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Pracownicy i Przyjaciele Szpitala
Szanowni Państwo
W ponad 120-letniej historii szpitala można odnotować
wiele przełomowych momentów. Podejmowane decyzje, zmiany i inwestycje zwiększające zakres działalności jednostki, krok
po kroku, konsekwentnie doprowadziły nas do momentu, w którym aktualnie się znajdujemy. Dziś, bezspornie, największym Naszym sukcesem jest uruchomienie z dniem 1 stycznia 2022 roku
Warmińsko–Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.
Dzięki zrealizowanemu projektowi, Szpital staje się
ośrodkiem umożliwiającym kompleksową opiekę nad pacjentem ze schorzeniami dróg oddechowych – poczynając od szybkiej i pełnej diagnostyki, poprzez leczenie operacyjne, zachowawcze, onkologiczne, rehabilitację oraz opiekę ambulatoryjną.
Przyjmując za analogię przyjęte przez Ministerstwo
Zdrowia rozwiązania w dziedzinie leczenia narządowego w zakresie nowotworów jelita grubego czy piersi, Centrum ma szansę
stać się Regionalnym Ośrodkiem dla raka płuca.
Warmińsko–Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie pozostaje kontynuatorem dorobku Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, zwycięzcy wielu
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prestiżowych konkursów, a także laureata regionalnych i krajowych nagród branżowych. Certyfikowany przez Ministra Zdrowia
w zakresie jakości od 2006 roku, ośmiokrotny laureat ogólnopolskiego rankingu „Bezpieczny Szpital” organizowanego przez
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz dziennik „Rzeczpospolita”. Dumni jesteśmy z wyróżnień Marszałka: „Laur
Najlepszym z Najlepszych” czy „Produkt Warmii i Mazur”.
Osiągnięcia te stanowią potwierdzenie wysokiej jakości zarządzania strategicznego i nadzoru nad finansami, a także dowód dynamicznego i zrównoważonego rozwoju szpitala, wspieranego przez władze Regionu, Województwa, Dyrektora OW NFZ
oraz osobiste zaangażowanie Marszałka Województwa.
Łączna wartość inwestycji i remontów towarzyszących, które pozwoliły na uruchomienie części zabiegowej Centrum to
ponad 25 mln zł. Środki pochodzące z budżetu Państwa – około 18 mln zł i Samorządu Województwa - 6,5 mln zł.
Wierzę, że dorobek, prestiż i jakość Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie będzie fundamentem dalszego dynamicznego rozwoju Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.
Irena Petryna
Dyrektor SPZGiChP
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Dzięki prowadzonej od wielu lat przez Dyrekcję i kadrę medyczną Zespołu kampanii, w 2016 roku, w zatwierdzonych przez Wojewodę Priorytetach dla Regionalnej Polityki
Zdrowotnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pojawił się zapis o konieczności powstania kompleksowego ośrodka, w którym prowadzone byłyby diagnostyka oraz leczenie
zabiegowe i zachowawcze chorób układu oddechowego. Dokument ten stał się fundamentem do dalszych starań o pozyskanie środków finansowych na realizację tego celu. Efekty
tych działań mamy właśnie Państwu przyjemność i zaszczyt zaprezentować.
Ostatnie 15 lat to nieustanne poszerzanie bazy diagnostyczno-leczniczej oraz rozwój kadry medycznej Zespołu. To, dla przykładu, zakup nowoczesnych bronchoskopów, diagnostyka małoinwazyjna przy użyciu EBUS, zakup nowoczesnego aparatu TK i powiązane
z tym wykonywanie biopsji przezklatkowych czy programów przesiewowych dla raka płuca
za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej płuc. To również poszerzenie diagnostyki alergologicznej, badanie obturacyjnego bezdechu sennego w oparciu o polisomnografię, realizacja programów lekowych w zakresie pulmonologii, onkologii czy alergologii,
w tym tak specyficznych jak np. tętnicze nadciśnienie płucne oraz obrzęk naczynioruchowy,
dla których jesteśmy jedynym realizatorem w województwie. To funkcjonujący w ramach
Kliniki Pulmonologii Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego. Dalej, to realizacja programu rehabilitacji pacjentów post-COVID-19. To również szkolenia lekarzy w zakresie stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej i tlenoterapii
wysokoprzepływowej, USG klatki piersiowej, szkolenia i specjalizacje pielęgniarek w zakresie
opieki w stanach nagłych, nad pacjentami w trakcie chemioterapii czy odczulanymi.
A teraz dokonujemy kolejnego, tym razem milowego kroku. Otwarcie od nowego
roku Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, skupiającego „pod jednym
dachem” specjalistów z wielu dziedzin, w tym przede wszystkim tych dla nas podstawowych
- pulmonologii i torakochirurgii, ale również alergologii, anestezjologii czy radiologii, to szerokie możliwości diagnostyczno-lecznicze, szybka decyzja terapeutyczna oraz zwiększone
bezpieczeństwo pacjenta.
Szanowni Państwo, w ten oto sposób starania i marzenia stają się faktem. Likwidujemy białe plamy na pulmonologicznej mapie usług zdrowotnych Warmii i Mazur. Wraz z rozpoczęciem funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie oferujemy naszym pacjentom
nowe możliwości i nową jakość.
lek. Jacek Owczarczyk
Z-ca Dyrektora ds. medycznych
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Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
Przeniesienie Oddziału Torakochirurgicznego pod wspólny dach z Pulmonologią
pozwoli zintensyfikować współpracę lekarzy tych specjalności z korzyścią dla pacjentów. Oddziały pulmonologiczne są naturalną bazą pacjentów torakochirurgicznych, a ściślejsze współdziałanie umożliwi lepszą i szybszą diagnostykę, zwłaszcza nowotworów płuc oraz wspólne
podejmowanie decyzji tak diagnostycznych jak i terapeutycznych. Umożliwi też lepszą ciągłość
opieki nad chorymi i niewątpliwie skróci czas od rozpoznania do leczenia operacyjnego. Taki
model współdziałania obowiązuje w całej Polsce i w ten sposób dołączamy do pożądanego
standardu.
Operacyjne leczenie raka płuca ma kluczowe znaczenie dla skuteczności terapii
tego najbardziej śmiertelnego nowotworu złośliwego. Aby jednak było to możliwe, choroba ta
musi być wcześnie wykryta - na etapie, gdy guz jest jeszcze operacyjny (w Polsce resekcyjność
nowo wykrytych przypadków wynosi 16%, w woj. warmińsko – mazurskim: 12-13%) stąd,
w oddziale prowadzona jest diagnostyka inwazyjna (wideochirurgia + EBUS, EUS+ biopsja)
i leczenie operacyjne chorób układu oddechowego i śródpiersia.
Oddział prowadzi kompleksowe leczenie chorób chirurgicznych układu oddechowego, śródpiersia i przełyku, ze szczególnym uwzględnieniem raka płuc i w tym zakresie
wymienia doświadczenia z krajowymi ośrodkami klinicznymi prowadzącymi działalność naukowo-badawczą.
Oddział specjalizuje się w leczeniu operacyjnym:
—— łagodnych i złośliwych nowotworów śródpiersia,
—— wczesnych i późnych pourazowych, pointubacyjnych, potracheostomijnych zwężeń tchawicy w tym: zakładaniu protez czasowych i stałych, odcinkowych resekcjach tchawicy,
—— nowotworów układu oddechowego, śródpiersia oraz przełyku,
—— rozedmy pęcherzowej,
—— wczesnych i późnych powikłań ropnych po przebytych infekcjach układu oddechowego,
—— powikłań gruźlicy układu oddechowego,
—— chorób tarczycy, szczególnie wola zamostkowego,
—— zmian pourazowych w zakresie klatki piersiowej.
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Większość procedur operacyjnych lekarze oddziału wykonują z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu i zaawansowanych technik minimalnie inwazyjnych
(VATS), pod kontrolą kamery. Zakres i techniki operacyjne stosowane w Oddziale, nie
odbiegają od poziomu i standardów ogólnopolskich.
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej dysponuje 20-toma łóżkami.
Koordynator Oddziału dr n. med. Grzegorz Kulesza
– specjalista w zakresie chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej;
(konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej).
Pielęgniarka koordynująca mgr piel. Dorota Soroka
Punkt pielęgniarki: 89 532 29 00 w. 828
Sekretariat: 89 532 29 00 w. 829

Blok Operacyjny
Blok Operacyjny utrzymuje stałą gotowość do wykonywania zabiegów operacyjnych zarówno w trybie planowym, jak i ostrym. Na bloku wykonywane są wszystkie czynności poprzedzające zabieg, towarzyszące mu i niezbędne zaraz po jego zakończeniu w ścisłej współpracy z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddziałem zabiegowym.
W skład bloku wchodzą dwie klimatyzowane sale operacyjne z zapleczem technicznym częścią socjalną,spełniające wysokie wymogi sanitarne. Jego wyposażenie to nowoczesny sprzęt renomowanych firm: wideotorakoskopy, mediastinoskopy, diatermia chirurgiczna oraz argonowa. To także urządzenia do ogrzewania powierzchniowego pacjenta. Aparaty
służące do znieczulenia ogólnego pozwalają na pełną kontrolę funkcji życiowych pacjenta oraz stężenia gazów anestetycznych w wydychanym powietrzu.
Blok Operacyjny specjalizuje się w:
—— leczeniu operacyjnym schorzeń układu oddechowego i klatki piersiowej, głównie nowotworów płuc i oskrzeli, guzów śródpiersia,
—— leczeniu schorzeń opłucnej, tchawicy i przełyku, powikłań po urazach klatki piersiowej,
—— zabiegach plastycznych w obrębie klatki piersiowej.
Koordynator Bloku dr n. med. Grzegorz Kulesza
- specjalista w zakresie chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej;
(konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej)
Pielęgniarka koordynująca piel. Joanna Słowińska
Sekretariat: 89 532 29 00 wew. 817
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Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest wyspecjalizowanym oddziałem zajmującym się podtrzymywaniem funkcji życiowych oraz
leczeniem chorych w stanach zagrożenia życia, spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów
organizmu, w szczególności oddychania i krążenia.
Oddział dysponuje 4 stanowiskami wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną, które umożliwiają leczenie pacjentów
w stanach zagrożenia życia i wymagających ciągłego monitorowania funkcji
życiowych. Sprzęt i wyposażenie należą do najnowocześniejszych technologii medycznych.
Świadczenia zdrowotne udzielane przez Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
—— kwalifikacja do znieczulenia oraz prowadzenie znieczulenia chorych poddawanych zabiegom operacyjnym,
—— diagnostyka, leczenie i monitorowanie czynności życiowych chorych z potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku narządów.
Koordynator Oddziału lek. Iwona Podlińska
– specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka oddziałowa mgr piel. Sylwia Paszkowska

Punkt pielęgniarski: 89 532 29 00 wew. 820
Sekretariat: 89 532 29 00 wew. 817
Sala Intensywnej Terapii: 89 532 29 00 wew. 824
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Dzięki bezpośredniej dostępności stanowisk intensywnej terapii, tu na miejscu, będzie możliwe zapewnienie kompleksowej i fachowej opieki nad
pacjentami. Usytuowanie oddziału zapewnia sprawną
komunikację z blokiem operacyjnym, izbą przyjęć,
pracowniami diagnostycznymi oraz innymi oddziałami
szpitalnymi.
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Oddział Alergologiczno - Pulmonologiczny
Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób
układu oddechowego oraz schorzeniami z zakresu alergologii zgodnie z obowiązującymi standardami i wykorzystaniem
nowoczesnych metod. Jest to jedyny oddział w województwie
łączący oba profile z wykwalifikowaną w tych dziedzinach kadrą lekarzy specjalistów i pielęgniarek. W zakresie alergologii na
oddziale diagnozowani są pacjenci po przebytych reakcjach polekowych, anafilaktycznych, pacjenci z objawami pokrzywki, z podejrzeniem alergii pokarmowej czy mastocytozy. W diagnostyce
szpitalnej są wykonywane wysokospecjalistyczne procedury
takie jak: testy śródskórne, doustne testy ekspozycyjne z lekami,
pokarmami czy żądlenie żywym owadem, testy nadreaktywności oskrzeli z metacholiną oraz inne, zarezerwowane tylko do
lecznictwa zamkniętego. Od 2006r w oddziale są diagnozowani
pacjenci po przebytych, groźnych dla życia, reakcjach po użądleniach przez błonkówki, a pacjenci z potwierdzoną alergią na jad
osy lub pszczoły są włączani w pięcioletni cykl immunoterapii
swoistej jadem zapoczątkowanym procedurą ultrarush. Ośrodek,
jako jedyny w województwie, zajmuje się też diagnostyką i leczeniem chorych z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym,
stanowiąc jeden z elementów krajowej sieci ośrodków.
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W ostatnich kilku latach, dzięki zakupionemu systemowi laboratoryjnemu Phadia, jest prowadzona diagnostyka testowa Immuno CAP, obecnie
postrzegana jako „standard odniesienia” dla badań in vitro IgE – oznaczanie
przeciwciał przeciw swoistym alergenom i ich komponentom, co pozwala
precyzyjnie diagnozować alergie, w tym reakcje krzyżowe oraz planować
diety eliminacyjne.
Rozwijana jest diagnostyka inwazyjna chorób śródmiąższowych
i idiopatycznego włóknienia płuc, zmian nowotworowych. Pod kontrolą TK
przeprowadzane są biopsje płuc, węzłów chłonnych i innych struktur celem
uzyskania materiału do badania histopatologicznego, co znacznie skraca czas
do rozpoznania i rozpoczęcia leczenia celowanego.
Oddział prowadzi innowacyjne badania pacjentów z podejrzeniem
i rozpoznanym upośledzeniem drożności górnych dróg oddechowych. Badania mają potwierdzić najnowsze światowe doniesienia na temat występowania zaburzeń oddychania w czasie snu w górnym odcinku dróg oddechowych
w oparciu o innowacyjne metody 3D z wykorzystaniem tomografii stożkowej, jako narzędzia uzupełniającego badanie polisomnograficzne.
Prowadzimy staże specjalizacyjne z alergologii, pulmonologii
i chorób wewnętrznych.
W strukturze oddziału znajduje się wyposażona w specjalistyczny
sprzęt medyczny 4-łóżkowa sala „podwyższonego nadzoru” oraz sala NIV.
Oddział liczy 32 łóżka.
Koordynator Oddziału dr n. med. Magdalena Zakrzewska
Pielęgniarka oddziałowa mgr Katarzyna Wasiłowska
Punkt pielęgniarski: 89 532 29 14
Sekretariat: 89 532 29 24

Klinika Pulmonologii

		
Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego jest specjalistycznym oddziałem, gdzie są diagnozowani i leczeni chorzy na astmę, zapalenie płuc, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), sarkoidozę. Prowadzona jest także diagnostyka nowotworów płuc i śródmiąższowych
zmian w płucach. Od wielu lat są rozwijane możliwości diagnostyki i leczenia obturacyjnego bezdechu podczas snu. Klinika dysponuje 34 łóżkami.
Od wielu lat Klinika realizuje umowy z NFZ w zakresie programów lekowych: leczenia ciężkiej astmy, tętniczego nadciśnienia płucnego i samoistnego włóknienia płuc.
Klinika w zakresie działalności leczniczej, dydaktycznej i naukowej ściśle współpracuje z wieloma ośrodkami zewnętrznymi: Oddział Kardiologiczny w Szpitalu Wojewódzkim
w Olsztynie i ośrodkami w Polsce: Ośrodki Transplantacyjne w Gdańsku,
Zabrzu i z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
Prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału
Lekarskiego UWM w grupach polsko- i anglojęzycznych oraz dla studentów Szkoły Zdrowia Publicznego. Bardzo ważnym elementem działalności są badania naukowe dotyczące chorób rzadkich, nowotworów
płuc. Prowadzone są także badania z zakresu telemedycyny oraz badania nowych leków w chorobach układu oddechowego.
Koordynator Kliniki Prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska
Pielęgniarka oddziałowa mgr Danuta Kosakowska
Punkt pielęgniarski: 89 532 29 44
Sekretariat: 89 532 29 31
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Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Gruźlicy

		
Oddział, jako jedyny w województwie warmińsko-mazurskim przyjmuje pacjentów z rozpoznaną gruźlicą, prątkujących, z podejrzeniem gruźlicy oraz pacjentów, u których nastąpiła wznowa. Diagnozowana i leczona jest tu gruźlica płuc oraz wcześniej rozpoznana gruźlica pozapłucna, a także gruźlica leko- oraz wielolekooporna. Oddział ściśle współpracuje
z nowoczesną pracownią prątka, zlokalizowaną w szpitalnym laboratorium bakteriologicznym.
W strukturze oddziału funkcjonuje pododdział dla pacjentów prątkujących z izolatkami spełniającymi europejskie normy sanitarne i obowiązujące rygory epidemiologiczne.
Podstawą skutecznego leczenia jest szybkie rozpoznanie choroby. Diagnozujemy ją z materiału biologicznego w sposób bezpośredni oraz w badaniach bakteriologicznych za pomocą sondy
genetycznej. Pacjenci leczeni są najnowocześniejszymi, dostępnymi na polskim rynku lekami, także pochodzącymi z importu docelowego.
Proces leczenia jest zróżnicowany. Jego średni czas trwania 60 dni, natomiast w przypadku leczenia gruźlicy wielolekoopornej - to okres nawet kilku lat.
Koordynator Oddziału lek. Hanna Kudyba-Bizon
Pielęgniarka oddziałowa mgr Beata Flont
Punkt pielęgniarski: 89 532 29 53
Sekretariat: 89 532 29 58
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Oddział Onkologii z Pododdziałem Chemioterapii

		
W onkologii XXI wieku wyraźnie zaczyna dominować dążenie do wdrażania leczenia spersonalizowanego - dostosowanego do szczególnego
profilu danego guza i pacjenta. Jego filarem jest diagnostyka molekularna, która pozwala na precyzyjne dobranie leczenia celowanego.
Kwalifikacja wymaga określania bardzo szczegółowych parametrów
komórek nowotworowych, często wykonania badań genetycznych.
Współpracujemy w tym zakresie z uznanymi, specjalistycznymi laboratoriami w Polsce. Metody spersonalizowane wskazują na znaczne
zwiększenie korzyści klinicznych – dłuższy czas przeżycia wolnego od
progresji choroby i czas przeżycia ogółem.
Na oddziale prowadzone leczenie jest zgodne ze standardami onkologicznymi. Podawane są wielolekowe schematy chemioterapii przy użyciu nowoczesnego sprzętu, bezpiecznego dla personelu
i pacjentów. Monitorowana jest skuteczność leczenia onkologicznego.
Miesięcznie leczonych jest około 200 pacjentów.
Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii ma
dostęp do pełnego panelu badań krwi, badań radiologicznych, jak
również histopatologicznych. W pakiecie badań krwi, poza badaniami podstawowymi (morfologia, badania biochemiczne), istnieje
możliwość oznaczania markerów nowotworowych. W panelu badań
radiologicznych dostępne są również: PET, mammografia, tomografia
komputerowa, rezonans magnetyczny. Część stacjonarną Oddziału onkologii z pododdziałem chemioterapii stanowi baza 25 łóżek w komfortowo wyposażonych salach.

W Zespole funkcjonuje Chemia Jednego Dnia, której sale wyposażone są
w specjalistyczne łóżka-fotele do aplikowania chemioterapii, tacę reanimacyjną, kardiomonitor i aparat EKG oraz reduktory tlenu.
p.o. koordynatora oddziału lek. Jarosław Kołb-Sielecki
Pielęgniarka oddziałowa mgr Mirosława Duszak
Punkt pielęgniarski: 89 532 29 35
Sekretariat: 89 532 29 57
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Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej
Oddział powstał w celu zapewnienia kompleksowego leczenia chorych na schorzenia układu oddechowego jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego i operacyjnego, prowadzonego na
oddziałach: pulmonologicznym, onkologicznym i torakochirurgicznym.
Rehabilitacja pulmonologiczna zmniejsza objawy chorobowe, zapobiega powikłaniom
i trwałym zmianom w układzie oddechowym, poprawia sprawność fizyczną, stan psychiczny
i funkcjonalny oraz jakość życia. Stanowi kontynuację leczenia schorzeń ostrych jak zapalenia płuc
i opłucnej w celu zapobiegania zrostom opłucnowym, włóknieniu płuc. Zajmuje się profilaktyką zaostrzeń chorób przewlekłych jak POChP, astma oskrzelowa czy rozstrzenie oskrzeli. Postępowanie
rehabilitacyjne jest także stosowane po przebytym zakażeniu COVID-19 i zabiegach operacyjnych
w obrębie klatki piersiowej (operacje nowotworów płuc, zmniejszenia objętości płuc, przeszczepu
płuc). Elementy rehabilitacji oddechowej znajdują też zastosowanie w leczeniu chorych, u których
zaburzenia oddechowe współistnieją z innymi chorobami takimi jak deformacje klatki piersiowej,
kręgosłupa, choroby nerwowo-mięśniowe czy otyłość.
Coraz częściej pacjentami oddziału są chorzy z rakiem płuca, nie tylko po całkowitej, czy
częściowej resekcji płuca, ale również po chemio- i radioterapii. Celem rehabilitacji jest poprawa
sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej.
Uzupełnieniem działalności szpitalnej rehabilitacji pulmonologicznej jest rehabilitacja
ogólnoustrojowa w ramach dziennego pobytu, z której mogą korzystać pacjenci z powikłaniami po
przebytym COVID-19, a także ze schorzeniami narządu ruchu oraz pacjenci z POChP, astmą oskrzelową czy rozstrzeniami oskrzeli.
Koordynator Oddziału lek. Jolanta Olszewska
Pielęgniarka koordynująca Kazimiera Kulczyńska-Hanusewicz
Punkt pielęgniarski: 89 532 29 11
Sekretariat: 89 532 29 48
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„Zarządzanie przez jakość”

		
Głównym celem działalności szpitala jest dostarczenie pacjentom Regionu wysokiej jakości
usług w zakresie przyjęcia pacjenta, bezpieczeństwa pobytu oraz opieki ambulatoryjnej. Wysoka jakość
opieki polega na ciągłym monitorowaniu, analizowaniu i doskonaleniu procesów klinicznych i zarządzania. Ważne jest silne przywództwo zapewniające dobrą organizację pracy i wspólne, skoordynowane
działania wszystkich osób zatrudnionych w szpitalu. Poprawa jakości nakierowana jest na redukcję ryzyka
zarówno u pacjentów, jak i u osób świadczących opiekę.
Zewnętrzną oceną potwierdzającą zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług w placówkach medycznych jest Akredytacja. Wymagania określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o akredytacji
w ochronie zdrowia .Nadawana jest przez Ministra Zdrowia na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej po spełnieniu min. 75% standardów akredytacyjnych. Akredytacja wpływa na lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie szpitala. Pełne i świadome wdrożenie standardów akredytacyjnych pozwala stworzyć
obraz placówki, jako system naczyń połączonych. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia kadry zarządzającej, ale także personelu medycznego i pozostałych pracowników. Akredytacja daje możliwość łatwej
identyfikacji i eliminacji wszystkich niekorzystnych zjawisk i zagrożeń. Wraz z wprowadzeniem zmian
finansowania systemu opieki zdrowotnej akredytacja zaczęła być postrzegana jako jeden z elementów
wyróżniających szpital na rynku usług. Podstawową ideą akredytacji jest dobrowolna ocena w oparciu
o ustalone i jawne kryteria. Szpitale, które przeszły pozytywnie przegląd akredytacyjny są postrzegane
jako bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi, efektywniej zarządzane. To szpitale udzielające świadczeń medycznych o wyższej jakości. Przyznanie certyfikatu akredytacyjnego przez Ministra Zdrowia jest
dowodem zaufania w zakresie jakości. Szpitalowi akredytacja została przyznana przez Ministra Zdrowia
pięciokrotnie, ostatnia w 2021 roku. Za każdym razem osiągnięto jeden z najwyższych wskaźników
w kraju w zakresie spełnienia standardów diagnostyczno-terapeutycznych w opiece nad pacjentem we
wszystkich monitorowanych obszarach, w ramach systemu akredytacyjnego.
mgr Teresa Sadowska-Wołkowicka,
Z-ca Dyrektora ds. pielęgniarstwa. Pełnomocnik ds. jakości.
tel. 89 532 29 40
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Apteka Szpitalna
W strukturze Apteki Szpitalnej funkcjonują działy :
− leków gotowych,
− pracownia leków recepturowych,
− materiałów opatrunkowych,
− sprzętu jednorazowego użytku,
− pracownia leków cytotoksycznych.
Apteka szpitalna ma za zadanie zapewnić prawidłowe
zaopatrzenie oddziałów i pracowni szpitala w produkty lecznicze
i wyroby medyczne.
Została podzielona na dwie niezależne części. Pierwsza
z nich to apteka właściwa z izbą ekspedycyjną i komorą przyjęć
leków, dostępnymi z przedsionka – jedynego miejsca apteki, do
którego dostęp mają osoby z zewnątrz, pozostałe pomieszczenia to
receptura i magazyny apteczne dostępne dla pracowników apteki.
Druga część to niezależna funkcjonalnie Pracownia
Leku Cytostatycznego wyposażona w wentylację nawiewno- wywiewną oraz komorę laminarną z systemem filtrów Hepa, gdzie
wykonuje się leki cytostatyczne w dawkach indywidualnych dla
pacjentów onkologicznych.
Pracownia przygotowuje około 500 wlewów leków
cytotoksycznych miesięcznie. Pracownicy apteki jako członkowie
Zespołu Badawczego wykonują od 60 do 100 wlewów leków
z badań klinicznych.
Kierownik apteki szpitalnej mgr Bożena Denis
Z-ca kierownika mgr Justyna Pniewska
89 532 29 37
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Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Jest to laboratorium wieloprofilowe, obejmujące w swojej strukturze:
Laboratorium Analityczne z Pracowniami:
− Immunochemii,
− Biochemii,
− Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi,
− Hematologii z Koagulologią,
− Badań Chorób Autoimmunologicznych.
− Analityki Ogólnej,
Laboratorium Bakteriologiczne z Pracowniami:
− COVID.
− Prątka Gruźlicy,
− Bakteriologii,
Laboratorium oferuje usługi pacjentom hospitalizowanym oraz ambulatoryjnym. Wykonuje badania z zakresu hematologii,
koagulologii, biochemii, analityki ogólnej, immunochemii (hormonów, markerów chorób nowotworowych), badania serologii grup krwi,
badań mikrobiologicznych oraz biologii molekularnej z zakresu gruźlicy i COVID - 19. Świadczy usługi w zakresie posiewu i identyfikacji drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych oraz grzybów, oznaczenia wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki wyizolowanych
szczepów z określeniem mechanizmów oporności oraz wykrywaniem genów oporności.
W wysoko specjalistycznej Pracowni Badań Chorób Autoimmunologicznych wykonywane są badania przeciwciał przeciwjądrowych
ANA, ANCA metodą immunofluorescencji pośredniej (IIFT), która jest złotym standardem badania ANA oraz testy typu Immunoblot.
Na analizatorze Phadia100 wykonywane są badania metodą ImmunoCAP – powszechnie uznawaną jako„ złoty standard” w diagnostyce alergologicznej „ in vitro”: phadiatop, specyficzne IgE ( do 56 alergenów), komponenty alergenowe, tryptaza.
Laboratorium współpracuje m. in. z:
− Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego w Warszawie,
− Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Olsztynie,
− Zakładem Patomorfologii WSS w Olsztynie.
− Referencyjnym Laboratorium Prątka w Instytucie
Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
W trosce o jakość i wiarygodność uzyskiwanych wyników prowadzona jest ciągła wewnątrzlaboratoryjna kontrola na każdym etapie
badania, jak również zewnątrzlaboratoryjna: krajowa i międzynarodowa kontrola jakości badań poświadczona zaświadczeniami i certyfikatami
jakości. Stosowane są metody diagnostyczne zalecane przez Krajowego Konsultanta ds. Diagnostyki Mikrobiologicznej i EUCAST.
mgr Małgorzata Rosłan - kierownik, Laboratorium Bakteriologiczne: 89 532 29 29
mgr Iwona Kowalczyk - z-ca kierownika, Laboratorium Analityczne: 89 532 29 51
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Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia dysponuje 64 - rzędowym tomografem komputerowym, umożliwiającym uzyskanie 128
warstw podczas jednego obrotu lampy. Wykorzystanie
najnowszej technologii (ASIR-V) pozwala na redukcję
dawki promieniowania przy zachowaniu najwyższej jakości
obrazu. Dzięki szerokim możliwościom technicznym i bogatemu oprogramowaniu tomograf pozwala na wydajną
i skuteczną diagnostykę obejmującą:
− ocenę płuc (Lung VCAR) oraz narządów miąższowych,
− analizę badań onkologicznych,
− analizę krwiaków i tętniaków mózgu,
− badania przesiewowe niskodawkową TK.
Wykonywana jest biopsja cienko- i gruboigłowa.
Koordynator pracowni lek. Jerzy Ostrowski
Pielęgniarka koordynująca Aleksandra Mikulewicz

Rejestracja: 89 532 29 36
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Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG i USG
W skład Pracowni Diagnostyki Obrazowej wchodzą:
—— Pracownia RTG,
—— Pracownia USG.
Pracownie wykonują badania dla:
—— pacjentów oddziałów szpitalnych,
—— poradni pulmonologicznej,
—— poradni gruźlicy,
—— poradni alergologicznej,
—— poradni onkologicznej,
—— pacjentów innych świadczeniodawców.
Cyfrowa pracownia RTG jest w pełni zautomatyzowana, umożliwia konsultowanie obrazów w czasie rzeczywistym, a najwyższa jakość
obrazu RTG uzyskiwana jest przy zmniejszonej dawce promieniowania. W
pracowni diagnostyki obrazowej wykonywane jest m. in.:
- RTG przyłóżkowe,
- USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnej, piersi, tarczycy,
- USG doppler kończyn dolnych i tętnic szyjnych,
- USG pozostałych organów.
Koordynator pracowni lek. Jerzy Ostrowski
Technik RTG - Ewa Hajduk
Technik RTG - Małgorzata Oleksińska
89 532 29 39
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Pracownia Bronchoskopii
Pracownia wykonuje badania endoskopowe drzewa oskrzelowego ze wskazań:
− diagnostycznych (diagnostyka guzów płuca, chorób śródmiąższowych, kaszlu i krwioplucia),
− terapeutycznych (usunięcia ciała obcego, wydzieliny z drzewa oskrzelowego), jak również rozszerzoną diagnostykę nakłucia struktur pozaoskrzelowych techniką EBUS pod kontrolą ultrasonografii.
Badania wykonane są przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i lekarską.
Pracownia dysponuje wysokiej jakości sprzętem:
− 3 wideobronchoskopy autofluoroscencyjne,
− 3 wideobronchoskopy diagnostyczne HDTV z pełną kompatybilnością z wysokiej jakości obrazu
torem wizyjnym,
− 2 wideobronchoskopy ultrasonograficzne HDTV/ EBUS z zestawem do obrazowania ultrasonograficznego,
− szafa do przechowywania endoskopów w kontrolowanych warunkach mikrobiologicznych,
− 3 myjnie do mycia i dezynfekcji bronchofiberoskopów w pełnym procesie zautomatyzowanym
i zapewniającym walidację,
− defibrylator z funkcją wykonania kardiowersji,
− respirator reanimacyjno-transportowy,
− Guardian Air zapewniający technologię oczyszczania powietrza z drobnoustrojów chorobotwórczych, lotnych związków organicznych, szkodliwych pyłów wewnątrz pomieszczenia pracowni.
Pacjenci mogą być kwalifikowani do wykonania badania w krótkim znieczuleniu dożylnym pod
opieką zespołu anestezjologicznego.
Istnieje dostępność do badań w trybie ambulatoryjnym.
Koordynator pracowni lek. Luiza Grabowska-Skudlarz
Pielęgniarka koordynująca Beata Godek
89 532 29 23
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Pracownia Badań Czynnościowych i Diagnostyki Alergologicznej
Pracownia zajmuje się szeroką diagnostyką i monitorowaniem funkcji układu oddechowego
w zakresie:
—— chorób obturacyjnych (astma, POChP),
—— chorób z zaburzeniami restrykcyjnymi (włóknienie, sarkoidoza, AZPP, itp.),
—— oceny przedoperacyjnej układu oddechowego,
—— oceny wydolności układu oddechowego do celów leczniczych, orzeczniczych i epidemiologicznych (przesiewowych).
Pracownia wykonuje badania:
—— spirometria,
—— ergospirometria,
—— bodypletyzmografia,
—— testy punktowe alergologiczne typu „prick”,
—— TLCO współczynnik transferu płucnego dla tlenku węgla,
—— pomiar stężenia tlenu azotu w wydychanym powietrzu (FENO),
—— inhalacyjny system prowokacji alergologicznych (ISPA),
—— test marszu,
—— test wysiłkowy.
Koordynator pracowni dr n. med. Joanna Pawlak
Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc,
specjalista alergologii, specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka koordynująca: Beata Wyszyńska
89 532 29 41
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Przychodnia Specjalistyczna

		
W strukturze przychodni specjalistycznej funkcjonują:
—— Poradnia pulmonologiczna —— Poradnia onkologiczna
—— Poradnia alergologiczna
—— Poradnia diagnostyki i leczenia bezdechu sennego
—— Poradnia gruźlicy
—— Poradnia chirurgii klatki piersiowej
Poradnia pulmonologiczna prowadzi diagnostykę i leczenie: zmian radiologicznych
w płucach i śródpiersiu pacjentów (gruźlica, nowotwory, zmiany rozsiane, grzybice i inne rzadziej występujące choroby płuc), objawów ze strony układu oddechowego (kaszel, krwioplucie, duszność, pogarszająca się tolerancja wysiłku, bóle w klatce piersiowej, itp.), stanów zapalnych. Diagnozowane i leczone są
ponadto: choroby śródmiąższowe płuc m.in. sarkoidoza, zaostrzenie astmy oskrzelowej i POChP, zmiany
chorobowe wysiękowe. W poradni diagnozujemy nowotwory płuc w ramach świadczeń ambulatoryjnych
na podstawie karty DILO. Kwalifikujemy pacjentów do domowego leczenia tlenem.
Poradnia alergologiczna zajmuje się w szczególności: diagnostyką i leczeniem chorób alergicznych układu oddechowego, w tym kwalifikacją i prowadzeniem swoistej immunoterapii,
profilaktyką i diagnostyką astmy, wykonywaniem testów wziewnych i pokarmowych, wykonywaniem badań czynnościowych płuc, prowadzeniem badań kontrolnych po leczeniu szpitalnym.
Poradnia gruźlicy prowadzi diagnostykę i leczenie gruźlicy płuc oraz jej postaci pozapłucnych.
Poradnia onkologiczna prowadzi kwalifikację do leczenia szpitalnego, jak również
badania kontrolne i ocenę skuteczności chemioterapii i leczenia celowanego.
Poradnia diagnostyki i leczenia bezdechu sennego zajmuje się kwalifikacją do
diagnostyki polisomnograficznej, dokonywana jest ocena wyników badania i podejmowana decyzja
odnośnie dalszego leczenia obturacyjnego bezdechu sennego.
Poradnia chirurgii klatki piersiowej prowadzi kwalifikację do leczenia chirurgicznego i ocenę jego skuteczności.
Koordynator przychodni lek. Jacek Owczarczyk - Z-ca Dyrektora ds. medycznych
Rejestracja: 459 595 990
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Izba Przyjęć
Pracuje całodobowo.
Przyjęcia planowe w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30
Pacjenci zgłaszający się do szpitala w trybie
nagłym poza godzinami pracy izby przyjęć przyjmowani są
przez pielęgniarkę dyżurną i lekarza dyżurnego izby przyjęć.
Pacjent zgłaszający się do szpitala w trybie planowym powinien posiadać:
− skierowanie do szpitala, dostarczone wcześniej (w wymaganym ustawowo czasie) przy wpisywaniu pacjenta
na listę oczekujących,
− dokumentację medyczną przebytych chorób i aktualnych
dolegliwości - badania obrazowe, karty informacyjne,
wyniki badań,
− wymagane dokumenty - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na weryfikację danych pacjenta,
− dokument ubezpieczenia.
Jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego
wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia
badania takiemu pacjentowi, zgodę może wyrazić opiekun
faktyczny.
Pielęgniarka koordynująca Małgorzata Olkowska
89 532 29 33
89 532 29 00 wew. 815 (całodobowo)

WARMIŃSKO – MAZURSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC W OLSZTYNIE
ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn
www.pulmonologia.olsztyn.pl
e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl
Informacja 89 532 29 00				
Sekretariat Dyrektora 89 532 29 01, fax 89 532 29 76
– Izba przyjęć: 89 532 29 33, 89 532 29 00 wew. 815
– Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
Punkt pielęgniarski: 89 532 29 00 wew. 828
Sekretariat: 89 532 29 00 wew. 829
– Blok Operacyjny: Sekretariat: 89 532 29 00 wew. 817
– Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Punkt pielęgniarski: 89 532 29 00 wew. 820
Sekretariat: 89 532 29 00 wew. 817
– Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej z Ośrodkiem Rehabilitacji
Dziennej 89 532 29 11
– Oddział Alergologiczno – Pulmonologiczny 89 532 29 14
– Klinika Pulmonologii 89 532 29 44
– Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Gruźlicy 89 532 29 53

Przychodnia Specjalistyczna:
Rejestracja ogólna 459 595 990
Rejestracja pracowni Tomografii Komputerowej 89 532 29 36
Pracownie:
– Pracownia Badań Czynnościowych i Diagnostyki
Alergologicznej 89 532 29 41
– Pracownia Bronchoskopii 89 532 29 23
– Pracownia RTG / USG 89 532 29 39
– Pracownia TK 89 532 29 36
– Medyczne Laboratorium Diagnostyczne 89 532 29 34

– Oddział Onkologii z Pododdziałem Chemioterapii 89 532 29 35
– Apteka Szpitalna 89 532 29 37
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KRS 0000317326

Fundacja
„Zdrowe Płuca”

Siedziba Fundacji:
Ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn
Tel. 89 532 29 43
e-mail: fundacja@pulmonologia.olsztyn.pl
Konto Fundacji:
Bank Millennium S.A.

63 1160 2202 0000 0001 3480 2025
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Fundacja została powołana w celu ochrony zdrowia i ratowania życia mieszkańców województwa Warmińsko – Mazurskiego, kształtowania postaw prozdrowotnych, wspierania
rozwoju profilaktyki, lecznictwa, rehabilitacji gruźlicy i chorób płuc poprzez działalność naukowo-badawczą, edukacyjną, dydaktyczną i dystrybucyjną oraz wyposażenia Warmińsko – Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie
w niezbędny i nowoczesny sprzęt medyczny.
Przewodniczący Rady Fundacji – Wojciech Malajkat

Wspomóż działania statutowe Fundacji i przekaż
1% podatku dochodowego.

