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ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY KOORDYNATOR ODDZIAŁU
specjalista pediatra Zofia Piotrowska GABINET LEKARSKI
Barbara Domachowska - specjalista pediatraRezydent Agnieszka Witulska-Alagoz - lekarz medycyny
Mariusz Walkowski - specjalista pediatra
tel. 56 677 26 76, e-mail: dzieciecy2@zoz.chelmno.pl
LEKARZE DYŻURNIAnna Sterkowicz - specjalista pediatra Oleg Warszalewski - specjalista pediatra
KIEROWNIK OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ 56 677 26 46mgr pielęgniarstwa Marzenna Bagińska specjalista
pielęgniarstwa pediatrycznego
GABINET PIELĘGNIAREK 56 677 26 77e &ndash; mail: dzieciecy@zoz.chelmno.pl Pielęgniarki naszego
Oddziału to:Anna CumbrowskaMaria DymskaEwa GrzegorczykAgnieszka Hara - licencjat pielęgniarstwa
Joanna Majcher - licencjat pielęgniarstwa,
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznegoJoanna Martyńska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista w
opiece długoterminowejAgnieszka Pawska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa
pediatrycznegoMarlena Piekarz specjalista pielęgniarstwa pediatrycznegoMałgorzata Schabowska - licencjat pielęgniarstwa,
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego Miralda Zagrabska - specjalista pielęgniarstwa
pediatrycznegoEwa Frączkowska - specjalista w opiece długoterminowej
Katarzyna WierzchowskaPaulina Piasecka - sekretarka medyczna
Do zespołu należy także: Hanna Grzegorowska - Salowa gospodarcza.
Oddział Pediatryczny (Dziecięcy) obejmuje opieką pacjentów od 1 do 18 roku życia z całego
regionu.Rocznie leczymy około 1150 dzieci.Zapewniamy chorym dzieciom szeroki zakres usług
leczniczych, diagnostycznych i opiekę pielęgniarską. Nasz oddział liczy 22 łóżka w 11 salach. Wnętrza sal
są przyjazne małym pacjentom &ndash; kolorowe z namalowanymi na ścianach motywami z bajek.W
obrębie oddziału wydzielony jest kompleks sal ze wzmożonym reżimem sanitarnym.Hospitalizowane
dzieci mają również do dyspozycji przestrzenną kolorową świetlicę.Pacjent naszego oddziału &ndash; to
dziecko &ndash; stąd potrzeba otoczenia go wszechstronną opieką zarówno w aspekcie fizycznym, jak i
psychicznym. Zgodnie z zaleceniami Komitetu Ochrony Praw Dziecka, na oddziale propagowana jest
dewiza &bdquo;otwartych drzwi&rdquo; oddziału dla rodziców. Jedno z rodziców lub opiekun mają pełne
prawo do przebywania całą dobę z dzieckiem w oddziale, celem zaspokojenia jego potrzeb miłości i
bezpieczeństwa.Zasady współpracy z Rodzicami zawarte są w wewnętrznym regulaminie oddziału.W
procesie diagnostyczno &ndash; leczniczym wykorzystujemy nowoczesną aparaturę medyczną:SKANER
DO ŻYŁ, KARDIOMONITORY, PULSOKSYMETR, APARAT EKG,POMPY INFUZYJNE, WAGI
ELEKTRONICZNE,SSAKI ELEKTRYCZNE, URZĄDZENIA DO NATLENOWANIANOWOCZESNĄ APARATURĘ W
LABORATORIUMBADANIA Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJBADANIA MIKROBIOLOGICZNEW miarę
potrzeb korzystamy z konsultacji specjalistycznych wszystkich specjalności jakimi dysponuje szpital.
Aparaturę medyczną i wyposażenie oddziału zapewniono ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko &ndash;
Pomorskiego na lata 2007 &ndash; 2013, środków własnych ZOZ oraz z udziałem sponsorów np. WIELKA
ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, FUNDACJA POLSAT.
Wypisani z Oddziału pacjenci mogą telefonicznie, czy osobiście kontaktować się z personelem
medycznym w przypadku problemów zdrowotnych, które wystąpiły po wypisaniu z Oddziału.

Bogata wiedza i doświadczenie zawodowe sprawiają, że jakość usług pielęgniarskich na Oddziale stoi na
wysokim poziomie, o czym świadczy zadowolenie naszych pacjentów i ich rodziców (wyniki ankiet
satysfakcji).
Informacji o procesie leczenia udziela Koordynator oddziału od poniedziałku do piątku w godz. 10.00
&ndash; 11.00. Bieżących informacji o stanie zdrowia udziela lekarz prowadzący oraz lekarz dyżurny w
trakcie trwania dyżuru.
Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom z Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie,
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Przedszkola "Kubuś Puchatek" z Unisławia, oraz Mikołajowi z CHDK za
stworzenie nastoju świątecznego dzięki prezentom i przygotowaniu dekoracji. Dziękujemy także 7
letniemu Szymonowi za przekazanie zabawek dla chorych dzieci.
http://www.zoz.chelmno.pl/zoz
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