piszą o nas

dziennikelblaski.pl
Jałowa martwica kości księżycowatej. Wielu nazwa tej choroby nic nie mówi. I dobrze, bo to
schorzenie prowadzi do trwałego kalectwa i całkowitego usztywnienia nadgarstka. Mirosław
Kulmaczewski, ortopeda ze Szpitala Miejskiego w Elblągu znalazł jednak sposób, by u
pacjentów cierpiących na to schorzenie przywrócić sprawność ręki...

www.info.elblag.pl
Rozbudowa bloku operacyjnego i modernizacja oddziałów Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła
II w Elblągu ruszy wiosną tego roku. Oczywiście, pod warunkiem, że szpitalowi w miarę gładko
uda się wyłonić wykonawcę tej wielomilionowej inwestycji. Przetarg powinien zostać ogłoszony
w ciągu kilku najbliższych dni....

www.elblag.net
Już niebawem ruszy rozbudowa bloku operacyjnego i modernizacja oddziałów Szpitala
Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu. W ciągu kilku najbliższcyh dni ma być ogłoszony
przetarg. W związku z procedurą do Urzędu Publikacji UE została już przesłana specyfikacja
warunków zamówienia dotycząca inwestycji. Dyrekcja szpitala nie dość, że modernizuje
obiekt,..

dziennikelblaski.pl
Szpital miejski szykuje się do sporej inwestycji. Na terenie obecnego ogrodu przy ul.
Komeńskiego zostanie wybudowany nowy blok operacyjny, który będzie składał się z pięciu
sal. Zmodernizowanych zostanie też 12 oddziałów szpitala...

expresselblag.pl
To będzie największa inwestycja w Szpitalu Miejskim na przestrzeni ostatnich lat. W budynku
przy ul. Komeńskiego wybudowany zostanie nowy blok operacyjny z pięcioma salami. W
ramach projektu zmodernizowanych zostanie również 10 oddziałów szpitalnych ...

www.elbląg.eu
Prawdopodobnie już wiosną rozpoczną się budowa bloku operacyjnego i modernizacja
oddziałów Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu. O przygotowaniach do inwestycji,
wartej ok. 40 mln zł oraz podsumowaniu działalności Szpitala Miejskiego w 2017 roku
mówiono podczas dzisiejszej konferencji prasowej....
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dziennikelblaski.pl
Tradycyjnie już w wieczór Trzech Króli w elbląskim teatrze odbył się koncert noworoczny,
podczas którego prezydent Elbląga wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz
społeczności naszego miasta...

dziennikelblaski.pl
Połączenie szpitali miejskich przy ul. Żeromskiego i Komeńskiego w jedną placówkę
zaowocowało nie tylko zahamowaniem lawinowo rosnącego długu pierwszego z zakładów, ale
pozwoliło także po na uzyskanie...

www.portel.pl
W Szpitalu Miejskim powstanie nowy blok operacyjny, zmodernizowanych zostanie 10
oddziałów. Inwestycja będzie kosztować 40 mln złotych....

info.elblag.pl
Blisko 33 miliony złotych otrzymał szpital miejski w Elblągu na budowę bloku operacyjnego
oraz modernizację oddziałów. - Teraz zacznie się nowa era....

www.portel.pl
Udowodnił, że szpital nie musi przynosić strat. Mirosław Gorbaczewski od lat z powodzeniem
zarządzał....

info.elblag.pl
Prezydent wręczył swoje nagrody. Wśród laureatów m.in. Biblioteka Elbląska, Caritas i
Mirosław Gorbaczewski...

www.rynekzdrowia.pl

Działający na rzecz osób z wyłonioną stomią: pielęgniarka, lekarz i poradnia, jak też
podejmujący ten temat dziennikarze odebrali w środę (5 października) w warszawskim
Pałacu Prymasowskim nagrody stomaPERSONA...
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dziennikelblaski.pl
Mirosław Kulmaczewski, elbląski chirurg ortopeda zrekonstruował mieszkańcowi Nowego
Miasta Lubawskiego oskalpowaną przez maszynę dłoń....

info.elblag.pl
Rak jelita grubego jest najczęściej diagnozowanym nowotworem w Polsce. W wyniku rozwoju
medycyny stał się uleczalny. Często powrót do zdrowia oznacza...

info.elblag.pl
Część pomieszczeń dawnego szpitala wojskowego przy ul. Komeńskiego, zamienić ma się w
sale, w których będzie...

dziennikelblaski.wm.pl
Rehabilitacja dla serca...

dziennikelblaski.wm.pl
Cztery tygodnie z ręką przyszytą do brzucha

elblag.wm.pl
Operacje nadgarstka bez żadnego szwu ...

elblag.wm.pl
Dzisiaj Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią oficjalnie otworzył oddział rehabilitacji ...

info.elblag.pl
Jedyny taki oddział w mieście. Uroczyste otwarcie nowego Oddziału Rehabilitacji w Elbląskim
Szpitalu...
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www.portel.pl
Rehabilitacja, by była skuteczna, musi być kompleksowa, fachowa i wczesna....
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