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Początki karmienia piersią - Jak dobrze zacząć?
Promocja poradnika „Początki karmienia piersią - Jak dobrze zacząć?” autorstwa Zuzanny
Kołacz-Kordzińskiej była tematem spotkania pań położnych i pań w ciąży w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. Cieszymy się, że każda mama opuszczająca Oddział Położniczy będzie
mogła otrzymać ten poradnik wraz ze szczegółową informacją na temat działalności Poradni
Laktacyjnej. A wszystko to dzięki patronatowi marszałka Mieczysława Struka i finansowaniu
publikacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego.
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Inwestycje

Blisko 2,5 mln złotych od Urzędu Marszałkowskiego
na remont oddziału chorób wewnętrznych Szpitala
św. Wincentego a Paulo w Gdyni
Jeszcze przed wakacjami pierwszych pacjentów przyjął wyremontowany Oddział Chorób
Wewnętrznych „B”, znajdujący się na 6. piętrze Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni.
Inwestycja o łącznej wartości blisko 2,5 mln zł została zrealizowana dzięki sfinansowaniu
jej przez samorząd województwa pomorskiego. Uroczyste otwarcie, z udziałem marszałków
województwa pomorskiego Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego odbyło się 22
czerwca.

WC. Zamontowano klimatyzację, wykonano
prace instalacyjne gazów medycznych – tlenu,
sprężonego powietrza i próżni. Wykonano instalację elektryczną, rozbudowano instalację
systemu sygnalizacji pożaru (SSP) oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO).
W ramach projektu zakupiono sprzęt medyczny m.in. 12 kardiomonitorów i centralę
monitorującą, 2 pompy do żywienia pozajelitowego, 7 pomp do żywienia dojelitowego, 40
pomp infuzyjnych, 2 defibrylatory, EKG, ssaki
czy macerator.
Na 22-łóżkowym Oddziale Chorób Wewnętrznych B o powierzchni blisko 400 m.kw.
znajduje się 6 sal chorych z łazienkami (w tym:
4 sale 4-osobowe, 1 sala 5-osobowa oraz 1 izolatka). W ramach prac powstał m.in. pokój
badań, sala zabiegowa, stanowisko pielęgniarskie, pokój lekarski, a także aneks kuchenny
dla pacjentów oraz pomieszczenie socjalne dla
personelu. Kupiono nowe łóżka dla pacjentów i
materace przeciwodleżynowe.
Generalny remont oddziału polegał na demontażu dotychczasowych ścian działowych,
posadzek, sufitów, okładzin ściennych z płytek
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ceramicznych i PCV, drzwi, różnego rodzaju instalacji. W zamian wykonano roboty ogólnobudowlane (powstały ściany działowe, zamontowano wewnętrzną stolarkę drzwiową, ułożono
płytki ceramiczne i PCV), zamontowano sufity
podwieszane, odbojnice i narożniki ochronne
w korytarzu.
Powstała nowa instalacja wody użytkowej
ciepłej i zimnej, kanalizacja sanitarna, instalacja centralnego ogrzewania, zamontowano
wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną oraz wentylację wyciągową z pomieszczeń
Biuletyn nr 43/2018
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Wydarzenia

Wakacyjne akcje profilaktyczno - EDUKACYJNE
Podczas XX Światowy Zjazd Kaszubów na stoisku „Pomorskie dla Zdrowia” w Luzinie przebadaliśmy ponad 600 badań ciśnienia tętniczego, glukozy, cholesterolu, kwasu moczowego,
BMI (wykryto 157 nieprawidłowości). Liczba osób, które skorzystały z konsultacji lekarskich:
dermatologa - 65, neurologa - 40, onkologa - 79 osób. A poza tym rozdaliśmy najmłodszym
ponad 250 balonów!

Na „Pożegnanie wakacji” na plaży
w Gdyni przebadało się z nami 600 osób.
Nasza pani dermatolog przebadała 250 osób,
z konsultacji hematologa i onkologa skorzystało
50 osób. Zaś badaniom ciśnienia krwi i poziom
cukru we krwi oraz cholesterolu poddało się 300
osób. U wielu osób stwierdzono nieprawidłowości, które powinny zostać ponownie sprawdzone przez specjalistów. Były też szkolenia z zasad
udzielania pierwszej pomocy, a także specjaliści
z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, udzielali porad prawnych z zakresu m.in.
ochrony dóbr pacjenta i praw pacjenta.
Natomiast na dożynkach w Parszczycach
(gmina Krokowa) na stoisku „Pomorskie dla
Zdrowia” Samorządu Województwa Pomorskiego nasze panie pielęgniarki wykonały blisko
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540 badań, w tym 179 ciśnienia (80 nieprawidłowości), 179 glukozy (18 nieprawidłowości)
oraz 179 BMI (w tym aż 106 nieprawidłowości).
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Inwestycje

Gdyńska Riviera wspomaga najmłodszych
Sala noworodków na Oddziale Neonatologicznym i Intensywnej Terapii Noworodka
w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni zyskała
nowy wygląd. Wszystko to dzięki zaangażowaniu finansowemu Centrum Handlowego Riviera w Gdyni, które przekazało pieniądze na ten
cel. Uroczyste otwarcie Sali odbyło się 21 września na Oddziale Neonatologicznym.

1,5 miliona złotych na nowoczesny mammograf
w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni
W Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, uruchomiony został najnowszej generacji aparat mammograficzny Selenia Dimensions. W uroczystości wzięli udział m.in. wicemarszałek Wiesław
Byczkowski, przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia Andrzej Bartnicki oraz przedstawiciele
lokalnych samorządów.

Akcja, dzięki której udało się zebrać środki finansowe odbyła się z okazji 4 urodzin CH Riviera, w którym zorganizowano akcję charytatywną
„Przytul misia”. To właśnie wtedy 44 444 osób
przytuliło się do gigantycznego Misia o gorącym
serduszku, co oznaczało, że udało się osiągnąć zamierzony cel.

Sala noworodków na Oddziale Neonatologicznym i Intensywnej Terapii Noworodka
w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni zyskała
nowy wygląd. Wszystko to dzięki zaangażowaniu finansowemu Centrum Handlowego Riviera w Gdyni, które przekazało pieniądze na ten
cel. Uroczyste otwarcie Sali odbyło się 21 września na Oddziale Neonatologicznym.
Akcja, dzięki której udało się zebrać środki finansowe odbyła się z okazji 4 urodzin CH Riviera, w którym zorganizowano akcję charytatywną
„Przytul misia”. To właśnie wtedy 44 444 osób
przytuliło się do gigantycznego Misia o gorącym
serduszku, co oznaczało, że udało się osiągnąć zamierzony cel.
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1,5 miliona złotych na nowoczesny mammograf cd.

Wydarzenia

Nowe zabiegi w wejherowskim szpitalu.
W trosce o pacjentów kardiologicznych
Nowoczesne zabiegi zmniejszające ryzyko wystąpienia udaru mózgu u pacjentów z migotaniem
przedsionków zostały po raz pierwszy wykonane w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. Było
to możliwe dzięki współpracy kardiologów i kardiochirurgów wejherowskiej placówki, którzy
w ramach Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń pomagają pacjentom, u których nie
można stosować standardowej terapii przeciwkrzepliwej i/lub gdy występują jej powikłania.

Na zdjęciu: Zespół Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie
oraz prof. Zbigniew Kalarus wraz z dr. n. med. Witoldem Strebem ze Śląskiego Centrum Zdrowia.

Przypomnijmy, że szpital w Wejherowie, jako
drugi w województwie pomorskim zajmuje się
kompleksowo leczeniem osób z chorobami serca. W ramach placówki działają bowiem prężnie dwa oddziały: Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej oraz Kardiochirurgii z wybitnymi
specjalistami w swojej dziedzinie.

i Angiologii Interwencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. – Będziemy teraz
mogli tym pacjentom zaoferować leczenie alternatywne polegające na przezskórnym za-

- Osoby zmagające się z migotaniem przedsionków muszą przewlekle przyjmować leki
przeciwkrzepliwe. Leki te z jednej strony zapobiegają wystąpieniu udaru niedokrwiennego
mózgu, ale z drugiej powodują wiele skutków
ubocznych, przede wszystkim niepożądane krwawienia - mówi dr hab. n. med. Marek
Szołkiewicz, ordynator Oddziału Kardiologii
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Inwestycje

Blisko 10 mln zł na nowy oddział hematologii
w Redłowie

mknięciu uszka lewego przedsionka, które jest
głównym źródłem materiału zatorowego przyczyniającego się do wystąpienia udaru. Nasze
oddziały są doskonale przystosowane do tego
typu zabiegów sprzętowo i lokalowo, a pierwsze
zabiegi zostały właśnie przeprowadzone pod
nadzorem prof. Zbigniewa Kalarusa, kierownika Kliniki Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca
i Elektroterapii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
- W poniedziałek, 25 czerwca, zoperowaliśmy pierwszych trzech pacjentów pod nadzorem prof. Kalarusa. Wszyscy pacjenci czują się
dobrze i po 24-godzinnym pobycie w szpitalu
zostali wypisani do domu – mówi dr Łukasz Lewicki, Kierownik Pracowni Hemodynamicznej
w Oddziale Kardiologii. - Nie udałoby się tego
bez obecności i wsparcia zespołu kardiochirurgów, którzy od ubiegłego roku działają w naszym szpitalu. Są niezbędni, bowiem wykonywane przez nas zabiegi są inwazyjne i dotyczą
pacjentów wysokiego ryzyka, które są obarczone ryzykiem powikłań.
Wśród operowanych pacjentów był 76-letni
pan Paweł, mieszkaniec powiatu puckiego.
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Mniejsze kolejki dla pacjentów onkohematologicznych a co za tym idzie - szybszy dostęp do nowoczesnych terapii i programów
lekowych w Gdyni. Szpital Morski im. PCK remontuje i powiększa znacznie Oddział Hematologii i Transplantologii Szpiku. Pierwszych
chorych ma przyjąć na przełomie pierwszego
i drugiego kwartału 2019 r. Całkowity koszt
inwestycji to 9,759 mln zł.
- Ten zabieg był niezbędny, bowiem na skutek
przyjmowania leków rozrzedzających, miałem
silne krwotoki – mówi pan Paweł. – Zabieg
trwał godzinę, jestem mile zaskoczony profesjonalizmem zespołu specjalistów ze szpitala w
Wejherowie, którzy mnie operowali oraz opieką
personelu, którą mnie otoczono. Najważniejsze, ze wszystko się udało i szybko wychodzę
do domu.
W najbliższym czasie lekarze z Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Szpitala
Specjalistycznego w Wejherowie planują wykonanie kolejnych takich zabiegów.
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Drugi w Trójmieście, a trzeci w województwie pomorskim ośrodek dla pacjentów hematologicznych i onkologicznych powstaje w
Szpitalu Morskim im. PCK w Redłowie. Z terapii hematologii onkologicznej będzie mogło
korzystać tu ok. 450 osób rocznie
- Wcześniej oddział hematologii funkcjonował
w ramach Oddziału Onkologii i w tej formie
działa nadal, od ok. roku. Są tu cztery łóżka stacjonarne i dwa stanowiska oddziału dziennego.
To zdecydowanie za mało, biorąc pod uwagę
potrzeby zdrowotne w zakresie onkohematologii w regionie. Dlatego część pacjentów musi
być odsyłana do innych ośrodków - mówi dr

Wanda Knopińska-Posłuszny, ordynator Oddziału Hematologii i Transplantologii Szpiku
Szpitala Morskiego im. PCK w Redłowie. - Po
remoncie i rozbudowie oddział będzie posiadał
23 łóżka, także łóżka transplantacyjne, i będzie
nastawiony głównie na leczenie pacjentów onkohematologicznych, z rozpoznaniem białaczek, chłoniaków, szpiczaków i innych - wyjaśnia.
Całkowita wartość projektu to 9 mln 759 tys.
zł - unijne dofinansowanie wynosi 6 mln 791 tys.
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Otwarcie zmodernizowanej Poradni Onkologicznej
Inwestycje

Dotacje na tereny zielone
2 o nowe pomieszczenia szpitalne dla chorych.
Powstanie sześć izolatek o podwyższonym rygorze czystości powietrza, tzw. „wyspa życia”,
oraz cztery sale dwuosobowe z łazienkami.
Łącznie dla chorych przewiduje się utworzenie
oddziału w pełni izolowanego o podwyższonej
czystości powietrza z salami dwuosobowymi z
własnymi łazienkami dla 17 chorych oraz salami izolacyjnymi jednoosobowymi dla sześciu
chorych, z klimatyzacją i filtracją powietrza.

zł, budżet samorządu województwa pomorskiego to 1,9 mln zł, zaś środki własne szpitala - 162
tys. 135 zł. Nowy oddział ma znacznie skrócić
kolejki leczenia pacjentów onkohematologicznych i pozwolić na prowadzenie nowoczesnych
terapii i programów lekowych w Gdyni.
- W ciągu ostatnich dwudziestu lat dokonał
się istotny postęp w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów hematologicznych - mówi
Dariusz Nałęcz, wiceprezes Zarządu Szpitali
Pomorskich. - Zastosowanie nowoczesnych
technik immunologicznych i genetycznych pozwoliło na lepsze poznanie powstawania tych
nowotworów, przyczyniając się jednocześnie do
dynamicznego rozwoju metod diagnostycznych
i leczniczych, poprawy wyników leczenia i wydłużenia czasu przeżycia chorych - zapewnia.
Więcej miejsca dla chorych i nowy sprzęt
W ramach projektu budynek nr 2 zostanie rozbudowany, a jego łączna powierzchnia
użytkowa wyniesie 650 m kw. Zadanie będzie
realizowane w dwóch etapach. W ramach
pierwszego nastąpi przebudowa istniejących
pomieszczeń parteru, w rezultacie powstaną trzy sale, w tym dwie dwuosobowe i jedna
czteroosobowa oraz jedna izolatka. W ramach
etapu drugiego nastąpi rozbudowa budynku nr
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Już po raz drugi udało się pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dzięki której na terenie Szpitala Morskiego im. PCK
w Gdyni Redłowie upiększono kolejną część terenów zielonych. Wszystko to dla naszych pacjentów i odwiedzających gości. Nowe miejsca relaksu powstały m.in. przy hostelu oraz przy
budynku 26, w którym mieszczą się oddziały onkologiczne. Łącznie na upiększenie terenów
zielonych w Szpitalu Morskim im. PCK w latach 2017 - 2018 dostaliśmy dofinansowanie
z WFOŚiGW na kwotę 150 000 zł.

Po zakończonych pracach budowlanych oddział będzie wyposażony w nowy sprzęt. W planach jest zakup wyposażenia medycznego dla
Oddziału Hematologii i Banku Krwi (23 łóżka,
kardiomonitory, pulsoksymetry, EKG, defibrylator, pompy infuzyjne, pompy do żywienia
dojelitowego, ssak, łóżka specjalistyczne, pompy PCA, Ramię C, USG i fotele do pobierania
komórek), a także zakup sprzętu medycznego
do banku komórek, m.in: separator komórkowy, zamrażarka z ciekłym azotem, komora
laminarna, zgrzewarka do sterylnego łączenia
drenów itp.
- Rozbudowa oddziału ma się zakończyć do
grudnia br., a pierwszych pacjentów będziemy
mogli leczyć intensywnie w poszerzonym zakresie już na przełomie pierwszego i drugiego
kwartału 2019 r. - dodaje dr Wanda KnopińskaPosłuszny.
Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu projektu „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w
zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich
Sp. z o.o.” ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Źródło: trójmiasto.pl autor: Elżbieta Michalak-Witkowska
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Wydarzenia

Najnowsze trendy w pracy opiekuna medycznego

Sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

142 osoby uczestniczyły w Konferencji
Szkoleniowo-Naukowej pn. „Opiekun Medyczny - dobre praktyki i nowe wyzwania”,
odbywającej się pod Patronatem Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
oraz Prezydenta Miasta Gdyni. Przez cały
dzień specjaliści z tego zakresu mogli wysłuchać 18 wykładów i wystąpień prelegentów.

Oddziały Neonatologii naszych szpitali
otrzymały od Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy urządzenia do resuscytacji noworodków – GE Healthcare „Panda”. Dwa urządzenia
trafiły do Szpitala w Wejherowie, a trzy do Szpitala Morskiego w Gdyni.
Każde stanowisko jest podgrzewane, dzięki
czemu zapewni komfort termiczny nowonarodzonemu dziecku. Dodatkowo wyposażone
jest w wagę, kardiomonitor, umożliwia pomiar
saturacji, wentylację, co wpłynie na jakość sprawowanej opieki nad noworodkami z problemami zdrowotnymi i na ich bezpieczeństwo.

Wśród uczestników spotkania byli m.in:
opiekunowie medyczni z oddziałów: interny,
neurologii, kardiologii z m.in. obu gdyńskich
szpitali, Wejherowa, Kościerzyny, Sztumu, Malborka, Pucka, Bydgoszczy, Torunia, hospicjum
z Pucka i z Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni,
DPS Sopot i Oruni oraz opiekunowie pracujący
w domowej opiece w Bydgoszczy.
W konferencji uczestniczyli także Dariusz
Nałęcz, wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich, dyrektor ds. pielęgniarstwa szpitala
w Wejherowie Beata Wieczorek-Wójcik, Jolanta Stachowicz z OIPiP oraz wolontariusze szpitalni.
Spotkanie było okazją do przedstawienia
swojej oferty przez wystawców: Convatec, 3M,
Nutricia, Sorimex, Kokidoo- odzież medyczna,
Forever, Joyero czy Eko Therm.
Organizatorami spotkania były: Szpitale Pomorskie Sp z o.o na czele z Beatą Gronowską
- Dyrektor ds. Pielęgniarstwa w Szpitalu Morski
im. PCK w Gdyni oraz Beatą Góralską, koordynator pielęgniarską ds. żywienia klinicznego.
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Wydarzenia

Terapeutyczna moc piękna. Obrazy ozdobiły
gdyńską chemioterapię

53-letni pacjent wprowadzony
w stan hipotermii terapeutycznej

Już po raz kolejny, w ramach akcji „Uzdrawiająca moc piękna”, przyozdobiono fotografiami
korytarze oddziału Chemioterapii Jednego Dnia Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni Redłowie. Autorką prac jest Kamila Kwidzińska - z zawodu architekt, z zamiłowania fotograf.

Na Oddziale Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Kaszubskiego Centrum Chorób Serca
i Naczyń (Szpital Specjalistyczny w Wejherowie) wznowiono program wprowadzania pacjentów w stan hipotermii terapeutycznej. Metoda polega na kontrolowanym, trwającym 24 godziny, obniżeniu temperatury ciała pacjenta do 32-34°C.

Akcja Anima to nieformalna grupa osób, które za cel postawiły sobie ideę pomagania oraz
zmieniania świata na lepszy. To z ich inicjatywy
postanowiono ozdobić fotografiami szpitalne
korytarze, ponieważ, cytując słowa Eustachego
Rylskiego: „piękno przywraca poczucie sensu”.
W ramach trwającej akcji „Uzdrawiająca moc
piękna” terapeutyczne, zjawiskowe fotografie
wypełniają m.in. wnętrze Poradni Onkologicznej, hostelu dla pacjentów, a także oddziału Chemioterapii Jednego Dnia i Radioterapii
Szpitala Morskiego im. PCK w Redłowie.
Autorką prezentowanych prac jest Kamila
Kwidzińska - z zawodu architekt, z zamiłowania fotograf.

Choć na chwilę odrywają
od trudnego czasu choroby
- To piękny i wzruszający gest ze strony Akcji
Anima i jej założycielki pani Anny Białek, która
zaangażowała się w upiększenie naszych oddziałów onkologicznych - mówi Małgorzata Pisarewicz, rzecznik Szpitali Pomorskich. - Autorka
prac - Kamila Kwidzińska - uchwyciła piękno
nadmorskich krajobrazów i pomorskiej przyrody. Nasi pacjenci, przebywając w pomieszczeniach szpitalnych, ozdobionych pięknymi pracami, obserwują je i mogą oderwać się na chwilę
myślami w trudnym czasie choroby - dodaje.
Kolejne prace ufundowane przez Akcję
Anima, autorstwa Elwiry Kruszelnickiej,
zdobią Oddział Chorób Wewnętrznych B w
Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni.
- A wiemy, że planowane są następne - mówi
Pisarewicz. - Bardzo za to w imieniu naszych
pacjentów i personelu dziękujemy.
Źródło: trójmiasto.pl autor: Ewa Palińska
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12 lipca br. w stan hipotermii terapeutycznej
specjaliści ze szpitala w Wejherowie wprowadzili 53-letniego pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia w mechanizmie migotania komór.
Po 5 dniach pacjent był przytomny, nie wykazał
żadnych ubytków neurologicznych i po wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora został
wypisany do domu.

Oddział dysponuje profesjonalną konsolą
(Arctic Sun 5000; Medivance), do której podłącza się jednorazowe, różnej wielkości, chłodzące
okładziny z obiegiem zimnej wody. Warto podkreślić, że Szpital w Wejherowie był pierwszym
szpitalem w województwie pomorskim, który
wdrożył tą metodę postępowania. Po raz pierwszy została ona zastosowana w 2012 roku.

- Metoda ta stosowana jest wobec pacjentów
nieprzytomnych, po nagłym zatrzymaniu krążenia, a jej celem jest zapobieżenie uszkodzeniom neurologicznym – mówi dr hab. n. med.
Marek Szołkiewicz, ordynator Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej szpitala w
Wejherowie. - Skuteczność tej metody została
potwierdzona w badaniach klinicznych, w następstwie czego w opinii Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego powinna być ona
rutynowo stosowana u pacjentów po nagłym
zatrzymaniu krążenia (klasa zaleceń I).
Biuletyn nr 43/2018
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Podziękowania pacjentów

Do Zarządu
Szpitali Pomorskich p. z o.o.
Na Państwa ręce pragniemy złożyć Serdeczne Podziękowanie za opiekę, jaką otoczyliście
Państwo naszego syna, który 10 lipca trafił na SOR w szpitalu św. Wincentego a Paulo. Po
sprawnej interwencji lekarzy nasz syn został przyjęty na oddział pediatrii. Tam wykonano mu szczegółowe badania, a lekarze i pielęgniarki otoczyli troskliwa opieką. Jesteśmy pod
ogromnym wrażeniem profesjonalizmu i empatii Państwa załogi. Bardzo prosimy o przekazanie naszych podziękowań lekarzom SOR, lekarzom i paniom pielęgniarkom oraz sanitariuszkom pracującym na pedriatii.
Z wyrazami szacunku
Anna i Bartosz
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Telefony
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy w Wejherowie

Pomorskie Centrum
Chorób Zakaźnych i Gruźlicy

ul. dr. A. Jagalskiego 10 , 84–200 Wejherowo

ul. Smoluchowskiego 18, 80 – 214 Gdańsk

Centrala Szpitala
tel. 58 57 27 000, Fax: 58 67 70 011
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl

Centrala tel. 58 341 40 41 do 44
Izba Przyjęć tel. 58 341 55 47
e-mail: izba@pcchz.pl

Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

tel. 58 57 27 804

Poradnie specjalistyczne
e-mail: przychodnia@pcchz.pl

tel. 58 344 44 37

Oddział Chirurgii Dziecięcej

tel. 58 57 27 524

Izba Przyjęć /
Punkt szczepień

tel. 58 341 55 47

Oddział Chirurgii Ogólnej
i Onkologicznej

tel. 58 57 27 429

Oddział II
chorób zakaźnych

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 298

Oddział Chorób Płuc

tel. 58 57 27 585

Oddział IV
obserwacyjno-zakaźny

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 301

Oddział Chorób Wewnętrznych,
Gastroenterologii i Geriatrii

tel. 58 57 27 446

Oddział VI
gruźlicy i chorób płuc

tel. 58 550 05 98

Oddział Dermatologii

tel. 58 57 27 575

Oddział IX
obserwacyjno-zakaźny
dla dzieci

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 253

Oddział Kardiologii i Angiologii
Interwencyjnej

tel. 58 57 27 434

Oddział Intensywnej Terapii

tel. 58 520 42 03

Zakład opiekuńczo-leczniczy

Oddział Neurologii z Oddziałem
Udarowym

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 231

tel. 58 57 27 556

Klinika Chorób Zakaźnych
GUMed Sekretariat

tel./fax 58 341 28 87

Oddział Neonatologii

tel. 58 57 27 516

e-mail: kchz@amg.gda.pl

Oddział Okulistyki

tel. 58 57 27 466

Oddział I
obserwacyjno-zakaźny

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 217

Oddział Otolaryngologii

tel. 58 57 27 474

Oddział III
leczenia AIDS

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 228, 221

Oddział Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu z Pododdziałem
Chirurgii Ręki

tel. 58 57 27 533

Przychodnia przyszpitalna

tel. 58 344 44 37

Pracownia USG

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 212

Pracownia RTG

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 276

Pracownia EKG

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 279

Pracownia EEG

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 254

Pracownia endoskopii

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 284

Informacje o kolejce oczekujących
na wykonanie zabiegu ortopedycznego
można uzyskać pod numerem telefonu:
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58 57 27 852

Oddział Pediatrii

tel. 58 57 27 597

Oddział Położnictwa i Ginekologii

tel. 58 57 27 414

Szkoła Rodzenia

tel. 58 57 27 565

Pogotowie laktacyjne

tel. 58 57 27 416

Pracownia Prątka Gruźlicy

tel. 58 341 40 41
wew. 247

Oddział Urologii

tel. 58 57 27 454

Pracownia fibroskanu –
badanie bezinwazyjne stopnia
marskości wątroby

tel. 58 344 44 37

Biuletyn nr 43/2018

23

Szpital Św. Wincentego a Paulo

Szpital Morski im. PCK

ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

UWAGA! Z dniem 4 czerwca 2016 uległy zmianie numery
telefoniczne. W celu połączenie z numerem wewnętrznym
w szpitala prosimy wybierać 58 7260
oraz 3 ostanie cyfry numeru wewnętrznego.

I GDYŃSKIE CENTRUM ONKOLOGII
Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem
Chirurgii Nowotworów Piersi, Skóry i Tkanek Miękkich
tel. 58 72 60 307
e-mail: chironkolog@szpital-morski.pl
Oddział Onkologii i Radioterapii
tel. 58 72 60 260/432
e-mail: radioterapia@szpital-morski.pl
Oddział Onkologii Klinicznej
tel. 58 72 60 156
Oddział Ginekologii Onkologicznej
tel. 58 72 60 296
e-mail: ginekologonkolog@szpital-morski.pl
Zakład Patomorfologii
tel. 58 72 60 211
e-mail: patomorfologia@szpital-morski.pl
II ODDZIAŁY i ZAKŁADY:
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
tel.58 72 60 256
e-mail: intensywnaterapia@szpital-morski.pl
Oddział Chirurgii Dziecięcej
tel. 58 72 60 253
e-mail: chirdziec@szpital-morski.pl
Oddział Chorób Wewnętrznych
i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych
tel. 58 72 60 432
e-mail: sekretariat_interna@szpital-morski.pl
Oddział Dermatologii
tel. 58 72 60 136
e-mail: dermatologia@szpital-morski.pl
Oddział Pediatryczny
tel. 58 72 60 243
e-mail: pediatria@szpital-morski.pl
Oddział Neonatologiczny
tel. 58 72 60 246
e-mail: neonatologia@szpital-morski.pl
Oddział Pulmonologiczny
tel. 58 72 60 216
e-mail: pulmonologia@szpital-morski.pl
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
tel. 58 72 60 270
e-mail: sekretariatpoloznictwo@szpital-morski.pl
Zakład Diagnostyki Obrazowej
tel. 58 72 60 112, e-mail: zdlsekretariat@szpital-morski.pl
Oddział Okulistyczny
tel. 58 72 60 350
Poradnia Okulistyczna:
tel. 58 72 60 304, e-mail: porokosek@szpital-morski.pl
Poradnia medycyny pracy
tel. 58 72 60 261
Zakład fizyki medycznej
tel. 58 72 60 412

Oddział Chorób Wewnętrznych
tel. sekretariat: 58 72 60 870,
fax 58 72 60 878
e-mail: o.wewnetrzny@szpitalwincentego.pl
Oddział Kardiologiczny
tel. sekretariat: 58 72 60 880
e-mail: o.kardiologiczny@szpitalwincentego.pl
Oddział Chirurgii Ogólnej
tel. sekretariat: 58 72 60 842
e-mail: o.chirurgiczny@szpitalwincentego.pl
Oddział Urologiczny
tel. sekretariat 58 72 60 854,
e-mail: o.urologiczny@szpitalwincentego.pl
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
tel. 58 72 60 662
e-mail: oitm@szpitalwincentego.pl
Szpitalny Oddział Ratunkowy
rejestracja 58 72 60 600
email: sor@szpitalwincentego.pl
Oddział Neurologiczny
tel. sekretariat 58 72 60 813
e-mail: o.neurologiczny@szpitalwincentego.pl
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
tel. 58 72 60 858
e-mail: o.reh_neurologicznej@szpitalwincentego.pl
Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
tel. sekretariat: 58 72 60 827
e-mail: o.ortopedyczny@szpitalwincentego.pl
Oddział Otorynolaryngologiczny
tel. 58 72 60 832
e-mail: o.otolaryngologiczny@szpitalwincentego.pl
Oddział Pediatryczny
tel. 58 72 60 863
e-mail: o.dzieciecy@szpitalwincentego.pl
Pracownia Kardiologii Inwazyjnej
tel. 58 72 60 646
e-mail: inwazyjna@szpitalwincentego.pl
Oddział Chirurgii Naczyniowej
tel. 58 72 60 844
Planowa Izba Przyjęć
tel.: 224 800 800
Pracownia Diagnostyki Obrazowej
(rtg, usg, tk)
tel. rejestracja 58 72 60 624
e-mail: zdo@szpitalwincentego.pl
Pracownia endoskopii
(badania endoskopowe)
tel. 58 72 60 847
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BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy
w Gdyni
Twoje okno na świat

REJESTRACJA

(infolinia – poradnie: onkologiczna, chirurgii
onkologicznej, dermatologiczna; pracownia endoskopii;
zakład medycyny nuklearnej). tel. 224 800 800
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info@otport.
gdynia.pl www.
otport.gdynia.
pl
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