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Lubuskie Centrum Ortopedii, Świebodzin
A Z Elżbietą Kozak, Prezesem Zarządu w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie, rozmawiamy o nowościach, które

Lubuskie Centrum Ortopedii im.
dr. Lecha Wierusza
w Świebodzinie jest placówką
dobrze znaną, ale mimo to warto przybliżyć Czytelnikom jej
profil. Czym zajmujecie się
w LCO? Jaką pomoc można tu
uzyskać?
Już od wielu lat oferujemy
pacjentom koordynowane leczenie schorzeń narządu ruchu. Chorzy korzystają z programów rehabilitacyjnych jako przygotowanie do leczenia
operacyjnego, jako kontynuacja terapii po procedurach
operacyjnych. Czasami zabiegi fizjoterapeutyczne wystarczą jako pełne leczenie, zamiast operacji. Jednym słowem, jesteśmy przygotowani
do kompleksowego realizowania usług medycznych
w zakresie profesjonalnego
leczenia chorób stawów i kości.
Czy Lubuskie Centrum Ortopedii planuje w najbliższym czasie
otworzyć nowe oddziały lub poradnie? A może wdrożone zostaną nowe zabiegi?

Tak, planujemy otworzenie
poradni leczenia bólu przewlekłego. Niektóre schorzenia
narządu ruchu nie mogą niestety zostać wyleczone przyczynowo. Nie zawsze jesteśmy w stanie usunąć powód
dolegliwości bólowych. W takich sytuacjach sam ból staje
się największym kłopotem
chorego. Niwelowanie tego
bólu jest leczeniem objawowym, nierzadko przynoszącym znaczną ulgę w cierpieniu. Same leki przeciwbólowe
mogą nie wystarczyć.
Krioanalgezja jest nowoczesnym sposobem objawowego
leczenia bólu przewlekłego.
A jesli chodzi o nowe zabiegi... Micro-inwazyjna chirur-

-Akredytacja
Ministra Zdrowia
stymuluje nas
do ciągłej poprawy
jakości usług

gia stopy jest na pewno unikatowym sposobem leczenia
operacyjnego schorzeń oraz
deformacji, głównie w zakresie przodostopia, np. typu
hallux valgus. Metoda ta
pozwala na korekcję operacyjną w zakresie stopy, praktycznie bez cięć na skórze!
Niezbędne jest wykonanie
jedynie 2-3 nacięć o wielkości ok. 5mm. Pomimo, iż technika ta bardzo oszczędza
skórę, pozwala na pełną korekcję schorzeń w zakresie
kości. Jej tajemnica kryje się
w zaawansowanej technice
operacyjnej oraz specjalnym
zestawie narzędzi oraz
micro-silników niezbędnych
do przeprowadzania operacji. Ten sposób leczenia jest
niezwykle popularny w Hiszpanii oraz Francji, gdzie
istnieją specjalne stowarzyszenia lekarzy specjalizujących się tylko w tej metodzie
operacyjnej.
Czy będą wdrażane kolejne projekty mające na celu udoskonalenie szpitala jako obiektu ?

Owszem, mamy zaplanowany
remont zamku, wyposażanie
2 nowych sal operacyjnych
oraz budowę pracowni rezonansu magnetycznego.
Na pierwsze zadanie tj. adaptacje ruin zamku przyległego
do naszego szpitala, złożyliśmy w partnerstwie z Gminą
Świebodzin i Domem Kultury wniosek o dofinansowanie
ze środków unijnych do Regionalnego Programu Operacyjnego. Obecnie jest on poddawany procedurze weryfikacyjnej, a ogłoszenie wyników
konkursu powinno nastąpić
w kwietniu bieżącego roku.
Nie ukrywam, że bardzo liczymy na to wsparcie, gdyż
szpital jako właściciel tego zabytkowego obiektu nie
udźwignie kosztów jego remontu.
W 2015 roku Lubuskie Centrum
Ortopedii uzyskało certyfikat
akredytacyjny Ministra Zdrowia. Czy mogłaby Pani powiedzieć Czytelnikom nieco wiecej
o tym zaszczytnym wyróżnieniu?
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dla swoich pacjentów przewidział ośrodek, a także mówimy o znaczeniu certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia

b Elżbieta Kozak, Prezez Zarządu
w Lubuskim Centrum Ortopedii
Otrzymanie certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia w 2015 roku dla
Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza
Sp. z o.o. jest dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń medycznych. Najważniejszym beneficjentem akredytacji jest pacjent. Standaryzacja procedur

medycznych i organizacyjnych ma wpływ na redukowanie ryzyka związanego z hospitalizacją, a tym samym
pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa osób hospitalizowanych. Lubuskie Centrum
Ortopedii im. dr. Lecha
Wierusza Sp. z o.o poprzez
wdrożenie standardów akredytacyjnych jest postrzegane
jako placówka medyczna bezpieczna i przyjazna pacjentowi, a przy tym efektywniej zarządzana, posiadająca narzędzia do ciągłego nadzoru i poprawy jakości. Akredytacja
wpłynęła więc na lepsze
i sprawniejsze funkcjonowanie szpitala nie tylko ze strony
kadry zarządzającej, ale głównie personelu medycznego
i pozostałych pracowników.
Akredytacja, jako system
zewnętrznej oceny szpitala,
inicjuje i stymuluje nas do ciągłej poprawy jakości usług
medycznych oraz wzrostu satysfakcji pacjentów i pracowników. a
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Kompleksowe, nowoczesne leczenie
w zakresie ortopedii i rehabilitacji narządu ruchu
Konsultacje oraz zabiegi operacyjne
w ramach NFZ oraz komercyjne
· Kręgosłup · Biodro · Kolano · Stopa · Bark · Łokieć · Ręka
Kontakt:
· Poradnia Rehabilitacyjna i Ortopedyczna: 68 47 50 630 · Rejestr oczekujących na zabiegi w ramach NFZ : 68 45 22 312
· Obsługa Pacjenta komercyjnego: 693 904 030 · Sekretariat Zarządu: 68 47 50 601 · www.loro.pl

