Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób płuc
będzie leczył pacjentów naszego Szpitala
11 października bieżącego roku Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej podpisał umowę
współpracy z Panią prof. dr hab. n. med. Lucyną Mastalerz - Konsultantem Wojewódzkim województwa małopolskiego w
dziedzinie chorób płuc.

Współpraca z Panią profesor Mastalerz jest kolejnym krokiem do wprowadzenia nowej jakości na oddziale, z korzyścią nie
tylko dla naszych Pacjentów, ale również dla całej jednostki. Pracownicy naszego Szpitala będą mieli możliwość poznać na
miejscu najnowsze osiągnięcia nauki i technologii medycznych, które powinny przełożyć się na jeszcze lepsze
hospitalizacje Pacjentów.
W ostatnich latach, dzięki staraniom Szpitala Oddział Pulmonologii nieustannie się rozwija. Uzyskano możliwość
prowadzenia stażów z zakresu pulmonologii, który jest wymagany do specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Kolejnym sukcesem jest pozyskanie dla oddziału dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia na wyposażenie sal
Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (sNWM), dzięki czemu dołączył do jednostek realizujących program polityki
zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal
nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019. W planach jest również utworzenie Oddziału Rehabilitacji
Pulmonologicznej. Wszystkie starania w tym kierunku są już poczynione, obecnie czekamy na ogłoszenie przez NFZ
konkursu. Działająca przy oddziale Poradnia Pulmonologiczna również poszerza swoje usługi. Od marca ubiegłego roku,
oprócz dotychczas wykonywanych badań, Pacjenci mogą wykonać badanie objętości płuc metodą pletyzmograficzną (w
kabinie) oraz badanie zdolności dyfuzyjnej płuc.

Prof. dr hab. n. med. Lucyna Mastalerz - specjalista immunologii klinicznej, alergologii, chorób płuc i chorób
wewnętrznych. Pracownik II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Systematycznie kształci kolejne pokolenia lekarzy rodzinnych oraz lekarzy specjalistów jako nauczyciel akademicki na
Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób płuc.
Dorobek naukowy Pani prof. obejmuje około 100 publikacji , z których większość ukazała się w prestiżowych
czasopismach międzynarodowych. Współpracowała z renomowanymi ośrodkami międzynarodowymi i klinikami m.in. z
USA i Holandii. Doceniana przez pacjentów. Znalazła się wśród najlepszych lekarzy Małopolski – „specjalistów godnych
polecenia” – w eksperckim rankingu opublikowanym w „Gazecie Krakowskiej”. W środowisku lekarskim cieszy się
wysokim uznaniem, zaś wśród pacjentów szacunkiem i sympatią.
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