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ymi słowami, z ogromną satysfakcją otwieramy kolejny numer 

informatora. Szpital Powiatowy w Zawierciu otrzymał właśnie 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia. Jego przyznanie jest dowodem 

najwyższej jakości udzielanych świadczeń medycznych. Bycie jednostką 

certyfikowaną to nie tylko powód do dumy dla kadry zarządzającej

i pracowników, ale przede wszystkim informacja dla społeczeństwa, że ma do 

dyspozycji świetny szpital, w którym dba się o zachowanie najwyższych 

standardów. Szpitale, które przeszły pozytywnie przegląd akredytacyjny są 

postrzegane jako bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi, efektywniej 

zarządzane, posiadające narzędzia do ciągłego nadzoru oraz analizy procesów 

terapeutycznych. To szpitale, którym w pełni można zaufać. W tym numerze 

obszerna relacja z uroczystości wręczenia certyfikatu akredytacyjnego.  

 Rewolucją można określić kolejną informację, jaka dotarła do nas pod 

koniec września. W ramach programu 10.1 otrzymaliśmy dofinansowanie  do 

projektu ,,Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez 

modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”. Wartość 
projektu to ponad 17 mln złotych, w tym dofinansowanie to blisko 14 i pół 
miliona. Tak duży zastrzyk pieniędzy przeznaczony będzie na prace 
remontowo-budowlane oraz zakup aparatury, sprzętu medycznego
i niezbędnego wyposażenia. Ponadto już jesteśmy w trakcie doposażania 

oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  Wkrótce do Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego zawita wysokiej klasy sprzęt przeznaczony do ratowania zdrowia 

i życia dzieci o łącznej wartości 413 tys. zł. A to wszystko dzięki dofinansowaniu 

z Ministerstwa Zdrowia. Obecnie jesteśmy w trakcie prac modernizacyjnych 

części Oddziału Chorób Wewnętrznych. Wiele z tych działań wspieranych jest 

przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu i za to wsparcie chciałam 

Samorządowi bardzo podziękować.  

 Zapewnienie naszym pacjentom wysokiego poziomu leczenia jest dla 

nas niezwykle ważne. Ten cel realizowany jest równolegle z naprawą finansów 

placówki. W rankingu wyników finansowych 52 szpitali z Województwa 

Śląskiego za 2017 rok, nasza placówka zajęła I miejsce! Ubiegły rok 

zakończyliśmy na dużym plusie. Zysk wyniósł 4,3 mln zł.  

 W informatorze, od pierwszego wydania, przybliżamy funkcjonowanie 

komórek naszej placówki - oddziałów, poradni czy pracowni. Skupiamy się na 

tematach najbardziej nurtujących naszych pacjentów. Tym razem chcielibyśmy 

zwrócić szczególną uwagę na temat udzielania pierwszej pomocy. Temat 

często jest bagatelizowany, a przecież obowiązkiem każdego z nas jest pomoc 

w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka. Przypominamy

o zasadach funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który pełni 

ważną rolę w powiatowym systemie usług medycznych.

 Przez ostatni kwartał Szpital systematycznie organizował bezpłatne 

badania w ramach białych sobót i niedziel. Byliśmy współorganizatorami 

licznych wydarzeń plenerowych, podczas których nasz biały personel 

dokonywał bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi. 

Nasze działania cieszyły się zainteresowaniem. W ramach tych akcji 

przebadaliśmy tysiące osób. Realizujemy programy zdrowotne. Część z nich 

finansowana jest ze środków unijnych. W ramach ,,Skutecznej profilaktyki raka 

szyjki macicy szansą na życie” odbywają się spotkania 

informacyjno-edukacyjne na terenie wszystkich 10 gmin powiatu 

zawierciańskiego. Trwa realizacja projektu ,,Teleopieka kluczem do 

bezpieczeństwa i zdrowia w powiecie zawierciańskim" oraz Narodowy  

Program  Teleopieki Kardiologicznej.

 Zachęcam do przekazywania swoich sugestii i propozycji tematów,

o których chcieliby Państwo przeczytać na łamach ,,Szpitala z Bliska”, pisząc 

na adres e-mail info@szpitalzawiecie.pl . Chciałabym, aby stali się Państwo 

współautorami gazety, odpowiadającej zainteresowaniom i potrzebom całej 

powiatowej społeczności.

Szanowni Państwo mamy AKREDYTACJĘ!

T

Anna Pilarczyk- Sprycha
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Szanowni Pracownicy Szpitala Powiatowego w Zawierciu, 
Z uznaniem i wdzięcznością dziękujemy całej KADRZE MEDYCZNEJ, ADMINISTRACYJNEJ I GOSPODARCZEJ za 
profesjonalizm, wytrwałość i zaangażowanie w rozwój Szpitala Powiatowego w Zawierciu. To właśnie Państwa 
wysiłek , wiedza i doświadczenie codziennie budują lepszą jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
Życzymy utrzymania dotychczasowego wysokiego poziomu pracy zawodowej, satysfakcji i szczęścia w życiu 
osobistym. 

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Zawierciu
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Zmieniamy się
DLA WAS!
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obiega końca kadencja obecnej Rady Powiatu Zawierciańskiego. Był to 

czas wielu  wyzwań dla naszego samorządu. Zmiany przepisów, nowe 

ustawy i regulacje pociągnęły za sobą konieczność przeorganizowania wielu 

kluczowych obszarów nadzorowanych przez Starostwo. Jedną z dziedzin,

w której możemy mówić o prawdziwej rewolucji organizacyjnej jest ochrona 

zdrowia.  

 Ustawą, która niemal całkowicie wywróciła nasze podejście do 

organizacji opieki zdrowotnej w powiecie była ustawa o tzw. sieci szpitali. W jej 

wyniku, po wielu analizach finansowych, samorząd podjął trudną, ale jak się 

okazało słuszną i korzystną finansowo decyzję o połączeniu Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego. Sam 

proces połączenia, w pierwszej fazie, napotkał na społeczny sprzeciw, 

wynikający ze zrozumiałego poczucia niepewności i obaw przed rewolucyjnymi 

zmianami. Dzięki wspólnej pracy samorządu, dyrekcji szpitala

i ZLA, dzięki wsparciu pracowników obu placówek, udało się pozyskać tak 

niezbędne, w tego typu procesach, zrozumienie oraz akceptację.

 Od ponad roku zawierciański Szpital funkcjonuje w 5 lokalizacjach na 

terenie miasta. Wszystkie jednostki mają  jedną wspólną umowę z NFZ, która 

gwarantuję stabilizację finansową. Dla załogi oznacza to gwarancję pracy. Dla 

szpitala możliwość rozwoju. Dla pacjentów leczenie na najwyższym poziomie. 

Brak decyzji o połączeniu postawiłby w bardzo trudnym położeniu Zakład 

Lecznictwa Ambulatoryjnego, który to o kontrakt na leczenie musiałby walczyć 

w otwartym konkursie, mając obok siebie liczną konkurencję w postaci innych 

placówek medycznych. Dzięki połączeniu poprawiliśmy organizację pracy, 

efektywniej wykorzystujemy posiadaną infrastrukturę i sprzęt. Nasi pacjenci 

zyskali gwarancję pełnego dostępu do wysokiej jakości usług medycznych. To 

również możliwość korzystania  w jednej placówce z pełnego pakietu usług, 

zarówno w zakresie leczenia szpitalnego, jak i ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej, rehabilitacji oraz poszerzonej diagnostyki.

Szanowni Państwo nie będzie przesadą stwierdzenie, że mijającą kadencję 

samorządu można nazwać kadencją inwestycyjną. Trzeba uczciwie dodać, że 

wiele działań miało swoje korzenie w latach wcześniejszych. W październiku 

2015 r. otwarliśmy Szpitalny Oddział Ratunkowy. Zawierciański SOR jest 

jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych tego typów 

oddziałów w Polsce.  Pełni kluczową rolę w systemie zabezpieczenia usług 

medycznych. Potwierdzeniem tego są statystyki - dziennie udzielana jest 

pomoc około 100 osobom z terenu Powiatu Zawierciańskiego.  Inwestycje nie 

byłyby możliwe bez wsparcia samorządu. W ostatnich latach Starostwo 

przekazało szpitalowi łącznie 14 milionów złotych. Ten uzdrawiający zastrzyk 

finansowy pozwolił zmodernizować i doposażyć znaczną  część szpitala. 

Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na projekt informatyzacji szpitala, 

którego głównym celem było dostosowanie Szpitala do wymogów ustawy

o systemie informacji w ochronie zdrowia, zobowiązującej podmioty lecznicze 

do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Dzięki 

wsparciu zmodernizowano windę w Budynku B. Najbardziej widoczną dla 

pacjentów i mieszkańców Zawiercia inwestycją ostatnich lat jest 

termomodernizacja szpitala. Gmach placówki stał się wizytówką miasta

i powiatu. Za kilkunastomilionowe wsparcie zakupiono również  aparaturę

i sprzęt medyczny dla oddziałów, poradni oraz pracowni. Doposażono  

zmodernizowany Oddział Neurologiczny. Zakupiono m.in. aparat do 

znieczulenia, ucyfrowienie aparatu RTG z czytnikiem płyt obrazowych oraz 

aparat UKG. Szpital zakupił również agregat prądotwórczy, myjnię czy 

dezynfektor. Jednym z ostatnich zakupów było 10 łóżek wraz z meblami dla 

Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej. Dostawy wyposażenia sal

i medycznej aparatury wciąż trwają. Kilka tygodni temu Starostwo Powiatowe 

w Zawierciu otrzymało ponad milion złotych dotacji na termomodernizację 

przychodni przy ul. Piłsudskiego 80. Unowocześnianie szpitala przebiega 

równolegle z naprawą finansów placówki. Szpital regularnie spłaca kredyty 

zaciągnięte przed laty. W omawianym okresie placówka zakończyła spłatę 

dwóch kredytów. Jeden z nich na kwotę blisko 7 mln złotych udało się spłacić 

dzięki wsparciu Starostwa. Dzięki wysiłkowi całej załogi szpitala, dobremu 

zarządzaniu i współpracy z samorządem powiatowym lecznica nie zaciągnęła 

żadnego kredytu. Szpital otworzył się też na mieszkańców powiatu. Wyniki 

licznych akcji profilaktycznych potwierdzają jak bardzo było to potrzebne.

 Kończąc to krótkie podsumowanie chciałbym podziękować Członkom 

Zarządu,  Radnym Powiatowym - na czele z Przewodniczącym Rady, Członkom 

Rady Społecznej Szpitala za wsparcie. Szczególnie gorąco dziękuję Załodze 

Szpitala za pracę pełną zaangażowania i poświęcenia.

 Dzisiaj mogę gratulować personelowi szpitala uzyskania Certyfikatu 

Akredytacyjnego świadczącego o podniesieniu jakości opieki dla pacjenta. 

Gratuluję pozyskania środków unijnych w wysokości ponad 14 milionów, dzięki 

którym będziemy mieć tak ważny dla pacjentów pododdział kardiologiczny, 
będący dla mnie priorytetem. Dumna jestem z tego, że zakupimy nowy 
mammograf tak niezbędny kobietom z problemami onkologicznymi, jak 

również tak oczekiwany rezonans magnetyczny.
Determinacja i upór pracowników na czele z dyrektorem i moje osobiste 

wsparcie sprawiły, że to co do tej pory niemożliwe stało się faktem.

 Wszystkim pracownikom zaangażowanym w ochronę zdrowia

w naszym powiecie życzę aby wykonywana przez Was służba dawała 

satysfakcję i pozwalała na samorealizację zawodową. Życzę pomyślności

w życiu osobistym.

D

Maria Milejska
Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego

Członek Zarządu Powiatu
Zawierciańskiego

MARIA
MILEJSKA

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Zawierciańskiego!
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Szpital

Z CERTYFIKATEM
JAKOŚCI!

Wyróżnienia dla Pracowników

o był wyjątkowy moment, który przejdzie do historii 

naszego szpitala. 26 września 2018 roku w sali 

widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się 

uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra 

Zdrowia. Gościem honorowym wydarzenia był Podsekretarz 

Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Maciej Miłkowski, który 

wręczył dokument potwierdzający najwyższe standardy 

medyczne. Symboliczny dokument odebrali dyrektor szpitala 

Anna Pilarczyk- Sprycha i zastępca dyrektora ds. lecznictwa 

Sławomir Milka. W tym dniu szpital podpisał też umowę

z Ministerstwem Zdrowia na dofinansowanie zakupu sprzętu 

medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dzięki 

otrzymanej dotacji zostanie zakupiony sprzęt medyczny

z przeznaczeniem dla dzieci m.in.: kardiomonitor, defibrylator, 

respirator, pompa infuzyjna, pulsoksymetr, kapnograf, 

analizator parametrów krytycznych, elektryczne urządzenie 

do ssania, aparat do znieczulania, zestaw do trudnej intubacji, 

zestaw do intubacji i wentylacji. Wartość projektu to 413 250,00 zł, w tym 

dofinansowanie: 351 262,50 zł. Podczas uroczystości głos zabrali m.in. 

wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, poseł  Waldemar Andzel, Starosta 

Powiatu Zawierciańskiego Krzysztof Wrona oraz Członek Zarządu Powiatu 

Zawierciańskiego Maria Milejska.

T

Uroczystość wręczenia certyfikatu była też okazją do wyróżnienia 

pracowników szpitala. Odznakę honorową Ministra Zdrowia za 

zasługi dla Ochrony Zdrowia otrzymali: mgr Janina Bartoszewska- 
Kozioł - kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, dr 
n.med. Józef Donocik - kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej, lek. 
Anna Falkiewicz-Anzorge - kierownik Przygodni nr 2 przy
ul. Powstańców Śląskich 8, dr n.med. Sławomir Milka - kierownik 
Oddziału Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej oraz dr n.med. 
Włodzimierz Wierzba - kierownik Oddziału Udarowego i Oddziału 
Neurologicznego. FOTO: Kurier Zawierciański 
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Również Sejmik Województwa Śląskiego przyznał odzanczenia, 

które wręczył  Starosta Powiatu Zawierciańskiego Krzysztof 

Wrona. Złotą odznakę honorową za zasługi dla Województwa 
Śląskiego otrzymał Szpital Powiatowy w Zawierciu. Natomiast 
Srebrne Odznaki Honorowe za zasługi dla Województwa Śląskiego 
otrzymali: lek. Edyta Wąsek - kierownik Oddziału Chorób 
Wewnętrznych, lek. Paweł Dubik - kierownik Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, mgr Beata Podsiadło - 
Pielęgniarka Naczelna Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz 
Małgorzata Adamczyk - Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. Starosta wraz z Członkiem Zarządu 

Powiatu Zawierciańskiego Marią Milejską wręczył wyróżnienia 

pozostałej kadrze kierowniczej placówki oraz pielęgniarkom 

oddziałowym.

Podczas uroczystości nie zapomniano o Jubilatach. W tym dniu Jubileusz 

Pracy Zawodowej świętowały pielęgniarki, pielęgniarze i położne

z dwudziesto, dwudziestopięcio, trzydziesto, trzydziestopięcio

i czterdziestoletnim stażem zawodowym . Dyrekcja placówki w składzie  

Dyrektor Szpitala Anna Pilarczyk- Sprycha, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n.med. Sławomir Milka, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Dorota Suchy, 

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych Magdalena Sitek,

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Jan Dyrka oraz Pełnomocnik Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Ola Kruk podziękowali pracownikom 

za profesjonalizm oraz poświecenie, które pozwalają zapewnić pacjentom 

placówki bezpieczeństwo i komfort- tak istotne podczas powrotu do zdrowia.

Dyrekcja szpitala złożyła podziękowania wszystkim przyjaciołom placówki, którzy podejmują 

działania poprawiające jej wizerunek poprzez podnoszenie jakości realizowanych świadczeń. 

Starostwo Powiatowe w Zawierciu w latach 2015 - 2018 wsparło szpital kwotą:

Środki te zostały przeznaczone na inwestycje związane z termomodernizacją obiektu, 

dotacjami do projektów, modernizacjami wind, ale też informatyzacją placówki oraz zakupem 

nowoczesnej aparatury medycznej.

Złota odznaka honorowa dla Szpitala

Z najlepszymi życzeniami dla Jubilatów

Szpital zawsze może liczyć 
na pomoc i wsparcie 
Starostwa Powiatowego
w Zawierciu

13 879 690,75 zł.
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Z podziękowaniami dla Stowarzyszeń i Fundacji

Minister w Szpitalu

Symboliczne sowy trafiły do
uczestników wydarzenia

Wizyta
akredytacyjna

Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
w Katowicach wraz ze Stowarzyszeniem Opieki Paliatywnej Ziemi 
Zawierciańskiej przekazały szpitalowi sprzęt medyczny o wartości 

625 114,00 zł. Ponadto Fundacja Ochrony Zdrowia z Dąbrowy 
Górniczej wsparła szpital kwotą 25 000 zł na zakup niezbędnego 

sprzętu do Zakładu Rehabilitacji.

Przed uroczystością wiceminister zdrowia 

odwiedził zawierciański szpital. Wiceszef resortu 

miał okazję zobaczyć jak działa Szpitalny Oddział 

Ratunkowy, Oddział Neurologiczny oraz Oddział 

Rehabilitacji Neurologicznej.

W połowie czerwca br. przez kilka dni w zawierciańskim szpitalu gościli przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, którzy na miejscu 

sprawdzali czy szpital spełnia wymogi bezpieczeństwa i jakości usług świadczonych dla pacjentów. Kontrola obejmowała sprawdzenie wszystkich komórek 

szpitala, także pozamedycznych, analizę dokumentacji medycznej oraz rozmowy z pacjentami. Placówka otrzymała pozytywny raport z przeprowadzonej wizytacji. 

Nie wszystkim szpitalom poddającym się procesowi akredytacji to się udaje. Nasz szpital odniósł sukces otrzymując prestiżowy certyfikat, który poświadcza, że 

jakość usług jest na najwyższym poziomie.

Uczestnicy wydarzenia, przekraczając próg sali widowiskowej,otrzymywali 

własnoręcznie wykonane figurki z masy solnej. To podarunek od uczniów Zespołu 

Szkół i Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu.  

Uroczystość uświetnił występ artysty - Mateusza Mijala.

Szpital Powiatowy w Zawierciu dziękuje Firmom, 
które wsparły organizację uroczystości. Szczególne 
podziękowania kierowane są do Zarządu CMC Poland 
Sp. z o. o. oraz OPTOtech Medical, Sp. z o. o. Sp. k.



Szpital Powiatowy w Zawierciu otrzymał ponad 14 i pół miliona dofinansowania na realizację  projektu 

pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację

i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”. Projekt zakłada m.in. kolejne prace 

remontowo-budowlane oraz zakup aparatury, sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia.

na modernizację i wyposażenie
PONAD 17 MLN ZŁ
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W wyniku realizacji projektu zaplanowano
prace remontowe obejmujące
1. Oddział Chirurgii Ogólnej,
2. Pododdział kardiologiczny (przeniesiony w miejsce oddziału 
 ginekologicznego),
3. Oddział Położniczo – Ginekologiczny wraz z Oddziałem 
 Noworodkowym (przeniesiony w miejsce oddziału 
 okulistycznego i niedziałającego oddziału 
 otolaryngologicznego),
4. Zakład RTG,
5. Pomieszczenia Sterylizacji,
6. Pomieszczenia Medycznego Laboratorium Diagnostycznego 
 (Laboratorium Bakteriologiczne, Laboratorium Analityczne),
7. Blok Operacyjny,
8. Pomieszczenia na rezonans magnetyczny,
9.  Wymiana 2 wind (1 przy brzy bloku operacyjnym - budynek 
 C, 1 winda przy obecnie zlokalizowanym oddziale ginekologii 
 i położnictwa - budynek A).
oraz zakup następującej aparatury i urządzeń medycznych: 
(następna strona)
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Zakład RTG
nowy aparat USG, ścianka RTG z telekomandem (torem wizyjnym) + stacja opisowa do opisu badań cyfrowych RTG, 
oprogramowanie dla skanerów CR Vita oraz Classic (System zczytywania kaset, zdjęć RTG), mammograf, oraz sprzęt 
komputerowy

Centralna Sterylizatornia
sterylizator parowy przelotowy, myjnia narzędziowa na 12 tac+ wózek do mikroinstrumentów i wózek do anestezji, zgrzewarka 
do opakowań sterylizacyjnych, pistolet do mycia i przedmuchiwania narzędzi bez końcówek, pistolet do mycia
i przedmuchiwania narzędzi z końcówkami, obcinarka z podajnikiem do rękawów papierowo-foliowych, lampa z podświetlaną 
soczewką do kontroli narzędzi, parownica do mycia ręcznego narzędzi, sterylizator plazmowy 90 l, pistolet do osuszania 
powierzchni, pistolet do ręcznego mycia powierzchni

Laboratorium Bakteriologiczne
komora laminarna, wirówka laboratoryjna

Blok Operacyjny 
m.in.: aparat do znieczulenia, respirator z funkcją regulacji stężenia tlenu, kardiomonitor z funkcją pulsoksymetru, aparatem 
do pom. ciśnienia, monitorowaniem EKG i pom. temp. ciała, videolaryngoskop, panel na ścianę na sprzęt ze stali nierdzewnej, 
defibrylator z funkcją wykon. kardiowersji i elektrosymulacji, kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna, Lampa operacyjna 
dwuczaszowa z kamerą, rektoskop operacyjny, system elektrochirurgiczny (diatermia, nóż harmoniczny, liga sure) 3 w 1, 
Aparat RTG ramię C, diatermia elektrochirurgiczna

Oddział Chirurgii Ogólnej
łóżka, materace, materace przeciwodleżynowe, aparat EKG, pompy infuzyjne, kardiomonitor, ssak elektryczny, fotel do 
pobierania krwi, myjka dezynfektor do basenów, kaczek, fiberobronchoskop

Pracownia Rezonansu Magnetycznego
nowy rezonans magnetyczny wraz z adaptacją pomieszczeń dla  utworzenia pracowni MR



ramach projektu zaplanowano również zakup 
nowych rozwiązań IT w celu poprawy jakości 

udzielanych świadczeń medycznych, t.j.: systemu 
automatyzacji dopisywania do systemu HIS danych
z badań oraz mobilnej aplikacji medycznej, systemu 
pozycjonowania pacjenta wraz z personalnym systemem 
przyzywowym (alarmowym), modernizację Infrastruktury 
sieci LAN/WLAN, systemu do diagnostycznego 
obrazowania na salę operacyjną.

W

Szpital Powiatowy w Zawierciu 10

Oddział Położniczo-Ginekologiczny
łóżka, materace, myjka dezynfekator, wózki dla niepełnosprawnych do transportu chorych siedzących, fotel 
ginekologiczno-zabiegowy, lampy operacyjne jednoczaszowe LED, leżanka zabiegowa, fotel do pobierania krwi, wanna 
porodowa (porody w wodzie), koło porodowe, system do monitorowania ciężarnych pacjentek na sali porodowej

Oddział Noworodkowy
oksymetr na oddział noworodkowy, stanowisko do resuscytacji noworodka, promiennik ciepła ścienny na oddział 
noworodkowy, stanowisko do pielęgnacji noworodka, Inkubator zamknięty, stanowisko do wspomagania oddechu CPAP, IPPV, 
pulsoksymetr stacjonarny, ssak elektryczny, pompa infuzyjna, lampa do fototerapii, lampa bakteriobójcza przepływowa na 
statywie, kardiomonitor na statywie jezdnym, lampa bezcieniowa na statywie jezdnym, łóżeczkowa lampa do fototerapii

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym
łóżka, łóżka intensywnej terapii, materace, materace przeciwodleżynowe, szafki przyłóżkowe, pompy infuzyjne, aparat EKG, 
aparat Holtera EKG, aparat Holtera ciśnieniowy, ssak elektryczny, defibrylator z możliwością mierzenia ciśnienia metodą 
nieinwazyjną, reduktor tlenowy, myjka dezynfekator, torba reanimacyjna, centrala do systemu telemedycyny, stacja 
telemedyczna dla pacjenta+ciśnieniomierz i EKG 4 elektrody z funkcją przesyłania danych do centrali + glukometr, wózek dla 
niepełnosprawnych do transportu chorych siedzących, wózek do transportu zwłok z pokrywą, wózek reanimacyjny, wózek do 
toalety pacjentów, elektryczny podnośnik jezdny, fotel do pobierania krwi, kardiomonitor z możliwością nieinwazyjnego rzutu 
serca, kardiostymulator serca, centrala do intensywnego nadzoru kardiomonitorów, zestaw do prób wysiłkowych (kardiotest, 
cykloergometr, bezprzew. nadajnik sygnału EKG), echokardiograf UKG, zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą 
(inwazyjną), respirator

Tak duża inwestycja będzie dużym wyzwaniem 

organizacyjnym dla funkcjonowania szpitala i to na 

co najmniej kilka miesięcy. Kiedy jednak 

zrealizujemy zadania zaplanowane w projekcie, 

warunki pobytu w naszym szpitalu ulegną 

odczuwalnej poprawie, bo przecież wszystko co 

robimy - robimy z myślą o pacjentach!
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ul. Miodowa 14 / III Piętro, Pawilon A Szpitala

Kierownik Oddziału
lek. Ewa Karoń

Pielęgniarka Oddziałowa
Małgorzata Szota

Średnia liczba hospitalizacji w ciągu roku: 1300 pacjentów
Liczba łóżek: 18

Dyżurka Pielęgniarek
32 67 40 214

Sekretariat
32 67 40 215
32 67 40 298
32 67 40 217

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
�

ddział Okulistyczny prowadzi działalność leczniczą: zachowawczą
i operacyjną oraz zapewnia całodobową opiekę specjalistyczną. Pełni 

całodobowy dyżur lekarski. Lekarze udzielają konsultacji chorym 
przebywającym w innych oddziałach tutejszego szpitala.

Od 1 listopada 2015 roku Oddział Okulistyczny uczestniczy w realizacji 

programu lekowego "Wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego

z wiekiem”.

Oddział i Poradnia Okulistyczna Szpitala przy ul. Miodowej 14,  wyposażone są 

w nowoczesną aparaturę diagnostyczną do badań przedniego i tylnego odcinka 

oka. Między innymi są to: wysokiej klasy  mikroskop operacyjny, aparat OCT z 

angio OCT, Fundus Camerę, tonometr bezkontaktowy, autokeratorefroktometr, 

polomierz do badania pola widzenia, USG w projekcji A i B, laser neodymowy 

YAG.

Oddział posiada dostęp do m.in. badań: RTG, USG, TK, diagnostyki 

laboratoryjnej.

W ramach Oddziału Okulistycznego wykonywana jest szeroka diagnostyka

i leczenie chorób narządu wzroku m.in.:

• operacyjne leczenie zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki 

 wewnątrzgałkowej metodą fakoemulsyfikacji,

• operacyjne leczenie zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki 

 wewnątrzgałkowej metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy,

• wtórne wszczepienie soczewek wewnątrzgałkowych z fiksacją 

 dotwardówkową,

• operacja jaskrowa przetokowa,

• leczenie operacyjne odwarstwienia siatkówki,

• operacja z zakresu przedniego segmentu oka: spojówka, rogówka, powieki, 

 zabiegi plastyczne, naszycie błony owodniowej,

• iniekcja doszklistkowa preparatu anty VEGF (Lucentis, Eylea),

• zaopatrywanie urazów gałki ocznej w systemie 24-godzinowej opieki,

• udrożnianie kanalików łzowych,

• zabiegi laserowe przedniego segmentu oka: irydotomia laserowa, 

 kapsulotamia laserowa,

• diagnostyka i leczenie schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka.

O

Wyposażenie Oddziału

W ramach Bloku Operacyjnego Oddział Okulistyczny posiada salę operacyjną okulistyczną wyposażoną w aparaturę umożliwiającą wykonywanie operacji techniką 

mikrochirurgiczną przedniego odcinka oka. Największa część zabiegów stanowi usunięcie zaćmy nowoczesną metodą fakoemulsyfikacji z małego cięcia (poniżej 3 

mm) z zamknięciem ramy gałki techniką bezszwową.

Ambulatoryjnie (w Poradni Okulistycznej Przyszpitalnej) przeprowadzane są:

• program lekowy AMD

• diagnostyka jaskry, a w tym gonioskopia, ocena grubości warstwy włókien nerwowych wokół  tarczy nerwu II (OCT),

• diagnostyka chorób siatkówki (OCT, USG),

• laseroterapia laserem neodymowym YAG,

• leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej,

• zabiegi w obrębie powiek, spojówek

• kwalifikacja do zabiegów

• kontrola pacjentów po leczeniu operacyjnym w Oddziale Okulistycznym.
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ul. Powstańców Śląskich 8 ul. Piłsudskiego 80

W ramach Bloku Operacyjnego Oddział Okulistyczny posiada salę operacyjną okulistyczną wyposażoną w aparaturę umożliwiającą wykonywanie operacji techniką 

mikrochirurgiczną przedniego odcinka oka. Największa część zabiegów stanowi usunięcie zaćmy nowoczesną metodą fakoemulsyfikacji z małego cięcia (poniżej 3 

mm) z zamknięciem ramy gałki techniką bezszwową.

Ambulatoryjnie (w Poradni Okulistycznej Przyszpitalnej) przeprowadzane są:

• program lekowy AMD

• diagnostyka jaskry, a w tym gonioskopia, ocena grubości warstwy włókien nerwowych wokół  tarczy nerwu II (OCT),

• diagnostyka chorób siatkówki (OCT, USG),

• laseroterapia laserem neodymowym YAG,

• leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej,

• zabiegi w obrębie powiek, spojówek

• kwalifikacja do zabiegów

• kontrola pacjentów po leczeniu operacyjnym w Oddziale Okulistycznym.

Pozostałe Poradnie Okulistyczne Szpitala
zlokalizowane są przy:

Od niedawna w Oddziale, jak i Poradni Okulistycznej 

przy ul. Miodowej 14 przeprowadzane jest

Badanie Angiografii Fluoresceinowej

Jest to badanie krążenia naczyniowo - siatkówkowego 

po dożylnym podaniu kontrastu, przydatne

w diagnostyce np. schorzeń siatkówki, AMD czy 

retinopatii cukrzycowej. Dotychczas Pacjenci, w celu 

wykonania badania, musieli udawać się do innych, 

odległych placówek.
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ul. Miodowa 14 / Parter, Pawilon C Szpitala

Kierownik Oddziału
lek. Jacek Pańczyk

Pielęgniarka Oddziałowa
Małgorzata Adamczyk

Rejestracja SOR
32 67 40 222

Sekretariat oddziału
32 67 40 438

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

�

aretka za karetką, pacjent za pacjentem. Tak wygląda każdy dyżur

w szpitalnym oddziale ratunkowym. Zawierciański SOR to jeden

z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych oddziałów tego typu

w Polsce. To właśnie tutaj udzielana jest pomoc ok. 100 osobom dziennie. 

Najwięcej pacjentów trafia tu w weekendy.

Drodzy Pacjenci, SOR nie jest Izbą Przyjęć, nie jest pogotowiem ratunkowym, 

nie jest poradnią specjalistyczną, ani Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną - 

TO ŁÓŻKOWY ODDZIAŁ SZPITALNY DOBOWEJ HOSPITALIZACJI.

Oddział posiada do dyspozycji całodobowo Pracownię Tomografii 

Komputerowej oraz lądowisko. Dzięki wprowadzeniu kolorowych opasek 

zgodnie z systemem TRIAGE, Pacjent może sam oszacować czas swojego 

oczekiwania na fachową pomoc medyczną.

K

Zawierciański SOR działa
już ponad 3 lata!

W ramach udzielanych świadczeń w SOR 
pacjent nie może uzyskać:

•  wizyty kontrolnej w związku z wcześniej 

  rozpoczętym leczeniem,

•  recepty na stale stosowane leki w związku 

  ze schorzeniem przewlekłym,

•  rutynowego zaświadczenia o stanie 

  zdrowia,

•  skierowania do specjalisty.
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Przykłady stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego 

•  utrata przytomności,

•  zaburzenia świadomości,

•  drgawki,

•  nagły, ostry ból w klatce piersiowej,

•  zaburzenia rytmu serca,

•  nasilona duszność,

•  nagły, ostry ból brzucha,

•  uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką 

  krwi,

•  masywny krwotok z dróg rodnych,

•  ostre i nasilone reakcje uczuleniowe 

  (wysypka, duszność) będące efektem 

  zażycia leku,

•  rozległe oparzenia,

•  udar cieplny,

•  wyziębienie organizmu,

•  porażenie prądem,

•  podtopienie lub tonięcie,

•  agresja spowodowana chorobą psychiczną,

•  upadek z dużej wysokości

•  rozległa rana będąca efektem urazu

•  urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające 

  samodzielne poruszanie się

•  ukąszenia, użądlenia przez jadowite 

  zwierzęta

Przypominamy o systemie TRIAGE obowiązującym w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym, w którym uwzględniliśmy również Świadczenia w ramach Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Pomoc natychmiastowa. Pacjent przyjmowany poza kolejnością.

Pomoc pilna. Orientacyjny czas oczekiwania do 2 godzin.

Pomoc odroczona. Orientacyjny czas oczekiwania do 6 godzin.

Pacjent wyczekujący. Orientacyjny czas oczekiwania do 8 godzin.

Pacjent Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Pomoc bardzo pilna. Orientacyjny czas oczekiwania do 15 min.



Pierwsza pomoc

ZADŁAWIENIE
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adławienie należy do tych stanów zagrożenia życia, z którymi można się 
spotkać na co dzień. Do niedrożności dróg oddechowych może 

doprowadzić szybkie, łapczywe spożywanie pokarmów, połknięcie przez 
dziecko małego przedmiotu oraz wiele innych sytuacji.

Wczesna interwencja może zapobiec utracie przytomności.

Niedrożność dróg oddechowych wskutek zadławienia:

• częściowa (łagodna)- światło dróg oddechowych nie jest zamknięte przez 

ciało obce i przepływ powietrza do dróg oddechowych oraz z dróg 

oddechowych jest możliwy - poszkodowany jest w stanie oddychać. 

Charakterystyczny dla niedrożności łagodnej jest naturalny odruch obronny 

organizmu, czyli kaszel.

• całkowita (ciężka) - ciało obce zamyka światło dróg oddechowych. W takim 

przypadku zagrożenie życia poszkodowanego jest dużo większe - nie jest on

w stanie mówić, kaszleć ani oddychać. Początkowo słyszalne świsty 

oddechowe z upływem czasu cichną i człowiek traci przytomność.

      PAMIĘTAJ! Wczesna pomoc poszkodowanemu z objawami 
      zadławienia pozwala ograniczyć skutki
      niedotlenienia powodującego utratę  przytomności,
      a w dalszej konsekwencji zgon.

1. Jeśli poszkodowany z objawami częściowej niedrożności dróg oddechowych 

  kaszle i może oddychać, zachęcaj go do kaszlu i nie rób nic więcej.  

2. Jeśli poszkodowany ma objawy całkowitej niedrożności (przestał kaszleć), 

  ale jest przytomny, zastosuj do 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową:

  • stań z boku i nieco z tyłu za poszkodowanym

  • podłóż jedną dłoń pod mostek poszkodowanego, pochyl go do przodu

  • wykonaj do 5 energicznych uderzeń nadgarstkiem w okolicę 

   międzyłopatkową

  • po każdym uderzeniu sprawdź, czy ciało obce zostało usunięte.

3. Jeżeli 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową nie spowoduje usunięcia ciała 

  obcego, zastosuj 5 uciśnięć nadbrzusza zgodnie z zasadami:

  • stań za poszkodowanym i obejmij go ramionami na wysokości nadbrzusza

  • pochyl go do przodu

  • zaciśnij pięść i umieść ją pomiędzy pępkiem i dolnym końcem mostka

  • wolną ręką obejmij zaciśniętą pięść i silnie pociągnij do wewnątrz i ku 

   górze

  • powtórz tę czynność do 5 razy.

4. Kobiety w ciąży i osoby otyłe

Ponieważ uciskanie nadbrzusza nie jest możliwe, wykonuj uderzenia w okolicę 

międzyłopatkową naprzemiennie z uciśnięciami klatki piersiowej w tym 

miejscu, które uciska się w trakcie reanimacji.

1. Jeśli niemowlę kaszle efektywnie, dodatkowe działania są ZBĘDNE. 

  Obserwuj.

2. Jeśli dziecko jest przytomne, ale nie kaszle lub kaszel jest nieefektywny, 

  wykonaj 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową:
  • ułóż dziecko głową w dół na swoim przedramieniu

  • chwyć kciukiem i palcem za żuchwę, nie za szyję!
  • wykonaj do 5 energicznych uderzeń nadgarstkiem drugiej ręki w okolicę 

   międzyłopatkową

  • po każdym uderzeniu sprawdź, czy ciało obce zostało usunięte.

3. Jeśli uderzenia w okolicę międzyłopatkową są nieskuteczne, wykonaj

  5 uciśnięć klatki piersiowej:

  • obróć niemowlę na wznak głową skierowaną w dół na wolnym 

   przedramieniu i obejmij ręką jego potylicę

  • wyznacz miejsce jak do uciskania klatki piersiowej: dolna połowa mostka, 

   szerokość około jednego palca powyżej dolnego końca mostka

  • wykonaj 5 uciśnięć klatki piersiowej, podobnie jak przy uciskaniu klatki 

   piersiowej; wykonuj je wolniej, ale bardziej energicznie.

4. Kontynuuj 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową na przemian

  z 5 uciśnięciami klatki piersiowej do czasu usunięcia ciała obcego.

Z

Objawy

Dzieci poniżej 1 roku życia

Dorośli
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      PAMIĘTAJ! Jeżeli niemowlę/dziecko straciło przytomność, 
      rozpocznij reanimację.

1. Dziecko z objawami częściowej niedrożności dróg oddechowych – kaszle, 

  może oddychać – zachęcaj do kaszlu i nie rób nic więcej.

2. Jeśli dziecko ma objawy całkowitej niedrożności (przestało kaszleć), ale jest 

  przytomne, zastosuj do 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową:
  • stań z boku i nieco z tyłu za poszkodowanym dzieckiem

  • podłóż jedną dłoń pod mostek dziecka, pochyl je do przodu

  • wykonaj do 5 energicznych uderzeń nadgarstkiem w okolicę 

   międzyłopatkową

  • po każdym uderzeniu sprawdź, czy ciało obce zostało usunięte.

3. Jeżeli po 5 uderzeniach w okolicę międzyłopatkową ciało obce nie zostało 

  usunięte, zastosuj 5 uciśnięć nadbrzusza zgodnie z zasadami:

  • stań za dzieckiem i obejmij je ramionami na wysokości nadbrzusza

  • pochyl je do przodu

  • zaciśnij pięść i umieść ją pomiędzy pępkiem i wyrostkiem mieczykowatym

  • wolną ręką obejmij zaciśniętą pięść i silnie pociągnij do wewnątrz i ku 

   górze

  • powtórz tę czynność do 5 razy.

4. Kontynuuj 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową na przemian

  z 5 uciśnięciami klatki piersiowej do czasu usunięcia ciała obcego. 

Dzieci powyżej 1 roku życia

 

Opracowano na podstawie: Materiałów edukacyjnych Medycyna Praktyczna dla pacjentów

Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje Program Profilaktyczny 
Całodobowej Teleopieki Kardiologicznej w ramach Narodowego Programu 
Teleopieki Kardiologicznej 

Program kierowany do osób z problemami 

kardiologicznymi i  polega na darmowej opiece 

kardiologa dla osób z chorobami układu 

sercowo- naczyniowego. 

Pacjent może przez okres jednego miesiąca 

monitorować stan swojego serca, 24 h/dobę, 

bez wychodzenia z domu przy jednoczesnej 

stałej, profesjonalnej opiece kardiologicznej. 

Wszystkie profity w ramach programu 

świadczone są bezpłatnie i bez konieczności 

posiadania skierowania. Badania wykonywane 

są za pomocą niewielkiego , przenośnego 

aparatu EKG, który pacjent otrzymuje za darmo.

więcej informacji
32 67 40 331
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Kierownik
dr n.med. Jacek Hartleb

Rejestracja
32 67 40 274�

ul. Miodowa 14 / Parter, Pawilon B Szpitala

PRACOWNIA ENDOSKOPII

Rejestracja osobiście
lub telefonicznie

Czas pracy w godzinach
8:00 - 14:35

Kolonoskopia
jest narzędziem niezbędnym do diagnostyki większości chorób jelita grubego. Daje możliwość wczesnego 
wykrywania zmian nowotworowych i przednowotworowych, i w niektórych przypadkach ich 
jednoczesnego leczenia

Gastroskopia
jest to badanie przeprowadzane za pomocą giętkiego przyrządu przypominającego sondę, pozwalające 
obejrzeć błonę śluzową żołądka i dwunastnicy. Samo badanie jest niebolesne i trwa klika minut. Daje 
możliwość pobrania materiału do badań histopatologicznych

Pracownia Endoskopii wykonuje badania 

endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia) dla 

oddziałów i poradni specjalistycznych szpitala.

W ramach podpisanych umów świadczy również 

usługi na zewnątrz.





Witamy

NA ŚWIECIE!

Amelia Sojka
urodzona 02.10.2018r.

Emilia Wyleciał
urodzona 23.09.2018r.

Leon Gawron
urodzony 02.10.2018r.

Liliana Machura
urodzona 04.10.2018r.

Marianna Uchyła
urodzona 03.10.2018r.

Zosia Bień
urodzona 03.10.2018r.

Zuzanna Grela
urodzona 03.10.2018r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych 
rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że osoby posiadające 

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z ww. świadczeń opieki zdrowotnej będzie 
okazanie prawidłowo wystawionego skierowania oraz orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności!

orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności mają prawo 
do skorzystania z bezpłatnych świadczeń

REHABILITACJI LECZNICZEJ POZA KOLEJNOŚCIĄ 

szczegółowe infromacje
Zakład Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Zawierciu
ul. Piłsudskiego 80 .......................................... 32 67 22 011 wew. 145

ul. Miodowa 14 ................................................ 32 67 40 286
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Zapobiegaj - nie czekaj!

Kolejny sprzęt od WOŚP
trafił do Szpiala!

ZBADAJ SIĘ!
ielu mieszkańców naszego powiatu nie robi badań profilaktycznych, 

bo zawsze wydaje im się, że są sprawy ważniejsze jak np. rodzina, 

praca, dom lub odkłada termin badań profilaktycznych. A wykrycie choroby we 

wczesnym stadium rozwoju daje szanse na całkowite wyleczenie lub 
zatrzymanie rozwoju choroby.

W ramach dotychczas zorganizowanych Białych Sobót i Białych Niedziel 

Mieszkańcy powiatu mogli bezpłatnie skorzystać z konsultacji lekarskich, 

psychologicznych, wykonać: USG jamy brzusznej, piersi oraz tarczycy, markery 

onkologiczne  oraz szereg innych badań laboratoryjnych. Z okazji Dnia Kobiet 

placówka zorganizowała bezpłatne badania cytologiczne. Ponadto Lecznica 

partneruje licznym wydarzeniom rozgrywanym w plenerze, proponując 

mieszkańcom bezpłatny pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi.

Tylko w tym roku badaniom poddało się tysiące osób. Blisko 12 % wykonanych 

badań dało negatywny wynik, co tylko utwierdza w przekonaniu,  jak bardzo 

takie akcje są potrzebne.

W

Zdrowa rodzina, to szczęśliwa rodzina!
O wiele tańsza jest profilaktyka niż leczenie.

Zadbano również o Rodziców
małych pacjentów

Dobra wiadomość dla najmłodszych  pacjentów szpitala. Ze środków pieniężnych 

zebranych podczas Finału WOŚP Szpital Powiatowy w Zawierciu otrzymał 3 stoliki 
do resuscytacji noworodka wyposażone w kardiomonitory. Specjalistyczny sprzęt 

medyczny potrzebny do ratowania zdrowia i życia naszych najmniejszych 

pacjentów trafił na Oddział Noworodków z Pododdziałem Patologii Noworodka.

To nie koniec dobrych informacji. Do oddziału Dziecięcego dostarczono

15 leżanek, przeznaczonych dla rodziców hospitalizowanych  dzieci. Jak 

wiadomo  obecność i bliskość rodzica ma znaczący wpływ na szybszy proces 

zdrowienia małych pacjentów, dlatego tak istotne jest zapewnienie 

odpowiednich warunków pobytu zarówno dla dzieci, jak i opiekunów.




