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Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus – oto zwycięzca naszego plebiscytu. To
właśnie ten ośrodek zdrowia otrzymał certyfikat „Moja przychodnia” oraz statuetkę.
Dla Ventriculusa jest to swego rodzaju prezent od pacjentów z okazji jubileuszu. W
marcu mija dwadzieścia lat od momentu powstania firmy. Placówka najpierw
funkcjonowała przy ul. Szczepanowskiego, by po dwóch latach przenieść się do
budynków w centrum miasta – przy ulicach Słowiańskiej i Różanej. Dziś Ventriculus
to nie tylko poradnie lekarskie i diagnostyczne, lecz także szpitalne oddziały

Sale z klimatyzacją
W 1994 r. w LCM Ventriculus powstała pierwsza pracownia mammograficzna, w 1999
r. rozpoczęła działalność pracownia rentgenowska, a dziesięć lat temu – w pełni
wyposażony blok operacyjny z częścią szpitalną.
– Znajdują się tam dwuosobowe sale chorych, z których każda posiada własny węzeł
sanitarny oraz indywidualną klimatyzację – wymienia Agnieszka Tomczak, dyrektorka
Leszczyńskiego Centrum Medycznego Ventriculus.
Centrum zatrudnia około 150 osób, głównie jest to personel medyczny, w gronie
którego nie brakuje profesorów, docentów oraz adiunktów klinik akademii
medycznych, jak również ordynatorów szpitali. Placówka cały czas inwestuje w zakup
sprzętu. Kilka lat temu uruchomiono m. in. pracownię rezonansu magnetycznego,
tomografii komputerowej, a także nowoczesne gabinety stomatologiczne oraz
pracownie rehabilitacji leczniczej.
Nowości i nie tylko
W Ventriculusie działają liczne poradnie specjalistyczne, z których można korzystać
zarówno bezpłatnie – w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i prywatnie. Jak
przyznaje Agnieszka Tomczak – jeśli chodzi o zabiegi – najdłużej trzeba czekać na
operację zaćmy, a także artroskopii, co świadczy o tym, że są one wykonywane na
bardzo wysokim poziomie.

Nowościami od tego roku są m. in. usługi w ramach chirurgii szczękowo – twarzowej,
chorób metabolicznych, chorób naczyń, ortopedii czy też dla dzieci: gastroenterologii,
kardiologii i ortopedii. Funkcjonuje również poradnia zdrowia psychicznego.
– Przystąpiliśmy do ogłoszonego przez NFZ dodatkowego konkursu. Jutro, tj. 30
marca, rozstrzygnie się, czy w ramach funduszu nadal będzie funkcjonować u nas
poradnia ginekologiczno – położnicza. Liczmy również, że będzie zielone światło dla
poradni medycyny sportowej – zdradza pani dyrektor.
Prezent od pacjentów
Ventriculus ma na swoim koncie liczne nagrody oraz certyfikaty, m. in. certyfikat
„Jakości w diagnostyce laboratoryjnej”, ISO 9001:2008. Od 2002 r. jest „etatowym”
zwycięzcą organizowanego przez firmę GLOB plebiscytu Eskulap „Na najlepszego
lekarza”. W ubiegłym tygodniu placówka została wyróżniona w ogólnopolskim
konkursie „Przyjazna przychodnia”. W poniedziałek otrzymała certyfikat „Moja
przychodnia” przyznany przez czytelników Panoramy Leszczyńskiej oraz portalu
www.panorama.media.pl.
– Kolejny raz zostaliśmy docenieni bezpośrednio przez samych pacjentów. Dlatego
certyfikat „Moja przychodnia” jest dla nas szczególnie cenny i ważny. Wyróżnienie
inspiruje do dalszej, jeszcze lepszej pracy na rzecz pacjenta – zapowiada Agnieszka
Tomczak.
A planów nie brakuje. Wystarczy wspomnieć o rozbudowie LCM Ventriculus, w tym
również laboratorium. W planach jest uruchomienie kolejnych gabinetów lekarskich,
zakup nowych urządzeń medycznych, jak również pozyskanie kolejnych lekarzy
specjalistów.

