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To był prawdziwy strzał w dziesiątkę
W powiecie elbląskim
zachorowalność na choroby
układu oddechowego jest
największa w skali kraju. Od
niedawna pacjenci, którzy
borykają się z tego typu
schorzeniami, mogą leczyć się
na oddziale chorób płuc w
szpitalu miejskim przy ul.
Żeromskiego, który od 1
października zaczął
przyjmować pierwszych
pacjentów. Dziś (6 listopada) w
Bibliotece Elbląskiej odbyła się
konferencja naukowa
poświęcona problematyce
chorób układu oddechowego.
Jak mówi koordynator oddziału
chorób płuc w szpitalu miejskim w
Elblągu, Waldemar Bieniek,
rozpoczęcie tej działalności to prawdziwy strzał w dziesiątkę.

O płucach w Elblągu (fot. AD)

- Zresztą nie był to strzał oddany na ślepo, tylko celowaliśmy w konkretne miejsce – dodaje. - Wiedzieliśmy, że nasz
rejon jest ogromną niszą do zagospodarowania i już po tygodniu rozruchu mieliśmy komplet pacjentów. A problemy, z
którymi pacjenci się zgłaszają, są zatrważające. Jest mnóstwo chorób nowotworowych, jest wiele chorób, które
powinny być już wcześniej zdiagnozowane.
W nowym oddziale diagnozowanie odbywa się w trybie natychmiastowym.
- Przychodzi do nas pacjent, szybko pobierany jest materiał do badania – kontynuuje lekarz. – Naszą istotą jest
zdobycie wszelkich narzędzi, żeby ten materiał zdobyć, zbadać histopatologicznie, żeby móc dalej pacjenta leczyć.
Im dłużej pracujemy, a pracujemy mimo wszystko krótko, bo zaledwie trzy tygodnie, jestem coraz bardziej przekonany
i nawet na dwieście procent pewien, że to, co zrobiliśmy, było strzałem w dziesiątkę. To była konieczność.
Tym bardziej, że w powiecie elbląskim zachorowalność na choroby układu oddechowego jest największa w skali
kraju. Dlaczego tak się dzieje?
- Jeżeli chodzi o zapadalność na choroby nowotworowe czy w ogóle na choroby układu oddechowego, jest ona w
tym regionie rzeczywiście bardzo duża – mówi dr Bieniek. - Wiąże się to z wieloma rzeczami, między innymi z tym, że
pion pulmonologiczny był tutaj trochę zapomniany. Dopiero teraz to odbudowujemy i staramy się nadgonić stracony
czas, jeżeli w ogóle to się uda. Na terenie naszego miasta poradni pulmonologicznych do tej pory było niewiele. Brak
więc pewnych struktur spowodował również to, że ta profilaktyka była gdzieś tam w odwrocie.
Podczas dzisiejszej konferencji naukowcy poruszali tematy związane z epidemiologią, chorobami płuc u pacjentów z
nadciśnieniem tętniczym, operacyjnym bezdechem sennym w oparciu o wspólną problematykę kardiologii i chorób
układu oddechowego.
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