Wielkopolskie Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii jest spadkobiercą
osiągnięć
i
kontynuatorem
poznańskiej ftyzjatrii. Od 80 lat
funkcjonuje
w
świadomości
mieszkańców Poznania i Wielkopolski
jako ośrodek walki z gruźlicą oraz
rozwiązujący współczesne problemy
pulmonologii, do których należą rak
płuca, astma oskrzelowa, przewlekła
obturacyjna choroba płuc, choroby
infekcyjne układu oddechowego.
Udziela specjalistycznych świadczeń
medycznych z zakresu diagnostyki,
leczenia i rehabilitacji chorób płuc,
gruźlicy, towarzyszących im chorób
wewnętrznych,
chirurgii
klatki
piersiowej, skojarzonego leczenia
nowotworów płuc, alergologii, opieki
długoterminowej i paliatywnej.
Centrum
prowadzi
działalność
naukową i dydaktyczną we współpracy
z poznańskimi uczelniami wyższymi,
szczególnie
z
Uniwersytetem
Medycznym i Akademią Wychowania
Fizycznego a także z ośrodkami
pulmonologicznymi w Polsce i na
świecie.
Szpital posiada nowoczesną aparaturę
i sprzęt medyczny, zatrudnia
wyspecjalizowaną i doświadczoną
kadrę
zapewniając
pacjentom
diagnostykę i terapię na wysokim
poziomie, wysoką skuteczność i
nowatorskie metody leczenia. Jest
sukcesywnie
modernizowany
i
dostosowywany do współczesnych
standardów, zapewniając pacjentowi
optymalne
warunki
pobytu,
bezpieczeństwo i wysoką jakość
uzyskanej usługi zdrowotnej.
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii składa się ze Szpitala
w Poznaniu i Szpitala w Ludwikowie.
Poprzez połączenie obydwu jednostek
w 2008r. uzyskano nowe możliwości
diagnostyki, leczenia, rehabilitacji
i szybszy dostęp do świadczeń
medycznych. Możliwość leczenia i
rehabilitacji chorych w Szpitalu w
Ludwikowie, w dobrych warunkach
specyficznego
mikroklimatu
Wielkopolskiego Parku Narodowego,
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sprzyja szybkiemu powrotowi do
zdrowia w schorzeniach układu
oddechowego.
Centrum świadczy usługi zdrowotne
w oparciu o bazę :
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

oddziałów szpitalnych z 389 łóżkami,
Zespołu Poradni Specjalistycznych,
Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej (jako
jedyny w Poznaniu posiada Pracownię Prątka
Gruźlicy a jako jedyny w Województwie
Wielkopolskim
wykonuje
genetyczną
diagnostykę gruźlicy oraz diagnostykę
zakażenia prątkiem gruźlicy metodą
Quantiferon TB Gold. Jako jedyny w Poznaniu
wykonuje diagnostykę legioneloz),
Zakładu Diagnostyki Endoskopowej (posiada
najnowocześniejszy sprzęt w tym system
laserowy do endoskopowego udrażniania
dróg oddechowych, wideobronchoskop
ultrasonograficzny (EBUS), aparat do
wentylacji typu Jet),
Zakładu Diagnostyki Obrazowej (trzy zestawy
do cyfrowej radiografii),
Zakładu
Rehabilitacji
Leczniczej
(bodypletyzmograf ),
Bloku Operacyjnego (dwie nowoczesne sale
operacyjne),
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii,
Kliniki
Torakochirurgii
Uniwersytetu
Medycznego (stosującej nowatorskie metody
i techniki leczenia chirurgicznego, zaliczane
obecnie do kanonu operacyjnego, wśród
których na szczególną uwagę zasługuje
videotorakoskopia, operacje plastyczne
deformacji klatki piersiowej metodą Nussa,
metastazektomia w obrębie płuc przy użyciu
lasera neodymowo-yagowego, bardziej
ekstensywne zabiegi resekcyjne tkanki
płucnej, w tym operacje bronchoplastyczne i
angioplastyczne, leczenie zwężeń tchawicy i
dużych oskrzeli czy ezofagektomie z powodu
nowotworów złośliwych).

Centrum
realizuje
programy
profilaktyczne:
wczesnego
wykrywania gruźlicy, wczesnego
wykrywania raka płuc, w ramach
Narodowego Programu Zwalczania
Chorób Nowotworowych zadanie
„Poprawa
standardów
leczenia
operacyjnego i skojarzonego raka płuc
– doposażenia i modernizacja klinik i

oddziałów torakochirurgii”. Ponadto
prowadzi badania kliniczne mające
na celu odkrycie i upowszechnienie
nowych, udoskonalonych leków i
metod terapeutycznych.
Wyniki leczenia i spostrzeżenia
kliniczne są na bieżąco publikowane
w krajowych i zagranicznych
czasopismach medycznych oraz
prezentowane podczas konferencji i
kongresów naukowych.
W trosce o wysoką jakość
świadczonych usług medycznych,
wykonywanie usług medycznych
z pełną dbałością o pacjenta i
środowisko
naturalne,
został
wdrożony zintegrowany system
zarządzania jakością , w zakresie
zarządzania jakością zgodnie z
normą ISO 9001:2000, zarządzania
środowiskowego zgodnie z normą
ISO 14001:2004.
Centrum pełni rolę regionalnego,
a
dla
wybranych
jednostek
chorobowych ponadregionalnego
centrum medycznego.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologi
i Torakochirurgii
im. Eugenii i Janusza Zeylandów
ul. Szamarzewskiego 62,
60-569 Poznań

Szpital w Ludwikowie
Ludwikowo k/Poznania
62-050 Mosina
tel. 061 813 28 31
fax 061 813 28 79
ludwikowo@wcpit.pl

Szpital w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel. 061 665 42 00
fax 061 663 10 88
poznan@wcpit.pl
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