Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej

Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego
7 listopad 2018 roku to kolejna ważna data w historii limanowskiego Szpitala. Tego dnia dokonano uroczystego
otwarcia i poświęcenia nowoczesnej pracowni Rezonansu Magnetycznego.

Na uroczystości obecni byli m.in. Zarząd Powiatu Limanowskiego na czele z Janem Puchałą Starostą Limanowskim
oraz Wicestarostą Mieczysławem Urygą, radni powiatowi oraz członkowie Rady Społecznej Szpitala. Swoją obecnością
zaszczycili nas również Mirosław Kazana Prokurator Rejonowy w Limanowej, SSR Piotr Borkowski Prezes Sądu
Rejonowego w Limanowej oraz Pani Alina Obrzut z Prokuratury Rejonowej w Limanowej. W uroczystościach licznie
uczestniczyli pracownicy Szpitala: mgr inż. Cecylia Kochańczyk Z-ca Dyrektora ds. technicznych, Panie i Panowie
Ordynatorzy, Pielęgniarki i Położna Oddziałowa, Przełożona Pielęgniarek, Pielęgniarka Koordynująca Pracę Poradni
oraz Pielęgniarki Epidemiologiczne. Nie zabrakło również Kierownika oraz pracowników Pracowni Techniki Obrazowej
limanowskiej placówki. Z ramienia firmy Voxel obecni byli: Jacek Liszka i Dawid Pietras właściciele firmy, Jarosław
Furdal prezes Zarządu firmy Voxel oraz Wiceprezes Grzegorz Rutkowski, jak również pozostali pracownicy firmy Voxel
i Alteris.
Zgromadzonych gości przywitał Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala, który podkreślił ogromną rangę tego
wydarzenia: „Cieszę się, że do limanowskiego szpitala dołączył wysokospecjalistyczny sprzęt, który kompleksowo
wpisuje się w świadczenie usług z zakresu diagnostyki obrazowej na najwyższym poziomie. W posiadaniu Szpitala jest
już aparat do badań tomografii komputerowej, niedawno zakupiony również został nowoczesny aparat cyfrowy RTG z
detektorami. Ostatnim, brakującym ogniwem był aparat do badań rezonansu magnetycznego, dlatego jestem bardzo
szczęśliwy, iż udało się sfinalizować to przedsięwzięcie, dzięki któremu Pacjenci naszego Szpitala oraz wszyscy
mieszkańcy powiatu limanowskiego będą mieli bezpośredni dostęp do pełnej palety usług diagnostycznych, w tym tak
specjalistycznych jak rezonans magnetyczny. To właśnie dobro naszych Pacjentów oraz wszystkich osób, które muszą
wykonać to badanie, było najważniejszym powodem naszych starań o utworzenie pracowni”.
Następnie Dyrektor w towarzystwie Jana Puchały Starosty Limanowskiego oraz Jarosława Furdały Prezesa Firmy Voxel
dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi. W dalszej części nastąpiło poświęcenie nowego sprzętu przez księdza
Stanisława Wojcieszaka z Parafii M.B. Bolesnej w Limanowej.
Jan Puchała Starosta Limanowski złożył serdeczne gratulacje i podziękowania dla Marcina Radzięty Dyrektora
Szpitala za inicjatywę utworzenia pracowni rezonansu. Wyraził również swoją radość z faktu, iż mieszkańcy powiatu
będą mieli znacznie łatwiejszy dostęp do badania MRI, które do tej pory było osiągalne jedynie w sąsiednich
miastach.
Dalsza część uroczystości odbyła się w szpitalnej sali narad, gdzie Jarosław Furdal Prezes firmy Voxel przedstawił
dokładny profil działania firmy Voxel, natomiast radiolog Marcin Hartel zaprezentował możliwości diagnostyczne jakie
daje nowoczesny model rezonansu, który jest w limanowskim Szpitalu.

Ważne:
Nowoczesna pracownia Rezonansu Magnetycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Im. Miłosierdzia Bożego
znajduje się w bocznym skrzydle Szpitala, pod Oddziałem Pulmonologicznym. Za organizację i wykonywanie
świadczeń odpowiada firma Voxel.
Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem firmy informujemy, iż w drugiej połowie listopada br., Pracownia RM
rozpocznie udzielanie świadczeń dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Szpitala Powiatowego w
Limanowej, natomiast badania dla pacjentów prywatnych realizowane będą od dnia 3 grudnia br.
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W chwili obecnej możliwa jest już rejestracja na badania:
●

●
●

telefoniczna - pod numerem telefonu 18 53-25-850 oraz za pośrednictwem Call Center (infolinia firmy Voxel) - nr
tel.: 32 701 24 00,
e-mail: mr.limanowa@voxel.pl,
bezpośrednio w rejestracji Pracowni od dnia 15 listopada.

Firma Voxel tworzy sieć Medycznych Centrów Diagnostycznych, które świadczą wysokospecjalistyczne
usługi w dziedzinie radiologii. Dysponuje najnowocześniejszymi aparatami diagnostycznymi. Jeden z nich trafił do
pracowni w Szpitalu Powiatowym w Limanowej.
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