pielęgnacji
całodobowej.
Zakład dysponuje sprzętem pomocniczym tj.: wyposażenie łaźni i toalet dla chorych
niepełnosprawnych, podnośnik hydrauliczny i pneumatyczny do kąpieli pacjentów unieruchomionych,
wózki inwalidzkie, podpórki 2-kołowe i 4-kołowe, sprzęt zaopatrzenia ortopedycznego, materace
łóżkowe przeciwodleżynowe, zmiennociśnieniowe, platforma dźwigowa między poziomami budynku,
podjazd dla wózków i noszy z chorymi niepełnosprawnymi, aparatura do tlenoterapii, aparat do EKG,
stanowisko do rehabilitacji czynnej i wspomaganej typu „UGUL", rotory do ćwiczeń kończyn górnych
i dolnych, wyposażenie do termoterapii („ciepłe żelki"), ciągi komunikacyjne odpowiednie dla
chorych na wózkach z zabezpieczeniami.
Oddział ZOL Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu wsparła także Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy.
- Cieszą nas bardzo specjalistyczne łóżka, które na nasz oddział dostarczyła fundacja Jerzego Owsiaka
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – mówi doktor Mariola Turek – Stępień. – Niedawno
otrzymaliśmy informację, że otrzymamy kolejną partię. Tak więc praktycznie cały oddział zostanie
wyposażony w ten specjalistyczny sprzęt.
Pacjenci w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym korzystają także z sali telewizyjnej i video
z możliwością prowadzenia grupowej terapii zajęciowej przez terapeutę, sali terapii grupowej do zajęć
manualnych z muzykoterapią, sali do terapii logopedycznej dla chorych z afazją po udarach mózgu,
sali do masażu leczniczego (wyposażona w stół do masażu), masaż leczniczy prowadzony jest przez
wykwalifikowanego technika masażu leczniczego. Znajduje się tu również gabinet do laseroterapii
obwodowej.
Obecnie 62 pacjentów oczekuje na przyjęcie na oddział ZOL Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II
w Elblągu.
- Odział obecnie ma obłożenie sięgające 80 procent. Wszystko przez niewystarczający poziom
finansowania oddziału przez Narodowy Fundusz Zdrowia – informuje Wiesława Lech, dyrektor
Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu.
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