"Jesteśmy otwarci na rozwiązywanie problemów zdrowotnych
Twoich i Twojej Rodziny"

Oddajemy w Państwa ręce „Informator” przygotowany z okazji 30-lecia Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Elblągu. Mamy nadzieję, że nasza publikacja pozwoli
Państwu nie tylko zapoznać się ze strukturą placówki i rodzajem świadczonych
przez nas usług medycznych, ale okaże się przydatna także na wypadek ewentualnych
problemów zdrowotnych.
Na łamach „Informatora” prezentujemy Państwu nasze oddziały i poradnie, także
zatrudnionych w szpitalu specjalistów: lekarzy, pielęgniarki i wiele innych osób,
dzięki którym placówka może sprawnie funkcjonować i rozwijać się dynamicznie
z myślą o przyszłości.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu jest obecnie jedną z największych placówek
ochrony zdrowia na Warmii i Mazurach, zarządzanych przez Marszałka Województwa
Warmińsko – Mazurskiego. Jako pracodawca szpital zatrudnia 1,5 tys. osób, w tym
ponad 300 lekarzy, ponad 600 pielęgniarek i położnych, ponad 300 osób pozostałego personelu medycznego: ratowników
medycznych, laborantów, rehabilitantów, techników medycznych.
W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym funkcjonują 23 oddziały stacjonarne i dziennego pobytu, są wśród nich oddziały
o najwyższym – trzecim – stopniu referencyjności. Łącznie w szpitalu na pacjentów czeka 611 łóżek.
Hospitalizujemy rocznie ok. 43 tys. osób, jeszcze więcej przyjmujemy w szpitalnych poradniach specjalistycznych.
Przeprowadzamy rocznie ok. 15 tys. operacji, wśród nich znaczący procent zabiegów onkologicznych.
Nasza misja brzmi: „Jesteśmy otwarci na rozwiązywanie problemów zdrowotnych Twoich i Twojej Rodziny”.
Dlatego w ostatnich latach postawiliśmy na kompleksową modernizację szpitalnej infrastruktury, poszerzenie zakresu usług
świadczonych usług medycznych oraz zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu. Wszystko po to, by móc otoczyć
naszych Pacjentów jeszcze lepszą, jeszcze bardziej profesjonalną opieką diagnostyczną w każdym możliwym zakresie.
Elżbieta Gelert
Dyrektor Naczelny
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Elblągu

Dyrektorzy Pionów
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PION MEDYCZNY

PION PIELĘGNIARSKI

p.o. Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Grzegorz Sosnowski

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
mgr piel. Bożena Ropelewska

PION EKONOMICZNO-FINANSOWY

PION TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY

Dyrektor ds. Ekonomiczno Finansowych
mgr Piotr Tomaszewski

Dyrektor ds. Techniczno Eksploatacyjnych
mgr inż. Michał Marciniak

Dyrektorzy Pionów
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Rada Społeczna

Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organem doradczym Dyrektora Naczelnego Szpitala.
Skład Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu:
Bernadeta Hordejuk (Przewodnicząca Rady wyznaczona przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
Robert Szaj (Przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego)
Paweł Jankowski (członek Rady)
Jan Harhaj (członek Rady)
Jan Bobek (członek Rady)
Tomasz Sielicki (członek Rady)
Władysław Mańkut (członek Rady)

Rada Społeczna
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Szpitalny Oddział Ratunkowy, Izba Przyjęć
Kontakt
Koordynator: 55/ 239 59 89
Pielęgniarka Oddziałowa: 55/ 239 57 12
Obszar resuscytacyjno-zabiegowy: 55/ 239 57 15
Obszar obserwacyjny: 55/ 239 57 51
Obszar zachowawczy: 55/ 239 56 03
Wstępna Intensywna Terapia: 55/ 239 56 09
Obszar Konsultacyjny Chirurgiczny: 55/ 239 59 16
Izba Przyjęć: 55/ 239 57 11; 55/ 239 58 11; 55/ 239 59 11

Koordynator
lek. Paweł Dziurzyński

specjalista medycyny ratunkowej

Pielęgniarka Oddziałowa
lic. piel. Katarzyna Rychcik
specjalista piel. ratunkowego

SOR udziela pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, znajduje
się w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska dla śmigłowców.
„Sercem” oddziału jest 4-łóżkowy obszar resuscytacyjno-zabiegowy. Zgromadzony sprzęt pozwala przywrócić i podtrzymać
podstawowe funkcje życiowe oraz wykonać wstępną diagnostykę przy łóżku pacjenta. W obszarze WIT hospitalizujemy
pacjentów wymagających intensywnego nadzoru oraz wentylacji wspomaganej lub zastępczej.
W strukturach SOR funkcjonuje Rejestracja Izby Przyjęć przyjmująca pacjentów w trybie planowym i nagłym.
Ze względu na specyfikę czas udzielenia pomocy nie jest taki sam dla wszystkich chorych.
Bezwzględne pierwszeństwo mają chorzy wymagający podjęcia pilnych działań medycznych niezbędnych dla ratowania
życia. Pilna pomoc udzielana jest w czasie poniżej 10 minut (np. osoby z silną dusznością, krwotokiem, udarem mózgu,
drgawkami, zatruciem, oparzeniami, osoby z ostrą reakcją alergiczną).
We wszystkich innych przypadkach czas oczekiwania na pomoc może wynosić kilka godzin. Osoby te zaopatrywane
są po udzieleniu pomocy chorym z grup o wyższym priorytecie.
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Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt
Koordynator: 55/ 239 59 03
Pielęgniarz Oddziałowy: 55/ 239 58 95
Gabinet Lekarski: 55/ 239 58 40, 55/ 239 57 85
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 58 75
Pielęgniarz Oddziałowy
mgr piel. Dariusz Czekaj

specjalista piel. anestezjologicznego
i intensywnej opieki

Koordynator
lek. Wojciech Wenski

specjalista anestezjologii
i intensywnej terapii

Oddział jest pełnoprofilowym ośrodkiem II stopnia referencyjności. Znajduje się tu 13 stanowisk intensywnego
nadzoru wyposażonych w sprzęt monitorujący i wspomagający oddech. Pacjenci oddziału otoczeni są szczególną troską
(zarówno ich zdrowie fizyczne, jak i psychiczne), a dba o nich doświadczony, posiadający wysokie kwalifikacje zespół lekarsko –
pielęgniarski. Na wyposażeniu oddziału znajduje się nowoczesny sprzęt medyczny umożliwiający monitorowanie licznych
parametrów życiowych.
W terapii pacjentów stosujemy najnowsze metody i preparaty lecznicze. Posiadamy szerokie możliwości diagnostyczne
w oparciu o istniejące w szpitalu pracownie m.in. analityczną, bakteriologiczną, radiologiczną, z możliwością wykonania
TK i MRI. W zakresie anestezjologii świadczymy usługi dla wszystkich oddziałów zabiegowych szpitala.
Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii,
staży kierunkowych dla poszczególnych specjalizacji oraz organizowanie zajęć praktycznych dla ratowników medycznych.
Najczęstsze przyczyny hospitalizacji chorych w oddziale to: niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, niewydolność
wielonarządowa, sepsa, urazy wielonarządowe i czaszkowo-mózgowe, wstrząsy, ostre zawały serca.

Oddziały Szpitalne
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Blok Operacyjny
Kontakt
Kierownik : 55/ 239 56 28
Lekarz Anestezjolog do godz.15.00: 55/ 239 58 68
Lekarz Anestezjolog Dyżurny: 55/ 239 58 69
Dyżurka Pielęgniarek Anestezjologicznych: 55/ 239 58 75
Dyżurka Pielęgniarek Operacyjnych: 55/ 239 58 20
Kierownik
lic. piel. Mariola Żyłowska

specjalista piel. operacyjnego

W 2013 roku Blok Operacyjny został przeniesiony z Budynku Głównego Szpitala do nowego, bardzo nowoczesnego
pawilonu wybudowanego w ramach programu pn. „ Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii
i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu ”. Program został
zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013.
Nowy Blok Operacyjny posiada 8 sal operacyjnych z zapleczem socjalnym, z osobnymi śluzami dla chirurgów i pielęgniarek
oraz dla pozostałego personelu, każda z oddzielnym dostępem do części czystej i części brudnej Bloku Operacyjnego.
Przy każdej sali operacyjnej, w celu zapewnienia wygody, bezpieczeństwa i intymności, znajduje się także pokój
przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego.
Na Bloku Operacyjnym wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej, chirurgii onkologicznej,
urologii, ginekologii, ortopedii oraz neurochirurgii. Zakres świadczonych tu usług powiększył się ostatnio także
o operacje laryngologiczne z zakresu onkologii. Blok wyposażony jest w wysoce specjalistyczne instrumentarium
narzędzi chirurgicznych oraz w sprzęt medyczny najnowszej generacji. Nasi pacjenci otoczeni są fachową opieką zgodnie
z najnowszymi standardami obowiązującymi na blokach operacyjnych.
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Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Kontakt
Koordynator: 55/ 239 57 67
Pielęgniarka Oddziałowa: 55/ 239 57 20
Gabinet Lekarski: 55/ 239 57 59, 55/ 239 58 57
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 56 58
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Beata Skoczeń

specjalista piel. chirurgicznego

Koordynator
lek. Jerzy Gołębiowski

specjalista chirurgii ogólnej
i chirurgii naczyniowej

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej. Leczymy pacjentów:
z ostrymi schorzeniami jamy brzusznej (zapalenie wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, niedrożności przewodu
pokarmowego, perforacje żołądka, jelita i inne), z urazami jamy brzusznej i klatki piersiowej (urazy narządów miąższowych,
jelit, złamanie żeber, odmy opłucnowe), z chorobami pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych (kamica pęcherzyka
żółciowego i przewodów żółciowych), z chorobami żołądka, dwunastnicy i jelit (choroba wrzodowa i zapalne choroby jelit),
z niektórymi nienowotworowymi chorobami wątroby i trzustki, chorobami tarczycy wymagającymi leczenia operacyjnego,
z tętniakami aorty brzusznej i naczyń obwodowych, z miażdżycowymi zwężeniami i zamknięciem tętnic obwodowych,
zwężeniami tętnic szyjnych, z chorobami proktologicznymi, z przewlekłą niewydolnością nerek wymagającą dostępu
naczyniowego do dializ oraz ze stopą cukrzycową.
Chorzy leczeni na Oddziale mają szeroki dostęp do badań laboratoryjnych oraz badań obrazowych (USG, USG
Doppler, TK, MRI). Oddział korzysta z Pracowni Radiologii Zabiegowej, gdzie wykonywane są kontrastowe badania
angiograficzne oraz zabiegi wewnątrznaczyniowe (angioplastyka endowaskularna) na tętnicach obwodowych, w tym
szyjnych. Wykonujemy także zabiegi implantacji stentgraftów aortalnych.
Szczególny nacisk kładziemy na ciągły rozwój chirurgii małoinwazyjnej - zabiegów laparoskopowych, a także zabiegów
endowaskularnych (wewnątrznaczyniowych), uzupełniających klasyczną chirurgię naczyniową. W przygotowaniu jest
wprowadzenie zabiegów z zakresu chirurgii bariatrycznej (chirurgiczne leczenie otyłości).

Oddziały Szpitalne
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Oddział Chirurgii Onkologicznej

Kontakt
Koordynator : 55/ 239 57 73
Pielęgniarka Oddziałowa : 55/ 239 56 53
Gabinet Lekarski: 55/ 239 59 61
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 59 85
Koordynator
dr n. med. Zygmunt Toczko
specjalista chirurgii ogólnej
i chirurgii onkologicznej

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Zofia Kasprowicz

Głównym obszarem zainteresowania oddziału są:
• Nowotwory gruczołu piersiowego: diagnostyka zmian ogniskowych stwierdzonych w badaniach obrazowych - BAC,
biopsja mammotomiczna, leczenie guzów łagodnych, leczenie oszczędzające piersi w nowotworach złośliwych
wspólnie z Kliniką Radioterapii, rekonstrukcje piersi po mastektomii przy użyciu endoprotez i tkanek własnych pacjentki
(LD, TRAM, rekonstrukcje w trybie natychmiastowym lub odroczonym).
• Nowotwory skóry: operacje radykalne czerniaka i innych nowotworów złośliwych z zastosowaniem metody chirurgii
plastycznej i rekonstrukcyjnej; w czerniakach i rakach piersi metoda biopsji węzła wartowniczego (współpraca
z Zakładami Medycyny Nuklearnej w Olsztynie i Gdańsku).
• Choroby łagodne i złośliwe gruczołu tarczowego oraz inne choroby endokrynologiczne.
• Nowotwory przewodu pokarmowego: częściowe i całkowite wycięcie żołądka, resekcja jelita grubego (wszystkich
odcinków, a w przypadku raków odbytnicy w większości z zachowaniem zwieraczy, dzięki użyciu staplerów), operacje
radykalne raka trzustki, operacje guzów dróg żółciowych i wątroby (pierwotne i przerzutowe), operacje nowotworów
jelita grubego metodą laparoskopową.

10

Oddziały Szpitalne

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Kontakt
Koordynator: 55/ 239 58 30
Pielęgniarka Oddziałowa: 55/ 239 57 06
Gabinet Lekarski: 55/ 239 57 38
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 57 38
Pielęgniarka Oddziałowa
lic. piel. Regina Murawska
specjalista piel. organizacji
i zarządzania

Koordynator
lek. Grzegorz Sosnowski
specjalista ortopedii
i traumatologii

W naszym oddziale wykonujemy, między innymi:
• zabiegi alloplastyki i realloplastyki stawów biodrowych i kolanowych z wykorzystaniem nowoczesnych implantów
dobranych indywidualnie do potrzeb pacjenta.
• szeroki zakres zabiegów w zakresie leczenia obrażeń narządu ruchu z zastosowaniem najnowocześniejszych metod
zespolenia.
• diagnostyczne oraz lecznicze zabiegi wziernikowania stawów kolanowych, barkowych oraz skokowych, między innymi
rekonstrukcje więzadeł i chrząstki z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego jak i komórek macierzystych, błon
kolagenowych, pinów węglowych, przeszczepów chrząstek.
• elektroterapię entezopatii otwartą (łokieć tenisisty, golfisty) i przezskórną (ostroga piętowa).
• zabiegi korekcyjne deformacji palców stóp z zastosowaniem indywidualnie dobranych metod operacyjnych.
Obejmujemy opieką ludzi w każdym wieku, a zastosowanie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia umożliwia
im szybki powrót do zdrowia. W oddziale pracuje wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół lekarzy, pielęgniarek
i rehabilitantów. Personel oddziału stale podnosi swoje kwalifikacje oraz uczestniczy w krajowych i zagranicznych kongresach
i sympozjach.
W perspektywie planujemy dalsze poszerzanie zakresu zabiegów wykonywanych w naszym oddziale o nowe metody
alloplastyki, leczenia urazów oraz o operacje rekonstrukcyjne.

Oddziały Szpitalne
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I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym

Kontakt
Koordynator: 55/ 239 58 35
Pielęgniarka Oddziałowa: 55/ 239 58 50
Gabinet Lekarski: 55/ 239 58 34
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 57 25
Koordynator
lek. Edward Bryk

specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Ewa Świdnicka
specjalista piel. organizacji
i zarządzania

Oddział dysponuje 15 łóżkami. Zapewniamy opiekę diagnostyczną i terapeutyczną w zakresie chorób wewnętrznych
z ukierunkowaniem na choroby przewodu pokarmowego, leczenie cukrzycy i chorób metabolicznych. Wykonujemy
zabiegi lecznicze takie jak polipektomie endoskopowe i endoskopowe tamowanie krwawień z górnego odcinka przewodu
pokarmowego (oddział prowadzi całodobowe zabezpieczenie endoskopowe i wykonuje w/w badania również w trybie
pilnym) oraz endoskopowe odbarczanie i protezowanie dróg żółciowych podczas ECPW.
Oddział ściśle współpracuje z Poradnią Gastroenterologiczną sprawującą opiekę ambulatoryjną nad pacjentami z regionu
elbląskiego. Oddział współpracuje z Pracownią Endoskopii Gastroenterologicznej, co umożliwia kompleksową diagnostykę
przewodu pokarmowego (w tym: gastroskopia, duodenoskopia, endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna
– ECPW, kolonoskopia, endoultrasonografia górnego odcinka przewodu pokarmowego, trzustki i dróg żółciowych).
Wykonujemy badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego w znieczuleniu ogólnym
pacjentom wymagającym takiego znieczulenia w trudnych diagnostycznie przypadkach. Oddział uczestniczy w programach
diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych w oparciu o pracownie diagnostyki obrazowej, co zapewnia szybką
diagnostykę specjalistyczną w sytuacjach wątpliwych klinicznie i trudnych diagnostycznie.
Współpracujemy ze wszystkimi pracowniami szpitala, co pozwala na korzystanie z pełnego zaplecza diagnostycznego
(dotyczy to: diagnostyki radiologicznej, w tym badań naczyniowych, TK, NMR, badań USG różnego typu oraz kompleksowej
diagnostyki laboratoryjnej).
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II Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologicznym i Pododdziałem Diabetologicznym

Kontakt
Ordynator: 55/ 239 58 37
Pielęgniarka Oddziałowa: 55/ 239 56 61
Gabinet Lekarski: 55/ 239 59 06, 55/ 239 56 76
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 58 08
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Teresa Linda

Ordynator
lek. Tadeusz Naguszewski

specjalista chorób wewnętrznych
i gastroenterologii

Udzielamy pomocy i wsparcia pacjentom ze schorzeniami w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologicznych.
Diagnozujemy i leczymy rocznie blisko 2000 chorych. Nasz oddział liczy 37 łóżek i mieści się w przestronnych
pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt audiowizualny. Dysponujemy dwiema trzyłóżkowymi salami intensywnego
nadzoru internistycznego oraz jedną dwułóżkową salą izolacyjną , wyposażonymi w aparaturę monitorującą oraz sprzęt
umożliwiający postępowanie reanimacyjne.
Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie wszystkich specjalności wchodzących w skład chorób wewnętrznych,
w tym endokrynologicznych. Diagnozujemy i leczymy: schorzenia układu pokarmowego (choroby wątroby, trzustki, dróg
żółciowych), cukrzycę i jej powikłania, zaburzenia metaboliczne i gospodarki lipidowej, choroby nerek, choroby układu
krążenia, choroby płuc, choroby nowotworowe, choroby krwi i układu krwiotwórczego, schorzenia endokrynologiczne,
choroby wielonarządowe oraz ogólnoustrojowe wynikające z zaawansowanego wieku chorego.
W oddziale wykonujemy: diagnostykę ultrasonograficzną, inhalacje, spirometrię, 24 –godzinne monitorowanie ciśnienia
tętniczego (Holter), biopsję szpiku kostnego oraz badania hormonalne. Dobra współpraca z innymi jednostkami szpitala
sprawia, że diagnostyka pacjentów obejmuje szeroki wachlarz usług diagnostyczno-leczniczych.
Oddział pozostaje w ścisłej współpracy z pozostałymi strukturami szpitala. Udzielamy świadczeń konsultacyjnych dla
oddziałów szpitalnych innych specjalności oraz kwalifikowanej pomocy w stanach nagłych.

Oddziały Szpitalne
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Oddział Dermatologiczny

Kontakt
Ordynator: 55/ 239 57 75
Pielęgniarka Oddziałowa: 55/ 239 58 61
Gabinet Lekarski: 55/ 239 58 40, 55/ 239 58 97
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 59 07
Ordynator
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
specjalista dermatologii
i wenerologii

Pielęgniarka Oddziałowa
lic. piel. Joanna Raszeja
specjalista pielęgniarstwa
zachowawczego

W oddziale leczymy rocznie około 900 pacjentów. Gwarantujemy im specjalistyczne leczenie chorób skóry o charakterze
alergicznym, naczyniowym i infekcyjnym. Leczymy także rzadziej występujące dermatozy, takie jak: choroby tkanki łącznej,
choroby pęcherzowe czy chłoniaki skóry.
W oddziale prowadzimy specjalistyczną diagnostykę w oparciu o pracownie i laboratoria naszego szpitala. Dodatkowo
współpracujemy także z Uniwersytetami Medycznymi w Olsztynie i Gdańsku.
Od 1997 roku w oddziale działa Pracownia Fototerapii wyposażona w sprzęt najnowszej generacji firmy Waldmann
–kabina UV 7011 K i statyw do naświetlań częściowych - UV 800K. Promieniowanie ultrafioletowe emitowane przez
te lampy wspomaga leczenie chorób skóry takich jak: łuszczyca, przyłuszczyca, atopowe zapalenie skóry, bielactwo,
łysienie plackowate, liszaj płaski, twardzina i wiele innych.
Dzięki wyposażeniu w VAC system, nóż ultradźwiękowy Versa-Jet jesteśmy w stanie zagwarantować pacjentom
z owrzodzeniami specjalistyczną opiekę na najwyższym poziomie.
Celem naszego oddziału jest utrzymanie wysokiego poziomu diagnostycznego i terapeutycznego poprzez podnoszenie
kwalifikacji zarówno personelu wyższego i średniego, aby zapewnić pacjentom wysokospecjalistyczną pomoc.
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Oddział Ginekologiczno - Położniczy
Kontakt
Koordynator: 55/ 239 56 55
Położna Oddziałowa: 55/ 239 59 15
Gabinet Lekarski: 55/ 239 56 78, 55/ 239 58 74

Położna Oddziałowa
Regina Ładyńska
mgr położnictwa

Koordynator
lek. Hanicenta Rzepa

Dyżurka Położnych/Pielęgniarek:
Obszar Ginekologiczny: 55/ 239 56 86
Obszar Patologii Ciąży: 55/ 239 57 39
Obszar Położniczy: 55/ 239 59 76

specjalista ginekologii i położnictwa

Oddział składa się z trzech obszarów: Ginekologicznego, Położniczego (z Traktem Porodowym, salą cięć cesarskich
i salą porodów rodzinnych) oraz Patologii Ciąży. Świadczymy usługi w zakresie III stopnia referencyjności. Przy oddziale
pracuje Szkoła Rodzenia oraz Poradnia Konsultacyjna Położniczo-Ginekologiczna. W oddziale wykonywane są zabiegi
operacyjne w pełnym zakresie schorzeń ginekologicznych, onkologii ginekologicznej, uroginekologii oraz zaburzeń statyki
narządu rodnego (taśmy, siatki). Operacje wykonywane są zarówno metodą tradycyjną jak i laparoskopowo.
Obszar Ginekologiczny dysponuje salami dwuosobowymi z łazienkami i klimatyzacją. Posiada trzy gabinety zabiegowe,
w tym dwa wyposażone w sprzęt do znieczuleń oraz nowoczesną aparaturę histeroskopową, kolposkopową
i ultrasonograficzną.
W Obszarze Położniczym, w dwuosobowych salach, przebywają matki po porodzie razem z dziećmi w systemie rooming
- in. Oddział dysponuje wydzieloną i monitorowaną salą pooperacyjną cięć cesarskich. Trakt Porodowy składa się z trzech
odrębnych boksów porodowych, sali porodów rodzinnych i sali operacyjnej cięć cesarskich.
W Obszarze Patologii Ciąży, w 2-3 osobowych salach, hospitalizowane są pacjentki z ciążą zagrożoną nieprawidłowym
rozwojem oraz zagrożeniami matki, są to ciąże wysokiego ryzyka położniczego. Oddział dysponuje trzema salami ścisłego
nadzoru położniczego (monitorowanie KTG) oraz wysokiej klasy aparaturą KTG i USG.

Oddziały Szpitalne
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Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

Kontakt
Oddział Kardiologiczny
Koordynator: 55/ 239 57 36
Pielęgniarka Oddziałowa: 55/ 239 57 40
Gabinet Lekarski: 55/ 239 57 86
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 59 58, 55/ 239 58 67
Pododdział Kardiologii Inwazyjnej
Koordynator: 55/ 239 56 40
Gabinet Lekarski: 55/ 239 56 81
Pielęgniarka Koordynująca: 55/ 239 59 66
Punkt Pielęgniarski: 55/ 239 59 57

Koordynator
lek. Zygfryd Reszka

specjalista chorób wewnętrznych
i kardiologii

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Anna Małuch

W oddziale prowadzona jest kompleksowa diagnostyka inwazyjna i nieinwazyjna oraz leczenie wszystkich schorzeń
sercowo-naczyniowych (choroba wieńcowa, zawały, wady wrodzone i nabyte serca, zaburzenia rytmu serca), a także
nadciśnienie tętnicze i niewydolność krążenia.
Leczymy metodami farmakologicznymi i metodami kardiologii inwazyjnej, zaś w przypadku konieczności leczenia
chirurgicznego diagnozujemy, przygotowujemy i przesyłamy pacjentów do specjalistycznych klinik kardiochirurgicznych.
Wykonujemy wszczepienia układu stymulującego: CRT-D, ICD. Realizujemy program 24-godzinnego leczenia inwazyjnego
pacjentów z zawałem serca.
Nasi pacjenci są leczeni zgodnie ze standardami naukowych towarzystw kardiologicznych. Bierzemy udział
w wieloośrodkowych badaniach naukowych. Posiadamy pracownie: echokardiograficzną z Echo p/ przełykowym i prób
wysiłkowych. Wykonujemy badania EKG metodą Holtera, pomiaru RR metodą Holtera, wszczepienia stymulatorów.
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Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Kontakt
Z-ca Ordynatora: 55/ 239 57 86
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 59 88

Z-ca Ordynatora
lek. Danuta Podjacka

specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego zajmuje się diagnostyką i leczeniem, intensywną terapią, wdrażaniem
zaawansowanych procedur ratujących życie oraz ciągłym monitorowaniem funkcji życiowych pacjentów z:
• ostrymi zespołami wieńcowymi z przetrwałym uniesieniem ST jak i bez przetrwałego uniesienia ST
• wstrząsem kardiogennym
• nagłym zatrzymaniem krążenia
• powikłaniami mechanicznymi ostrych zespołów wieńcowych, zatorowością płucną
• infekcyjnym zapaleniem wsierdzia
• ostrymi wadami serca
• ostrą oraz schyłkową niewydolnością krążenia
• wysiękowym zapaleniem osierdzia
• agrażającymi życiu zaburzeniami rytmu i/lub przewodzenia.
Oddział jest wyposażony w sprzęt monitorujący podstawowe funkcje życiowe, EKG, możliwość pomiaru ciśnienia krwi
metodą krwawą i bezkrwawą, czasowej stymulacji wewnątrzsercowej, posiada na wyposażeniu respirator, pompę
do kontrapulsacji aortalnej. Dysponuje również 24 godzinnym dostępem do Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób
Układu Krążenia i Pracowni Echokardiografii.

Oddziały Szpitalne
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Oddział Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Chirurgii Kręgosłupa

Kontakt
Koordynator: 55/ 239 57 01
Pielęgniarka Kierująca: 55/ 239 57 69
Gabinet Lekarski: 55/ 239 56 91
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 57 65
Koordynator
dr n.med. Ireneusz Kowalina
specjalista neurochirurgii
i neurotraumatologii

Pielęgniarka Kierująca
lic. piel. Marzena Baran

Oddział specjalizuje się w następujących dziedzinach:
• Chirurgia mózgu. Diagnozowane i leczone są tu: tętniaki naczyń mózgowych, naczyniaki, guzy mózgu, guzy podstawy
czaszki, urazy głowy. Wykonujemy operacje wodogłowia typu „shunt” i endoskopowe, operacje przysadki mózgowej
z dojścia przez nos, plastykę ubytków sklepienia i podstawy czaszki oraz biopsje mózgu z użyciem neuronawigacji.
• Chirurgia kręgosłupa: odbarczenia i stabilizacje wszystkich odcinków kręgosłupa w przypadku urazów, nowotworów,
kręgozmyków i zmian zwyrodnieniowych. Operacje guzów rdzenia kręgowego, operacje kompleksu C1-C3 z dojścia
przez usta, mikroskopowe operacje dysków szyjnych i lędźwiowych. Radykalne usuwanie guzów kręgosłupa –
„en block spondylectomia”. Małoinwazyjne stabilizacje przezskórne i wertebroplastyki.
• Chirurgiczne leczenie bólu przewlekłego: chordotomia, DREZ-otomia, pompy podpajęczynówkowe, blokady
i operacje w neuralgii nerwu trójdzielnego.
• Chirurgia nerwów obwodowych: rekonstrukcje i operacje naprawcze nerwów, guzy nerwów, zespoły cieśni
(nadgarstka, kanału n. łokciowego).
Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne oddziału to: stały dostęp do tomografii komputerowej, MRI, angiografii
mózgowej i rdzeniowej, USG śródoperacyjne, neuronawigacja, aparaty RTG z ramieniem C, mikroskop operacyjny, wiertarki
szybkoobrotowe, aspirator ultradźwiękowy (CUSA), zestawy mikrochirurgiczne do operacji mózgu i kręgosłupa, narzędzia
i implanty do stabilizacji wszystkich odcinków kręgosłupa, endoskop mózgowy.
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Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Kontakt
Koordynator: 55/ 239 59 35
Pielęgniarka Oddziałowa: 55/ 239 56 70
Gabinet Lekarski: 55/ 239 57 60
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 58 09
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Kazimiera Subocz
specjalista pielęgniarstwa
zachowawczego

Koordynator
lek. Andrzej Szatkowski
specjalista neurologii

W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami naczyniowymi ośrodkowego
układu nerwowego, padaczką, stwardnieniem rozsianym, miastenią, chorobą Parkinsona, zespołami otępiennymi
i zwyrodnieniowymi, ze schorzeniami kręgosłupa i zmianami zapalnymi układu nerwowego.
Szybkie ustalenie rozpoznania i wdrożenie właściwego leczenia jest możliwe dzięki całodobowej dostępności
do nowoczesnej aparatury diagnostycznej: TK, angio - TK, MRI, angiografii, USG Doppler, jak również do doskonale
wyposażonego laboratorium analitycznego i bakteriologicznego. Przy oddziale działa pracownia EEG. Współpracujemy
z lekarzami innych specjalności (m. in. neurochirurgami, chirurgami naczyniowymi, kardiologami czy internistami).
Korzystamy z Pracowni Neurofizjologii wykonującej badania przewodnictwa nerwowo- mięśniowego i elektromiografii,
co umożliwia szybką diagnostykę w chorobach transmisji nerwowo – mięśniowej i w chorobach obwodowego układu
nerwowego.
Od 2006 r. prowadzimy w oddziale leczenie trombolityczne ostrego, niedokrwiennego udaru mózgu. Z każdym rokiem
zwiększa się liczba pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, których obejmujemy leczeniem immunomodulującym
w programie lekowym. Prowadzimy terapię immunoglobulinami w ramach ”Programu Lekowego Leczenia Schorzeń
Neurologicznych Preparatami Immunoglobulin’’. Oddział uczestniczył w „Narodowym Programie Profilaktyki
i Leczenia Udaru Mózgu’’, a następnie w programie chorób sercowo-naczyniowych „Polkard”.

Oddziały Szpitalne
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Oddział Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Kontakt
Ordynator: 55/ 239 57 71
Pielęgniarka Oddziałowa: 55/ 239 58 77
Gabinet Lekarski: 55/ 239 57 78
Dyżurka Pielęgniarek ITN: 55/ 239 58 56
Dyżurka Pielęgniarek Noworodków: 55/ 239 59 52
Ordynator
lek. Barbara Chomik

specjalista neonatologii

Pielęgniarka Oddziałowa
piel. Krystyna Mielczarek
specjalista piel. organizacji
i zarządzania

Oddział III stopnia referencyjności – prowadzi diagnostykę i leczenie noworodków urodzonych w szpitalu lub
przeniesionych z innych szpitali, a także przyjętych z domu przed ukończeniem 28 dnia życia.
Na oddziale wydzielone są trzy odcinki:
• Pododdział Noworodkowy - dla zdrowych noworodków - pracuje w systemie rooming-in, co zapewnia nieograniczony
kontakt matki i dziecka od chwili urodzenia do wypisu ze szpitala.
• Pododdział Patologii Noworodka – przeznaczony dla chorych noworodków.
• Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka – prowadzi leczenie w zakresie: skrajnego wcześniactwa (wcześniaki
urodzone poniżej 28 tyg. ciąży w naszym szpitalu i innych szpitalach województwa warmińsko-mazurskiego),
niewydolności oddechowej wymagającej mechanicznej wentylacji (ZZO, MAS, zapalenie płuc, BPD), transfuzji
wymiennych oraz innych problemów zdrowotnych drgawki, noworodki z masą poniżej 1500 g, żywienie pozajelitowe.
Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do diagnostyki, monitorowania i leczenia, w tym: cyfrowym aparatem USG
z kolorowym Dopplerem, respiratorami oraz aparatem do badania krwi mikrometodami i aparatem rtg. Zapewniamy
możliwość konsultacji kardiologicznej (echo serca), neurologicznej (EEG), okulistycznej, diagnostyka retinopatii wrodzonej
i rehabilitacji. Od 2018 r. dysponujemy aparatem do hipotermii (chłodzenie noworodka), który znacznie poprawia rokowania
na dalszy prawidłowy rozwój dziecka w przypadku ciężkiego niedotlenienia okołoporodowego.
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Oddział Okulistyczny

Kontakt
Koordynator: 55/ 239 58 36
Pielęgniarka Oddziałowa: 55/ 239 58 70
Gabinet Lekarski: 55/ 239 58 03, 55/ 230 59 41
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 57 91
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Małgorzata Rzepczyńska
specjalista piel. organizacji
i zarządzania

Koordynator
lek. med. Janusz Adamski
specjalista okulistyki

Oddział specjalizuje się w leczeniu narządu wzroku, stosując metody operacyjne i zachowawcze.
• Zabiegi operacyjne: zaćmy - metodą fakoemulsykacji (przy pomocy ultradźwięków) z wszczepieniem sztucznej
soczewki tzw. „zwijalnej” (miękkiej), jaskry - zabiegi perforujące: trabekulektomia, śródtwardówkowe wkleszczenie
tęczówki obwodowej mikroimplanty EX-PRESS.
• Zabiegi nieperforujące: sklerektomia głęboka nieperforująca wg. Stegmanna, wiskokanalostomia.
• Operacje łączone: jednoczasowe zaćmy i jaskry, zezy, urazy oczu, ciała obce wewnątrzgałkowe, terapia
anty-VEGF-iniekcje doszklistkowe preparatem Lucentis, Eylea w cukrzycowym obrzęku plamki oraz powikłaniach
zakrzepowych żył siatkówki, witrektomia tylna (odwarstwienie siatkówki, wylewy krwi do ciała szklistego, otwory
plamki, błony nasiatkówkowe, proliferacje szklistkowo – siatkówkowe i inne) od 2015 roku wykonują: dr n. med. Andrzej
Gębka, a od 2016 roku dodatkowo dr n. med. Joanna Murawska.
• Zabiegi zachowawcze: jaskra, zapalenie błony naczyniowej, zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie rogówki,
zakrzepica żyły środkowej siatkówki, guzy gałki ocznej – do diagnostyki , YAG kapsulotomia, YAG irydotomia, leczenie
laserem argonowym retinopatii cukrzycowej i jaskry.
Z Oddziałem ściśle współpracuje Poradnia Konsultacyjna Okulistyczna. Na bazie Poradni działa: Pracownia Laserowa,
Poradnia Leczenia Jaskry, Poradnia Cukrzycowo – Siatkówkowa. Wykonujemy: USG gałki ocznej, HRT, SOCT, AFL, ICG.
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Oddział Onkologiczny, Oddział Dzienny Chemioterapii
Kontakt
Ordynator: 55/ 239 57 49
Pielęgniarka Oddziałowa: 55/ 239 56 07
Gabinet Lekarski: 55/ 239 57 79, 55/ 239 58 62
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 58 38
Oddział Dzienny Chemioterapii: 55/ 239 58 16
Ordynator
dr n. med.
Iwona Ryniewicz-Zander

specjalista onkologii klinicznej
i chemioterapii nowotworów

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Bożena Wysocka
specjalista pielęgniarstwa
zachowawczego

Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Stosujemy wielolekowe programy chemioterapii
przy użyciu nowoczesnego sprzętu bezpiecznego dla pacjentów i personelu. Systematycznie wprowadzamy nowe metody
leczenia nowotworów (cytostatyki nowej generacji, leki celowane, immunoterapia itp.). Leczenie prowadzimy zgodnie
z uznanymi standardami zalecanymi przez Centrum Onkologii w Warszawie.
Zajmujemy się również diagnostyką chorób nowotworowych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod na bazie pracowni
radiologicznej, histopatologicznej, mikrobiologicznej, endoskopowej, MRI i laboratorium analitycznego. Wykonujemy
biopsje narządów pod kontrolą USG i TK oraz biopsje i trepanobiopsje szpiku kostnego. Prowadzimy badania kliniczne
dotyczące wielu nowotworów.
Personel lekarski i pielęgniarski oddziału systematycznie podwyższa swoje kwalifikacje, zdobywając kolejne specjalizacje
i uczestnicząc w licznych kursach, sympozjach i konferencjach naukowo-szkoleniowych.
Na co dzień współpracujemy z Oddziałem Radioterapii NU-MED w Elblągu, Kliniką Onkologii i Radioterapii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego, Centrum Onkologii w Warszawie, Poradnią Onkologiczną w Elblągu oraz z innymi
wysokospecjalistycznymi ośrodkami medycznymi. W razie potrzeby zapewniamy pacjentom konsultację hematologa
z Kliniki Hematologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz opiekę psychologa klinicznego.
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Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

Kontakt
Ordynator: 55/ 239 59 05
Pielęgniarka Oddziałowa: 55/ 239 57 70
Gabinet Lekarski: 55/ 239 59 65
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 57 48
Pielęgniarka Oddziałowa
lic. piel. Danuta Pleszkun

specjalista piel.chirurgicznego

Z-ca Ordynatora
lek. stom. Bogdan Chomik

specjalista chirurgii szczękowej

Ordynator
lek. med. Mirosław Denisiuk
specjalista otolaryngologii

Profil oddziału: chirurgia układu chłonnego gardła (przerosty i przewlekłe zapalenia migdałków), chirurgia
mikroskopowa i endoskopowa (FESS) oraz klasyczna nosa i zatok przynosowych, w tym leczenie powikłań pochodzenia
zatokowego, operacje przegrody nosa i nosa zewnętrznego (rynoseptoplastyki), chirurgiczne leczenie chrapania
i bezdechów podczas snu, mikrochirurgia krtani, zabiegi endoskopowe tchawicy i oskrzeli oraz przełyku, usuwanie
torbieli szyi, usuwanie zmian łagodnych i złośliwych gruczołów ślinowych, operacje węzłów chłonnych szyi, operacje
uszu środkowych (dreny wentylacyjne, tympanoplastyki – operacje poprawiające słuch, operacje przewlekłych zapaleń
uszu środkowych oraz ich powikłań), diagnostyka i leczenie przerzutów do węzłów chłonnych szyi, operacje nowotworów
złośliwych i łagodnych w zakresie jamy ustnej, gardła i zatok przynosowych, operacje nowotworów krtani (całkowite
usunięcia krtani oraz operacje oszczędzające), usuwanie zmian łagodnych i złośliwych w obrębie skóry głowy i szyi
(w tym warg, uszu i nosa), diagnostyka endoskopowa schorzeń górnych i dolnych dróg oddechowych. Leczymy zarówno
dzieci jak i osoby dorosłe.
W naszym Pododdziale Chirurgii Szczękowej wykonywane są świadczenia medyczne w zakresie traumatologii
i onkologii obszaru części twarzowej czaszki. Przygotowujemy chirurgicznie jamę ustną do zabiegu rekonstrukcji układu
stomatognatycznego.
Perspektywy rozwoju oddziału: rozwój chirurgii rekonstrukcyjnej w zakresie głowy i szyi, otwarcie pracowni
otoneurologicznej – diagnostyki zawrotów głowy i zaburzeń równowagi oraz szczegółowych badań słuchu.
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Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neurologiczno – Rehabilitacyjnym, Oddział Niemowlęcy
Kontakt
Oddział Pediatryczny
Koordynator: 55/ 239 59 21
Pielęgniarka Oddziałowa: 55/ 239 59 71
Gabinet Lekarski: 55/ 239 58 17
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 57 22
Izba Przyjęć Dziecięca: 55/ 239 58 12
Oddział Niemowlęcy
Gabinet Lekarski: 55/ 239 59 30
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 57 23

Koordynator
lek. Alicja Rudzińska - Olszak
specjalista pediatrii

Pielęgniarka Oddziałowa
lic. piel. Barbara Michniewicz

specjalista piel. epidemiologicznego

Oddział składa się z dwóch części: niemowlęcej i dla dzieci starszych. W obu oddziałach prowadzona jest diagnostyka
i leczenie pacjentów w wieku od 1 miesiąca do 18 roku życia, z różnorodnymi schorzeniami układu oddechowego, przewodu
pokarmowego, nefrologicznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi, endokrynologicznymi, układowymi i innymi.
Pomieszczenia przystosowane są do całodobowego przebywania opiekunów z dziećmi. Na terenie oddziału znajduje się
świetlica. Oddział wyróżniony został w akcji „Motylkowe szpitale”, otrzymał też tytuł „Szpital z sercem”.
Oferujemy badania specjalistyczne: Echo serca, EKG, 24 godzinny zapis RR i EKG oraz EEG w czuwaniu i we śnie. W oparciu
o nowoczesną i bogatą bazę diagnostyczną szpitala wykonujemy: TK, MRI, USG, badania endoskopowe, naczyniowe,
badania bakteriologiczne, biochemiczne, hormonalne, oznaczanie poziomu substancji toksycznych i innych.
Oferujemy również szeroki zakres konsultacji specjalistycznych: neurologicznych, neurochirurgicznych, okulistycznych,
laryngologicznych, kardiologicznych, psychiatrycznych, ortopedycznych, dermatologicznych i innych.
Współpracujemy z czołowymi klinikami w kraju.
Zapewniamy szybką, specjalistyczną diagnostykę i leczenie dzieci od 1 miesiąca życia do 18 roku życia.
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Oddział Reumatologiczny

Kontakt
Koordynator : 55/ 239 56 90
Pielęgniarka Oddziałowa: 55/ 239 57 07
Gabinet Lekarski: 55/ 239 57 63
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 59 42
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel.
Grażyna Onoszko-Półtorak

specjalista piel. zachowawczego

Koordynator
lek. Janina Drabiszczak - Piątkowska
specjalista chorób wewnętrznych,
reumatologii i rehabilitacji medycznej

W Oddziale leczone są nieurazowe schorzenia narządu ruchu, 80% z nich stanowią uogólnione choroby tkanki
łącznej, zapalenia stawów z zajęciem kręgosłupa choroby wywołane zaburzeniami metabolicznymi i hormonalnymi.
Równocześnie z leczeniem farmakologicznym prowadzona jest rehabilitacja.
W ramach Oddziału Reumatologicznego pacjenci mogą korzystać z krioterapii, laseroterapii i masaży. Pacjenci Oddziału
wymagają szczegółowej diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej. W Oddziale wykonywane są badania USG stawów oraz
Kapilaroskopia. Badania MRI, TK, badania endoskopowe, USG wykonywane są na bazie diagnostyki Szpitala. Część
specjalistycznych badań immunologicznych wykonywanych jest w ramach współpracy z Gdańskim Uniwersytetem
Medycznym.
W Oddziale prowadzone jest leczenie biologiczne - nowoczesne leczenie zapalnych chorób stawów (Reumatoidalne
Zapalenie Stawów, Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa, Łuszczycowe Zapalenie Stawów) u pacjentów, którym
nie można pomóc już lekami podstawowymi. Z każdym rokiem zwiększa się możliwość korzystania z takiego leczenia.
Oddział Reumatologiczny w Elblągu jest największym oddziałem w województwie warmińsko - mazurskim, posiada dobrą
bazę diagnostyczną, a przede wszystkim wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę lekarsko - pielęgniarską.
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25

zzz
Oddział Urologiczny

Kontakt
Koordynator: 55/ 239 59 96
Pielęgniarka Oddziałowa: 55/ 239 56 10
Gabinet Lekarski: 55/ 239 59 81
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 58 31
Koordynator
lek. Tomasz Kazik
specjalista urologii

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Irena Kąkol

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu moczowego, męskich narządów płciowych i zaburzeniami
trzymania moczu, opierając się na nowoczesnych badaniach obrazowych (TK, MRI, TRUS) oraz kompleksowej diagnostyce
urodynamicznej. Wykonujemy pełen zakres leczenia kamicy moczowej, w tym zabiegi ESWL (w trybie 1-dniowym) oraz
operacje endoskopowe (URSL i PCNL), a w przypadkach koniecznych klasyczne operacje chirurgiczne. W szerokim stopniu
zajmujemy się onkologią urologiczną, w tym rakiem pęcherza moczowego, rakiem gruczołu krokowego, rakiem nerki i jądra.
Zapewniamy pełną gamę zabiegów endoskopowych pęcherza moczowego i gruczołu krokowego, korzystając
z nowoczesnego toru wizyjnego.
Do najczęściej wykonywanych w naszym oddziale operacji należą: TURT (endoskopowa przezcewkowa resekcja guza
pęcherza moczowego), TURP (endoskopowa resekcja gruczolaka stercza), operacje małoinwazyjne kamicy URSL, PCNL.
Operacje onkologiczne, leczenie operacyjne wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
Oddział wyposażony jest w laser oraz oczekuje na zakup nowoczesnego giętkiego sprzętu do leczenia skomplikowanych
przypadków kamicy moczowej. Rocznie oddział przyjmuje około 2900 pacjentów i wykonuje prawie 2500 zabiegów.
Współpracujemy z Poradnią Urologiczną, która przyjmuje rocznie około 10 tysięcy pacjentów, gdzie jest kontynuowana
opieka nad pacjentem lub uzupełnianie leczenia (np. wlewy BCG w przypadkach nowotworu pęcherza moczowego,
uroflowmetria, cystoskopia, małe zabiegi urologiczne w trybie jednodniowym).
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Dział Ratownictwa Medycznego
Kontakt
Dyspozytor : 55/ 236 89 99, 55/ 233 63 78, 55/ 239 56 97
Koordynator: 55/ 236 16 65
Dział Ratownictwa Medycznego
ul. Orzeszkowej 6
82-300 Elbląg
Z-ca Koordynatora
mgr piel. Bożena Machura

Koordynator
Sekcji Transportu
Robert Małejko

Koordynator DRM
mgr Michał Missan

Sekcja Transportu: 55/ 239 59 78, 55/ 233 53 88

Do zadań Działu Ratownictwa Medycznego należy udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu
medycznych czynności ratunkowych pacjentom w stanie zagrożenia zdrowia i życia oraz jak najszybsze przewiezienie ich
do szpitala w celu dalszej diagnostyki. Wszystkie karetki wyposażone są w nowoczesny sprzęt medyczny, niezbędny do
ratowania ludzkiego życia. DRM zatrudnia 6 pielęgniarek na stanowiskach dyspozytorów. Przyjmują one wezwania dla
zespołów nienależących do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, tzn.: neonatologicznego, transportu sanitarnego
w POZ i transportu międzyszpitalnego. Wezwania dla karetek należących do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
przyjmowane są przez Centralną Dyspozytornię Medyczną w Olsztynie (nr tel. 999) i CPR Olsztyn (nr tel. 112). Obsadę
karetek stanowi 20 lekarzy, 55 ratowników medycznych oraz 28 kierowców Sekcji Transportu. Lekarze pracują w zespołach
specjalistycznych. W karetkach podstawowych ważną rolę pełnią ratownicy medyczni.
W obszarze działania DRM jest 8 zespołów systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - pięć w Elblągu (4 podstawowe
i 1 specjalistyczny), po jedynym w Pasłęku (specjalistyczny), Młynarach (podstawowy) i Tolkmicku (podstawowy).
W ramach Działu Ratownictwa Medycznego funkcjonuje Sekcja Transportu. Odpowiedzialna jest za realizowanie potrzeb
transportowych Działu Ratownictwa Medycznego oraz poszczególnych komórek Szpitala. Dysponuje taborem składającym
się z 14 ambulansów medycznych, jednym samochodem dostawczym oraz 2 samochodami osobowymi.
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Centrum Wczesnej Diagnostyki Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego

Kontakt
Pracownia Endoskopii: 55/ 239 57 45
Pracownia Endoskopii ECTW: 55/ 239 55 12
Rejestracja: 55/ 239 59 39, 55/ 239 56 11

Kierownik Poradni
dr n. med. Bogdan Kaliszan

specjalista chorób wewnętrznych
i gastroenterologii

Kierownik Pracowni
dr n. med. Marek Pastuszak

specjalista chorób wewnętrznych
i gastroenterologii

Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej wykonuje procedury z zakresu endoskopii gastroenterologicznej
w obrębie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz w obrębie dróg żółciowych. Wykonywana jest
polipektomia, mukozektomia, dyssekcja podśluzówkowa, niszczenie patologicznej tkanki metodą koagulacji plazmą
argonową, tamowanie krwawień z wykorzystaniem metod termicznych kontaktowych i bezkontaktowych, poszerzanie zwężeń
i udrażnianie, wykonywanie dostępów żywieniowych, usuwanie złogów z dróg żółciowych i ciał obcych z górnego odcinka
przewodu pokarmowego. Pracownia prowadzi stały dyżur endoskopowy zabezpieczający przypadki pilnego krwawienia
z górnego odcinka p. pokarmowego o intensywności wymagającej interwencji w trybie urgensowym. Pracownia dysponuje
sprzętem radiologicznym ze stanowiskiem znieczulenia ogólnego oraz sprzętem monitorującym stan pacjenta w trakcie
i po endoskopii. Pracownia wykonuje badania funkcji motorycznej przełyku metodą manometrii wysokiej rozdzielczości.
Pracownia posiada akredytację do prowadzenia szkolenia w zakresie endoskopii gastrtroenterologicznej.
Poradnia Gastroenterologiczna pełni funkcję poradni konsultacyjnej z zakresu chorób przewodu pokarmowego
dla pacjentów ambulatoryjnych z Elbląga i okolic. W oparciu o szeroką bazę diagnostyczną szpitala prowadzi postępowanie
diagnostyczne z zakresu gastroenterologii wykorzystując diagnostyczne procedury endoskopowe, radiologiczne,
w tym zaawansowane procedury diagnostyki obrazowej oraz szeroki wachlarz badań dodatkowych laboratoryjnych
oraz mikrobiologicznych. Poradnia prowadzi postępowanie terapeutyczne we współpracy z Pracownią Endoskopii
Gastroenterologicznej i Oddziałami szpitala w zakresie schorzeń przewodu pokarmowego wymagających leczenia
specjalistycznego.
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Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia

Kontakt
Punkt Pielęgniarski: 55/ 239 55 03
Pracownia: 55/ 239 57 05

Koordynator

lek. Jakub Ostrowski
specjalista kardiologii

W pracowni wykonywane są inwazyjne procedury diagnostyczne i terapeutyczne u pacjentów ze schorzeniami układu
krążenia. Rocznie wykonujemy ponad 1800 koronarografii oraz ponad 1100 zabiegów angioplastyki naczyń wieńcowych.
W zakresie diagnostyki poza angiografią wykonujemy pomiary czynnościowej rezerwy wieńcowej (FFR), ultrasonografię
wewnątrznaczyniową (IVUS), optyczną koherentną tomografię (OCT), cewnikowanie prawego serca . Od 2003 prowadzimy
całodobowy dyżur leczenia inwazyjnego chorych z zawałem serca zapewniając leczenie dla pacjentów regionu elbląskiego.
Wykonujemy zabiegi angioplastyki z użyciem balonów (standardowych, tnących, powlekanych lekiem) oraz stentów
powlekanych substancją antyproliferacyjną. W przypadku wskazań wykonujemy trombectomię aspiracyjną i stosujemy
wspomaganie krążenia z użyciem kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP).
W naszej pracowni wykonujemy ponadto zabiegi rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic (CTO), zabiegi z użyciem
rotablacji oraz zabiegi ablacji alkoholowej u pacjentów z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu.
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Zakład Radiologii

Kontakt
Koordynator: 55/ 239 59 84
Kierownik Zespołu Techników: 55/ 239 59 28
Rejestracja: 55/ 239 58 80, 55/ 239 56 62
Gabinet Mammograficzny: 55/ 239 57 54
Koordynator

lek. Piotr Lassota

specjalista radiologii
i diagnostyki obrazowej

Zakład wykonuje badania radiologii konwencjonalnej w technologii cyfrowej. Wykonane badania dostępne
są bezpośrednio dla lekarzy w oddziałach szpitalnych po wykonaniu procedury. Zakład Radiologii posiada trzy aparaty
stacjonarne – X-TwinRoesys, AxiomIconos R 200, DIRECT VIEW DR 9500 i kilka aparatów jezdnych używanych do zdjęć
przyłóżkowych na wszystkich oddziałach szpitalnych.
Nasza aparatura rentgenowska jest bazą diagnostyczną służącą całemu szpitalowi, przychodniom publicznym
i niepublicznym, badając i monitorując wszystkich pacjentów m.in. pacjentów onkologicznych, kardiologicznych,
chirurgicznych, neurochirurgicznych, reumatologicznych, ortopedycznych. W strukturach Zakładu Radiologii znajduje
się również Pracownia Radiologii Zabiegowej, która świadcząca usługi dla pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej
z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Oddziału Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Chirurgii Kręgosłupa.
Pracownia Mammografii wykonuje badania dla pacjentek z miasta i regionu, uczestniczy w mammograficznych programach
profilaktycznych, w ramach których bezpłatnie i bez skierowania wykonuje badania pacjentkom zagrożonym chorobami
onkologicznymi piersi w wieku pomiędzy 50 a 69 r.ż.
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Pracownia Radiologii Zabiegowej

Kontakt
Koordynator: 55/ 239 55 02

Koordynator
lek. Rafał Pawłowski

specjalista radiodiagnostyki

Pracownia wykonuje zabiegi wewnątrznaczyniowe tj. poszerzanie i udrażnianie naczyń. Zabiegi te w porównaniu
do klasycznych zabiegów naczyniowych są mało inwazyjne, co pozwala na szybszy powrót chorego do pełnej sprawności,
a co za tym idzie skraca się okres hospitalizacji. System obrazowy pracowni został zintegrowany z istniejącą siecią
radiologiczną Szpitala. Z pracownią ściśle współpracują lekarze radiolodzy i chirurdzy naczyniowi.
W pracowni wykonuje się procedury: diagnostyczne tj. badania naczyniowe ze szczególnym uwzględnieniem naczyń
obwodowych oraz naczyń wewnątrzczaszkowych oraz terapeutyczne tj. zabiegi angioplastyki naczyń obwodowych
(z implantacją stentów), zabiegi angioplastyki z implantacją stentów do tętnic szyjnych (zewnątrzczaszkowych), zabiegi
trombolizy celowanej naczyń obwodowych oraz implantacje stent-graftów w celu leczenia wewnątrznaczyniowego
tętniaka aorty.
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Zakład Rehabilitacji

Kontakt
Kierownik Zakładu: 55/ 239 57 44
Gabinet masażu: 55/ 239 59 31
Rejestracja: 55/ 239 56 84

Kierownik
mgr Ewa Gronostaj

specjalista rehabilitacji medycznej

Zakład Rehabilitacji obejmuje opieką fizjoterapeutyczną pacjentów hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych oraz
pacjentów ambulatoryjnych. Dysponujemy pracownią kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii i masażu.
Nowoczesny sprzęt umożliwia wykonywanie szerokiej gamy zabiegów z zakresu fizykoterapii, które dostosowywane
są do potrzeb pacjenta.
Oferujemy :
• ćwiczenia indywidualne dobrane do stanu funkcjonalnego i jednostki chorobowej pacjenta,
• ćwiczenia grupowe dla osób chorych i niepełnosprawnych, wykorzystując najnowsze trendy leczenia.
Pracownia hydroterapii oprócz leczniczych kąpieli proponuje wodne zabiegi rozluźniająco-relaksacyjne.
Wykonujemy także masaż leczniczy ręczny i mechaniczny.
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Medyczne Laboratorium Diagnostyczne - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kontakt
Kierownik: 55/ 239 58 51
Asystenci dyżurni: 55/ 239 57 80
Rejestracja: 55/ 239 59 44

Kierownik
mgr Mirosława Grzeszkiewicz
specjalista analityki medycznej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oferuje wykonywanie badań w trybie rutynowym jak i w trybie cito.
Większość badań dostępnych jest w ciągu jednego dnia. Laboratorium dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym
gwarantującym wysoką jakość i szybkość wykonywanych badań podstawowych i specjalistycznych. Wysoko wykwalifikowany
personel zapewnia nadzór nad wykonywanymi badaniami.
Zakład pracuje w systemie pracy ciągłej, całodobowo, przez cały tydzień.
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej bierze udział w kontrolach jakości krajowych i międzynarodowych:
• Powszechnym Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych oraz Centralnym Sprawdzianie organizowanym przez
Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
• międzynarodowym – PPZJMED Labquality Helsinki
• krajowa- STANDLAB
• międzynarodowa- RANDOX

Laboratoria
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Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne – Laboratorium Bakteriologiczne

Kontakt
Kierownik: 55/ 239 59 22
Pracownia: 55/ 239 58 39

Kierownik
mgr Halina Serafin

specjalista mikrobiologii
medycznej

Laboratorium prowadzi szeroką diagnostykę mikrobiologiczną w oparciu o nowoczesne technologie i metody
z wykorzystaniem testów: biochemicznych, lateksowych, immunochromatograficznych i serologicznych .
Laboratorium jest w pełni skomputeryzowane i posiada nowoczesne i automatyczne aparaty diagnostyczne: do posiewu
płynów ustrojowych oraz do identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości drobnoustrojów chorobotwórczych.
Wysoka jakość naszych badań, jest potwierdzana bardzo dobrą oceną w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności
Badań w Mikrobiologii oraz certyfikatem międzynarodowym Certyficate of Participation wydanym przez ECDC NEQAS
– National External Quality Assessment Schemes.
Wykonujemy m.in.: badania mikrobiologiczne, badania w kierunku nosicielstwa, diagnostykę parazytologiczną, diagnostykę
biegunek.
Personel laboratorium stanowi profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę zawodową z dużym doświadczeniem, podnoszącą
zawodowe kwalifikacje.
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Medyczne Laboratorium Transfuzjologiczne - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej, Bank Krwi

Kontakt
Kierownik : 55/ 239 58 07
Pracownia : 55/ 239 57 14

Kierownik
mgr Barbara Żyła

specjalista w dziedzinie laboratoryjnej
transfuzjologii medycznej

Zapewniamy szerokie spektrum badań w dziedzinie immunologii transfuzjologicznej z uwzględnieniem badań
konsultacyjnych. W pracowni wykonujemy rocznie ok. 5800 grup krwi i ok. 9000 prób zgodności.
Posiadamy również uprawnienia do wydawania identyfikacyjnej karty grupy krwi ,,KREWKARTY”.
W skład Medycznego Laboratorium Transfuzjologicznego wchodzi również Bank Krwi, w którym przechowujemy krew
i jej składniki na potrzeby pacjentów naszego szpitala. Rocznie wydajemy ok. 6500 jednostek koncentratu krwinek
czerwonych i ok. 1600 jednostek osocza świeżo mrożonego.
Systematycznie uczestniczymy w zewnętrznych programach kontroli jakości badań prowadzonych przez Instytut
Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.
Celem naszego Laboratorium jest zapewnienie bezpiecznego i skutecznego leczenia pacjentów krwią i jej składnikami.

Laboratoria
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Apteka Szpitalna

Kontakt
Kierownik: 55/ 239 57 90
Dział Ekspedycji: 55/ 239 57 31
Dział Receptury: 55/ 239 59 68
Dział Receptury Aseptycznej/Żywienie pozajelitowe: 55/ 239 58 93
Dział Wyrobów Medycznych: 55/ 239 59 45
Z-ca Kierownika
Grażyna Szafader
mgr farmacji

Apteka Szpitalna zaopatruje szpital w leki i jałowe wyroby medyczne. Sprawuje nadzór nad obrotem,
przechowywaniem, wykorzystaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Dba o bezpieczeństwo
dystrybuowanych leków i wyrobów medycznych poprzez kontrolę warunków ich przechowywania, monitorowanie
temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, monitorowanie sprawności urządzeń wykorzystywanych w produkcji
leków recepturowych, a także codzienne poszukiwanie komunikatów bezpieczeństwa i decyzji o wstrzymaniu lub
wycofaniu leków z obrotu.
Apteka produkuje leki recepturowe oraz przygotowuje żywienie pozajelitowe dla pacjentów szpitala. Apteka
sprawuje nadzór nad gospodarką lekami i wyrobami medycznymi, nadzór nad racjonalizacją farmakoterapii poprzez
współuczestnictwo w tworzeniu Receptariusza Szpitalnego.
Dodatkowo Apteka zajmuje się monitorowaniem niepożądanych działań leków i incydentów medycznych oraz
przekazywaniem pozyskanych informacji właściwym organom.
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Apteka

Dział Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji

Kontakt
Kierownik: 55/ 239 57 00
Z-ca kierownika: 55/ 239 58 25
Dyżurka: 55/ 239 56 68
Pracownie: 55/ 239 57 33, 55/ 239 57 83
Kierownik
mgr Jarosław Czapliński

Głównym zadaniem działu jest reprocesowanie (mycie, dezynfekcja, pakowanie i sterylizacja) oraz dystrybucja
w szpitalu i placówkach zewnętrznych instrumentarium medycznego wielokrotnego użytku. Jego poszczególne etapy
realizujemy z zastosowaniem nowoczesnej technologii, która umożliwia mycie i dezynfekcję instrumentarium zarówno
w automatycznych myjniach – dezynfektorach, jak i w procesach manualnych lub z zastosowaniem ultradźwięków.
Dysponujemy możliwościami pakowania we wszelkie nowoczesne opakowania sterylizacyjne. Największa myjnia
dezynfektor służy do automatycznego mycia i dezynfekcji wózków i pojemników transportowych oraz kontenerów
sterylizacyjnych. Dział sterylizuje tekstylia operacyjne, butelki i szkło laboratoryjne, dzięki kompleksowej technologii
sterylizacji przy użyciu 4 dużych sterylizatorów parowych, 2 sterylizatorów gazowych na tlenek etylenu oraz sterylizatora
plazmowego.
Wykonujemy także: gazową dekontaminację pomieszczeń nadtlenkiem wodoru, dezynfekcję miejscową przez oprysk
preparatami chemicznymi, dezynsekcję, deratyzację, dystrybucję na terenie szpitala materiałów wysterylizowanych,
rękawic medycznych, preparatów dezynfekcyjnych. Prowadzimy magazyn łóżek.

Pracownie i Zakłady
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Szkoła Rodzenia

Kontakt
Telefon: 55/ 23 956 06
Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00

Kierownik
dr n. med. położna Anna Tałaj

Szkoła Rodzenia to zajęcia organizowane dla przyszłych rodziców, by przygotować ich do narodzin dziecka. Program
pozawala wypracować ważne umiejętności rodzicielskie poprzez realizację zagadnień związanych z przyjściem dziecka
na świat, począwszy od gimnastyki w trakcie ciąży, aż do porodu. Zajęcia dostarczają również informacji o karmieniu
piersią i sposobach pielęgnacji dziecka.
Szkoła spełnia wszystkie oczekiwania przyszłych rodziców i przyczynia się do zmniejszenia lęków i niepokojów związanych
z ciążą, porodem i połogiem oraz ułatwia aktywne uczestnictwo w porodzie i bezpieczne wejście w nowe role rodzicielskie.
Zajęcia adresowane są do kobiet ciężarnych od 20 tygodnia ciąży, kobiecie może towarzyszyć partner lub osoba
towarzysząca.
Zajęcia prowadzą: wykwalifikowana położna specjalista z zakresu opieki przed i okołoporodowej, Certyfikowany Doradca
Laktacyjny, mgr rehabilitacji, mgr fizjoterapii, położna-edukator i promotor zdrowia, neurologopeda oraz ratownik
medyczny.
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Szkoła Rodzenia

Dział Organizacji Usług Medycznych
Kontakt
Kierownik: 55/ 239 59 95
Sekcja Opieki Koordynowanej: 55/ 239 55 13
Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej: 55/ 239 59 51
Sekcja Analiz Usług Medycznych: 55/ 239 56 79
Bezpłatna infolinia onkologiczna: 800 777 333
Kierownik / Koordynator Opieki
Onkologicznej
mgr Wiesława Jastrząb, MBA

Sekcja Opieki Koordynowanej - od 2015 r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu realizuje umowę z NFZ
w zakresie Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. Wszystkim pacjentom posiadającym Kartę DiLO oferujemy szeroki
dostęp do diagnostyki i leczenia onkologicznego w poradniach specjalistycznych i oddziałach naszego Szpitala.
Wspieramy informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie pacjentów w czasie realizacji ustalonego przez
Zespół Wielodyscyplinarny planu leczenia onkologicznego. Wspólnie z NU-MED GRUPA S.A. w Elblągu pełnimy
dyżur telefoniczny bezpłatnej infolinii onkologicznej 800 777 333.
Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej – zajmuje się kontrolą dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych
w szpitalu. Monitoruje ruch chorych w Szpitalu oraz przygotowuje zestawienia statystyczne w tym zakresie. Zbiera dane
do zestawień wymaganych przez podmiot tworzący, MZ, GUS. Sprawuje nadzór nad poprawnością prowadzenia list
oczekujących na świadczenia zdrowotne.
Sekcja Analiz Usług Medycznych - analizuje działalność poszczególnych komórek medycznych Szpitala. Przygotowuje
sprawozdania i analizy statystyczno – ekonomiczne na potrzeby jednostek zewnętrznych i Dyrekcji Szpitala. Sporządza
raporty, prognozy i analizy wspomagające zarządzanie Szpitalem.

Komórki Organizacyjne
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Pion Pielęgniarski

Kontakt
Przełożona Pielęgniarek: 55/ 239 59 54

Przełożona Pielęgniarek
mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
specjalista piel. organizacji i zarządzania

Pielęgniarska kadra zarządzająca
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Pion Pielęgniarski

Archiwum Zakładowe

Kontakt
Kierownik: 55/ 239 59 34
Archiwum: 55/ 239 56 74
Dokumentacja Medyczna: 55/ 239 59 92
e-mail: archiwum@szpital.elblag.pl
Kierownik
mgr Marzena Kapusta

specjalista archiwistyki i zarządzania
dokumetacją

Archiwum Zakładowe przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną pacjentów leczonych w naszej
placówce.
Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej
przez pacjenta na podstawie złożonego wniosku. Wniosek można złożyć osobiście w archiwum, w kancelarii, sekretariacie
szpitala, można także wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres poczty elektronicznej.
Archiwum udostępnia dokumentację medyczną w formie papierowej lub elektronicznej zapisanej na płycie CD.
Dla naszych pacjentów przygotowaliśmy dwa stanowiska komputerowe, przy których mogą dokonać wglądu do
dokumentacji medycznej.
Archiwum jest dostępne dla pacjentów oraz innych osób ubiegających się o archiwalną dokumentację medyczną:
w poniedziałki w godzinach 7:25-16:30,
od wtorku do piątku w godzinach 7:25-15:00.

Archiwum Zakładowe
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Pralnia

Kontakt
Kierownik: 55/ 239 59 10
Magazyn pralni: 55/ 239 58 32

Kierownik
Janina Pinkiewicz

Pralnia rozpoczęła działalność w 1987 roku. Od czerwca 1988 roku wykonuje usługi z zakresu prania wodnego.
W skład Pralni Szpitalnej wchodzi: pralnia czysta, pralnia brudna, magazyn bielizny czystej, magazyn bielizny brudnej
oraz szwalnia. Pralnia wyposażona jest w nowoczesne urządzenia m.in.: pralnicę „FAVORIT plus” o załadunku 190 kg oraz
suszarkę do suszenia bielizny szpitalnej i bielizny operacyjnej barierowej.
Na wyposażeniu Pralni znajduje się także sprzęt pralniczy TEXITMA, magiel, dwie pralnice o załadunku 150 kg i praski
do prasowania odzieży fasonowej.
Pralnia świadczy usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu oraz innych jednostek medycznych
miasta.
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Pralnia

Przychodnie
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
Gabinet lekarski: 55/ 239 57 61
Poradnia Urologiczna z Pracownią Uroflowmetryczną
Rejestracja: 55/ 239 59 33
Gabinet lekarski: 55/ 239 57 92
Poradnia Konsultacyjna Okulistyczna
w tym Pracownia Laserowa, Poradnia Cukrzycowo – Siatkówkowa, Poradnia Leczenie Jaskry
Rejestracja: 55/ 239 58 48
Gabinet lekarski: 55/ 239 56 83
Pracownia laserowa: 55/ 239 56 20
Poradnia Konsultacyjna Laryngologiczna
Gabinet lekarski: 55/ 239 56 77
Poradnia Endokrynologiczna
Rejestracja: 55/ 239 57 46
Gabinet lekarski: 55/ 239 56 35, 55/ 239 59 46
Poradnia Udarowa
Gabinet: 55/ 239 57 60
Poradnia Reumatologiczna
Rejestracja: 55/ 239 57 61
Gabinet lekarski: 55/ 239 59 46
Poradnia Konsultacyjna Położniczo – Ginekologiczna
Gabinet lekarski: 55/ 239 58 43
Poradnia Neurologiczna i Padaczkowa dla Dzieci
Gabinet lekarski: 55/ 239 58 92
Poradnia Ryzyka Okołoporodowego
Gabinet lekarski: 55/ 239 58 43
Pracownia EEG
Gabinet: 55/ 239 56 48

Przychodnie
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Przychodnie

Pracownia EKG
Gabinet: 55/ 239 56 41
Pracownia Mammografii
Gabinet mammograficzny: 55/ 239 57 54
Gabinet lekarski: 55/ 239 56 49
Poradnia Onkologiczna
Rejestracja: 55/ 239 56 39
Gabinet lekarski: 55/ 239 56 04
Poradnia Neurofizjologii
Gabinet lekarski: 55/ 239 56 89
Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej
Gabinet: 55/ 239 56 56
Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem
Rejestracja: 55/ 239 56 08
Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca
Gabinet: 55/ 239 57 27
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Internistyczny gabinet zabiegowy: 55/ 239 57 99
Internistyczny gabinet lekarski: 55/ 239 57 61
Pediatryczny gabinet zabiegowy: 55/ 239 57 34
Pediatryczny gabinet lekarski: 55/ 239 56 43
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Przychodnie

Rozliczają, remontują... dbają o to, aby inni mogli leczyć

Pion Administracyjny

Pion Ekonomiczno-Finansowy
Pracownicy Szpitala
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Rozliczają, remontują... dbają o to, aby inni mogli leczyć

Pion Techniczno - Eksploatacyjny

Pion Techniczno - Eksploatacyjny
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Pracownicy Szpitala

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 1988-2018

1988-2018
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Kontakt
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
55/ 239 59 00, 55/ 234 41 11
Fax 55/ 234 56 12
Rzecznik prasowy szpitala
55/ 239 57 04
Koordynator ds. praw pacjenta
55/ 2395 636
ODDZIAŁY SZPITALA
Izba Przyjęć
55/ 239 57 11
55/ 239 58 11
55/ 239 59 11
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Obszar Resuscytacyjno – Zabiegowy: 55/ 239 57 15
Obszar Obserwacyjny: 55/ 239 57 51
Wstępna Intensywna Terapia: 55/ 239 56 09
Obszar Konsultacyjny Chirurgiczny: 55/ 239 59 16
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Gabinet Lekarski: 55/ 239 58 40, 55/ 239 58 75
Punkt Pielęgniarski: 55/ 239 59 55, 55/ 239 58 85

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Gabinet Lekarski: 55/ 239 57 38
Punkt Pielęgniarski: 55/ 239 57 55

Blok Operacyjny
Gabinet Kierownika: 55/ 239 56 28
Gabinet Anestezjologów: 55/ 239 57 28
Dyżurka Pielęgniarek: 55/ 239 58 20

Oddział Dermatologiczny
Gabinet Lekarski: 55/ 239 58 97
Punkt Pielęgniarski: 55/ 239 59 07

Oddział Chirurgii Ogólnej
z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej
Gabinet Lekarski: 55/ 239 57 59, 55/ 239 58 57
Punkt Pielęgniarski: 55/ 239 56 58
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Gabinet Lekarski: 55/ 239 59 61
Punkt Pielęgniarski: 55/ 239 59 85
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Kontakt

Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Gabinet Lekarski: 55/ 239 56 78, 55/ 239 58 74
Punkt Położnych:
Ginekologia: 55/ 239 56 86
Patologia Ciąży: 55/ 239 57 39
Położniczy: 55/ 239 59 76
Oddział Okulistyczny
Gabinet Lekarski: 55/ 239 59 41
Punkt Pielęgniarski: 55/ 239 57 91

Kontakt
Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem
Kardiologii Inwazyjnej
Gabinet Lekarski: 55/ 239 57 86
Punkt Pielęgniarski: 55/ 239 59 58, 55/ 239 58 67
Pododdział Kardiologii Inwazyjnej:
Gabinet Lekarski: 55/ 239 56 81
Punkt Pielęgniarski 55/ 239 5957
Oddział Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego
Gabinet Lekarski: 55/ 239 57 86
Punkt Pielęgniarski: 55/ 239 59 88
Oddział Neurochirurgii, Neurotraumatologii
i Chirurgii Kręgosłupa
Gabinet Lekarski: 55/ 239 56 91
Punkt Pielęgniarski: 55/ 239 57 65

Oddział Urologiczny
Gabinet Lekarski: 55/ 239 59 81
Punkt Pielęgniarski: 55/ 239 58 31
I Oddział Chorób Wewnętrznych
z Pododdziałem Gastroenterologicznym
Gabinet Lekarski: 55/ 239 58 34
Punkt Pielęgniarski: 55/ 239 57 25
II Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem
Endokrynologicznym i Pododdziałem
Diabetologicznym
Gabinet Lekarski: 55/ 239 59 06, 55/ 239 56 76
Punkt Pielęgniarski: 55/ 239 58 08

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem
Udarowym
Gabinet Lekarski: 55/ 239 57 60
Punkt Pielęgniarski: 55/ 239 58 09
Oddział Onkologiczny
Gabinet Lekarski: 55/ 239 57 79
Punkt Pielęgniarski: 55/ 239 58 38
Oddział Dzienny Chemioterapii: 55/ 23 95 816
Oddział Otolaryngologiczny
z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Gabinet Lekarski: 55/ 2395 965
Punkt Pielęgniarski: 55/ 2395 748
Oddział Reumatologiczny
Gabinet Lekarski: 55/ 239 57 63
Punkt Pielęgniarski: 55/ 239 58 69

Kontakt
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Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się merytorycznie i finansowo do wydania niniejszego
Informatora o Wojewódzkim Szpitalu Zespolony w Elblągu.

