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Zespół Redakcji „Sursum Corda”:
redaktor naczelny - S. Lewandowska,
lek. med. W. Ziółkowski,
dr n. med. K. Augustyniak,
mgr G. Mizera,
mgr H. Kaczmarczyk,
E. Szram,
lek med. E. Mandzyn
współpraca Wiadomości Wałbrzyskie

Sympozjum Kardiologiczne 
Wałbrzyski Ośrodek Kardiologii Inter-
wencyjnej Specjalistycznego Szpitala
im. Dr A. Sokołowskiego zorganizował 7 
października Sympozjum Kardiologicz-
ne na temat „Standardy leczenia ostre-
go zespołu wieńcowego (OZW)”. Wykła-
dy prowadzili dr n. med. Dariusz Dudek z 
II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego z  Krakowa oraz dr n. med. Ro-
man Szełemej. W sympozjum udział wzię-
li liczni przedstawiciele środowiska interni-
stycznego i kardiologicznego z naszego re-
gionu. Szczególnie licznie reprezentowa-
ny był personel stacji Pogotowia Ratunko-
wego. Obecni również byli Prof. K. Wrabec  
oraz Prof. W. Kustrzycki, kierownik Klini-
ki Chirurgii Serca A.M. we Wrocławiu.

Mamy Profesora
Od 1 września  w Oddziale Kardiologicz-
nym Specjalistycznego Szpitala im. A. So-
kołowskiego rozpoczął pracę Prof. dr hab. 
Krzysztof Wrabec, do niedawna Ordyna-
tor Oddziału Kardiologicznego w Szpitalu 
Specjalistycznym przy ul. Kamieńskiego we 
Wrocławiu.  Wałbrzyski Ośrodek Kardio-
logiczny zyskał w ten sposób znakomite-
go kardiologa, świetnego naukowca, wybit-
nego klinicystę. Pacjenci natomiast, szansę 
jeszcze lepszej opieki. 

Byliśmy na grzybach!
Dziesiątego września, godzina 4:00, 
Plac Grunwaldzki, załoga szpitala z ple-
cakami i koszykami w dłoni wsiada do 
autobusu. Zadowolenie nie ma granic 
bo…..jedziemy na grzyby! 46 pracowni-
ków Szpitala im. A. Sokołowskiego „za-
atakowało” lasy zielonogórskie w okoli-
cy Przewozu. Pogoda była piękna, wy-
marzona na spacerki po lesie. Humory 
dopisywały tylko…grzybów niewiele. 
Rekordzista zebrał 17 kozaków.
Uśmiechnięty organizator wycieczki 
Kaziu Żywczyk żałuje jedynie, że tym 
razem….nikt się nie zgubił.

Wizyta Ministra 
W dniu 15 września Minister Zdrowia 
Marek Balicki wraz z Senatorem Mi-
rosławem Lubińskim odwiedzili Szpi-
tal im. Dr A. Sokołowskiego. Dyrektor 
Roman Szełemej z gośćmi obejrzał Od-
dział Udarowy, który został utworzony 
w ramach „Programu POLKARD 2003-
2005”, finansowanego ze środków Mi-
nisterstwa Zdrowia oraz Szpitalny Od-
dział Ratunkowy.

Następnie Minister Zdrowia spotkał się 
w sali konferencyjnej z przedstawicie-
lami załogi trzech Wałbrzyskich Szpi-
tali. Minister omówił obecną sytuację 
w służbie  zdrowia.  M. Balicki wyraził 
szacunek i podziw dla pracy całej załogi 
szpitali i gospodarności dyrekcji. Szcze-
gólnie pozytywnie wypowiedział się na 
temat pozyskiwania przez szpital środ-
ków finansowych ze źródeł Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go oraz Ministerstwa Zdrowia. W tym 
zakresie szpitale wałbrzyskie znajdują 
się w ścisłej krajowej czołówce.

Rehabilitacja otwarta 
Wielu znakomitych gości, parlamenta-
rzyści, władze samorządowe, osoby ze 
środowiska lekarskiego, wszyscy oni we 
wtorek 13 września spotkali się na uro-
czystym otwarciu Oddziału Rehabili-
tacyjnego w Specjalistycznym Szpitalu 
Zespolonym im. S. Batorego. Co praw-
da oddział funkcjonuje już od 1 lipca 
(pisaliśmy o tym w pierwszym wyda-
niu „Sursum Corda”) jednak to w poło-
wie września przyszła pora przysłowio-

Konkursy 
W Specjalistycznym Szpitalu Zespolonym 
im. Stefana Batorego zostaną przeprowa-
dzone konkursy na stanowisko pielęgniar-
ki oddziałowej:
Oddziału Urologicznego
Oddziału Rehabilitacji 
Osoby zainteresowane prosimy o składa-
nie dokumentów do 27.10.2005 r. do se-
kretariatu szpitala. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać pod numerem telefonu: 
88-71-888 lub 88 - 71- 878

Pielęgniarce 

Małgorzacie Pietrusiak 
szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Matki
składają pracownicy 

Specjalistycznego Szpitala
Zespolonego im. Stefana Batorego

w Wałbrzychu.

wego „przecięcia wstęgi”. - To pierwszy 
taki oddział w regionie. Byliśmy to wał-
brzyszanom winni – zapewniał dyrek-
tor Roman Szełemej. Dzięki dysponu-
jącemu 27 łóżkami, w pełni dostosowa-
nemu do potrzeb osób niepełnospraw-
nych oddziałowi, pacjenci wymagają-
cy rehabilitacji, nie będą musieli wy-
jeżdżać na leczenie chociażby do Wro-
cławia. Na rehabilitację trafiają przede 
wszystkim pacjenci z ortopedii, chirur-
gii, neurochirurgii i neurologii. Do peł-
ni szczęścia – co podkreślał na otwar-
ciu ordynator Dariusz Rybacki – bra-
kuje tylko korzystnego kontraktu, który 
szpital musi wywalczyć w Narodowym 
Funduszu Zdrowia.

Ordynator Dariusz Rybacki otwiera oddział

Minister Marek Balicki z dyr. Romanem Szełemejem

Profesor Krzysztof Wrabec

Minister Marek Balicki rozmawiał także z pacjentami
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NASI  PRACOWNICY
Jubileusze 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu:
20 – lecie obchodzą: Błażyńska Halina, 
Goszczyńska Bożena, Mandzyn Elżbieta, 
Tanaś Małgorzata, Wierzbięta Joanna, Wi-
śniewska-Janusz Halina, Witkowski Miro-
sław
25- lecie obchodzą: Adamowicz Graży-
na, Baranowski Wojciech, Cepok Krysty-
na, Juszczuk Mariola, Kiełebaj Iwona, Kun-
cewicz Irena, Lipiak Katarzyna, Skupniewicz 
Małgorzata, Spalony Elżbieta, Szram Elżbie-
ta,  Zborowska Barbara, Śmigielska Elżbieta, 
Śleboda Anna, 
30 – lecie obchodzą: Badora Elżbieta, Bą-
czyk Jadwiga, Kisiołek Maria, Ostrowska 
Romualda, Sadowska Janina, Stępień Alicja.
35 – lecie obchodzi: Maleńczak Zdzisława.
Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokołow-
skiego 
wrzesień 2005 r.   
20 – lecie obchodzą: Bartkowiak Izabela - st. 
pielęgniarka Oddział Nefrologiczny, Matela 
Reneta – st. Pielęgniarka  Poradnia Specjali-
styczna,  Śmieszek Renata – st. pielęgniarka  

Oddział Neurologiczny,  Wierzbicka Mario-
la – st. pielęgniarka  Oddział Nefrologiczny.
25 – lecie obchodzą:  Kusza Maria – st. pie-
lęgniarka Odział Chorób Wewnętrznych,  
Targosz Lidia – z-ca pielęgniarki oddziało-
wej Oddział Ortopedyczny,  Zdanuk Wanda 
– st. pielęgniarka Blok Operacyjny 
30 – lecie obchodzą: Kajrowicz Leokadia 
– st. Pielęgniarka Blok Operacyjny,  Jarem-
ko Małgorzata – st. Pielęgniarka Blok Ope-
racyjny,  Romańczuk Maria – st. Pielęgniar-
ka Blok Operacyjny
październik 2005 r.
20 - lecie obchodzą: Kiewra Kazimierz – 
Ordynator Oddział Chorób Wewnętrznych,  
Knioska Violetta – st. Pielęgniarka Oddział 
Kardiologiczny,  Korzuch Karol – palacz 
Dział Obsługi Szpitala, Lebiedź Maria – z-ca 
ordynatora Oddział Nefrologiczny,  Maciąg 
Henryk – st. asystent Oddział Chirurgicz-
ny,  Nitecka Beata – st. pielęgniarka Oddział 
Chorób Wewnętrznych, Paluch – Dziedzic 
Anna sekretarka medyczna Izba Przyjęć
25 – lecie obchodzą: Dąbek Leszek – st. asy-
stent Oddział Intensywnej Terapii, Dziadosz 
Jolanta – st. referent administracyjny Ad-

ministracja,  Madeła Eugeniusz – elektryk 
Dział Obsługi Szpitala
30 – lecie obchodzą: Igielska Maria – salo-
wa Oddział Pulmonologiczny,  Szczęsny An-
drzej – st. asystent Oddział Chirurgii     
Jubilatom dziękujemy za dotychczasowy 
wysiłek i życzymy dalszych pomyślnych lat 
pracy w naszym szpitalu. 
Podnieśli kwalifikacje 
Wśród personelu pielęgniarskiego: 
Grono pracowników legitymujących się ty-
tułem magistra powiększyła pani Krysty-
na Kramarska Oddziałowa Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego – mgr socjologii.
Pani Barbara Dziadosz i pani Danuta Pisal-
ska uzyskały tytuł magistra pielęgniarstwa, 
natomiast panie Bogumiła Pióro i Beata Or-
ganiściak uzyskały tytuł specjalistki w dzie-
dzinie organizacji i zarządzania.
Wśród pielęgniarek specjalizację z organi-
zacji i zarządzania posiada pani Urszula Au-
gustyniak oraz Pani Beata Furmaniak, nato-
miast z pielęgniarstwa epidemiologicznego 
pani Teresa Piksa.

 Dobrze, że nie jestem dyrektorem 
Jedną z niezliczonych umiejętności naszego Pana Dyrektora jest zdolność 
prowokowania mnie do działań, do których zupełnie nie jestem przeko-
nany. Zostałem więc redaktorem mimo wrodzonej niechęci do pisania.
 Jako człowiek starszy, sceptyk i niedowiarek oglądam Nasze Szpi-
tale i zastanawiam się co widzę. Osiągnięcia budowlane Dyrektora są im-
ponujące. W krótkim czasie, w warunkach permanentnego braku pienię-
dzy Dyrektor Roman Szełemej radykalnie zmienił ich wygląd. Tylu ko-
rzystnych zmian nie widziałem w czasie wielu lat pracy, od roku 1972. 
Znając rozmach inwestycyjno – budowlany Dyrektora obawiam się, że 
po dłuższym (wymuszonym przez kodeks pracy) urlopie można mieć 
problemy z poruszaniem się po znanych od lat zakamarkach.
 Pełen podziwu zastanawiam się skąd Dyrektor czerpie fundusze 
na inwestycje. Ponieważ zupełnie nie mam głowy do interesów, z otwar-
tymi szeroko oczami i ustami słucham wyjaśnień. Wprawdzie gubię się już po 2 minutach, ale pozostaje mi nie-
jasne wrażenie, że nie odbywa się to kosztem naszych płac. Po każdej takiej rozmowie rośnie mój podziw dla 
zdolności Dyrektora R. Szełemeja, ale przychodzi jednak refleksja czy nie należy więcej inwestować w ludzi. Żal 
mi niektórych pielęgniarek i lekarzy skuszonych lżejszą pracą i wyższymi zarobkami w innych szpitalach. Oczy-
wiście nie ma ludzi niezastąpionych, praca w szpitalu jest ciekawa, niekiedy pasjonująca, każdy dyrektor musi 
zwiększać wydajność, minimalizować koszty, ale….
Lenin mówił, że kadry są najważniejsze.
Jak tak się rozglądam i rozmyślam dochodzę do jedynie słusznego wniosku – dobrze, że nie jestem dyrekto-
rem.

lek. med. Wojciech Ziółkowski
Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej
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 Pierwszego dnia października w szczawieńskim 
„Dworzysku” na spotkaniu integracyjnym spotkały się 
trzy szpitale tj. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda So-
kołowskiego, Specjalistyczny Szpital Zespolony im. Stefa-
na Batorego oraz Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowot-
nej Nad Matką i Dzieckiem. 
 Pogoda była jak na zamówienie, słońce świeci-
ło, humory dopisywały wszystkim uczestnikom, frekwen-
cja prawie 100 procentowa. Spotkanie uroczyście otwo-
rzył dyrektor Roman Szełemej, po czym uczestnicy roz-
poczęli wesołą zabawę. Muzyka grała bez przerwy od sa-
mego początku niemal do rana.... Kobiety były w przewa-
dze ilościowej, dlatego nieliczna grupa mężczyzn musiała 
się sporo napocić, aby sprostać koleżankom kondycyjnie. 
Udało im się to. Uczestnicy swobodnie chodzili po całym 

Pogoda jak na zamówienie i prawie 100 % frekwencji. Tak było na zabawie
integracyjnej pracowników trzech wałbrzyskich szpitali. Impreza odbyła się 

dzięki inicjatywie związków zawodowych tych placówek. 

Gorąco i tanecznie w Dworzysku 

Spójrzcie na tę parę. Czyż nie miły widok? Bawią się, śpiewają w duecie, jak więk-

szość zresztą na parkiecie.

Obsługa spalarni do stołu zasiadła. Nastrój piwkiem poprawiła, i dobrze się bawiła 
Pani Joanna listy kontroluje oraz bony rozdaje, aby wszyscy dostali i nam z 
głodu nie poumierali. 

Pan Dyrektor zasiadł w gronie organizatorów spotkania i zapytał o ich zdania. Odpo-

wiedź była zadowalająca i uśmiech na twarzy wywołująca.

Halinka S siły ma niewyczerpane i Pana Dr T. Obelindę obtańcowywała. Przez co, jak widać, uśmiech zadowolenia na twarzy miała.

Panie ze Szpitala Dziecięcego zasiadły przy długim stole, przy parkiecie i były za-

chwycone jak nikt na świecie.
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Pogoda jak na zamówienie i prawie 100 % frekwencji. Tak było na zabawie
integracyjnej pracowników trzech wałbrzyskich szpitali. Impreza odbyła się 

dzięki inicjatywie związków zawodowych tych placówek. 

Gorąco i tanecznie w Dworzysku 
„Western City” nawiązywali rozmowy, wymieniali poglą-
dy,  poznawali się nawzajem. Po wyczerpujących tańcach, 
którym nie było końca każdy z uczestników mógł posilić 
się  grochówką,  bigosem lub kiełbasą, a pragnienie gasił 
zimnym piwem. Podczas wesołej zabawy było dużo śmie-
chu i śpiewu, co niektórzy przypłacili utratą głosu lub 
chrypką w dniu następnym. Figury które tańczący wymy-
ślali i intensywność tańców doprowadziła większość do 
bóli stawowo-mięśniowych. Wszystko to zostało uwiecz-
nione i umieszczone w intranecie szpitalnym.
 Po roku intensywnej pracy w szpitalach takie 
spotkanie z pewnością rozładowuje nagromadzoną w 
każdym człowieku złą energię i naładowuje pozytywną. 
Niech żałuje ten kto nie był !

Pani Dyrektor wesoło tańcuje i jak widać dobrze się czuje. Panie z jednym Panem 
w kółeczku tańcują i też świetnie się czują.

Histopatologia jak widać zgłodniała. Dobry apetyt miała. Bigos smakował, 

piwo schładzało, no i nastroje poprawiało.

Jak widać frekwencja dopisała. Parkiet pełen ludzi, aż radość w sercu budzi 

Czy poznajecie te wesołe twarze? To anestezja i reanimacja z…dodatkami.

Buzia się śmieje, dusza szaleje, kondycja dopisuje. Każdy dobrze się czuje!

i chłopaki i dziewczynki mają wesołe minki

INTEGRACJA

Oddział Pulmonologii – cóż za widok miły, że choć  z jednego oddziału w całości 
lekarki przybyły!
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Tutaj trzeba nie tylko leczyć, ale także umieć opiekować się chorymi maluchami i 
dogadywać się z młodzieżą. - Jesteśmy niewielkim, ale zgranym zespołem
– podkreśla Ordynator Oddziału Pediatrycznego lek. med. Elżbieta Mandzyn.  

Oddział Pediatryczny 
 Oddział jest następcą dawnego 
oddziału zwanego Interną Dziecięcą. Na 
oddziale leczone są dzieci od 2 miesiąca do 
18 roku życia. Na 4 salach jest łącznie 16 łó-
żek. 
Na oddział trafiają pacjenci ze schorze-
niami:
- układu moczowego: wady, kamica, za-
każenia, choroby nerek, moczenie dzien-
ne i nocne,
– układu pokarmowego: choroba wrzodo-
wa, refluks żołądkowo-przełykowy, zabu-
rzenia wchłaniania, bóle brzucha,
– zapalnych chorób narządu ruchu: zapale-
nia stawów, mięśni, choroba reumatyczna,
– diagnostyka i leczenie niedokrwistości,
– diagnostyka zaburzeń wzrastania i roz-
woju.
Tu także odbywa się wstępna diagnosty-
ka chorób hematologicznych, endokryno-
logicznych, kardiologicznych, które na-
stępnie wymagają kontynuacji leczenia w 
ośrodkach klinicznych Wrocławia.
Na oddział trafiają chorzy z zatruciami 
wszelkiego autoramentu, zarówno przy-

padkowe tyczące zwykle małych pacjentów 
– są to leki, substancje chemiczne, rośliny, 
grzyby; jak i samobójcze lub demonstra-
tywne – to zwykle dotyczy starszych dzie-
ci i młodzieży.
Ważnym problemem i niestety coraz częst-
szym są zatrucia w następstwie spożycia al-
koholu i/lub narkotyków. Stąd współpraca 
z psychologiem i psychiatrą zatrudnionymi 
w naszym zespole staje się niezbędnym ele-
mentem leczenia i prewencji.
 Kadra lekarska Oddziału Pedia-
trycznego choć nieliczna, w osobie Ordy-
natora pani lek. med. Elżbiety Mandzyn 
– pediatry z II stopień specjalizacji, któ-
rej „konikiem” jest ultrasonografia i reu-
matologia, zastępcy ordynatora pani lek. 
med. Ewy Szafrańskiej – pediatry z II sto-
pień specjalizacji i w trakcie specjalizacji z 
nefrologii oraz młodej asystentki pani lek. 
med. Magdaleny Babczyńskiej dobrze za-
powiadającego się pediatry, znajduje jesz-
cze czas na poszerzanie swojej wiedzy oraz 
zainteresowania pozazawodowe.

Praca na oddziale. Sprawy pacjentów omawia Ordynator lek. med. Elżbieta Mandzyn oraz siostra za-
biegowa Irena Kuncewicz 

Personel Oddziału Pediatrycznego wraz z Ordynatorem lek. med Elżbietą Mandzyn



6 7NASZE ODDZIAŁY

Oddział Pediatryczny posiada akredytację do szkoleń z zakresu 
pediatrii lekarzy stażystów podyplomowych, lekarzy rodzinnych i 
specjalistów z pediatrii.
Kadra pielęgniarska oddziału to doświadczony, zgrany i świetnie 
współpracujący zespół fachowców z prawdziwego zdarzenia, umie-
jących opiekować się chorymi maluchami, jak    i „dogadywać się” 
z młodzieżą.

lek. med. Elżbieta Mandzyn

10 – letnia Marlena dopiero rozpoczęła leczenie na Oddziale Pediatrycznym. 
Na zdjęciu wraz z mamą Anetą i babcią Danutą 

Radziu ma 11 miesięcy. Jest poważnie chory. Z powodu 
częstych nawrotów przebywa, z krótkimi przerwami
w sanatorium i w naszym oddziale praktycznie
od urodzenia. Jego światem jest mała szpitalna salka,
czyste, białe ściany, widok za okno, szum pracujących
respiratorów....

Wszystko dla dziecka
Mimo tego z pokorą znosi wszelkie za-
biegi. Czasami bezgłośnie płacze, rurka 
trachestomijna ratuje mu życie, ale nie 
pozwala wydobyć głosu. Po paru mi-
nutach zapomina o bólu i z uśmiechem 
wita każdą wchodzącą osobę. Jedynie 
na widok mamy, która przyjeżdża z da-
leka, Radziu przestaje się wszystkim in-
teresować. Jego oczy i cała buzia śmieją 
się radośnie, a maleńkie rączki wycią-
gają się niecierpliwie w kierunku uko-
chanej osoby. Cieszy się każdą chwilą. 
Nasza praca
... to pomoc niesiona małym pacjen-
tom i ratowanie im życia. To podawane 
leki, kroplówki, zmiana opatrunków, 
pampersów, ale również i słowo po-
ciechy, uśmiech. Zdecydowana więk-

szość wykonuje te czynności odru-
chowo, często bezinteresownie. Są jed-
nak i tacy którym przywołanie uśmie-
chu na usta i wypowiedzenie życzliwe-
go słowa, czy nawet podejście do pa-
cjenta przychodzi z niemałym trudem. 
A w momencie zakończenia pracy na-
sza dusza egoisty, malkontenta i pienia-
cza bierze górę. Narzekamy na wszyst-
ko: pieniądze, pracę, własne dzieci, są-
siadów, niedostatki własnej urody. Jest 
jeszcze inna grupa ludzi. Dla nich pra-
ca to rzecz najważniejsza. Potrafią po-
święcić cały wolny czas, rozmowy z 
rodziną i przyjaciółmi, sen, aby przy-
bliżyć sobie znaczenie słów: kariera, 
awans, dokładna realizacja zamierzo-
nych planów. Ci ludzie nie potrafią cie-

szyć się życiem. Krótkie okruchy co-
dziennej radości dla nich nie istnie-
ją. Każdy dzień przeżyty przez Radzia 
powoduje uśmiech szczęścia na twa-
rzy jego mamy. Każda życzliwa twarz 
pochylona nad naszym małym pa-
cjentem sprawia, że jego oczy jaśnie-
ją. Spróbujmy, jak bohater naszego ar-
tykułu, zauważyć piękno chwili. Uczy-
my się cieszyć życiem od dzieci. Uśmie-
chajmy się często, prawdziwie i spon-
tanicznie. Znajdźmy czas na przyjaźń 
i miłość. Znajdźmy czas dla drugiego 
człowieka.
Za każdą uśmiechniętą twarz Radziu 
podziękuje Wam swoim najpiękniej-
szym uśmiechem.

Anna Śleboda

Jedenastomiesięczna pacjentka Lena podczas wi-
zyty naszego fotografa nie kryła radości. Następ-
nego dnia wychodziła do domu.
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Od wiedzy i szybkości decyzji pracujących tu lekarzy często zależy życie
pacjenta.Tutaj nie ma miejsca na pomyłki, a personel medyczny musi trafnie 
rozpoznać obajawy i zdecydować, gdzie i jak chory powinien być leczony.
To niełatwe, bo trzeba znać się niemal na wszystkim: od objawów chorobowych 
o podłożu neurologicznym, poprzez endokrynologiczne do onkologicznych etc. 
Mowa oczywiście o oddziale chorób wewnętrznych. Szpital im. S.Batorego w 
Wałbrzychu dysponuje aż dwoma takimi oddziałmi, dziś przedstawiamy
pierwszy z nich.

Odział I Chorób Wewnętrznych
 Po tym jak zapadła decyzja o po-
łączeniu wałbrzyskich szpitali oddział I 
chorób wewnętrznych został przeniesio-
ny do nowoczesnego budynku w którym 
zajmuje 3 piętro. Pozostałe dwa piętra 
oddano do dyspozycji oddziałom dzie-
cięcym. Budynek stanowi nowoczesną i 
funkcjonalną jednostkę architektonicz-
ną, spełniającą wszelkie wymogi unijne. 
Wysoki standard wykończenia oddziału, 
stwarza bardzo przyjazny klimat dla ho-
spitalizowanych pacjentów. Wykształco-
ny, bardzo serdeczny peronel medyczny, 
zwłaszcza, młoda, pełna zapału, a jedno-
cześnie juz wykształcona kadra lekar-
ska sprawia, że pacjenci mają poczucie 
bezpieczństwa, podmiotowości postę-
powania diagnostycznego 
i terapeutycznego. Możli-
we jest to dzięki dostępo-
wi do szybkich i nowocze-
snych metod disgnostycz-
nych-inwazyjnych i niein-
wazyjnych.
Prawidłowe funkcjonowa-
nie oddziału nadzoruje Or-
dynator Ewa Szadok. Poza 
nią chorymi opiekuje się sze-
ścioro lekarzy w większości 
specjalistów II-ego stopnia. 
W procesie pielęgnacyjno-
leczniczym uczestniczą rów-
nież bardzo dobrze wyszko-
lone pielęgniarki, których 
pracą kieruje siostra oddzia-
łowa Violetta Rzepka.
Pozytywny  wpływ na wize-
runek oddziału, zapewnia-
ją zaangażowane w pracę pa-
nie salowe.
 Wysoki standard od-

działu, dostęp do aparatury jest czynnikiem mo-
bilizującym dla całego personelu do ciągłego 
szkolenia się, zdobywania stopni specjalizacyj-
nych i podspecjalizacyjnych, zarówno przez ka-
drę lekarską, jak i pielęgniarską.
Ordynator Ewa Szadok, wymaga zaróno od sie-
bie, jak i od całego personelu ciągłego uzupełnia-
nia wiedzy na temat nowoczesnych sposobów le-
czenia i diagnostyki.
- Bierzemy udział w konferencjach naukowych, 
szkoleniach, kursach. Organizujemy również 
szkolenia wewnątrzoddziałowe- wylicza Ordyna-
tor Oddziału I Wewnętrznego Szpitala im. S. Ba-
torego.
Szkolą się i dokształcają również pielęgniarki.
- Obecnie trzy panie są w trakcie specjalizacji z or-

Doświadczona kadra i przyjazna atmosfera. To ważne atuty oddziału 

Ordynator lek. med. Ewa Szadok 
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ganizacji i zarządzania, dwie już ją ukoń-
czyły i kontynuują naukę na studiach pie-
lęgniarskich, kolejne dwie są w trakcie 
specjalizacji zachowawczej - mówi Vio-
letta Rzepka, pielęgniarka oddziałowa.
- Oddział Wewnętrzny charakteryzuje się 
tym, iż trafiają tu pacjenci z najróżniej-
szymi dolegliwościami. Dominują pa-
cjenci przewlekle chorzy, którzy po zdia-
gnozowaniu i ustaleniu leczenia wyma-
gają nadal profesjonalnej, całodobowej 
opieki. Dlatego czesto przekazywani są 
do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych 
- tłumaczy lek. med. Ewa Szadok.
Jak dalej mówi - Staramy się wykorzy-
stać nasze możliwości diagnostyczne. 
Dzięki uprzejmości lekarza Wojciecha 
Baranowskiego możemy wykorzysty-
wać wysokiej klasy aparat USG do ba-
dania naszych pacjentów - USG serca, 
jamy brzusznej, tarczycy itd.
Dysponujemy również aparatem Hol-
tera do całodobowego zapisu pracy serca. 

Ten aparat wykorzystywany jest również 
przez oddziały dziecięce oraz inne oddzia-
ły Szpitala im. S. Batorego. Dzięki zabez-
pieczeniu w taki sprzęt, pacjenci nie mu-
szą być odsyłani do innych jednostek.W 
sprawnej diagnostyce pomagają nam spe-
cjaliści z innych oddziałów m.in.: laryn-
gologii, zakaźnego, okulistycznego oraz 
specjaliści ze Szpitala im. A. Sokołow-
skiego.
Od dnia 1 października bieżącego roku 
oddział liczy 39 łóżek zamiast 45, ze 
względu na konieczność dostosowania 
się do wymogów unijnych.
- Nie mamy w związku z tym żadnych 

Mierzenie ciśnienia należy do codziennych obowiązków pielęgniarki Marzeny Trynkiewicz. Na zdjęciu

z 19 – letnim pacjentem Darkiem 

Oddziałowa kuchnia pracuję pełną “parą”. Salowa Lucyna Olszewska w trakcie wydawania obiadów  

Ktoś musi zadbać także o papierkową robotę. Na zdjęciu pielęgniarka
odcinkowa Irena Sojka 

obaw, bowiem szpitale w całej Europie idą w kierunku skró-
cenia czasu pobytu pacjentów w oddziale do niezbędnego 
minimum. Dzięki sprawnej i nowoczesnej diagnostyce łóżka 
zostają w pełni wykorzystane- tłumaczą lekarze.
Chorzy zawsze mogą liczyć na pomoc lekarzy i pielęgnia-
rek w uzyskaniu wiedzy na temat swojej choroby, samo-
pielęgnacji i samokontroli. Dzięki takiej pomocy persone-
lu, pacjenci już po wyjściu ze szpitala łatwiej radzą sobie ze 
swoją chorobą i kontynuacją leczenia w domu.
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Oddział aż lśni nowością. Przestronne sale, sprzęt medyczny najnowszej
generacji, a do tego miły i fachowy personel. To cechy charakterystyczne dla
Oddziału Neurologii, którego  lekarze mają ciągły dostęp do nowoczesnej dia-
gnostyki. Od roku w ramach Oddziału Neurologii działa też pododdział
udarowy.  Jego powstanie było przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. 

Trzymają nerwy na wodzy
Oddział Neurologii w Szpitalu im. A. Sokołowskiego 
 Neurologia w placówce im.dra A. 
Sokołowskiego w Wałbrzychu istnieje od 
czasu otwarcia  Szpitala Górniczego, czyli 
od 1973 roku. Wówczas był to jeden Oddział 
Neurologiczno-Neurochirurgiczny Na jego 
czele stał Prof. Jerzy Hołyst. Później stwo-
rzono dwa odrębne oddziały- ordynatorem 
Neurologii została dr n. med. Janina Łazow-
ska-Jurkanis, a jej następczynią była Izabe-
la Krawczyk. Od 2000 roku placówką kieru-
je Maria Krużewska-Orłowska. Do pomo-
cy ma oddany i fachowy personel lekarski: 
zastępcę Małgorzatę Jurczok, Ewę Wagner, 
Katarzynę Krawczyk-Rojek, Janettę Ko-
ścielską, Annę Różycką, Sylwię Chrapu-
stę, Małgorzatę Mularską oraz zespół pie-
lęgniarski na czele z nieocenioną siostrą od-
działową Urszulą Augustyniak. 
 Neurologia to przede wszyst-
kim diagnostyka i leczenie chorób naczy-
niowych ośrodkowego układu nerwowego 

(udary mózgu), chorób neurodegeneracyj-
nych , padaczek. W oddziale leczone są też  
zespoły demielinizacyjne (stwardnienie roz-
siane), bólowe zespoły korzeniowe na pod-
łożu zmian zwyrodnieniowo-dyskopatycz-
nych kręgosłupa, a także polineuropatie . 
Nowocześnie po remoncie 
Niedawno zakończył się remont. Teraz od-
dział lśni nowością. Podłogi utrzymane są 
w niebieskiej tonacji, sale schludne i prze-
stronne. Nie ma mowy, by pacjenci leżeli 
jeden obok drugiego w tłoku. - Dysponuje-
my 28 łóżkami, które praktycznie przez cały 
czas są zajęte, ale warunki pobytu są napraw-
dę komfortowe – informuje Maria Krużew-
ska-Orłowska. Szefostwo placówki może 
być dumne. Sprzęt, który zgromadzono w 
oddziale można śmiało zaliczyć do najno-
wocześniejszej aparatury, jaka obecnie do-
stępna jest na rynku. Neurologia dysponu-
je dwiema pracowniami diagnostycznymi 
(Dopplerowską oraz Pracownią EEG), salą 
gimnastyczną przeznaczoną do ćwiczeń re-
habilitacyjnych. To właśnie w niej pacjenci 

NASZE ODDZIAŁY

Personel oddziału neurologicznego w pełnej krasie 

Pracownia diagnostyczna EEG...
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dochodzą do pełnej sprawności  będąc reha-
bilitowanymi wg nowoczesnych metod (Bo-
bath, PNF).  – Mamy całodobowy dostęp do 
nowoczesnej diagnostyki neuroobrazowej, ta-
kiej jak tomografia komputerowa i magne-
tyczny rezonans jądrowy, a także możliwość 
wykonywania na miejscu badań naczynio-
wych (angio-TK i DSA). Jedyną rzeczą, która 
przydałaby się jeszcze u nas jest aparat do ba-
dań EMG. Myślę, że kiedyś się go doczekamy 
– uśmiecha się Maria Krużewska-Orłowska. 
Dużą zaletą  jest fakt, że na jednym piętrze 
z Oddziałem Neurologii sąsiaduje  Oddział 
Neurochirurgii.W związku z powyższym  
pacjenci, którzy wymagają leczenia neuro-
chirurgicznego nie muszą być odsyłani do 
odległych placówek. 
Za bary z udarem
Znakomitym pomysłem było otwarcie
1 stycznia 2005 roku  pododdziału udaro-
wego. - Wygraliśmy konkurs ogłoszony przez 
Ministerstwo Zdrowia, które sfinansowało 
zakup specjalistycznego sprzętu – mówi Or-
dynator Oddziału Neurologii. Pododdział 
dysponuje kardiomonitorami, respirato-
rem, pompami infuzyjnymi, aparatem USG-

Doppler (służącym 
do oceny przepływów  
w tętnicach dogło-
wowych i wewnątrz-
czaszkowych). Na 
“udarówce” są dwie 
specjalnie wydzielo-
ne sale intensywnego 
nadzoru, gdzie jed-
nocześnie może prze-
bywać ośmiu pacjen-
tów. Pododdział li-
czy łącznie 13 łóżek. 
Jest on zaledwie jed-
nym z trzech na Dol-
nym Śląsku. Pozosta-
łe dwie placówki uda-
rowe są we Wrocła-
wiu. Dzięki zwycięstwu w innym konkur-
sie Ministerstwa Zdrowia wałbrzyski pod-
oddział otrzymał pieniądze na specjalistycz-
ne leczenie trombolityczne (rt-PA) chorych 
z udarem mózgu. Jest to najnowocześniej-
sza terapia farmakologiczna zgodna z zale-
ceniami m.in. WHO- Deklaracji Helsing-
borgskiej, Europejskiej Inicjatywy Udaro-

wej i Amerykańskiej Akademii Nerologicz-
nej. Wymiernymi korzyściami wynikający-
mi z leczenia pacjentów z udarem mózgu w 
pododdziale udarowym jest mniejsza liczba 
powikłań ogólnomedycznych, mniej nasilo-
na niesprawność poudarowa, niższa śmier-
telność oraz krótszy pobyt w szpitalu. 

... i pracownia dopplerowska to jedne z najważniejszych miejsc na oddziale
W sali gimnastycznej przeznaczonej do ćwiczeń rehabilitacyjnych pacjenci do-
chodzą do pełnej sprawności 

Pacjenci mogą liczyć w każdej chwili na fachowy i miły personel 

Pododdział udarowy dysponuje kardiomonitorami, respiratorem, a także pom-
pami infuzyjnymi
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Pacjenci na każdym kroku powtarzają, że nowoczesna aparatura jest ogromną 
zaletą oddziału neurologicznego
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Akcję pożarową prowadzono w pełnym rynsztunku zabezpieczającym straża-
ków przed ewentualnymi niebezpieczeństwami.

Na teren szpitala wjechały cztery wozy bojowe Miejskiej Straży Pożarnej.

Dym na dachu budynku oddziałów dziecięcych, cztery jednostki straży pożarnej 
na terenie szpitala, ewakuacja personelu i pacjentów, zabezpieczenie terenu...
Na całe szczęście to tylko ćwiczenia.  

Pożar w Batorym

Ewentualną ewakuację chorych jak i personelu można było przeprowdzić dzię-
ki nowoczesnemu sprzętowi strażackiemu. 

W dniu 28 września Komenda  Miejskiej  Straży Pożarnej o godzinie 
10:00 przyjęła zgłoszenie o pożarze jaki powstał na poddaszu budyn-
ku oddziałów dziecięcych. Po 10 minutach od zgłoszenia zaistniałe-
go pożaru na teren szpitala wjechały cztery „jednostki” straży pożar-
nej, które po przeprowadzeniu szybkiego rozeznania sytuacji przystą-
piły do zabezpieczenia terenu, przygotowania personelu do ewakuacji 

Jak widać personel szpitala jest prawidłowo przygotowany do tego rodzaju akcji.

chorych oraz akcji mającej na celu zlokalizowanie źródła pożaru któ-
rym okazała się być maszynownia  dźwigu windowego.
W tym momencie akcję przerwano.
To na szczęście były tylko ćwiczenia które trwały trzy dni i miały na 
celu zaznajomienie pracowników Straży Pożarnej z obiektem jak rów-
nież skontrolowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w jakie obiekt 
został  wyposażony. Sprawozdanie sporządzone przez przeprowadza-
jącego akcję zastępcę dowódcy JRG 1 KM PSP w Wałbrzychu kapita-
na Krzysztofa Szyszkę potwierdza, że stan techniczny obiektu jak i 
jego nowoczesnych zabezpieczeń jest bardzo dobry.

Ploteczki...
Na ślubnym kobiercu stanęli 
- lek. med. Jolanta Korbasiewicz z Krzysztofem
- Rafał Czechowicz z Bożeną Sidor
- Lek. med. Maciej Barszczewski z Hanią
Mamą po raz drugi zostały pielęgniarki z Od-
działu AiT Szpitala Sokołowskiego Magda 
Olejniczak (córka), Ewa Chlebowska (córka), 

z Oddziału Chorób Płuc Mariola Pojasek (sy-
nek) oraz z Oddziału Ratunkowego Ewa Ka-
mińska (synek) i Ewelina Zając – Zajda (sy-
nek). Babcią po raz drugi została salowa z AiT 
Irena Charewicz. 
Mamą po raz pierwszy została pielęgniarka z 
AiT Szpitala im. S. Batorego Monika Rybka 
– synek. Mamą  po raz drugi została pielęgniar-

ka z Oddziału Chorób Zakaźnych Iwona
Kaczmarczyk- córka.  
Babcią została kasjerka Szpitala im. Batorego 
Jagoda Stawiska - wnuczka Martynka, nato-
miast dziadkiem został  lek med. Władysław 
Wojtkiewicz - wnuczek Miłosz. 
Gratulujemy!

ŻYCIE  SZPITALA
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W codzienne życie wałbrzyskiego szpitala wpisana jest obecność nauczycieli i wychowawców. 
Są to pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 16 działających w ramach
Zespołu Szkół Przyszpitalnych.

Nauczyciel w białym fartuchu

Zespół Szkół Przyszpitalnych
W Wałbrzychu
ul. Batorego 4

Tel. /fax 842-11-91

ją się bez dzwonków, 
a czas ich trwania za-
leży od samopoczucia 
ucznia i wskazań lekar-
skich. Dzieci nie mu-
szą szukać nauczycie-
li, to oni przychodzą 
do sal, w których leżą 
chorzy uczniowie. I, o 
dziwo, już po pierw-
szych spotkaniach  są 
oczekiwani nie tylko 
przez najmłodszych. 

Także gimnazjali-
ści czekają na nauczy-
ciela. Z radością wita-
ją nas uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych i 
przedszkolacy, z który-
mi pracujemy społecz-
nie. Prowadzimy zaję-
cia dydaktyczne i wy-
chowawcze. 
Wszystkie działa-
nia podporządkowa-
ne są jednemu celo-

Zajęcia prowadzone są nie tylko z najmłodszymi. Ze szkoły korzysta także mło-
dziez gimnazjalna oraz uczniowie szkół średnich 

 O specyfice nauki stanowią warun-
ki, w jakich odbywają się zajęcia oraz fakt, że 
uczniem jest chore dziecko. Dla nauczycie-
li najważniejsze jest wspomaganie procesu le-
czenia. Nasz uczeń ma być  przede wszystkim 
zdrowy. 
Nauczyciele i wychowawcy to doskonali peda-
godzy terapeuci, ludzie pragnący, by w szkole 
każdy czuł atmosferę spokoju, bezpieczeństwa 
i życzliwości. 
 Szkoła jest nieco inna niż placów-
ka ogólnodostępna. Wprawdzie realizujemy 
obowiązujące programy, ale lekcje odbywa-

wi: wspomaganiu ucznia w powrocie do zdro-
wia. Współpracując z personelem medycznym 
i rodzicami staramy się pomóc dziecku w bu-
dowaniu prawidłowego obrazu choroby. Stara-
my się, by dziecko jak najmniej myślało o cho-
robie, nie myślało o rozłące z najbliższymi. Dą-
żymy do tego, by nasz uczeń rozmawiał o pro-
blemach, chętnie współpracował w grupie, był 
otwarty i zaangażowany w rozwiązywanie pro-
blemów swoich i swoich bliskich. Pomagamy 
w szybkiej adaptacji  w placówce szpitalnej; 
staramy się, aby nasi uczniowie czuli się tutaj 
bezpieczni, radośni i akceptowani przez swo-

ich rówieśników. 
Nauka i zabawa odbywa się w pięknych, ko-
lorowych pomieszczeniach szpitalnych de-
korowanych przez naszych uczniów. Dzieci i 
młodzież miło spędzają czas dzięki tym któ-
rzy wspierają nas w codziennej pracy: przede 
wszystkim współpracującym z nami lekarza-
mi na czele z lekarzem naczelnym lek. med.  
Elżbietą Mandzyn, pielęgniarkami, z szefują-
cą im siostrą Bernadettą Kosmalską, i wszyst-
kim pracownikom szpitala oraz licznym spon-
sorom. 

Dyrektor dr Halina Noszczyk 

Personel  Zespołu Szkół Przyszpitalnych wraz z wychowankami. Od prawej siedzi Joanna Tarnawska, 
dyr. Halina Noszczyk, Wioletta Warchał. Od prawej stoi Małgorzata Dębicka i Zdzisława Wierzbińska. 
Na zdjęciu brakuje Olgi Wojciechowskiej, Agnieszki Zając i Marii Łazar 

Nauka i zabawa odbywa się w pięknych, kolorowych pomieszczeniach szpitalnych deko-
rowanych przez samych uczniów
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- W badaniach i nauce nad chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy
przeważa pogląd, że jej główną przyczyną jest bakteria - Helicobacter
pylori– mówi lekarz medycyny, specjalista chirurgii ogólnej,
lek. med. Wiktor Jaremko. Obala tym samym powszechną opinię, jakoby
głównym winowajcą odpowiedzialnym za pojawienie się wrzodów był: stres, pa-
pierosy, alkohol, czy ostre przyprawy. – Te czynniki mają jednak ogromny wpływ
na rozwój choroby, powiedzmy, że w 50 proc. odpowiada za nią bakteria, a drugie 50 
proc. to wspomniane używki, stres itd. – podkreśla stanowczo lek. med. Jaremko.

Wrzody – prawda i mity
Winę za chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy ponosi bakteria

lek. med. Wiktor Jaremko

 - Helicobacter pylori jest 
bakterią, która albo w organi-
zmie występuje i wówczas zwięk-
sza się ryzyko wystąpienia choro-
by, albo jej nie ma i wrzody się nie 
pojawią – mówi lek. med. Wik-
tor Jaremko. Jak podkreśla, jest 
ona obecna w organizmie oko-
ło 60 proc. społeczeństwa w ogó-
le. – Każdy zaniepokojony swoim 
stanem zdrowia może sprawdzić, 
czy jest w grupie zwiększonego 
ryzyka i wykonać specjalne bada-
nia. Ma u nas do dyspozycji peł-
ną „diagnostykę”. Trzeba jednak 
pamiętać, że samo potwierdzenie 
obecności bakterii, nie obliguje le-
karzy do podjęcia działań. Odpo-
wiednie kroki podejmowane są w 
momencie wystąpienia objawów 
chorobowych – dodaje lek. med. 
W. Jaremko. 
Niekorzystne wyniki badań po-
winny być jednak wskazówką, 
„nosiciel” powinien zadbać o 
dietę i styl życia, aby nie przy-
czynić się do pogorszenia stanu 
zdrowia. 
Objawy wrzodów to silne bóle 
w nadbrzuszu, pieczenie i pale-
nie, często ustępują po posiłku. 
Ale nie jest to regułą, bo zdarza-
ją się chorzy, którzy w ogóle nie 
odczuwają dolegliwości, co wię-

cej choroba i gojenie przebiegają 
bez ich wiedzy.
Kolejny stereotyp dotyczy mo-
mentu pojawienia się choroby, 
trzeba podkreślić, że nie ma tu 
ograniczeń wiekowych, cierpią 
na nie nawet dzieci. 
Nie leczyć się samemu
Lekarz podkreśla, że ważne jest, 
aby nie lekceważyć objawów i nie 
próbować leczyć się samemu za 
pomocą metody „goździkowej”, 
czyli za pomocą dostępnych w 
aptece lekarstw zmniejszających 
dolegliwości. - Mogą one być sto-
sowane u pewnej grupy pacjen-
tów, ale pacjent nie może sam o 
tym decydować - przestrzega le-
karz. 
Podkreśla również, że dzięki od-
kryciu podstawowego elementu 
patogenetycznego zmieniło się 
zupełnie oblicze choroby wrzo-
dowej, zwłaszcza sposobu jej le-
czenia. W przeszłości, u dużego 
odsetka chorych przeprowadza-
ne były skomplikowane opera-
cje. Aktualnie są one ostateczno-
ścią, wykonuje się je rzadko, za-
zwyczaj przy powikłaniach: per-
foracji owrzodzenia (przedziura-
wieniu), krwotoku owrzodzenia 
i zwężenia dwunastnicy. Ope-
rowane są również niegojące się 

owrzodzenia żołądka, w których 
może powstać rak. – W każdej 
sytuacji, kiedy to możliwe, leczy 
się zachowawczo. Nawet wspo-
mniany krwotok można także po-
konać bez ingerencji chirurga, co 
wielokrotnie nam się udaje. Moż-
liwe jest też całkowite wyleczenie 
wrzodów – mówi chirurg. 
Aby tak się stało, zarówno w 
trakcie leczenia, jak i po jego 
zakończeniu trzeba pozbyć się 
złych nawyków żywieniowych, 
wykorzenić zgubne nałogi (al-
kohol, papierosy), a uwagę skon-
centrować na sporcie i zdrowym 
stylu życia.  
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Czy możemy ustrzec się przed grypą?I tak, i nie. Potrzebna nam jest wiedza na 
ten temat, a także różnego rodzaju szczepionki i nowe preparaty antygrypowe.

O grypie ...ale inaczej.
 Naukowcy uznali, że grypa pojawia 
się jako reakcja na zimno i nazwali ją influ-
ence in freddo,  czyli choroba w następstwie 
oziębienia. Wirus grypy jest bardzo przebie-
gły - ma duże możliwości zmian antygeno-
wych, co w konsekwencji prowadzi do po-
wstania coraz to nowych szczepów, wywo-
łujących zachorowania o charakterze epi-
demii czy pandemii. Historia przypomina 
nam o ,,możliwościach” wirusa, kiedy to gry-
pa zdziesiątkowała populację ludzką. Tylko w 
XX wieku wystąpiły 4 pandemie: „hiszpanka” 
w 1918 r. „azjatycka” w 1957 r, „Hong-Kong” 
w 1968 r. „rosyjska” w 1977 r.
Obecnie znany jest model struktury wirusa 
grypy A i B. Wirus grypy A, który jest głów-
ną przyczyną infekcji, zakaża ludzi na całym 
świecie. Co ciekawe, zakaża również konie, 
świnie, ptaki, ssaki wodne (nawet wielory-
by!). Z kolei wirus grypy B zakaża wyłącznie 
człowieka, ale grypa nim spowodowana ma 
już łagodniejszy charakter. Istnieje w przyro-
dzie jeszcze wirus grypy C-zakaża on ludzi i 
świnie, ale zakażenia choć są powszechne to 
najczęściej są bezobjawowe. 
Wirusy grypy izolowano od dzikich kaczek, 
ptaków wróblowatych, kaczek domowych, 
kurcząt, indyków, ptaków hodowanych w 
klatkach, a także sporadycznie od ptaków 
bytujących przy brzegach zbiorników wod-
nych. Izolowano je w różnych częściach świa-
tach np. południowych Chinach, zachodniej 
Europie, Australii, Rosji. Wskazuje to na ist-
nienie ogólnoświatowej puli genowej ,,ptasiej 
grypy,, w przyrodzie. Przeprowadzone anali-
zy genetyczne wirusa A wykazują międzyga-
tunkową transmisję wirusa, głównie w kie-
runku od ptaków do ssaków. 
Wraz z uświadomieniem sobie, że dzikie 
ptactwo wodne w przyrodzie stanowi rezer-
wuar wszystkich znanych podtypów wirusa 
grypy A, człowiek zaczyna zapobiegać bez-
pośrednim lub pośrednim kontaktom  mię-
dzy ptakami domowymi a dzikimi (nie uży-
wanie wody bezpośrednio ze stawów do po-
jemników dla drobiu, przestrzeganie higie-
ny). Badania przeprowadzone na bardzo du-
żym zwierzęcym (w tym ptasim) materiale 
pozawalają twierdzić, ze wirusy grypy obec-
ne w środowisku wykazują częściowe ograni-
czenie co do zakresu gospodarzy, w których 
się namnażają. Stąd, mówimy o grupach wi-
rusów grypy: ludzkiej, końskiej, ptasiej, świń-
skiej (aż do 20% osób zawodowo stykających 

sie ze świniami ma przeciwciała dla świńskie-
go wirusa grypy).
Szeroko prowadzone badania nad ewolucją i 
ekologią wirusa grypy, skłaniają do stwierdze-
nia, że wszystkie obecne wirusy grypy A wy-
stępujące u ssaków pochodzą prawdopodob-
nie od ptaków wodnych. Świnie są uważane 
za ważne źródło wirusów oraz za potencjal-
nych  gospodarzy pośrednich między ptaka-
mi a ludźmi, z tego względu, że są one wrażli-
we na infekcje wirusami ludzkimi i ptasimi.
Gdy na swojej drodze spotkamy wirusa gry-
py mogą u nas wystąpić dreszcze, gorączka, 
ból mięśni i głowy, zapalenie gardła, krtani, 
migdałków, katar, zapalenie spojówek. Wi-
rus jest przenoszony przez wdychanie mikro-
skopijnych wydzielin z dróg oddechowych w 
czasie bezpośredniego kontaktu z osobą zara-
żoną. Namnaża się w drogach oddechowych, 
powoduje uszkodzenie nabłonka i otwiera 
drogę bakteriom chorobotwórczym. Najczę-
ściej występują powikłania ze strony układu 
oddechowego. 
Światowa Organizacja Zdrowia ustaliła świa-
towy system nadzoru nad grypą dla oce-
ny zmian antygenowych wirusów. Powoła-
no trzy Międzynarodowe Centra Referencyj-
ne. W Europie- Anglia (Londyn),  na obszar 
obu Ameryk-USA (Atlanta), dla Australii i 
pozostałych rejonów świata-Australia (Mel-
bourne). W Polsce taki Ośrodek znajduje się 
w Zakładzie Wirusologii PZH w Warszawie. 
Istnieje również krajowy program nadzoru 
nad grypą, również współpracuje ze sobą „re-
sort zdrowia i rolnictwa”- służby epidemiolo-
giczne i weterynaryjne. 
Jednakże jedyną, skuteczną bronią w walce z 
grypą jest profilaktyka, czyli szczepienia, któ-
re można prowadzić już u niemowląt od 6 
miesiąca życia. 
Kogo szczepić? 
Szczepienia zalecane są ze względów klinicz-
nych lub epidemiologicznych.
I. Zgodnie rekomendacjami Komitetu Do-
radczego do Spraw Szczepień (ACIP) i WHO 
szczepienia są zalecane (nieobowiązkowe) 
osobom z grup wysokiego ryzyka tj.według 
wskazań klinicznych:
• osobom w wieku 65 lat i więcej,
• pensjonariuszom domów rencistów i do-
mów dla przewlekle chorych,
• dorosłym i dzieciom z przewlekłymi choro-
bami układu oddechowego i krążenia,wyma-
gającym regularnej opieki lub hospitalizacji w 

poprzednim roku, włączając dzieci z astmą,
• dorosłym lub dzieciom, którzy wymagali 
stałej opieki medycznej lub hospitalizacji 
w poprzednim roku z powodu przewlekłych 
chorób metabolicznych (włączając cukrzycę), 
dysfunkcji nerek itp.,
• osoby z hemoglobinopatią i immunosupre-
sją (włączając immunosupresję spowodowa-
ną przez leki),
• dzieciom i młodzieży (od 6 miesięcy do 18 
lat), które są poddawane terapii aspirynowej i 
mogą być narażone na zespół Rey’a po infek-
cji grypowej,
• prowadzącym opiekę domową nad osoba-
mi z grup podwyższonego ryzyka oraz człon-
kom ich rodzin.
II. Natomiast ze wskazań epidemiologicz-
nych zaleca się:
• lekarzom, pielęgniarkom, personelowi kli-
nicznemu, nauczycielom, przedszkolankom, 
pracownikom handlu, transportu itp.,
• dużym skupiskom zawodowym, żołnie-
rzom, policji, kolejarzom, dużym zakładom 
pracy,
•  pracownikom narażonym na oziębienie, 
przegrzanie, wilgoć, jak np. pracownikom 
budowlanym,
• osobom przebywającym w dużych skupi-
skach, jak np. domy dziecka, internaty.
Przeciwwskazania do szczepień: 
• ostre choroby gorączkowe,
• zespół Guillain-Barre w wywiadzie, 
• uczulenie na substancje zawarte w szcze-
pionce,
• uczulenie na białko jaja kurzego,
• uczulenie na antybiotyki aminoglikozydo-
we używane w procesie produkcji,
• niepożądane odczyny poszczepienne po po-
przednim szczepieniu przeciw grypie.
Źródło: L.B. Brydak: Grypa i jej profilaktyka, 
Springer PWN, Warszawa 1998 str. 97

Szczepienia w Zakaźnym 
Idąc śladem profilaktyki  personel Oddzia-
łu Chorób Zakaźnych/Poradni Chorób Za-
kaźnych informuje, że istnieje możliwość 
zaszczepienia się nie tylko przeciw grypie, 
ale także przeciw WZW typu A i B, tężco-
wi, kleszczowemu zapaleniu mózgu, po-
lio, błonnicy i durowi. Wymienione rodza-
je szczepionek wchodzą w panel  zaleca-
nych szczepień dla osób wyjeżdżających za 
granicę.

PROFILAKTYKA
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Jedną z form pomocy publicznej, udzielanej  samodzielnym publicznym zakładom opieki 
zdrowotnej  w stosunku, do których organ restrukturyzacyjny (Wojewoda Dolnośląski)
wydał postanowienie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego jest udzielenie
pożyczki przez  Skarb Państwa.

Co należy wiedzieć o pożyczce? 
W  świetle ustawy z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy  publicznej i restrukturyzacji publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
 Pożyczka zostanie przekazana do dyspozy-
cji szpitali w trzech transzach: pierwsza – w wysokości 
50%, druga – 25%, trzecia – 25% jej wartości  i podle-
ga spłacie w okresie 10 lat  w rozpisanych ratach kwar-
talnych. Pierwszy planowany termin spłaty pożyczki 
minie w dniu 27 czerwca 2006 r. a ostatni w dniu 20 
września 2015 r.
Pożyczka jest oprocentowana, jej oprocentowanie 
określono na 3% w stosunku rocznym. 
Na wypadek roszczeń wynikających z niewypełnienia 
warunków umowy o pożyczkę, ustanowiono jej  za-
bezpieczenie w  postaci  weksla in blanco. Oznacza to,  
że w sytuacji nie dotrzymania spłaty należności głów-
nej bądź ceny pożyczki (oprocentowanie), Bank Go-
spodarstwa Krajowego ma prawo dokonać zajęcia  na-
szych rachunków bankowych.
Wysokość pożyczki, którą otrzymamy z budżetu pań-
stwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa  Krajo-
wego, wyliczono ze specjalnego wzoru opisanego w 
wyżej cytowanej ustawie, a uwzględniającego przyrost  
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 
stanowiącej sumę kwot 203 i 110,24 zł. i liczbę zatrud-
nionych pracowników w 2001 i 2002 roku.
Tak wyliczona wartość pożyczki w naszych szpitalach 
stanowi kwotę 8 683 377,00 zł. z tego:
Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego 3 750 
483,00 zł; Specjalistyczny Szpital Zespolony im. S. Ba-
torego 3 399 904,00 zł; Specjalistyczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem 1 532 990,00 zł.
Przeznaczenie środków pieniężnych uzyskanych z 
pożyczki
Pożyczka  jest udzielana  wyłącznie na zaspokojenie 
zobowiązań znanych na dzień 31 grudnia 2004r. i po-
wstałych od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia 2004r.
Przy spłacie zobowiązań z pożyczki obowiązuje ko-
lejność.
» w pierwszej kolejności – zaspokojenie należności 
głównych z tytułu roszczeń  pracowników wynikają-
cych z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994r. o  nego-
cjacyjnym systemie  kształtowania przyrostu przecięt-
nych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie 
niektórych  ustaw,
» w drugiej kolejności - spłatę zobowiązań publiczno-
prawnych z tytułu składek na ubezpieczenie emerytal-
ne, składek na ubezpieczenie społeczne w części finan-
sowanej przez ubezpieczonego oraz składek na ubez-
pieczenie zdrowotne - tylko w należności głównej,
» w trzeciej kolejności - spłatę należności z tytułu zo-
bowiązań cywilno-prawnych objętych ugodą  restruk-
turyzacyjną,
» w czwartej kolejności - pokrycie kosztów opłaty pro-
wizyjnej za podejmowane przez BGK czynności zwią-
zane z udzieleniem pożyczki.
Do chwili wejścia w życie ustawy o pomocy publicznej 

i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej  nasze szpitale zaspokoiły w należności głów-
nej roszczenia pracownicze wynikające z „ustawy 203”. 
Odsetki będą musiały być spłacane z innych źródeł niż 
pożyczka tzn. z bieżących wpływów. Nie można prze-
znaczyć środków pieniężnych z pożyczki na cele inne 
niż określone ustawą. Zatem uzyskana przez nasze za-
kłady pożyczka zostanie przekazana  na spłatę zobo-
wiązań wobec ZUS w należności głównej.
W okresie objętym ustawą tj. Od 1 stycznia1999r. Do 
31 grudnia 2004r. zobowiązania wobec ZUS trzech 
wałbrzyskich szpitali w należności głównej wraz z 
odsetkami za zwłokę w zapłacie stanowią kwotę 26 
648 931 zł. Do spłaty bezwarunkowo przypisana jest 
kwota 
17 939 088,00 zł. z tego:
Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego 3 286 
275,00 zł.; Specjalistyczny Szpital Zespolony im. S. Ba-
torego  5 795 079,00 zł.; Specjalistyczny ZOZ nad Mat-
ką i Dzieckiem 8 857 734,00 zł.
Przy założeniu, że zobowiązania wobec ZUS trzech 
szpitali zostaną zaspokojone z uzyskanej pożyczki,  po-
mniejszonej  o  spłatę  prowizyjną  wobec BGK (któ-
ra dla trzech szpitali wynosi 43 416,00 zł)  z pożyczki 
na rzecz  ZUS można przeznaczyć kwotę  8.639.961,00 
zł.
Rozliczenie jednoznacznie wskazuje, że do pełnego 
pokrycia  zobowiązań z tytułu składek zabraknie w 
trzech szpitalach kwota około 9,3 mln. zł. Dyrektor  
szpitali podjął  starania o udzielenie przez Urząd 
Marszałkowski bezprecedensowej dotacji na bra-
kujące środki pieniężne w wysokości ok. 9,0 mln zł. 
Wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny starania 
te uwieńczone zostaną powodzeniem!
Należy pamiętać, że pożyczka  jest oprocentowana i 
może być umorzona w 50%. Warunkiem jest jednak 
terminowa spłata 50% należności głównej z tytułu po-
życzki w okresie do 5 lat od wydania decyzji o warun-
kach  restrukturyzacji wraz z należnymi odsetkami.
Przy spełnieniu postawionych warunków oddamy w 
trzech szpitalach  pożyczkę w wysokości 4 341 688,00 
zł. i zapłacimy odsetki w kwocie 960 598,00 zł., przy 

czym  niezapłacenie  dwóch kolejnych rat należności 
głównej lub wykorzystanie środków pieniężnych nie-
zgodnie z zapisami ustawy może spowodować posta-
wienie umowy o pożyczkę w stan natychmiastowej 
wymagalności.
 „Dając” pożyczkę, która w części pokryje zobowią-
zania wobec ZUS, ustawa nie zwalnia budżetu szpita-
li od ciężaru spłaty zadłużenia w stosunku do wierzy-
cieli cywilno-prawnych. Ta część zadłużenia  pozostaje 
problemem, który muszą rozwiązać osoby zarządzają-
ce naszymi szpitalami. Przekazanie pomocy publicz-
nej jest jednak ściśle powiązane ze spłatą wielomilio-
nowego zadłużenia wobec wierzycieli dostarczających 
towary i świadczących usługi. Wałbrzyskie szpitale bę-
dące w konsolidacji muszą negocjować z tymi wierzy-
cielami  rozłożenie w czasie spłaty istniejącego długu.  
Jeśli więc ustawa stwarza możliwości  poprawy trud-
nej sytuacji finansowej, to nadrzędną  wartością na 
dzień dzisiejszy dla funkcjonowania szpitali jest wola 
zawieszenia wszelkich sporów i roszczeń pracowni-
czych. Znakomita większość załogi respektuje i popie-
ra nakreślone planem restrukturyzacji  działania pra-
codawcy zmierzające do osiągnięcia poziomu  rów-
nowagi finansowej. Aprobata  wyraża się w sumiennej 
pracy, rezygnacji z odsetek i  nie wnoszenie kolejnych 
spraw przed sądy.
Powodzeniem przyjętego procesu restrukturyzacji 
szpitali powinni być zainteresowani  wierzyciele oraz 
pracownicy, wszyscy  są zainteresowani dalszym funk-
cjonowaniem i rozwojem szpitali. Dla jednych jest to 
miejsce pracy, dla innych szpital to odbiorca towa-
rów i usług. 
Całość pożyczki uzyskanej z Banku Gospodarstwa 
Krajowego, pokrywająca zobowiązania wynikające 
z tzw. ustawy 203 tylko za rok 2001 i 2002, zgodnie z 
zapisami ustawy oraz z Programem Restrukturyza-
cji Szpitali Wałbrzyskich zostanie przeznaczona na 
spłatę zobowiązań wobec ZUS-u. Są to składki pra-
cownicze, które przez kilka ostatnich lat szpitale nie 
odprowadzały do ZUS-u z powodu trudnej sytuacji 
finansowej. 

Główna księgowa Halina Kaczmarczyk

Wierzyciel
- rynek zbytu,
- bieżący opłacalny handel ze szpi-
talem
- odzyskiwanie sum pieniężnych 
wcześniej zaangażowanych w służ-
bę zdrowia

Pracownik 
- miejsce pracy,   
- poprawa warunków ekonomicz-
nych własnych i rodziny, 
- odzyskiwanie zaległych sum pie-
niężnych,
- uzyskiwanie świadczeń zdrowot-
nych w miejscu zamieszkania

FINANSE  SZPITALA


