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— W SZPITALU W NIDZICY DBAMY O WYSOKĄ JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH
I ZADOWOLENIE PACJENTÓW, KTÓRYM GWARANTUJEMY SZYBKĄ DIAGNOSTYKĘ I PROFESJONALNĄ OPIEKĘ
— MÓWI DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY ANNA OSŁOWSKA.

Fot. Ryszard Makszyński

N

owy budynek, nowoczesny sprzęt i potencjał kadrowy sprawiają,
że szpital w Nidzicy jest
jednostką konkurencyjną na rynku medycznym. Decyduje
o tym przede wszystkim nowy i bardzo nowoczesny sprzęt medyczny,
oraz dobrze wykształcona kadra
medyczna oraz dobrze przygotowani pracownicy niemedyczni. W
nidzickim szpitalu znajdują się 2
najnowocześniejsze aparaty tomograﬁczne. Jeden jest 16-rzędowy,
a drugi 64-rzędowy, którymi wykonywane są nowoczesne badania, co
pozwala na dość szybkie postawienie
diagnozy choremu i szybkie wdrożenie leczenia. Badanie tomografem
jest całkowicie bezbolesne.
Pracownia tomograﬁi komputerowej działa od 2020 roku. Dzięki
temu wykonywane są badania zarówno ambulatoryjne, jak i szpitalne. Szpital na tego typu badania przyjmuje pacjentów z całego
powiatu nidzickiego. Otwarty jest

także na przeprowadzanie badań
pacjentów z innych powiatów. Badania wykonywane są bezpłatnie
dzięki refundowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na bieżąco, z krótkim czasem oczekiwania.
— Przeprowadzamy też badania
odpłatnie, praktycznie z dnia na
dzień — wyjaśnia dyrektor Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Anna
Osłowska.
W szpitalu w Nidzicy znajduje się
również mobilny cyfrowy aparat
rentgenowski, który pozwala na
badanie pacjentów bezpośrednio
w szpitalnych oddziałach.
Nidzicki szpital dysponuje także
profesjonalnym blokiem operacyjnym, składającym się z sali przedoperacyjnej i 2 sal operacyjnych.
Wyposażenie medyczne bloku jest
bardzo nowoczesne. Jest to sprzęt
nowy i wysoko specjalistyczny, monitorujący głębokość snu i zwiotczenia
podczas operacji. Operator ma pod

ręką kardiomonitory, ramię C, laparoskop, endoskop.
Zastosowano laminarny system
klimatyzacji, zapewniający bezpieczeństwo epidemiologiczne podczas
operacji. Ściany są ze stali kwasoodpornej, co powoduje mniejszą
przyczepność drobnoustrojów
i łatwiejsze dezynfekowanie. Sposób ogrzewania i wietrzenia jest
bezpieczny i dla pacjentów, i dla
lekarzy.
— Kompleks operacyjny spełnia
obecnie wszystkie wymogi nowoczesnego bloku operacyjnego. Jesteśmy już prawie w XXII wieku
— mówi Anna Osłowska. Oprócz
tego lekarze mają do dyspozycji
nowoczesne respiratory, aparaty do
terapii nerkozastępczej oraz aparaty
do rzutu serca. Sprzęt jest kompatybilny i tworzy jedną całość.
Po ustaniu epidemii został w nowej części szpitala uruchomiony oddział wewnętrzny. Jest to na pew0$7(5,$3$71(56.,1,:1$.
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— Personel dokłada wszelkich
starań, żeby opieka nad chorymi
była jak najlepsza, a pacjenci zadowoleni — dodaje dyrektor Anna
Osłowska. Znacznie polepszyły się
również warunki pobytu pacjentów
na oddziale wewnętrznym. Sale są
2-osobowe z węzłem sanitarnym. Są
nowe łóżka, szafki. W każdej chwili
przy łóżku pacjenta można prowadzić intensywną terapię. Również
dobre warunki pracy ma cały personel medyczny i niemedyczny.

W nidzickim szpitalu pracują
wykształcone, ze specjalizacją pielęgniarki. Dzięki wsparciu ﬁnansowemu dyrekcji Zespołu Opieki
Zdrowotnej pielęgniarki mogą kończyć studia magisterskie i robić specjalizacje. Pracę pielęgniarkom ułatwia ścisła współpraca z opiekunami
medycznymi. Lekarze podkreślają,
że doświadczenie zdobyte w trakcie leczenia pacjentów covidowych
sprawiło, że są zgranym zespołem,
który kreatywnie potraﬁ rozwiązać wszystkie problemy i nie boi się
nowych wyzwań. Dyrektor Anna
Osłowska podkreśla, że szpital na
pewno dalej będzie się rozwijał. —
W tym roku powstanie nowoczesna
pracownia rezonansu magnetycznego i nowoczesne centrum diagnostyki — zapewnia pani dyrektor.

Film do obejrzenia - https://www.youtube.com/watch?v=aRvh8Wc0Dts

Fot. Anna Skuza

no jeden z najnowocześniejszych
oddziałów w całym województwie
warmińsko-mazurskim. Najnowocześniejszy, bo wyposażony w specjalistyczny sprzęt, który całkowicie
zabezpiecza potrzeby oddziału w zakresie diagnostyki i terapii.
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