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Pierwsza placówka lecznicza spółki
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Spółka Żagiel Med otworzyła szpital w Lublinie z ambulatorium oraz pracownią

diagnostyki obrazowej. Główną działalność stanowi opieka okołoporodowa i

realizacja usług zabiegowych z: ginekologii, urologii, chirurgii ogólnej i naczyniowej

oraz laryngologii dla dorosłych i dzieci.

Szpital docelowo ma liczyć 3 tys. mkw powierzchni. Obecnie jest to 2 tys. mkw. Liczy 20 łóżek.

Powstały budynek ma 5 kondygnacji. Trzy górne kondygnacje budynku przy ul. Tetmajera 21 na

Bronowicach przeznaczone są na działalność zabiegową i sale pobytowe. Część położnicza składa

się z dwóch jednoosobowych pokoi przeznaczonych do porodów rodzinnych oraz bloku

operacyjnego z wydzieloną salą do cięć cesarskich.

- Nasze pomieszczenia diagnostyczne są wyposażone w cyfrowe urządzenie do badań

radiologicznych oraz dwa wysokiej klasy aparaty USG. Zwiększy to jakość stawianych diagnoz

oraz poziom wykonywanych operacji – dodaje Dorota Karczewska prezes zarządu Żagiel Med Sp.

z o.o.

Pierwszy w Lublinie prywatny szpital posiada wysokiej klasy, 1,5 teslowy rezonans magnetyczny

do badań kończyn (dedykowany ortopedii i chirurgii urazowej, rehabilitacji i reumatologii ) .

Urządzenie umożliwia wykonanie badania stawów oraz kości długich bez konieczności

przebywania w tunelu rezonansu magnetycznego, co jest istotne zwłaszcza dla osób z

klaustrofobią. Komfortowe warunki pobytu w szpitalu zapewnią pacjentom 1-, 2- i 3-osobowe

pokoje szpitalne z własnymi węzłami sanitarnymi, wyposażone w nowoczesny system

przywoławczy, który umożliwia stały kontakt z personelem. Wszystkie pomieszczenia w szpitalu

są wentylowane, klimatyzowane i mają stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu. Placówka nie

posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lubelska Grupa CRH Żagiel to grupa podmiotów gospodarczych działających na rynku od grudnia

1990 roku, współpracujących ze sobą w oparciu o powiązania kapitałowe. W skład grupy wchodzi

spółka CRH Żagiel Med sp z o.o. prowadząca pierwszy prywatny szpital w Lublinie.
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