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Od 1 października br. Szpital Powiatowy w Zawierciu wraz z 593 placówkami z całego kraju funkcjonuje

w ramach tzw. ,,sieci szpitali”.

ul. Miodowa 14

CENTRALA (32) 67 40 200
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (32) 67 40 400
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) (32) 67 40 222
Poradnie specjalistyczne - rejestracja (32) 67 40 252
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (32) 67 40 255
Koordynator Pakietu Onkologicznego 885 999 177
Zakład Rehabilitacji (32) 67 40 286

Oddziały Szpitalne: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Dziecięcy, Położniczo- Ginekologiczny, Oddział Noworodkowy, Chorób 
Wewnętrznych, Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej, Okulistyki, Neurologiczny, Udarowy, Rehabilitacji 
Neurologicznej, Opieki Paliatywnej, Obserwacyjno - Zakaźny z Pododdziałem Skórno- Wenerologicznym, SOR.

ul. Niedziałkowskiego 15

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza (32) 67  23 757
Poradnia dla Dzieci (32) 67 22 614
Poradnia Medycyny Szkolnej (32) 67 22 614

ul. Piłsudskiego 80

CENTRALA (32) 67 22 011
Rejestracja / poradnie specjalistyczne (32) 67 21 011 (wew.120)
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc (32) 67 22 725
Poradnia Medycyny Pracy (32) 67 23 760
Zakład Rehabilitacji (32) 67 22 011 (wew.145)

ul. Gałczyńskiego 1

Przychodnia (32) 67 21 921

ul. Powstańców Śląskich 8

Poradnie Specjalistyczne (32) 67 23 445
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (32) 67 23 445 (wew. 236)
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DYREKTOR SZPITALA
POWIATOWEGO W ZAWIERCIU

ANNA PILARCZYK-SPRYCHA

Szanowni Państwo
ozpoczął się nowy rozdział w historii naszego szpitala.  Od kilku 
tygodni  jesteśmy tzw. szpitalem sieciowym, co niesie za sobą 

zapewnienie kompleksowości i szerokiej dostępności do świadczeń 
medycznych. Ponadto nasza Lecznica została połączona
z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego i funkcjonuje jako jeden 
podmiot- Szpital Powiatowy w Zawierciu. Obecnie świadczymy usługi
w pięciu punktach na terenie miasta. Ta zmiana bez wątpienia stwarza 
nowe możliwości dla rozwoju naszej placówki.
 Hasło ,,Zmieniamy się dla Was", które często pojawia się
w publikacjach,  nie jest pustym sloganem. Zmiany, które dzieją się
w szpitalu, nakierowane są na poprawę jakości leczenia i komfortu 
pacjentów. Naszym celem jest budowa lecznicy, w której mieszkańcy 
powiatu ufają lekarzom, gdzie mogą liczyć na najlepszą opiekę 
pielęgniarską, gdzie stwarza się im najbardziej godne warunki pobytu, 
gdzie spotykają się z empatią i wrażliwością na ból i cierpienie. Krótko 
mówiąc budujemy miejsce, gdzie pacjenci czują się bezpieczni. W trosce 
o pacjentów systematycznie wprowadzamy nowe zabiegi, pozyskujemy 
nowoczesny sprzęt i staramy się dotrzymywać kroku najlepszym 
placówkom w regionie. Tylko w 2016 i 2017 roku pozyskaliśmy sprzęt 
medyczny o wartości prawie 2,5 mln zł. W ostatnich miesiącach 
oddaliśmy do użytku  zmodernizowany Oddział Neurologiczny. 
Zwiększyliśmy tym samym  liczbę łóżek, zarówno neurologicznych, jak
i udarowych. Zorganizowaliśmy też Białą Sobotę. Z bezpłatnych badań
i konsultacji lekarskich skorzystało 349 pacjentów. U 30 osób wstępnie 
zdiagnozowano chorobę nowotworową.

 Szanowni Państwo, żeby dobrze leczyć potrzebne są pieniądze. 
Dlatego dużo uwagi poświęcamy  poprawie kondycji finansowej naszej 
placówki.  Nadal ciążą na nas zobowiązania zaciągnięte w poprzednich 
latach.  Jednak wprowadzone programy naprawcze pozwalają nam 
obecnie chwalić się dodatnim wynikiem finansowym. Na 31 
października 2017 r. wyniósł on 2 018 844,61 zł. To efekt  ciężkiej pracy 
całego zespołu szpitala.  
 Chcemy kreować swój pozytywny wizerunek w dziedzinie 
ochrony zdrowia, a do realizacji tego zadania z pewnością potrzebny jest 
dialog z jednostkami o podobnej strukturze, problemach i celach. 
Dlatego zawierciańska lecznica przystąpiła do Polskiej Federacji Szpitali 
- organizacji skupiającej  największą liczbę szpitali z całej Polski. 
Jesteśmy przekonani, że współpraca z podmiotami branży medycznej 
zaowocuje dalszym rozwojem naszej placówki.
 Zachęcam do przekazywania swoich sugestii i propozycji 
tematów, o których chcieliby Państwo przeczytać na łamach ,,Szpitala
z Bliska”. Nurtujące Państwa problemy można wysyłać na adres e-mail 
info@szpitalzawiecie.pl. 

R

Anna Pilarczyk-Sprycha
Dyrektor Szpitala Powiatowego

w Zawierciu

Życzę przyjemnej lektury.

Zdrowych, spokojnych  i rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia pełnych dobra,

miłości i hojności,
A w Nowym 2018 Roku samych sukcesów 

oraz wszelkiej pomyślności! 

Dyrekcja i Załoga
Szpitala Powiatowego w Zawierciu



BIAŁA NIEDZIELA W SZPITALU POWIATOWYM W ZAWIERCIU
14 stycznia 2018 r.

Wśród uczestników 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie może zabraknąć Szpitala 
Powiatowego w Zawierciu, dlatego 

Szpital organizuje Białą Niedzielę

Pacjenci będą mogli wesprzeć Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i przy okazji wykonać
badania diagnostyczne.

Tak jak w poprzednim roku, tak i teraz, reprezentanci Lecznicy będą zbierać do puszek datki,  
proponując pacjentom pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi.

Z taką ofertą czekamy na Państwa w Miejskim Ośrodku Kultury ,,Centrum” im. Adama 
Mickiewicza w Zawierciu, ale również w siedzibach sztabów WOŚP w Ogrodzieńcu i  Pilicy.

Dla dzieci:
- morfologia,

- mocz,
- żelazo.

Dla dorosłych:
- morfologia,

- kreatynina GFR,
- aminotransferazy,

- TSH
 oraz markery PSA i Ca 125.
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Finał zbliża się wielkimi krokami...

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy śledzić naszą stronę internetową 
www.szpitalzawiercie.pl oraz portal społecznościowy           /SzpitalZawiercie .
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CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

MARIA MILEJSKA

Szanowni Państwo

Maria Milejska
Członek Zarządu Powiatu

Zawierciańskiego

a nami pracowity rok. Pod wieloma względami był to rok 
przełomowy dla naszych placówek medycznych. Nowe przepisy

w dziedzinie ochrony zdrowia spowodowały zmiany organizacyjne, 
których efektem jest m.in. połączenie Szpitala Powiatowego
w Zawierciu z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego. Od kliku 
miesięcy podmioty funkcjonują jako jeden podmiot, z jedną wspólną 
umową z NFZ.  Należy podkreślić, że brak decyzji o połączeniu 
postawiłby w bardzo trudnym położeniu Zakład Lecznictwa 
Ambulatoryjnego, który to o kontrakt na leczenie musiałby walczyć
w otwartym konkursie, bez gwarancji uzyskania kontraktu. Obecnie 
połączone placówki mają zagwarantowany kontrakt z NFZ na cztery 
lata. Ale to nie jedyna korzyść. Dzięki połączeniu można było również 
poprawić organizację pracy, efektywniej wykorzystać posiadaną 
infrastrukturę czy sprzęt. Teraz z dużo większą efektywnością można 
planować inwestycje czy zakup wyposażenia. Dla pacjentów – 
mieszkańców naszego powiatu – oznacza to gwarancję pełnego dostępu 
do wysokiej jakości usług medycznych. To również możliwość 
korzystania w jednej placówce z pełnego pakietu usług, zarówno
w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
rehabilitacji czy poszerzonej diagnostyki. Proces łączenia nie byłby 
jednak możliwy, gdyby nie ciężka praca i zaangażowanie pracowników 
obu placówek. Aby skutecznie i sprawnie spoić szpital i ZLA powołane 
zostały zespoły zadaniowe. Były to zespoły do spraw: 
organizacyjno-prawnych, ekonomiczno-finansowych, zamówień 
publicznych, zintegrowanych systemów zarządzania i BHP, kontaktów
z NFZ, KRS, RPWDL, technicznych, kadrowo-płacowych, aparatury 

medycznej, IT i ABI, statystyki i rozliczeń, pomieszczeń dla pracowników 
administracji, medycznych a także podzespoły: do spraw badań 
laboratoryjnych, RTG i rehabilitacji. Pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim zaangażowanym w ten proces: przedstawicielom Starostwa 
Powiatowego, Szpitala oraz byłego już Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego. Dziękuję za wytrwałość i trud włożony
w przeprowadzenie zmian. Dziękuję uczestnikom licznych konsultacji, 
które poprzedziły łączenie. Wszystkie opinie były dla nas niezwykle 
cenne. Słowa podziękowania kieruję również do Związków 
Zawodowych, które uczestniczyły i nadal pracują nad Regulaminami 
Szpitala. Przeprowadzenie tak dużych zmian nie jest proste, ale dzięki 
połączeniu sił doświadczonych załóg obu placówek proces ten udało się 
przeprowadzić skutecznie. 
 Szanowni Państwo, u progu Nowego Roku wszystkim 
pracownikom zaangażowanym w ochronę zdrowia w naszym  powiecie 
życzę pomyślności w całym nadchodzącym 2018 roku, satysfakcji
z pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.

Z

Łączę wyrazy szacunku.

Krzysztof Wrona
Starosta Powiatu
Zawierciańskiego

Członek Zarządu
Powiatu Zawierciańskiego

Maria Milejska

Wesołych Świąt
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą

wiele radości, ale też refleksji dotyczących minionego 

okresu i nadchodzącej przyszłości.

W tych wyjątkowych dniach życzymy Państwu, aby 

świąteczny czas był przepełniony spokojem,

rodzinną atmosferą i życzliwością,

a Nowy Rok obfitował w same dobre dni

i niegasnący optymizm.



ul. Miodowa 14

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Oddział Dziecięcy
- Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
- Oddział Chirurgii Ogólnej
- Oddział Chorób Wewnętrznych
- Oddział Położniczo- Ginekologiczny
- Oddział Noworodków z Pododdziałem Patologii Noworodka
- Oddział Okulistyki
- Oddział Udarowy
- Oddział Neurologiczny
- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
- Oddział Opieki Paliatywnej
- Oddział Obserwacyjno - Zakaźny  z Pododdziałem  Skórno - 
 Wenerologicznym
- Szpitalny Oddział Ratunkowy

- Poradnia Chirurgii Ogólnej
- Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
- Poradnia Chorób Zakaźnych
- Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
- Poradnia Onkologiczna
- Poradnia Opieki Paliatywnej
- Poradnia Neurologiczna
- Poradnia Alergologiczna
- Poradnia Okulistyczna
-  Poradnia Otolaryngologiczna

- Pracownia Endoskopii
- Pracownia Badań Czynnościowych Serca
- Pracownia EEG
- Pracownia Serologii, Bank Krwi

ODDZIAŁY

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

NOCNA I ŚWIĄTECZNA
OPIEKA ZDROWOTNA

ZAKŁAD REHABILITACJI

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
(PRACOWNIA RTG, USG, PRACOWNIA MAMMOGRAFII)

PRACOWNIA
TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ PRZY SOR

- Poradnia Chirurgii Ogólnej
- Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
- Poradnia Neurologiczna
- Poradnia Okulistyczna
- Poradnia Otolaryngologiczna
- Poradnia Diabetologiczna
- Poradnia Reumatologiczna
- Poradnia Endokrynologiczna
- Poradnia Preluksacyjna
- Poradnia Dermatologiczna
- Poradnia Wad Postawy
- Poradnia Urologiczna

PORADNIA LEKARZA POZ

MEDYCZNE LABORATORIUM
DIAGNOSTYCZNE

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
(PRACOWNIA RTG, USG, PRACOWNIA DENSYTOMETRYCZNA)

ul. Powstańców Śl. 8

PORADNIA LEKARZA POZ
DLA DZIECI

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

WYKAZ JEDNOSTEK
SZPITALA POWIATOWEGO
W ZAWIERCIU
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Niedziałkowskiego 15
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- Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
- Poradnia Neurologiczna
- Poradnia Alergologiczna
- Poradnia Okulistyczna
- Poradnia Laryngologiczna
- Poradnia Rehabilitacyjna
- Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
- Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Poradnia Leczenia Uzależnień Alkoholowych
 i Współuzależnień
- Poradnia Kardiologiczna
- Poradnia Neurologii Dziecięcej

- Pracownia EEG
- Pracownia Badań Czynnościowych Serca

PORADNIA LEKARZA POZ

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

PORADNIA MEDYCYNY PRACY
PORADNIA MEDYCYNY PRACY

ul. Gałczyńskiego 1

PORADNIA LEKARZA POZ

ul. Niedziałkowskiego 15

PORADNIA LEKARZA POZ
DLA DZIECI

PORADNIA LEKARZA POZ
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

ZAKŁAD REHABILITACJI

PUNKT POBRAŃ MATERIAŁÓW
DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

ul. Piłsudskiego 80

W zakresie działalności niefinansowanej ze środków publicznych oferujemy
w ramach zawartych umów zabezpieczenie opieki profilaktycznej nad 
pracownikami wielu zakładów pracy na terenie powiatu zawierciańskiego oraz 
powiatów ościennych zainteresowanych współpracą. Aktualnie Szpital 
współpracuje z 260 podmiotami w ramach działań profilaktycznych. 
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ODDANY DO UŻYTKU
ZMODERNIZOWANY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

a blisko 400 tys. złotych zmodernizowano i wyposażono sale, 
korytarze, gabinety zabiegowe oraz zakupiono nowy sprzęt. Część 

pieniędzy – blisko 78 tys. zł - to dotacja Starostwa Powiatowego
w Zawierciu. Dla nowego oddziału zakupiono łóżka wielofunkcyjne
o napędzie elektrycznym, szafki przyłóżkowe, kardiomonitory, respirator 
stacjonarny oraz mobilny aparat EKG. 

Modernizacja oddziału miała charakter kompleksowy i wiązała się
z wymianą wszystkich mediów. Powstały nowe punkty internetowe. 
Ułożono nowe instalacje elektryczne, w tym system przywoływania 
personelu medycznego. Wiele prac było wynikiem dostosowywania szpitala 
do coraz bardziej rygorystycznych przepisów przeciwpożarowych. 
Zainstalowano system do dystrybucji gazów medycznych w sali IOM 
(Intensywnej Opieki Medycznej) wraz z szafą zaworowo-czujnikową.
W wyniku prac modernizacyjnych powstała jednoosobowa sala z węzłem 
sanitarnym przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wymieniono 
także drzwi, wykładziny podłogowe oraz płytki w pomieszczeniach 
sanitarnych i kuchennych. W oknach zainstalowano rolety. Oprócz 
wyposażenia medycznego, na oddziale pojawiły się też ławki dla pacjentów 
i krzesła. Zakupiono nową pościel, kołdry, poduszki, koce i dużo innych 
niezbędnych rzeczy. 

Z
Połączenie Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego
z Oddziałem Skórno - Wenerologicznym w lutym 
br. zaskutkowało zwolnieniem się dodatkowej 
powierzchni, a ta od razu została poddana 
pracom remontowym.

Dzięki modernizacji zwiększyła się 
liczba łóżek neurologicznych z 14 do 
20 oraz udarowych – z 16 do 24.



KIEROWNIK ODDZIAŁÓW
NEUROLOGICZNEGO I UDAROWEGO

DR N. MED. WŁODZIMIERZ WIERZBA
ddział Neurologiczny diagnozuje schorzenia układu nerwowego: 
- leczenie i diagnostyka nowotworów układu nerwowego,

- leczenie padaczki,
- leczenie chorób nerwów obwodowych,
- leczenie i diagnostyka stwardnienia rozsianego,
- leczenie i diagnostyka chorób zwyrodnieniowego ośrodkowego układu 
 nerwowego,
- leczenie zespołów otępiennych,
- leczenie zespołów bólowych korzeniowych i nerwów obwodowych,
- diagnostyka bólów i zawrotów głowy.

W  Oddziale diagnostyka obejmuje wykonywanie badań: 
- EEG,
- doppler tętnic zewnątrzczaszkowych,
- badania Tomografii Komputerowej,
- badania RTG,
- badania USG.

O

Oddziale Udarowym prowadzone jest leczenie trombolityczne 
udarów oraz wczesna rehabilitacja poudarowa. Jednostka 

funkcjonuje w zawierciańskiej lecznicy od 5 lat. Ściśle współpracuje
z Oddziałem Neurologicznym.

Oddział posiada możliwość szybkiej diagnostyki, dzięki całodobowemu 
dostępowi do pracowni Tomografii Komputerowej. 

 Wykwalifikowany personel i posiadana aparatura medyczna zapewnia 
chorym bezpieczeństwo oraz intensywne leczenie w chorobach 
naczyniowych układu nerwowego.

W
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zabezpieczają potrzeby zdrowotne zarówno 
mieszkańców powiatu zawierciańskiego, jak
i myszkowskiego. Tylko w 2016r. hospitalizowano tutaj 
ponad 1400 Pacjentów.

zlokalizowane są w naprzeciwległych lokalizacjach na 
II piętrze pawilonu A Szpitala. 

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY I ODDZIAŁ UDAROWY

Oddział
Neurologiczny

Pielęgniarka Oddziałowa:  Lidia Klimas

Dyżurka pielęgniarek:  (32) 67 40 392

Oddział posiada obecnie  20 łóżek.

Sekretariat:  (32) 67 40 390

Oddział
Udarowy

P.O. Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr Jolanta Cichoń

Dyżurka pielęgniarek:  (32) 67 40 259

Oddział posiada obecnie  24 łóżka.

Sekretariat:  (32) 67 40 271

Oddział ma zabezpieczony dostęp do badań, które są wykonywane w ramach podpisanych umów na podstawie konkursu tj. rezonans magnetyczny 
oraz elektromiografia.

W Oddziale wykonywane są specjalistyczne konsultacje z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej,  chirurgii urazowo-ortopedycznej, 
laryngologii, dermatologii i chorób zakaźnych, a także specjalistyczne konsultacje zewnętrzne z zakresu neurochirurgii, chorób naczyniowych, 
psychiatrii oraz onkologii.

sprawdź w Internecie { }



w Zawierciu

Jeśli
rodzić to

tylko...

Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

Celem naszego działania jest 
bezpieczeństwo Twoje jak i Twojego dziecka. 
Dążymy, aby Twoja rodzina wyszła ze Szpitala do 
domu szczęśliwa, zadowolona z naszych usług, 
ponieważ to właśnie...

Twoje zaufanie  jest dla nas
najważniejsze!

EDUKACJA PRZEDPORODOWA

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

BRAK LIMITÓW PRZY PRZYJĘCIACH!

Nasze poradnie

w ramach programu  ,,Szkoła Rodzenia"
(po 21 tygodniu ciąży)

ul. Powstańców Śląskich 8 609 611 830

ul. Miodowa 14 32 67 40 252

ul. Miodowa 14  32 67 40 252
 32 67 40 323

ul. Piłsudskiego 80 32 67 22 011 (w/148)

 32 67 13 447

ul. Niedziałkowskiego 15 32 67 23 757

W przypadku poradni zlokalizowanych przy

ul. Piłsudskiego 80 i ul. Niedziałkowskiego 15

www.szpitalzawiercie.pl



ŚWIECIE
WITAMY NA

esteśmy dumni, że nasz personel może  
towarzyszyć w tak ważnym momencie. Dlatego, za zgodą rodziców na naszym profilu na portalu 

społecznościowym Facebook i na łamach naszego pisma publikujemy zdjęcia nowonarodzonych dzieci. 
J

Alicja Gola
urodzona 29.09.2017r.

Alicja Koclęga
urodzona 06.12.2017r.

Amelia Madej
urodzona 05.07.2017r.

Anna Wilk
urodzona 06.12.2017r.

Cezary Wołek
urodzony 06.12.2017r.

Franciszek Ziaja
urodzony 29.09.2017r.

Igor Węglarz
urodzony 30.09.2017r.

Kacper Magierowski
urodzony 25.11.2017r.

Kacper Wojewoda
urodzony 20.07.2017r.

Kacper Woldan
urodzony 27.07.2017r.

Kuba Karpiel
urodzony 30.09.2017r.

Lena Zasada
urodzona 19.07.2017r.

Marcel Jeziorowski
urodzony 04.12.2017r.

Nicola Tarnówka
urodzona 29.09.2017r.

Piotr Kaleta
urodzony 06.07.2017r.

Tymoteusz Woźniak
urodzony 27.11.2017r.

Wiktor Kopeć
urodzony 02.12.2017r.

Wiktoria Chrobot
urodzona 15.07.2017r.

Wojtek Stanik
urodzony 23.11.2017r.

Zuzanna Panek
urodzona 05.07.2017r.
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ddział Chorób Wewnętrznych potocznie zwany Interną to największy oddział w strukturze Szpitala. Tylko od stycznia do końca listopada 
bieżącego roku, hospitalizowano tutaj blisko 3250 Pacjentów. To w tym miejscu zapewniana jest szeroka diagnostyka i całodobowe leczenie 

z zakresu chorób układu sercowo- naczyniowego, oddechowego, z zaburzeniami przemiany materii, chorobami endokrynologicznymi, przewodu 
pokarmowego i innych

Oddział Chorób Wewnętrznych posiada 83 łóżka, w tym 4 łóżka w Sali Intensywnego Nadzoru, gdzie odbywa się nadzór kardiologiczny nad 
pacjentami w stanach zagrożenia życia.

Interna  prowadzi szeroką diagnostykę, dzięki dostępowi do: 
- całodobowej możliwości wykonywania badań laboratoryjnych,
- pracowni radiodiagnostyki z możliwością wykonania badań tomografii komputerowej oraz badań  ultrasonograficznych,
- pracowni endoskopii,
- pracowni badań czynnościowych serca (24 godzinna rejestracja czynności serca metodą Holtera, 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego, 
 echokardiografia (UKG), testy wysiłkowe  elektrokardiograficzne).

Pacjentom zapewniane sa konsultacje specjalistyczne z dziedziny neurologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji, okulistyki
i ginekologii.

O

Oddział Chorób Wewnętrznych

Sekretariat: (32) 67 40 381   Dyżurka pielęgniarska: (32) 67 40 309

sprawdź w Internecie { }

(32) 67 40 295

ul. Miodowa 14, pawilon C Szpitala, II piętro

Kierownik oddziału:
lek. med. Edyta Wąsek
Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiolog

P.O. Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Danuta Merda
Specjalista Pielęgniarstwa Zachowawczego
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W razie potrzeby dalszego leczenia specjalistycznego, pacjent w trybie 
pilnym zostaje przekazany do oddziałów specjalistycznych szpitali 
wojewódzkich lub klinicznych.

Personel oddziału nieustannie dąży do poszerzenia możliwości 
diagnostycznych i leczniczych oraz stara się spełniać najnowsze światowe 
standardy w leczeniu schorzeń internistycznych.

W ostatnim czasie Oddział został doposażony 

m.in. w sześć kardiomonitorów 

hemodynamicznych wraz z akcesoriami oraz 

centralą do intensywnego nadzoru pacjentów,  

a także w pompy infuzyjne oraz materace 

przeciwodleżynowe.

 
BLISKO 80% PACJENTÓW
HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIALE
TO OSOBY PO 60 ROKU ŻYCIA. 

SZPITALA
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ZAPEWNIJ SOBIE I SWOIM BLISKIM
 CAŁODOBOWĄ

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA
ORAZ POMOC W NAGŁYCH SYTUACJACH!

KARDIOLOGICZNĄ
TELEOPIEKĘ

Wypełnij formularz i odbierz
darmowe urządzenie EKG

24h
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PRZYCZYNY I OBJAWY
ZAWAŁ SERCA

horoby krążenia są najczęstszą 
przyczyną śmierci Polaków. Statystyki są zatrważające – 

każdego roku na choroby serca umiera ok. 175 tys. osób, co stanowi blisko 46 proc. 
wszystkich zgonów. Wśród najczęstszych chorób układu krążenia wyróżnia się  miażdżycę, zakrzepicę
i zawał serca. Na zawał serca chorują najczęściej osoby po 40 roku życia, zwłaszcza mężczyźni, choć po 65 roku życia kobiety 
chorują równie często.
O zawale serca, jego przyczynach i objawach porozmawiamy z kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych, Specjalistą Kardiolog
          
 Co nazywamy zawałem serca i jakie są jego przyczyny?
Zawał serca to konsekwencja postępującej choroby niedokrwiennej serca. Na skutek wieloletniego odkładania się lipidów w ścianach naczyń 

prowadzących do miażdżycy, może dojść do ograniczenia przepływu naczyniowego. Skutkiem tego jest stopniowe, a niekiedy nagłe i zagrażające 

życiu, ograniczenie zaopatrzenia w tlen i składniki odżywcze dla  poszczególnych narządów, w tym tych najważniejszych – m.in. serca. Narastanie 

miażdżycy to proces powolny. Uszkodzenie blaszki miażdżycowej  pociąga za sobą wiele procesów i przy jednoczesnym gwałtownym skurczu tętnicy 

powoduje zamknięcie naczynia i wystąpienie niedokrwienia mięśnia sercowego. Do głównych czynników  ryzyka wystąpienia zawału serca zalicza się: 

hiperlipidemię, czyli nadmiar „złego cholesterolu” LDL, palenie papierosów, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, otyłość, brak aktywności fizycznej,

a także niewłaściwą dietę. 

 Jakie są objawy zawału serca?
Najważniejszymi i najbardziej charakterystycznymi objawami zawału serca są bóle w klatce piersiowej- bardzo silne, długotrwałe, gniotące, 

dławicowe, często promieniujące do szyi, lewego ramienia, a czasem do brzucha. Bóle te nie ustępują  po nitroglicerynie, która jest stosowana przez 

niektórych pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Częstymi objawami towarzyszącymi zawałowi mogą być: duszność, bladość, poty, kołatanie 

serca, jak też omdlenia, bóle brzucha, nudności, stany podgorączkowe. Zawał serca może być sprowokowany dużym wysiłkiem fizycznym bądź  

sytuacją stresową.

 Jak żyć po zawale? O co w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać? 
Przede wszystkim musimy pamiętać o właściwej diecie (regularnych posiłkach, unikaniu żywności wysoko przetworzonej) oraz odpowiedniej 

aktywności fizycznej. Regularna aktywność fizyczna powinna być skonsultowana z lekarzem w celu dostosowania do stanu zdrowia. Sposób 

odżywiania najlepiej omówić z dietetykiem. Skład i wielkość posiłków powinna być dostosowana do indywidualnego zapotrzebowania chorego- 

występowania innych chorób współistniejących oraz wdrożonego leczenia farmakologicznego. Co istotne- nie zapominajmy o odpoczynku. Zmiana 

stylu życia powinna być trwała, a nie chwilowa. Tylko wtedy jest szansa na dalsze życie bez kolejnego zawału serca.

C

WAŻNE!
Jeśli podejrzewasz u siebie zawał serca, zadzwoń pod numer

     999 / 112
poproś kogoś bliskiego o opiekę i połóż się.

lek. med. Edytą Wąsek.



ddział zapewnia wszechstronną, 
zintegrowaną opiekę holistyczną

w terminalnym okresie choroby 
nowotworowej. Pełną opieką paliatywną 
objęci są też pacjenci ze schorzeniami 
nienowotworowymi, kiedy dolegliwości
w warunkach domowych są niemożliwe do leczenia jak np. ból, duszność, owrzodzenia odleżynowe, i u których leczenie przyczynowe zostało 
zakończone. Działania personelu koncentrują się na łagodzeniu dokuczliwych objawów choroby - w tym dolegliwości bólowych oraz wsparciu 
psychicznym i duchowym pacjentów i ich bliskich. 

Oddział Opieki Paliatywnej wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt służący do leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów jak np. wanna
z hydromasażem, podnośnik elektryczny, pompy do infuzji leków, aparat  do EKG, materace przeciwodleżynowe, gniazda bezpośredniego dotępu do 
tlenu, balkoniki, wózki inwalidzkie. Tylko od stycznia do końca listopada bieżącego roku hospitalizowano tutaj 263 Pacjentów.

O CELEM DZIAŁAŃ MEDYCYNY PALIATYWNEJ NIE JEST 
ZATRZYMANIE PROCESU CHOROBY ORAZ JEGO 
WYLECZENIE, ALE POPRAWIENIE JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB
W TEJ FAZIE CHOROBY.

Oddział Opieki Paliatywnej
Kierownik oddziału:
lek. med. Ewa Luksa

Sekretariat i dyżurka pielęgniarska: (32) 67 40 295

sprawdź w Internecie { }

P.O. Pielęgniarka oddziałowa:
Dorota Gołuchowska
(32) 67 40 295

ul. Miodowa 14, pawilon D Szpitala (budynek Dyrekcji), parter

Dzięki 25 Jubileuszowemu Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Oddział został 
doposażony w 20 łóżek z szafkami przyłóżkowymi, wózki inwalidzkie, ssaki elektryczne oraz 
aparat EKG. 
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WCZESNE 
WYKRYCIE

TO ŻYCIE!

JESTEŚ
PACJENTEM
ONKOLOGICZNYM
Pozwól sobie pomóc!

CHOROBA
NOWOTWOROWA
może dotknąć każdego z nas.
Rak nie wybiera ,  a le gdy już się pojawi nie 
możemy się poddawać,  musimy być si lni
i  walczyć.

?

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU?CO OFERUJE

PAKIET ONKOLOGICZNY ONKOLOGIA BEZ LIMITÓW

To,  czy pacjent chory na nowotwór złośl iwy przeżyje ,  zależy przede 
wszystkim od wykrycia choroby w jak najwcześniejszym stadium. 

Koordynator  Pakietu Onkologicznego

SONDA I ZNACZNIK
DO OZNACZANIA WĘZŁA WARTOWNICZEGO

POZOSTAŁE ZABIEGI

Amputacja nie jest  jedyną drogą do wyleczenia.  
W naszej  placówce z powodzeniem  możemy oznaczyć tzw.  
węzeł  wartowniczy.  Jego zlokal izowanie konieczne jest  dla 
określenia stopnia zaawansowania nowotworu piersi .  

REKONSTRUKCJA PIERSI

Obecnie zabiegi  rekonstrukcyjne są jednym z etapów 
leczenia raka piersi .  Wykonać je możemy jednoczasowo lub 
po pewnym czasie od amputacj i .  Każda kobieta mająca si lną 
motywację do rekonstrukcj i  piersi  powinna mieć taką 
możl iwość.  

-   termoablacja guza wątroby
-  zabiegi  ERCP
-  protezowanie zwężeń nowotworowych przełyku i  wpustu

PORADNIA ONKOLOGICZNA

Centralna Rejestracja:

885 999 177.

(32) 67 40 252.

biała sobota
w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu

 

Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

Walki z rakiem.

Organizowana  we wrześniu br, pod hasłem

{

{

pozwoliła na bezpłatne wykonanie badań
onkologicznych u 349 Pacjentów.
W przypadku 30 osób wykryto chorobę nowotworową. 



PROFILAKTYKA
RAKA   PIERSI
Od dnia 1 lipca 2017 r. Pracownia Mammografii Szpitala Powiatowego w Zawierciu 
realizuje umowę z NFZ w zakresie Profilaktyki Raka Piersi – etap podstawowy oraz 
etap pogłębionej diagnostyki.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Badanie w ramach 
programu można wykonać bezpłatnie raz na 2 lata.

Rejestracji można dokonać osobiście w Pracowni Mammografii lub pod 
numerem telefonu 

Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

(32) 67 40 337.

ZAPOBIEGAJ NIE CZEKAJ

RAK
TO NIE WYROK

szpitalzawiercie.pl

DRODZY

PACJENCI
Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt 

dofinansowany z Funduszy Europejskich 

“Skuteczna profilaktyka raka szyjki macicy, 
szansą na życie”.

Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

Projekt adresowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiet w wieku
25 - 59 lat, które będą mogły wziąć udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjnych na 
temat profilaktyki i diagnostyki wykrywania raka szyjki macicy, a następnie te, które spełnią 
warunki kwalifikowalności, zostaną objęte profilaktycznymi badaniami przesiewowymi. 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod 

numerami:  885 999 147 lub 32 67 40 331.

Więcej informacji na temat programu uzyskają Państwo w naszym szpitalu: w pokoju nr 15, piętro II (budynek 
D – Administracja Szpitala), a także na stronie internetowej szpitala pod adresem www.szpitalzawiercie.pl,
a następnie Realizowane projekty > ,,Skuteczna profilaktyka raka szyjki macicy szansą na życie".
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OPIEKA ZDROWOTNA
NOCNA I ŚWIĄTECZNA

ul. Miodowa 14, Zawiercie

(032) 67 40 400
Parter Pawilonu B - obok Izby Przyjęć

- porada lekarska w warunkach ambulatoryjnych w kontakcie 
 bezpośrednim, telefoniczna lub w przypadkach uzasadnionych 
 stanem świadczeniobiorcy – w miejscu jego zamieszkania (wizyta 
 domowa),
- świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach 
 ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, 
 zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające
 z potrzeby zachowania ciągłości i leczenia lub pielęgnacji (z wyjątkiem 
 pielęgniarskiej opieki domowej  świadczonej w ramach POZ),
- świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, wynikające
 z porady udzielonej przez lekarza w ramach opieki nocnej
 i świątecznej.

wiadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, 

niedziele i święta w godzinach od godziny 8.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego.
Ś

Kiedy skorzystać z Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej?

Jakie świadczenia uzyskamy
w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej?

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej korzystamy w przypadku:
a) nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia,
b) konieczności zachowania ciągłości leczenia w szczególności, gdy:
 - nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym 
 uszczerbkiem zdrowia; gdy takie objawy występują, należy wezwać zespół ratownictwa 
 medycznego,
 - zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej 
 poprawy.



- wizyty kontrolnej, w związku z wcześniej rozpoczętym 
leczeniem,
- recepty na leki stale stosowane w schorzeniu przewlekłym,
- zaświadczenia o stanie zdrowia,
- skierowania do specjalisty.

Izba Przyjęć czynna od 
poniedziałku do piątku

w godzinach od 8:00 do 18:00.

Izba Przyjęć wykonuje czynności 
związane z planowym 

hospitalizowaniem pacjenta na 
podstawie uprzednio 

wystawionego skierowania 
oraz prowadzeniem kolejek 

oczekujących.

Jakich świadczeń nie 
uzyskamy w ramach 
Nocnej i Świątecznej 
Opieki Zdrowotnej?
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W Szpitalu Powiatowym w Zawierciu trwa 
nabór do programu lekowego AMD. 

Serdecznie zapraszamy Pacjentów do kwalifikacji do programu lekowego wysiękowej 
postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem! 

Pacjenta ze skierowaniem od lekarza rodzinnego zapraszamy do Poradni Okulistycznej 
celem wykonania kompletu badań składającego się z OCT - Optycznej Koherentnej 
Tomografii oraz zdjęcia dna oka.

Kolejnym etapem kwalifikacji jest wykonanie Angiografii Fluresceinowej lub Angio - 
OCT (nieinwazyjne badanie dostępne w naszym szpitalu).
Pacjent zakwalifikowany przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Neowaskularnej 
(Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem zostanie 
powiadomiony telefonicznie o pierwszym terminie podania leku. Zapraszamy również 
Pacjentów już zakwalifikowanych do programu AMD.

Więcej informacji  uzyskają Państwo dzwoniąc  pod nr telefonu (32) 67 40 298.

w dni robocze świadczy usługi medyczne w godz. od 18:00 do 22:00, natomiast

w niedzielę, święta i w dni wolne od pracy w godz. od 8:00 do 18:00.

PEDIATRA W NOCNEJ I SWIATECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ



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. 
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Ile naprawdę
czeka się w SOR?

RATUNKOWY
SZPITALNY ODDZIAŁ

lacówki w całym kraju mierzą się z problemem postrzegania SOR jako sposobu na szybszą diagnostykę specjalistyczną - wykorzystywaną 
zamiast kontaktu z lekarzem rodzinnym - co powoduje wydłużenie czasu.

Szpital podejmuje działania mające na celu zapoznanie pacjentów ze specyfiką funkcjonowania  
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W tym celu zorganizowano konferencję z przedstawicielami 
przychodni POZ z całego powiatu, wykonano foldery oraz tablice informacyjne. Temat SOR jest 
nieustannie poruszany w licznych wystąpieniach dotyczących lecznicy. Jak podkreśla dyrekcja placówki, 
wszystkie podejmowane działania mają uspokoić osoby, które twierdzą ,że na SOR bez powodu i zbyt 
długo oczekuje się na przyjęcie przez lekarza. Należy zaznaczyć, że pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy 

mają pacjenci w sytuacjach i stanach wymagających 
reanimacji, stabilizacji funkcji życiowych, przypadkach 
ciężkich urazów i ostrych zatruć, a także chorzy przekazani 
przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.
 Pozostałe osoby prosimy o cierpliwość , tak jak dzieje się we wszystkich oddziałach 
ratunkowych w Polsce. 

P

Z

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Rejestracja: (32) 67 40 222   Sekretariat: (32) 67 40 438

awierciański SOR jest jednym 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. 

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. 



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.

Pacjent wyczekujący. Orientacyjny czas oczekiwania do 8 godzin.

Pacjent Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Pomoc odroczona. Orientacyjny czas oczekiwania do 6 godzin.

Pomoc pilna. Orientacyjny czas oczekiwania do 2 godzin.

Pomoc bardzo pilna. Orientacyjny czas oczekiwania do 15 min.
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WNIOSEK pn. ,,Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych 
poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
Szpitala Powiatowego w Zawierciu.” W ramach programu 
operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu Szpital planuje zakupić 
sprzęt ratujący życie, wśród którego warte szczególnej  uwagi 
są  m.in.: aparat RTG przyłóżkowy, który umożliwia szybką 
diagnostykę przy łóżku pacjenta oraz zautomatyzowany 
system do kompresji klatki piersiowej (urządzenie wykonuje co 
najmniej 100 ucisków na minutę o głębokości 5 cm). 

Koszt całkowity projektu: 799 700,00 PLN

PRZYJĘTO DO FINANSOWANIA
I JESTEŚMY W TRAKCIE REALIZACJI

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.

- 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.

PRZYKŁADY STANÓW NAGŁEGO ZAGROŻENIA 
ZDROWOTNEGO



Dyżury pełnomocnika
poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:00

parter pawilonu A, w pobliżu kiosku
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885 999 152

(32) 67 40 219

pelnomocnik.pacjenta@szpitalzawiercie.pl

Skargi i wnioski można składać
w każdy czwartek od 12:00 do 13:00

pawilon D, budynek Dyrekcji
II piętro, pokój nr 10

PEŁNOMOCNIK DS. PACJENTA
PANI MAŁGORZATA GRABOWSKA

PEŁNOMOCNIK DS. SKARG
I WNIOSKÓW
DR N. MED. SŁAWOMIR MILKA

Drodzy Pacjenci
ażdy Pacjent mający wątpliwości lub obawy czy Jego prawa są przestrzegane, potrzebujący wsparcia i pomocy przy ich egzekwowaniu może 
skorzystać z pomocy Pełnomocnika ds. Pacjenta, którym w naszej placówce jest Pani Małgorzata Grabowska.K

ednocześnie przypominamy, że odpowiedzi na skargi i wnioski udziela Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n.med. Sławomir Milka.J

Z pomocy Pełnomocnika ds. Pacjenta mogą korzystać Pacjenci Szpitala 
oraz osoby działające w interesie Pacjenta (rodzina, przedstawiciel 
ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny).

Do zadań Pełnomocnika ds. Pacjenta należy w szczególności:
1. Czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w Szpitalu.
2. Przyjmowanie skarg, wniosków oraz pochwał od pacjentów i ich rodzin.
3. Wskazywanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw 
 pacjenta.
4. Rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wpływające pytania
 i skargi.
5. Analizowanie Skarg i Wniosków. 



Dyrekcja Szpitala, w imieniu personelu i pacjentów składa 

serdeczne podziękowania Zarządowi Powiatu 
Zawierciańskiego za trzy dotacje na łączną kwotę blisko 

980 tys. zł na zakup niezbędnego sprzętu medycznego 

dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

94 1030 1188 0000 0000 9281 2006
Zachęcamy do wspierania naszej Placówki 
poprzez wpłaty na konto bankowe naszego 
szpitala.

Każda osoba , która byłaby zainteresowana wsparciem naszej lecznicy proszona jest o kontakt pod numerem telefonu:  885 999 147, 

(32) 67 40 331 lub mailowo pisząc na adres: darowizny@szpitalzawiercie.pl. Będziemy wdzięczni za każda okazaną pomoc.

Wydawca: Szpital Powiatowy w Zawierciu
Redakcja: 42-400 Zawiercie, ul Miodowa 14
Redaktor naczelny: Karolina Matuszewska

info@szpitalzawiercie.pl

 
ZAKUPY APARATURY MEDYCZNEJ
DLA SZPITALA POWIATOWEGO
W ZAWIERCIU

Łączna  wartość sprzętu,
który trafił do Szpitala
w latach 2016-2017 to:

2 447 688, 00 zł
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Złóż deklarację do lekarza POZ i odbierz

NASZE PRZYCHODNIE

Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

1 ul. Gałczyńskiego 1 2 ul. Powstańców Śl. 8

3 ul. Niedziałkowskiego 15 4 ul. Piłsudskiego 80

DARMOWY PAKIET BADAŃ
LABORATORYJNYCH

Poradnia Lekarza POZ
(32) 67 22 334, (32) 67 21 921

Poradnia Lekarza POZ
(32) 67 21 948
Poradnia Lekarza POZ dla Dzieci
(32) 67 23 445 (wew. 283)

Poradnia Lekarza POZ dla Dzieci
(32) 67 22 614

Poradnia Lekarza POZ
(32) 67 22 011, (32) 67 22 012 (wew. 128)

* Darmowy pakiet badań laboratoryjnych: przysługuje tylko nowo zadeklarowanym Pacjentom, można go otrzymać po 3 miesiącach 
od dnia złożenia deklaracji.


