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Spotkanie Wigilijne str. 4-5

Nasze Oddziały str. 6 - 11

Otwarcie Zakładu Diagnostyki
Obrazowej str. 12
UWAGA !
Od 7 stycznia nastąpi zmiana numerów telefonów
w Wałbrzyskich Szpitalach. Zmianie ulegają pierwsze cztery cyfry numerów
z 8871 na 6489. Dla przykładu: z numeru 88 71 600 na 64 89 600.
Więcej informacji: www.zdrowie.walbrzych.pl
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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

Ogłoszenia drobne
Wynajmę obiekt handlowo – usługowo – biu-
rowy usytuowany w centrum Podzamcza (bli-
sko Przychodni Zdrowia) przy ul. Palisadowej 
17. Obiekt jest piętrowy, w bardzo dobrym sta-
nie, piętro nigdy nie zostało oddane do użytku. 
Łączna powierzchnia wynosi 190 m². Telefon 
kontaktowy 074 665 04 17.

Mamy nowe Oddziałowe
Dyrekcja, personel lekarski i pielęgniarski 
Wałbrzyskich Szpitali składa serdeczne gra-
tulacje Pani Iwonie Leśniowskiej oraz Pani 
Dorocie Karolczak, które w wyniku prze-
prowadzonego w dniu 28.XI.2005 r. konkur-
su objęły stanowisko Pielęgniarki Oddziało-
wej  - Pani Iwona - Oddziału Urologiczne-
go, Pani Dorota -  Oddziału Rehabilitacyj-
nego Specjalistycznego Szpitala Zespolone-
go im. S. Batorego.

Unia Europejska
Specjalistyczny Szpital im. Dr A. Sokołow-
skiego 31 grudnia 2005 r. zakończył realiza-
cję Projektów współfinansowanych z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). 
Przypomnijmy, że zakupiliśmy aparat rtg z 
torem wizyjnym, mikroskop cyfrowy, apa-
rat mammograficzny, aparat rtg z ramieniem 
C, echokardiograf oraz wielofunkcyjny aparat 
usg, a także przeprowadziliśmy termomoder-
nizację budynków szpitala. 
Przez zakończenie realizacji Projektów rozu-
mie się ich rozliczenie rzeczowe i finansowe. 
Szpital zobowiązany jest złożyć sprawozdanie 
końcowe oraz końcowy wniosek o płatność, 
na podstawie którego nastąpi refundacja po-
niesionych kosztów za pośrednictwem Woje-
wody Dolnośląskiego.

I walczymy dalej…
W listopadzie br. złożyliśmy kolejne wnio-
ski aplikacyjne ze Specjalistycznego Szpi-
tala im. Dr A. Sokołowskiego oraz Spe-
cjalistycznego Szpitala Zespolonego 
im. S. Batorego o dofinansowanie, tym razem 
z Mechanizmów Finansowych: Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego oraz Norweskie-
go Mechanizmu Finansowego. Projekty doty-
czą zakupu sprzętu, modernizacji  i docieple-
nia budynków.
Trzymamy kciuki…!

Rozbiórka budynku

W grudniu ubiegłego roku rozpoczęto pra-
ce związane z wyburzeniem nieużytkowane-
go od dwóch lat budynku „Kuchni i pralni” 
w Szpitalu im. S. Batorego. Prace rozbiórko-
we trwały 14 dni. Utwardzony podczas pro-
wadzenia prac rozbiórkowych teren, latem 
2006 r. zostanie zaadoptowany na parking za-
równo dla pracowników szpitala jak i odwie-
dzających.

Mikołaj dla dzieci
Szkoła Przyszpitalna wraz ze sponsorami 
przygotowała Mikołaja dla dzieci szpitalnych. 
Na specjalne zaproszenie szkoły przybyło aż 
dwóch Mikołajów. Jeden teatralny - z Teatru 
Lalki i Aktora. Drugi, reprezentujący główne-

Laptopy dla szkoły 
Tuż przed Nowym Rokiem, Zespół Szkół Przy-
szpitalnych odwiedził Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego, Paweł Wróblewski. Przyjechał 
– jak sam podkreślił – jako spóźniony Miko-
łaj lub wczesny Gwiazdor i podarował tej naj-
mniejszej w Wałbrzychu szkole, siedem nowo-
czesnych laptopów. Przywitał go, przygotowa-
ny przez dzieci świąteczny program artystycz-
ny. Marszałek zwiedził także budynek Specjali-
stycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Mat-

Budynek przed rozbiórką...

... i po rozbiórce

Mikołaj rozweselał dzieci...

go sponsora, czyli Pocztę Polską. Punkt kul-
minacyjny stanowiły tradycyjne paczki, po 
które ustawiła się długa kolejka maluchów. 
Wcześniej swoje umiejętności zaprezento-
wał młody adept sztuki iluzjonistycznej Mi-
kołaj Neronowicz oraz jego mistrz Selleno. 
Na sali, obok młodych pacjentów, nie zabra-
kło także rodziców.
Na zakończenie Mikołaj odwiedził również 
dzieci leżące na salach chorych, które nie mo-
gły uczestniczyć w zabawie na świetlicy szpi-
talnej.

... i rozdawał prezenty

Dzieci były zaszczycone wizytą Pana Marszałka
P. Wróblewskiego...
ką i Dzieckiem, oprowadzony przez dyrekto-
ra Romana Szełemeja. - Komputery wykorzy-
stamy do działalności edukacyjnej z dziećmi. Już 
prowadzimy na nich zajęcia – mówi dyrektorka 
placówki dr Halina Noszczyk. Wcześniej szko-
ła, która od 1 stycznia 2005 roku jest pod zarzą-
dem Marszałka Województwa otrzymała m .in. 
3 nowe komputery do prowadzenia administra-
cji oraz wyposażenie dydaktyczne, czyli telewi-
zory i rzutniki.   

... i bardzo zadowolone z prezentów
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NASI  PRACOWNICY
Jubileusze

 Specjalistyczny Szpital
im. Dr A. Sokołowskiego

30-lecie obchodzą:
Bury Halina – Oddział Nefrologii i Dializ,
Komandowski Romuald – Oddział Reanima-
cji i Intensywnej Terapii,
Waśko Wiesława – Oddział Nefrologii i Dia-
liz,
Wołoszczuk Gizela – Oddział Chirurgii Ogól-
nej,
Wzorek Ewa – Oddział Onkologiczny,
25- lecie obchodzą:
Kędziora Marta – Laboratorium,
Krawczyk Iwona – Oddział Wewnętrzny,
20- lecie obchodzą:
Michałowicz Małgorzata – Blok Operacyjny,
Faściszewska Anna – Blok Operacyjny
Mikołajczyk Rozeta – Oddział Neurochirurgii

Podnoszą kwalifikacje:
Pielęgniarki podnoszą kwalifikacje...
Tytuł magistra resocjalizacji uzyskała Pani Zyta 
Szarafin –  Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału 
Pulmonologii  
Następna grupa pielęgniarek ze Szpitala im. 
S. Batorego rozpoczęła, po zdanym egzami-

nie kwalifikacyjnym specjalizacje: 
◆ z pielęgniarstwa operacyjnego - Ewa Ko-
nieczna, Izabela  Puchała, Violetta Strząbała 
◆ z pielęgniarstwa epidemiologicznego - Te-
resa Bryćko, Grażyna Mizera, Józefa Kulisz, 
Renata Parys.
Udział pielęgniarek w konferencjach i szko-
leniach:
◆  pielęgniarki z oddziału kardiologii - Pani 
Iwona Grabiec i Pani Mirosława Pawlak - 
uczestniczyły w „Warsztatach kardiologii in-
terwencyjnej”, które odbyły się w Krakowie w 
dniach 03-04.12.2005 r.
◆  w dniach od 24.11 do 27.11 ub. r. w Pozna-
niu odbył się I Kongres Leczenia Ran zorgani-
zowany przez Polskie Towarzystwo Leczenia 
Ran, w kongresie udział wzięły - Naczelna Pie-
lęgniarka Pani Małgorzata Wasiek i Pani Lidia 
Krzyżanowska - pielęgniarka z Oddziału Chi-
rurgii Ogólnej;
◆  w dniu 03.12. w Świdnicy odbyła się konfe-
rencja ,,Genetyka w onkologii”, uczestniczyły w 
niej: Pani doktor Maria Romańska - Oddział 
Onkologii, Pani Jolanta Bawiec - Pielęgniar-
ka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrz-
nych i Onkologii, Pani Bożena Pawlak - Pie-
lęgniarka z Oddziału Onkologii, Pani Wioletta 
Chmielewska - Pielęgniarka Oddziału Dzien-
nego Chemioterapii;

◆  w dniu 18.11 w Wiśle - pielęgniarki z Oddzia-
łu Chirurgii Ogólnej - Pani Barbara Świderska 
i Pani Marzena Sapalska uczestniczyły w kon-
ferencji „Opieka nad pacjentem ze stomią.”
  Cieszę się, że pielęgniarki są żywo za-
interesowane uczestnictwem w szkoleniach i 
konferencjach, podnoszą przez to swoją wiedzę 
w zakresie specyfiki pracy z chorym w poszcze-
gólnych dziedzinach pielęgniarstwa – mówi z 
uśmiechem Naczelna Pielęgniarka Pani Małgo-
rzata Wasiek.
...i nie tylko Pielęgniarki...
II stopień specjalizacji, a tym samym tytuł 
Starszego Asystenta uzyskali lekarze Szpitala 
im. A. Sokołowskiego:
- Janette Kościelska – specjalizacja z neuro-
logii,
- Marzena Saganek-Jarosińska – specjalizacja 
z chorób wewnętrznych,
- Katarzyna Rozen – specjalizacja z chirurgii
- Anna Pfanhauser – specjalizacja z radiologii 
i diagnostyki obrazowej
Grono pracowników legitymujących się tytu-
łem magistra powiększył inż. Mariusz Weresz-
czyński – Informatyk Szpitala im. Dr A. Soko-
łowskiego.

Wszystkim składamy gratulacje i życzymy 
dalszych sukcesów zawodowych.

 I jak zwykle w styczniu życzymy sobie wzajemnie „Wszystkiego 
Najlepszego”. Pojawiający się od tysięcy lat ze zdumiewającą regularnością 
Nowy Rok  budzi nadzieję, że  będzie nam się wiodło lepiej,  że może uda nam się 
zrealizować nowe plany, że marzenia się spełnią. Że zachowamy zdrowie…. 
Miniony rok był dla nas dobry, chciałoby się powiedzieć: „niech ten nowy nie 
będzie gorszy”. A przecież tyle zależy od nas samych. Jeśli dane nam talenty 
uda się tak pielęgnować jak do tej pory, to na pewno znów bilans będzie 
dodatni. Życzmy wzajemnie sobie to, co mamy najlepszego. Pani Dyrektor 
życzę cierpliwości i spokoju, Wojtkowi fenomenalnej chirurgicznej sprawności i 
życzliwości dla ludzi. Jackowi, też z chirurgii, rozsądku (nie tylko medycznego) i 
pracowitości. Neurolożkom – elegancji i powabu, neurochirurgom- umiejętności 
dystansu i refleksji, a spośród nich Maciejowi pogody ducha, życzliwości  i 
marzeń. Pani Halinie od rachunków troski o nasz portfel popartej niesłychanym 
doświadczeniem, wiedzą i „babskim” sprytem. Panu Leszkowi związkowej 
wierności zasadom i determinacji, Teresie „epidemiologicznej” z  kolei dobrego 
słowa dla każdego. Pani Doktor Ewie i zespołowi ciepła i serca dla pacjentów, 
Violecie wewnętrznej siły, energii i poczucia sterylnej estetyki. Karolowi życzę 
umiejętności załatwiania  tysięcy spraw z anielską cierpliwością. I gotowości 
do  spędzenia ze mną kolejnej niedzieli w szpitalu. Rehabilitantom tchnienia nowych sił  w stare mury, młodzieńczej i urokliwej 
pogody ducha tak potrzebnej ich pacjentom. Ortopedom -  szorstkiej,  a jakże wspaniale skutecznej wiedzy „inżynierskiej”; młodemu 
Konradowi szlifów akademickich. Kazimierzowi z interny  legendarnego już  gadulstwa tak uwielbianego przez pacjentów, jego 
Iwonce zapału do poprawiania „izbowej” skuteczności. Maryli, Joli i Ani odporności i wiary  w sens tego co robią; całemu zespołowi 
Joli Bawiec- pracowitości i skrupulatności.  Pani Doktor Krystynie od „bakcyli” i zespołowi umiejętności łączenia „zakaźnej” 
dyscypliny z ciepłem w codziennej pracy. „Ratownikom” życzę troski o nieocenioną oddziałową Krysię. Joli „od zakupów” równie 
dobrej ręki. Doktorowi Przytuleckiemu nadal tyle życzliwości dla pacjentów i zespołu jak do tej pory. „Szczękowcom” siły spokoju 
nowego Szefa. Doktor Romanie z „grupy trzymającej blok”  w Sokołowskim oby dawała nowe życie tak wielu potrzebującym. A przez 
to niezrównana Doktor Dorota z zespołem będzie miała mniej pracy (chyba w to wątpię), którą tak ceni i lubi.  Naczelnej Doktor Eli z 
dziecięcego z caaaaaaałym zespołem ( sie ma !) pielęgniarek i doktorek anielskiej cierpliwości dla dziecięcej energii. 
Sobie życzę, aby dane mi było mieć wokół siebie tylu wspaniałych, utalentowanych, pracowitych ludzi jak w minionym roku. Bo jak 
mawia mój Przyjaciel cytując klasyka: „kadry są  najważniejsze”.

Roman Szełemej
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Zadowoleniu nie było końca

Pani A. Woszczyńska i dr L. Różycki

WIGILIA

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy administracji, kierownicy, lekarze, pielęgniarki ... 

Spotkanie wigilijne w Szpitalu im. A. Sokołowskiego

Na spotkaniu wigilijnym zebrali się przedstawiciele oddziałów szpitalnych

W ciepłej i bardzo wzruszającej atmosferze upłynęły ostatnie dni przedświąteczne
załodze wałbrzyskich szpitali. Podczas specjalnie przyrządzonych wieczerzy wigilijnych 

dzielono się opłatkiem i śpiewano kolędy... 

Świątecznie w szpitalach 
Zdrowia, szczęścia, sukcesów w pracy 

 Organizacja wieczerzy wigilijnych w wałbrzyskich 
szpitalach jest już tradycją. Od wielu lat załoga spotyka się tuż 
przed Świętami Bożego Narodzenia, aby przełamać się opłat-
kiem i życzyć sobie wzajemnie wszystkiego, co najlepsze. Nie 
inaczej było w tym roku. Magia Świąt udzieliła się wszystkim 
zebranym zarówno przy stole w Szpitalu im. Alfreda Soko-
łowskiego, jak i w Szpitalu im. Stefana Batorego (tu święto-
wał także personel Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdro-
wotnej nad Matką i Dzieckiem). W obu wigiliach uczestni-
czyła dyrekcja Roman Szełemej i  Mariola Dudziak oraz zało-
ga   placówek w tym ordynatorzy poszczególnych oddziałów, 
podlegli im lekarze, pielęgniarki... I tym razem nie zabrakło 
życzeń. Zdrowia życzono sobie przede wszystkim. Ale także 

Wszyscy składali sobie życzenia i dzielili się opłatkiem
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...zdrowia... szczęścia... pomyślności... 

Życzyliśmy sobie przede wszystkim zdrowia...

WIGILIA

Dyrekcja wałbrzyskich szpitali składa życzenia pracownikom

Spotkanie wigilijne w Szpitalu im. S. Batorego i ZOZ Nad Matką i Dzieckiem

Wszyscy dzielili się opłatkiem

W ciepłej i bardzo wzruszającej atmosferze upłynęły ostatnie dni przedświąteczne
załodze wałbrzyskich szpitali. Podczas specjalnie przyrządzonych wieczerzy wigilijnych 

dzielono się opłatkiem i śpiewano kolędy... 

Świątecznie w szpitalach 
Zdrowia, szczęścia, sukcesów w pracy 

spełnienia i sukcesów w pracy, pomyślnej realizacji planów 
oraz szczęścia, wszelkiej pomyślności i spełnienia  marzeń. 
Po przełamaniu się opłatkiem i radosnym odśpiewaniu kolęd 
zebrani wspólnie spożyli uroczystą kolację. Zdaniem uczest-
ników, to bardzo dobrze, że w szpitalach kultywuje się trady-
cję i stwarza warunki do wspólnego świętowania. Wałbrzy-
skie szpitale to jeden z największych zakładów pracy w Wał-
brzychu, który zatrudnia grubo ponad tysiąc osób. Integra-
cyjne imprezy, zwłaszcza w tak ciepłym i poruszającym okre-
sie jakim są Święta Bożego Narodzenia, to nieliczne okazje, 
aby porozmawiać w większym gronie kolegów i koleżanek z 
pracy oraz bliżej się poznać.

Jak miło spotkać się w takim gronie
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Szpitalny Oddział Ratunkowy Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego. 
Medyczna, pierwsza lina frontu. Codziennie przyjmują około 100 pacjentów. W więk-
szości z różnego rodzaju wypadków. Trzeba ich szybko zdiagnozować, udzielić pierw-
szej pomocy, przekazać do dalszego leczenia. Łącznie pracuje tutaj 65 osób. Wszyscy 
po specjalistycznych szkoleniach z zakresu ratownictwa medycznego. Gotowy do uży-
cia, czeka także nowoczesny sprzęt.  

Szpitalny Oddział Ratunkowy 
 Oficjalnie historia Szpitalne-
go Oddziału Ratunkowego w Spe-
cjalistycznym Szpitalu im. dra A. So-
kołowskiego, zaczyna się 15 czerwca 
2004 roku. Wtedy odbyło się uroczy-
ste otwarcie, którego dokonał m. in. 
konsultant krajowy w zakresie medy-
cyny ratunkowej, profesor Jerzy Kar-
ski. Wcześniej – w 2003 roku – była 
decyzja Wojewody Dolnośląskiego o 
włączeniu tej placówki do zintegro-
wanego państwowego systemu ratow-
nictwa medycznego. Nie znaczy to by-
najmniej, że wcześniej w wałbrzyskich 
szpitalach nie była prowadzona szyb-
ka, bezpośrednia pomoc medyczna. 
Przez szereg lat istniał Oddział Do-
raźnej Pomocy, potem Izba Przyjęć. 
Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego to naturalny krok w roz-
woju, a także wpisanie się w obowią-

zujące na całym świecie stan-
dardy medyczne.
 - Nasz cel to przede 
wszystkim zwiększenie szans 
przeżycia pacjentów w stanie 
zagrożenia życia– konkretyzu-
je siostra oddziałowa, Krystyna 
Kramarska. Na sprawną pracę 
całego oddziału składa się kilka 
elementów składowych. Przede 
wszystkim liczący 65 osób facho-
wy personel: lekarze, pielęgniar-
ki, ratownicy medyczni, kierow-
cy, salowe. To duży zespół, w do-
datku doskonale przeszkolony 
i przygotowany do swoich obo-
wiązków. W ratowaniu życia po-
maga nowoczesny sprzęt, m. in. 
cztery defibrylatory, 2 przenośne 
respiratory, kardiomonitor oraz 
dostęp do pracowni diagnostycznych 

Łazienka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Tu przyjmujemy wszystkie zlecenia

Oddział jest nowoczesny
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takich jak rezo-
nans magnetyczny 
i tomograf kom-
puterowy. Chory z 
zawałem w ciągu 
kilkunastu sekund 
trafia do pracowni 
hemodynamicznej. 
Dla wałbrzyskie-
go oddziału bar-
dzo ważny jest tak-
że dostęp do resz-
ty infrastruktury 
szpitalnej. Pacjent, 
szybko z ratunko-
wego, na którym 
okres przebywa-
nia raczej nie prze-
kracza doby, trafia 
pod opiekę specjali-
stycznej kadry. Lub 
– w lżejszych przy-
padkach – jest wy-
pisywany do domu.
Efekt jest taki, że na 
Oddział Ratunkowy 
Sokołowskiego, trafiają pacjenci z ca-
łego regionu. Bardzo często, na przy-
kład ze Świdnicy, w której szpital nie 
posiada tak ważnego działu jak neu-
rochirurgia. Niestety za tymi pacjen-

tami nie idą pieniądze, ale to aku-
rat bolączka wszystkich szpitali, któ-
re zdecydowały się na prowadzenie 
oddziałów ratunkowych. Nie wszyst-
kie jednak mogą pochwalić się takimi 
wynikami jak ten nasz. Prowadzona w 

sierpniu kontrola Narodowego Fun-
duszu Zdrowia nie stwierdziła żad-
nych uchybień, oddział został ocenio-
ny dobrze. Został też złożony wniosek 
o przyznanie ministerialnej akredyta-
cji. Jeżeli tak się stanie – pozytywna 

ocena konsultanta w tej sprawie już 
jest – to na wałbrzyskim oddziale 
będą mogli szkolić się lekarze i ra-
townicy z całej Polski. To nie tylko 
nobilitacja, ale także wymierne ko-
rzyści finansowe. 
 Nie można zapomnieć tak-
że o taborze samochodowym, któ-
rym dysponuje opisywany oddział. 
Pięć pojazdów w pełni zabezpiecza 
zapotrzebowanie na transport pa-
cjentów do domu lub innych szpi-
tali. - Wysoki standard wyposaże-
nia karetek pozwala nam realizo-
wać przewozy pacjentów w ciężkim 
stanie zdrowia – podkreśla Krysty-
na Kramarska.  W ubiegłym roku 
zrealizowano już prawie 8000 prze-
wozów, na stałe zabezpieczony jest 
transport 75 pacjentów na dializę i 
do domu.

Dzielna załoga Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zawsze w pogotowiu...

Praca w Oddziale Ratunkowym jest bardzo trudna. Oddział ma specyficzny charakter
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W Oddziale II Wewnętrznym leczymy i diagnozujemy schorzenia internistyczne,
a szczególnie układu krążenia, przewodu pokarmowego, przypadki endokrynologiczne,
onkologiczne w połączeniu z hematologią oraz neurologiczne. Oddział w obecnym miejscu 
funkcjonuje od lutego br. 

Oddział II ChoróbWewnętrznych
 Poprzednie warunki lokalo-
we były o znacznie gorszym standar-
dzie. Obecnie oddział po generalnym 
remoncie jest przystosowany do wy-
mogów unijnych. Sale są przestron-
ne, wyposażone w stanowiska tleno-
we, a kolorystyka  wnętrza jest przy-
jazna dla leczonego tu pacjenta. 
 Personel stara się stworzyć 
serdeczną i ciepłą atmosferę w od-
dziale. 
 Kadra lekarska składa się z 
5-ciu lekarzy. Ordynatorem jest Jerzy 
Przytulecki – specjalista chorób we-
wnętrznych. Zastępcą dr Anna Ra-

kowska-Chort także specjalista cho-
rób wewnętrznych, a jednocześnie 
kontynuująca specjalizację z zakresu 
endokrynologii. 
Pozostali lekarze to młodzi ludzie 
pełni zapału, mający na ukończeniu 
specjalizację z zakresu chorób we-
wnętrznych. 
 Lekarze biorą czynny udział 
w szkoleniach zarówno organizowa-
nych przez szpital jak i przez Towa-
rzystwo Internistów Polskich, Towa-
rzystwo Kardiologiczne i Endokry-
nologiczne. Uczestniczą także w obo-
wiązkowych szkoleniach wymaga-

Załoga Oddziału na czele z Ordynatorem J. Przytuleckim i Oddziałową E. Wize

nych do uzyskania specjalizacji z za-
kresu chorób wewnętrznych. Orga-
nizowane są również szkolenia we-
wnątrzoddziałowe. 
 Zespół pielęgniarek składa się 
z 17-tu dobrze wyszkolonych pielę-
gniarek. Pielęgniarką oddziałową jest 
mgr Ewa Wize. 
 Kadra pielęgniarska to osoby 
z długoletnim doświadczeniem zawo-
dowym, które wciąż podnoszą swo-
je kwalifikacje korzystając z różnych 
form dokształcania. Obecnie sześć 
pań jest na drugim roku specjaliza-
cji z pielęgniarstwa zachowawczego. 
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Kadra pielęgniarska to osoby z długoletnim doświadczeniem zawodowym

Fachowy personel chętnie udziela pomocy

Wiele pielęgniarek ukończyło kursy 
specjalistyczne i kwalifikacyjne. Po-
nadto na bieżąco organizowane są 
szkolenia wewnątrzoddziałowe.  Pie-
lęgniarki pracujące w tutejszym od-
dziale to osoby wykazujące się dużym 
zaangażowaniem przy wykonywaniu 
obowiązków zawodowych, kompe-
tentne, miłe, życzliwe, empatyczne. 
 Mamy dostęp do aparatury 
medycznej umożliwiającej diagno-
stykę. Wykonujemy badania radiolo-
giczne, ultrasonograficzne, zarówno 
brzucha jak i serca, przepływy w za-
kresie tętnic.

Pacjenci objęci są fachową  opieką

 Część badań wykonujemy 
dzięki uprzejmości dr Wojciecha Ba-
ranowskiego. Korzystamy także z 
pracowni endoskopowej Szpitala im. 
A. Sokołowskiego działającej pod kie-
runkiem dr n. med. Zdzisława Szkla-
rza. Współpracujemy ze specjalista-
mi ze Szpitala im. A. Sokołowskiego; 
najczęściej z kardiologami, onkologa-
mi oraz hematologiem. Dostępny jest 
także dla naszych pacjentów sprzęt 
do badań tomograficznych i rezo-
nansu magnetycznego znajdujący się 
przy Szpitalu im. dra A. Sokołowskie-
go. W chwili obecnej oddział nasz li-
czy 27 łóżek.

lek. med. Jerzy Przytulecki

E. Wize, J. Przytulecki
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NASZE ODDZIAŁY

 Choroby alergiczne są 
najczęstszymi chorobami prze-
wlekłymi wieku rozwojowego. 
W Polsce choruje około 20% 
populacji dziecięcej, a w niektó-
rych regionach Polski 29%. Ry-
zyko alergii wzrasta jeżeli w ro-
dzinie występują alergicy (patrz 
tabelka na str. 11).
Najczęściej i najwięcej mówi 
się o astmie, ale nie można za-
pominać o alergicznym zapale-
niu błony śluzowej nosa, spojó-
wek, atopowym zapaleniu skó-
ry, alergii i nietolerancji pokar-
mowej, alergii na owady błon-
koskrzydłe.
 Te wszystkie schorzenia są hospitali-
zowane w Oddziale Alergologii Dziecięcej. Po-
nadto trafiają tu inne schorzenia z zakresu gór-
nych i dolnych dróg oddechowych (zapale-
nia uszu, zapalenia krtani, zapalenia oskrzeli i 
płuc).
 Oddział Alergologii Dziecięcej funk-
cjonuje od 1979 roku, początkowo ordynato-
rem był dr J. Adamus, po jego odejściu ordy-
naturę objęła Maria Stępniewska. Początkowo 
oddział liczył 60 łóżek, w ramach re-

strukturyzacji liczba 
łóżek zmalała do 21 
ale skrócił się czas po-
bytu pacjenta w od-
dziale. Hospitalizowa-
ne są dzieci w wieku 

od 2 miesiąca życia do 
18 roku życia, z małym 
dzieckiem w oddziale 
najczęściej przebywają 
matki, co łagodzi stres 
samej choroby i okres 
pobytu w oderwaniu 
od warunków domo-
wych.
Zespół lekarski pra-
cuje w składzie:

◆ Ordynator dr n. med. Maria Szaparewicz-
Stępniewska – Specjalista Chorób Dzieci i 
Chorób Płuc, Alergolog.
◆ Zastępca Ordynatora Przemysław Fertsch 
- Specjalista Chorób Dzieci - w trakcie specjali-
zacji z alergologii.

◆ Starszy Asystent - Lidia Kucharska – 

Specjalista Chorób Dzieci
◆ i nowe pokolenie – Młodszy Asystent Ka-
rolina Bojarska-Cikoto
Dobrze przeszkolonym i zgranym zespołem 
pielęgniarskim kieruje Pielęgniarka Od-
działowa – Danuta Sędyka. Zarówno zespół 
lekarski jak i pielęgniarski uzupełnia swoją 
wiedzę w szkoleniach, konferencjach nauko-
wych, w bieżących szkoleniach w oddziale.
Aktualnie wśród zespołu pielęgniarskiego 
swoje kwalifikacje podwyższają: 
Achcińska Wioletta - Fizjoterapia w Wał-
brzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i 
Przedsiębiorczości.
Romańska Elżbieta – specjalizacja pedia-
tryczna
Sobieralska Katarzyna, Rachwalska Ane-
ta – kurs kwalifikacyjny z zakresu Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii.
Wszystkie pielęgniarki - biorą udział w 
szkoleniu z krwiolecznictwa.
Oddział wyposażony jest w sprzęt medycz-
ny niezbędny do świadczenia usług zgod-
nie z obowiązującymi standardami me-

Alergia oznacza zmienioną i zwykle nieoczekiwaną silną odpowiedź układu immunologicz-
nego na kontakt z czynnikiem środowiskowym (alergenami), które same nie są na ogół dla 
organizmu szkodliwe. Skutkiem tej odpowiedzi immunologicznej (reakcji alergicznej) jest 
uszkodzenie tkanek manifestujących się przejściowym lub bardziej długotrwałym zaburze-
niem funkcji narządu objętego reakcją  lub całego organizmu.

Oddział Alergologiczny

Pracownicy Oddziału Alergologii Dziecięcej

W oddziale hospitalizowane są dzieci w wieku od 2 miesiąca życia do 18 roku życia

dr n. med. Maria Szaparewicz-
Stępniewska
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NASZE ODDZIAŁY

Michał przyjęty został do naszego oddziału w pierwszej dobie życia. Urodził się dwa i pół miesiąca 
przed planowanym (tuż przed Bożym Narodzeniem) terminem porodu. Ważył 800g i miał 37 cm.  
Lekarze oddziału porodowego dawali mu małe szanse przeżycia, a rodzice ze ściśniętym trwogą 
sercem, dzwonili pod numer telefonu naszego oddziału reanimacji, aby dowiedzieć się o stan zdro-
wia swojego syna. 

Michałek walczy o życie
 My nie mogliśmy się poddać. 
Cały personel walczył o życie maleń-
kiego człowieka. Sam Michał też po-
stanowił nam pomóc. Dzielnie zno-
sił kłucia, bolesne pobieranie krwi, 
żywienie pozajelitowe, potem son-
dę. W takim przypadku medycyna 
jest wręcz agresywna. Ale widzieli-
śmy stopniowe efekty naszego dzia-
łania. Michał podłączony początko-
wo na wiele dni do respiratora, zaczął 
oddychać samodzielnie, powoli przy-
bierał na wadze, zaczął nabierać cech 
fizycznych normalnego noworodka. 
Oczy bystro spoglądały na otaczający 
go świat, maleńkie piąstki zaciskały 
się mocno wokół palca pielęgnującej 
go osoby, swoje niezadowolenie wyra-
żał głośnym krzykiem.
 Rodzice i starszy brat, mimo 

znacznej odległości miejsca za-
mieszkania od szpitala, przyjeżdża-
ją codziennie. Przy wspólnej pracy 
lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów 
oraz rodziny możemy mówić o suk-
cesie. Michał waży obecnie 2500g. 
Cierpliwie uczy się 
jeść smoczkiem. Co-
dziennie poddaje się 
ćwiczeniom uspraw-
niającym. Przed nim 
jeszcze daleka droga 
do osiągnięcia pozio-
mu, jaki reprezentu-
ją jego koledzy rówie-
śnicy (urodzeni o cza-
sie).
Wszyscy trzymamy za 
niego kciuki i wierzy-
my, że Święta Boże-

go Narodzenia Michał spędzi już we 
własnym domu otoczony miłością i 
troską rodziny. 
Opisany w poprzednim artyku-
le Radziu nie uśmiechnie się już 
do nas nigdy. Pozostał na zawsze 
w pamięci kochających rodziców i 
rodzeństwa oraz naszego persone-
lu, który do końca opiekował się 
Radziem.

Anna Śleboda

dycznymi, ostatnim nabytkiem jest spirometr 
Lungtest 1000.
Nowe Inhalatorium wewnątrzoddziałowe 
przeznaczone jest dla dzieci starszych, nie-
mowlętom i małym dzieciom wykonuje się za-
biegi inhalacyjne przy łóżku pacjenta.
Ścisła współpraca z Działem Rehabilitacji 
owocuje dobrą rehabilitację oddechową, a co 
za tym, idzie skróceniem czasu leczenia i poby-

tu pacjenta w szpitalu.
Poradnia Alergologiczna, w której pracuje 
cały zespół lekarski Oddziału Alergologiczne-
go na zmianę i doktor Danuta Piltz oraz świet-
nie przeszkolona pielęgniarka Anna Troja-
nowska udziela rocznie 7.843 porad.
W Poradni Alergologicznej wykonuje się testy 
skórne, badania spirometryczne, próby czyn-
nościowe płuc, odczula się na alergeny sezono-
we i całoroczne.
 Dopełnieniem pracy Oddziału Aler-
gologii Dziecięcej jest Wałbrzyski Oddział 
Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
Chorym na Astmę i Alergię. Oddział Wał-
brzyski powstał w 1994 roku, prowadzi go dr 
n. med. Maria Szaparewicz-Stępniewska z dok-
torem Przemysławem Fertschem i pielęgniar-
ką Anną Trojanowską oraz księgową Wiesła-
wą Majewską.
Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Wszechstronne działanie na rzecz osób cho-
rych na astmę (dychawicę oskrzelową) i choro-
by alergiczne.
2. Działanie w kierunku podniesienia wiedzy 
wśród chorych i ich rodziców na temat lecze-
nia i rehabilitacji astmatyków i alergików.

3. Wdrażanie współczesnych zasad leczenia, 
szczególnie w warunkach domowych.
4. Reprezentowanie chorych i ich rodziców 
oraz opiekunów, a w szczególności członków 
Stowarzyszenia w stosunku z organami admi-
nistracji państwowej, jednostkami służby zdro-
wia, oświaty i wychowania oraz innymi organi-
zacjami   i instytucjami.
5. Poprawa jakości życia dzieci chorych na ast-
mę i choroby alergiczne. 
Spotkania szkoleniowe organizowane są raz na 
kwartał, na które przychodzą rodzice z dzieć-
mi. Okresowo odbywają się spotkania inte-
gracyjne połączone z wyjazdami w plener (np. 
Czarna Góra, Osówka, Huta Szkła Kryszta-
łowego “Violetta” w Stroniu Śląskim, Zamek 
Czocha, Wielki Strzeliniec, Wambierzyce) oraz 
imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Dziec-
ka oraz Mikołajkowe.
Zarówno rodzice jak i dzieci są zadowole-
ni z tej formy współpracy, owocuje to dobry-
mi efektami przewlekłego leczenia pacjentów z 
alergią i dobrym kontaktem  z personelem me-
dycznym.

Artykuł przygotowała:
dr n. med. Maria Szaparewicz-Stępniewska
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Od połowy listopada prężnie działa wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę diagnostycz-
ną Zakład Diagnostyki Obrazowej. Wniosek o dofinansowanie wyposażenia zakładu ze środ-
ków Unii Europejskiej szpital złożył jeszcze w 2004 roku. Uroczystego otwarcia wspólnie z dy-
rektorem Romanem Szełemejem dokonywali Marszałek Województwa, Paweł Wróblewski oraz 
Zastępca Prezydenta Wałbrzycha, Halina Pankanin. Nowy oddział poświęcił Biskup Świdnicki, 
Ignacy Dec.

Radiologia wprost cyfrowa
 Uruchomienie zakładu kosztowa-
ło ponad 3 miliony złotych. Dotacja pocho-
dziła ze Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego. Kwotę 600 
tysięcy złotych, niezbędną do remontu po-
mieszczeń, przekazał szpital. 
 Goście uczestniczący w otwarciu 
Zakładu Diagnostyki Obrazowej chwalili 
upór z jakim dyrekcja i pracownicy szpita-
la przeprowadzają modernizację placówki. 
- Wałbrzych jest przykładem pozytywnym 
i mam nadzieję, że uda się go rozpropago-
wać na cały Dolny Śląsk – podkreślał Mar-
szałek Województwa, Paweł Wróblewski. 
Słów uznania nie szczędziła również Ha-
lina Pankanin, Zastępca Prezydenta Mia-
sta.- Ważne jest to, że mieszkańcy nasze-
go miasta nie będą już musieli na specjali-
styczne badania, w tym zakresie, wyjeżdżać 
na przykład do Wrocławia – mówiła. Doty-
czy to przede wszystkim kobiet, które będą 
mogły się w sposób bezpieczny diagnozo-
wać na miejscu.
 Nowoczesny Zakład Diagnostyki 
Obrazowej wyposażony został w nowocze-
sną aparaturę diagnostyczną, m. in. aparaty 
RTG, USG, mikroskopy i mammograf. W 
oddziale pracuje m.in. aparat RTG z nowo-

Zakład wyposażony jest w najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny

Uroczyste przecięcie wstęgi od lewej: H. Pankanin, P. Wróblewski, R. Szełemej

W otwarciu uczestniczyło wielu ważnych gości

czesnym aparatem cyfrowym, dzięki któ-
remu nie trzeba oczekiwać na wywołanie 
zdjęcia. Wynik badania pacjent otrzymu-
je natychmiast np. na płycie CD. Ten sam 
wynik trafia również do szpitalnej bazy da-

nych. Zatem w każdej chwili lekarze z całe-
go szpitala mogą mieć do niego wgląd. Dy-
rektora Romana Szełemeja cieszy też za-
kup mammografu - To urządzenie najwyż-
szej klasy. Takich mammografów jest w Pol-
sce zaledwie kilka – mówi dyrektor. 
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Niedawna jeszcze wizja, obecnie przełożyła się na konkretne mierzalne działania, umożli-
wiające  rzeczową ocenę faktycznego stanu „wychodzenia” z zadłużenia skonsolidowanych 
wałbrzyskich szpitali.

To był trudny rok
 Mamy pełną świadomość, że 
nasze starania o samofinansowanie 
szpitali, zarówno w zakresie sukce-
sów jak i porażek, nie są obojętne i 
bacznie je obserwuje nasze otocze-
nie.

Wiemy już jak trudno jest sprostać 
tak nakreślonym oczekiwaniom.
Jednak są one realne a świadczy o 
tym:
 dokonana spłata zaległych pod-
wyżek wynagrodzeń oraz zwiększe-
nie zarobków załogi ponad obowią-
zujące minimum,
 dokonanie częściowej spłaty zale-
głych składek na rzecz ZUS, nie za-
leganie z płatnością podatków,

 znaczące zmniejszenie  kosztów 
finansowych związanych z egzeku-
cjami.
W trzech szpitalach zawarto ugo-
dy z wierzycielami dostarczający-

mi towary i usługi, mówiące o spła-
cie zaległych zobowiązań. Zapropo-
nowane warunki zaakceptowało po-
nad 50% wierzycieli mających łącz-
nie ponad 2/3 ogólnej sumy wierzy-
telności. Te dokonania pozwolą na 
kontynuowanie procesu restruktu-
ryzacji i są podstawą do rozłożenia 
w czasie (dwa lata) spłaty długów. 
Zostały także podjęte starania na 
rzecz wypracowania porozumienia 
w sprawie  ustalenia sposobu po-

-  Oceniana jest sytuacja majątko-

wo-finansowa, zdolność do gene-

rowania przychodów i poziomu 

wypracowanego wyniku finan-

sowego, który dla wierzycieli jest 

niezbędnym miernikiem do oce-

ny stopnia ryzyka związanego z 

dalszym funkcjonowaniem i moż-

liwością odzyskania należności za 

dostarczone na kredyt  leki, sprzęt i 

aparaturę medyczną oraz inne ma-

teriały i usługi
-  Oceny sytuacji finansowej i po-

tencjału majątkowego, jako gwa-

ranta realizacji świadczeń medycz-

nych w odpowiedniej ilości i na 

dobrym poziomie jakościowym 

dokonuje również płatnik usług 

medycznych – Narodowy Fundusz 

Zdrowia.

-  Dostępnością do świadczeń 

zdrowotnych, ich jakością i postę-

pem a także ciągłością i komplek-

sowością opieki zdrowotnej zain-

teresowani są pacjenci

-  Pracowników najbardziej intere-

suje zdolność pracodawcy do ter-

minowej wypłaty wynagrodzeń 

oraz bieżącego regulowania skła-

dek na ubezpieczenie społecz-

ne wobec ZUS. A wszyscy przy 

tym wiemy, że stabilność finanso-

wa dobrze rokuje na zachowanie 

miejsc pracy.
-  Należy również pamiętać o po-

zycji naszych szpitali w konkuren-

cyjnym otoczeniu, które stano-

wią inne zakłady opieki zdrowot-

nej zarówno publiczne jak i niepu-

bliczne.

działu nie wykorzystanych środków 
finansowych z odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych.
Po określeniu przez strony zasa-
dy udzielania pomocy finansowej, 

pracodawca przystąpił 
do realizacji porozu-
mienia. Całkowita spła-
ta zaległego odpisu na 
fundusz świadczeń so-
cjalnych, po ocenie ak-
tualnej sytuacji ekono-
micznej, jest przewi-
dziana na dzień 31 lip-
ca 2007 roku.
Oczywistym jest fakt, 
że osoby zarządzają-
ce naszymi szpitalami 
dążą do utrzymania 
dobrej pozycji ekono-
micznej, jej umacnia-
nia i tworzenia warun-
ków pozwalających 
na wywiązywanie się 
z zawartych  kontrak-
tów, zaciągniętych zo-
bowiązań w stosunku 
do pracowników, kon-
trahentów  oraz ban-
ków.
 Przytoczone aspekty 

finansowe odgrywają bardzo dużą 
rolę, jednak ważne jest, żeby te bie-
żące i perspektywiczne cele posta-
wione do osiągnięcia, znali i utożsa-
miali się z nimi wszyscy pracowni-
cy, na każdym poziomie zatrudnie-
nia.

Z wyrazami Noworocznej Nadziei
Główna Księgowa 

Halina Kaczmarczyk
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Sposób prezentowania zagrożenia HIV poprzez pryzmat grup ryzyka w postaci
homoseksualistów i prostytutek jest na obecne czasy niebezpieczny i nieprawdziwy. 

1 grudnia – Światowy Dzień HIV/AIDS

UWAGA!!!
W Wałbrzychu

od marca 2005 roku
funkcjonuje

Punkt
Konsultacyjno – Diagnostyczny,

ul. Matejki 5a,
środy 15.00 - 17.00

Jaka jest realność zagrożenia HIV pomoże Ci zrozumieć poniższy list 
(zawarty w jednej z broszur):

Witaj,

 Dziwisz się pewnie, że do Ciebie piszę. Dawno się nie widzieliśmy, co? 
Zastanawiałem się, jak mam Ci to wszystko powiedzieć. Nie jest to łatwe.
 Pamiętasz Jolkę? Byliśmy razem kilka lat. Myślałem, że będziesz 
świadkiem na naszym ślubie. Czad, co? Sorry, nie będziesz, bo Jolka zrobiła 
mi niezły numer. Oszczędzę Ci szczegółów. Odeszła do jakiegoś fotografa. No 
to ma teraz dobre zdjęcia.
 Patrycja - moja nowa dziewczyna też, bo jest modelką. Jest piękna i 
jestem z nią bardzo szczęśliwy. Poznaliśmy się, kiedy chciałem temu fotografo-
wi przyłożyć, ale nie pojawił się, za to pojawiła się Patrycja i zaproponowała 
kawę. Od tej chwili codziennie rano ją pijemy. Pewnie wszystko ułożyłoby się 
jak w serialu, gdyby nie telefon od Jolki. Zadzwoniła późnym wieczorem i po-
wiedziała: „No to się narobiło. Zrobiłam test... wynik jest pozytywny”.
 Nie, nie będę ojcem. Nie zgadniesz! Cały jestem przerażony, nie wiem 
co dalej... Najpierw pomyślałem, że to niemożliwe. To jakiś total. Jasne, że 
mam teraz wybór, ale przecież wcześniej też miałem. Byłem osłem, bo uważa-
łem, że zawsze mam rację, a zresztą jaki facet przyzna się do błędu? Znasz ta-
kiego?
 Wiem, że wciąż nie masz pewności, o czym piszę. Ja też nie mam pew-
ności. Boję się tam pójść i odebrać kopertę. Może lepiej, żeby zginęła. Wystar-
czyłoby też, gdyby Jolka posłała tam swojego fotografa. Mogłaby też oszczę-
dzić sobie telefonu do mnie. Z drugiej jednak strony, dobrze, że zadzwoniła. 
Postawiła mnie na nogi i nagle całe życie przewinęło mi się przed oczami jak 
film - te wszystkie kluby, numery i momenty odlotu, kiedy nic nie możesz sobie 
przypomnieć i ten tatuaż na przedramieniu zrobiony dla wygłupu: „Będę żył 
wiecznie”.
 Zapytam Cię wprost: kto w klubie myśli o prezerwatywie? Nie wiem, 
może jakiś intelektualista w okularkach... albo facet, który pracuje w banku. 
Taki przeciętniak jak ja jest szczęśliwy, że dziewczyna na niego spojrzała. A 
jeżeli jest jeszcze coś więcej, to dotyka nieba. A może to właśnie samo ryzyko 
podkręca?
 Naprawdę zawsze myślisz o konsekwencjach?
 Chyba dojrzałem. Uwierzysz? Zastanawiam się, co dalej. Już wiem. 
Jak najszybciej odbiorę kopertę. Wiesz, nigdy jeszcze tak bardzo nie chciałem 
być „negatywny”. Nigdy też nie myślałem, że tak bardzo lubię żyć. Chcę upra-
wiać ekstremalne sporty, kupić Patrycji dom na wsi, grać z synem w piłkę... 
Więcej nic nie chcę.
 Piszę do Ciebie, bo muszę się z kimś tym podzielić. Patrycja jeszcze nic 
nie wie. Pogadam z nią, jak odbiorę wynik. Nawet jeżeli okaże się ujemny, po-
staram się otworzyć jej oczy. Bo czy ktokolwiek może być pewny? Czy myślałeś 
kiedyś, że sypiając z jedną osobą sypiasz z wszystkimi jej wcześniejszymi part-
nerami?

Pomyśl o tym. Kończę, bo jak tam zaraz nie pojadę, to zwariuję. 
Pozdrawiam.

 Z tej okazji w Specja-
listycznym Szpitalu im. Stefa-
na Batorego odbyło się szko-
lenie dla pielęgniarek na te-
mat: Zapobieganie zakażeniom 
HIV najlepszą metodą walki z 
AIDS, przeprowadzone przez
dr n. med. Elżbietę Grajczyk

 Poruszane były między 
innymi następujące zagadnienia:
◆ Wirus HIV (jego budowa, isto-
ta zakażenia, wyniki testów).
◆ Epidemiologia zakażeń HIV/
AIDS (40 milionów zakażeń na 
świecie, w Polsce 550 – 650 no-
wych zakażeń HIV rocznie, naj-
większy w naszym województwie 
wskaźnik zakażeń HIV na 100 
tysięcy mieszkańców!!!).
◆ Rola pielęgniarki/położnej w 
najbliższym otoczeniu (społe-
czeństwo oczekuje od pracowni-
ków służby zdrowia pełnej rze-
telnej informacji na temat spo-
sobów ochrony przed zakaże-
niem w różnych sytuacjach, rów-
nież takich, których nie akceptu-
jemy).
◆ Ryzykowne zachowania i sytu-
acje (na drodze prywatnej i za-
wodowej).

Uczestnicy szkolenia otrzymali 
ulotki, broszury dotyczące zaka-
żenia HIV.
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 Nigdy nie myślałyśmy, iż przyjdzie nam pisać do 
kogoś, kogo już nie ma. Odeszłaś od nas w ciemną noc 3 
stycznia 2006 r.  Choroba zwyciężyła, choć walczyłaś z nią 
bardzo dzielnie, wspomagana przez najbliższych, zawsze 
pogodna, uśmiechnięta. Wniosłaś do swego otoczenia 
dużo radości. Byłaś dla wszystkich „Matką – Polką” w peł-
nym tego słowa znaczeniu.
 Pracowałyśmy razem długo, najpierw w Zakładzie 
Diagnostyki Obrazowej Specjalistycznego Szpitala im. So-
kołowskiego (dawniej Górniczego), potem w Międzynaro-
dowym Centrum Medycznym.
Mówiłyśmy na Ciebie - Długa. Długa, uśmiechnięta, dobra, 
bezkonfliktowa. Koleżeńska, opiekuńcza, wyrozumiała dla 
pacjentów.
W pamięci przewija się film wspólnego zawodowego i po-
zazawodowego życia - obrazki z pracy, wspólnych ognisk, 
pogaduszek, imprez.
Dlaczego tego już nie będzie? Dlaczego.. dlaczego.. dla-
czego? 
Pozostaniesz w naszych sercach, myślach.
Jesteś z nami w czasie pracy - na biurku stoi Twoje zdjęcie 
opatrzone  przez Kasię w piękną ramkę.

Koleżanki z WCM

Ela Kmita na zawsze pozostanie w 
pamięci pracowników Specjalistycznego 

Szpitala im. dr A. Sokołowskiego.

 Odszedł od nas wspaniały człowiek. 
Mgr Jan Taraba podjął pracę w Szpitalu w 
styczniu 1996 r. Początkowo zaczął praco-
wać w Statystyce, lecz już po pół roku ob-
jął stanowisko inspektora bhp. Od począt-
ku zatrudnienia wykazywał się dużym zaan-
gażowaniem w to, co robił. Potrafił okiełznać 
ogrom spraw związanych z bezpieczeń-
stwem i higieną pracy w naszym szpitalu. 
Nikt tak jak On nie podchodził do tego z ser-
cem. Nagle okazało się, że nie ma spraw nie 
do załatwienia. W sposób fachowy i rzetel-
ny potrafił wytłumaczyć wszystkie zawiłości. 
Dzięki Niemu niejeden pracownik ominął 
piętrzące się trudności w ZUS-ie lub PZU.
 Odszedł od nas wspaniały kolega. 

Nikt tak jak On nie tryskał humorem w tych trudnych czasach. Nikt tak nie potrafił rozbawiać towa-
rzystwa na imprezach integracyjnych lub wycieczkach. Zapewne każdy będzie pamiętał choćby jeden 
żart opowiadany przez Jasia. To On w najcięższych chwilach podtrzymywał nas na duchu.
 W czerwcu zeszłego roku skończył 60 lat. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dyrekcja, Pracownicy Specjalistycznego Szpitala
im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
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 Obecnie siedziba Związku 
mieści się w budynku głównym, 
na drugim piętrze Specjalistyczne-
go Szpitala Zespolonego im. Stefa-
na Batorego w Wałbrzychu. Jako 
międzyzakładowa organizacja 
związkowa, zrzesza 323 pracowni-
ków różnych zawodów i działa na 
terenie siedmiu zakładów opieki 
zdrowotnej tj.:
1. Pogotowia Ratunkowego w 
Wałbrzychu,
2. Przychodni Specjalistycznej Re-
gina i Walenty Śliwa Spółka Jaw-
na,
3. Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Wałbrzychu,
4. Specjalistycznego Szpitala Gi-
nekologiczno-Położniczego im. E. 
Biernackiego w Wałbrzychu,
5. Specjalistycznego Szpitala im. 
dra Alfreda Sokołowskiego w Wał-
brzychu,
6. Specjalistycznego Szpitala Ze-
spolonego im. Stefana Batorego w 
Wałbrzychu,
7. Specjalistycznego ZOZ nad 
Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu.
Zarząd Związku w oparciu o usta-
wę o związkach zawodowych i Sta-
tut WZZPOZ podejmuje wszelkie 
działania w celu godnego repre-
zentowania Członków Związku w 
indywidualnych sprawach pracow-
niczych. Starając się jak najlepiej 
wypełniać ustawowy obowiązek, 
uzgadnia i opiniuje zapisy obowią-
zujących aktów wewnątrzzakłado-
wych na przykład takich jak.: Re-

gulaminy Pracy, Wynagradzania, 
Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych. Podejmując de-
cyzję, zawsze dąży do wypracowa-
nia z innymi związkami zawodo-
wymi jak najkorzystniejszych za-
pisów regulaminów w zbiorowym 
interesie wszystkich pracowników 
zakładu. Ponadto przedstawiciele 
Zarządu WZZPOZ biorą czynny 
udział w pracach Komisji Socjal-
nej, Komisji ds. Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy, Radach Społecz-
nych. Osoby z Zarządu, z poszcze-
gólnych Zakładów Opieki Zdro-
wotnej jako pełnomocnicy repre-
zentują swoich Członków przed 
Sądem Pracy w sprawach zbioro-
wych i indywidualnych.
W tak trudnych czasach dla pra-
cowników ochrony zdrowia Za-
rząd WZZPOZ w ramach posia-
danych środków udziela pomocy 

Członkom Związku oraz ich ro-
dzinom, poprzez udzielanie zapo-
móg bezzwrotnych, pożyczek, do-
finansowań, zasiłków statutowych 
oraz wydawanie paczek „Mikołaj-
kowych” dla dzieci do 15 roku ży-
cia. 
Spełniając oczekiwania osób zrze-
szonych w organizacji związkowej 
Zarząd Związku organizuje dar-
mowe lub częściowo odpłatne im-
prezy kulturalno - rozrywkowe. 
W celu podkreślenia rangi pracy 
wszystkich pracowników ochrony 
zdrowia, co roku organizuje uro-
czyste obchody Światowego Dnia 
Zdrowia. 
W siedzibie Związku dwa razy w 
miesiącu, zawsze we wtorki o go-
dzinie 14:35 odbywają się zebra-
nia Zarządu WZZPOZ, otwarte 
dla wszystkich zainteresowanych 
Członków Związku, podczas któ-
rych omawiane są bieżące sprawy 
pracownicze z poszczególnych za-
kładów opieki zdrowotnej. Nato-
miast na co dzień, mile widzia-
ni są wszyscy, którzy potrzebują 
wsparcia w rozwiązywaniu indy-
widualnych problemów pracowni-
czych lub prywatnych. Przy kawie 
lub herbacie podczas rozmowy, 
zawsze staramy się udzielić pomo-
cy w oparciu             o posiadane in-
formacje i materiały fachowe. Ser-
decznie zapraszamy.

Przewodniczący WZZPOZ
mgr Leszek Majkowski.

Wielozakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia
w Wałbrzychu jest organizacją związkową, która swoją działalność rozpoczęła
w 1983 roku. W okresie ostatnich kilku lat reforma ochrony zdrowia znacznie 
wpłynęła na transformację Związku.

Związek Zawodowy Pracowników
Ochrony Zdrowia

Na przełomie ostatnich lat
WZZPOZ zorganizował mie-
dzy innymi:
- wycieczki dla dzieci do ZOO 
oraz Aqua Parku w Polkowi-
cach, 
- wycieczki krajoznawczo-tu-
rystyczne np. do Pragi Cze-
skiej, Krakowa, Zakopane-
go, Jaskini Niedźwiedziej, na 
Błędne Skałki,
- wycieczki  na grzybobranie,
- zabawy, imprezy plenerowe,
- karnety do Filharmonii. 


