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Otwarto właśnie nowy oddział Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. To drugi tego typu
ośrodek na Pomorzu.

Rozbudowa Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie kosztowała ponad 8
mln zł. Dzięki temu wybudowano m.in. nowoczesną salę operacyjną. Na oddziale wykonywane są
operacje nowotworów serca i wszczepienia by-passów.
Prace remontowe polegały na wykonaniu robót budowlanych przystosowujących pomieszczenia
szpitala na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii. Wybudowano nową salę operacyjną. Wyposażono ją
m.in. w kolumnę anestezjologiczną, lampę operacyjną, stół operacyjny, system do pozaustrojowego
utlenowania i krążenia krwi ECMO, aparat do znieczulania ogólnego, aparat do elektrochirurgii. Są też
pomieszczenia przygotowania pacjenta i lekarza oraz tzw. korytarz brudny. W bezpośrednim
sąsiedztwie sali operacyjnej znajduje się magazyn sprzętu i aparatury medycznej.
Stanowiska zostały wyposażone w kardiomonitory podłączone do centrali monitorującej funkcje
życiowe pacjenta. Są też pompy infuzyjne oraz respirator. Ponadto, na oddziale znajdują się dwa
wysokospecjalistyczne echokardiografy. Na potrzeby oddziału pooperacyjnego kupiono również m.in.:
łóżka, monitory, aparat echo, deﬁbrylatory, stymulatory serca.
– Schorzenia kardiologiczne są niestety główną przyczyną zgonów w województwie pomorskim.
Podobnie jak w całej Polsce. Dlatego otwarcie drugiego w województwie pomorskim oddziału
kardiochirurgicznego, w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie, było po prostu konieczne – mówi
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
– W oddziale wykonywane są zabiegi w ramach kontraktu na hospitalizację: by-passy wieńcowe,
choroby osierdzia, nowotwory serca. Dotychczas w ciągu trzech miesięcy działalności wykonaliśmy
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około 110 takich zabiegów – mówi dr n. med. Krzysztof Jarmoszewicz, ordynator Oddziału
Kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. – Oprócz tego wykonaliśmy trzy zabiegi poza
kontraktem, ratujące życie, z zakresu procedur wysokospecjalistycznych. Były to dwa zabiegi wycięcia
pękniętego tętniaka aorty i jeden zabieg wymiany dwóch zastawek – dodaje Jarmoszewicz.
Prace budowlane, sprzęt medyczny oraz wyposażenie kosztowały ponad 8 mln zł. Pieniądze na ten cel
pochodzą ze środków samorządu województwa pomorskiego.
Źródło: UMWP

https://www.medexpress.pl/wejherowo-z-nowym-oddzialem-kardiochirurgicznym/69327

