Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu
Ponad 40 tysięcy pacjentów rocznie, 248 łóżek do dyspozycji, profesjonalna kadra licząca około
400 osób, ponad połowa pacjentów spoza powiatu olsztyńskiego – to tylko garść statystyk,
które pokazują obecną działalność Szpitala Powiatowego w Biskupcu. Szpital w Biskupcu jest
największą placówką medyczną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Olsztyński.

Liczba oddziałów – 10
Liczba poradni &#8211; 9
Liczba łóżek ogółem – 248
Zatrudnienie w szpitalu: 320 etatów plus zatrudnienie na umowy cywilno-prawne
Rocznie z opieki korzysta około 44 tys. pacjentów.
Łączna wartość inwestycji poniesionych na szpital w Biskupcu przez Powiat Olsztyński to około 4,8 mln zł.
Łączna wartość wszystkich inwestycji to przeszło 23 mln zł. Najnowsze z nich to m.in. nowy oddział
ginekologiczno-położniczy z salą cięć w Biskupcu (sala cięć działa od 2012 roku), zakup specjalistycznego
ambulansu wraz z wyposażeniem, doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną. Ostatnim z
zakończonych projektów jest „Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w szpitalu”.
Historia szpitala
Początki biskupieckiego szpitala w obecnym budynku sięgają połowy lat 70-tych ubiegłego stulecia, choć
pierwszy szpital w Biskupcu powstał w 1887 r. jako własność klasztorna. Prowadziło go Konsorcjum Sióstr
Zakonnych pod wezwaniem Św. Katarzyny. Warto wspomnieć, że w połowie lat siedemdziesiątych XX
wieku istniał w Polsce szczególnie korzystny klimat dla takich ambitnych przedsięwzięć. O dużej,
nowoczesnej placówce leczniczej marzono w wielu okolicznych powiatach, jednak korzystne położenie
geograficzne Biskupca i skuteczny lobbing miejscowych władz przeważyły szalę na rzecz Biskupca.
Według planistów biskupiecka placówka miała być rezerwowym szpitalem dla Olsztyna na czas wojny, co w
tamtych czasach także było bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym argumentem. Kamień węgielny pod
nowy szpital wmurowany został 18 lipca 1975 roku. Sama budowa trwała sześć lat. Szpital budowany był
ze składek Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Od 2000 roku placówka funkcjonuje jako Szpital
Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu. Organem założycielskim jest Powiat Olsztyński.
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