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Chore płuca będą leczyć w Elblągu
Obecnie pacjenci z Elbląga i
okolic, zmagający się z
chorobami układu
oddechowego, są kierowani do
placówek w Olsztynie,
Gdańsku czy Prabutach. Od 1
października będą mogli
korzystać z całodobowej opieki
medycznej w szpitalu przy ul.
Żeromskiego.
Zabiegi o uruchomienie w
elbląskim Szpitalu Miejskim
oddziału pulmonologii czynione
były od dawna i za tydzień
nastąpi finał. Nowy oddział na
ponad 25 łóżek mieści się w
pomieszczeniach, które wcześniej
zajmowała ginekologia. Ta została
przeniesiona do
wyremontowanych pomieszczeń,
1 października w szpitalu miejskim zostanie uruchomiony oddział pulmonologiczny (fot. arch. portEl)
a pozostawione po niej sale
przeszły gruntowną modernizację,
by mogły służyć pacjentom z chorobami płuc. Pieniądze na remont - w wysokości 2 mln zł - zapewniło miasto.
- Będzie to nowy oddział, więc musi spełniać nie tylko surowe normy medyczne, ale także sanitarne i
przeciwpożarowe - zapewniała Wiesława Lech, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu. - Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, pulmonologię otworzymy we wrześniu tego roku.
Dziś wiadomo, że oficjalne otwarcie nastąpi 29 września, a pierwsi pacjenci na oddział pulmonologii zostaną przyjęci
1 października.
- Remont się zakończył, za pieniądze z kredytu zakupiliśmy niezbędny sprzęt wart 300 tys. zł, mamy personel
medyczny, by oddział mógł sprawnie funkcjonować - zapewnia dyrektor Wiesława Lech. - Na oddziale będzie
pracowało 16 pielęgniarek, czterech lekarzy na stałe, a także czterech na dyżurach.
Ile będą zarabiały pielęgniarki? - chciała wiedzieć radna Maria Kosecka i odpowiedzi domagała się podczas
wczorajszego (21 września) posiedzenia komisji spraw społecznych i samorządowych Rady Miejskiej.
- Pensje nie są powalające - stwierdziła dyrektor szpitala miejskiego. - Zasadnicza płaca pielęgniarki oddziałowej to
2200 zł plus pieniądze za dyżury. Mamy problemy z pielęgniarkami podobne, jak szpitale w całym kraju - dodała
Wiesława Lech. - Młodych jest mało, a największe braki dotyczą pielęgniarek anestezjologicznych.
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