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Wzrost liczby chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C to nie tylko 

spadek liczby aktywnych zawodowo Polaków, ale również wzrost  wydatków  socjalnych 

i w efekcie spadek jakości życia. 

Tylko wczesne wykrycie choroby daje szansę na skuteczną terapię i utrzymanie 

aktywności zawodowej. Szpital Miejski podjął działania w tym zakresie co z kolei 

zakończyło się otrzymaniem dyplomu  „Zdrowego pracodawcy” za udział w II edycji 

akcji edukacyjnej poświęconej wirusowemu  zapaleniu wątroby typu  C  organizowanej  

w ramach kampanii „Cichy zabójca WZW C. Działa w ukryciu. 

Szacuje się, że w Europie aż 60% przypadków raka wątroby jest wywołanych właśnie 

infekcją HCV. 

14 stycznia 2014 
Dyplom Zdrowego Pracodawcy



  

Prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu 
został wpisany  w poczet członków 

Polskiej Federacji Szpitali 
PFSz jest narodową organizacją pracodawców sektora szpitalnego. Zrzesz szpitale 

niezależnie od ich modelu własnościowego, organizacyjnego, czy też profilu 

specjalistycznego. Należy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która reprezentuje około 

80% łóżek szpitalnych w Unii Europejskiej.

Misja: Reprezentowanie interesów szpitali na krajowym 

oraz międzynarodowym rynku ochrony zdrowia.

Wizja: Szpitale są liderem systemu ochrony zdrowia

i funkcjonują optymalnie w zmieniających się warunkach. 



  

Celem Polskiej Federacji Szpital jest  wspieranie szpitali oraz ich menedżerów w działaniach 

na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy dla 

personelu.

Strategia:

1.Wpływanie na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej

2. Działanie na rzecz wzrostu poważania i motywacji kadry zarządzającej

3. Organizacja grup zakupowych

4. Doprowadzenie do obniżenia kosztów ubezpieczeń 

5. Pomoc w zarządzaniu inwestycjami i pozyskiwaniu kapitału

6. Stworzenie systemu zarządzania ryzykiem oraz ciągła poprawa jakości opieki szpitalnej

7. Informatyzacja oraz polepszanie ergonomiki pracy

8. Doprowadzenie do partnerskiej współpracy z sektorem opieki ambulatoryjnej

9. Wymiana danych i benchmarking szpitali

10. Organizacja szkoleń i konferencji z zakresu szpitalnictwa

11. Inne działania mające na celu poprawę sytuacji szpitali



  

 Dzień Babci i Dziadka przy wierszach i bajkach Aleksandra Fredry.

 
Dnia 21 stycznia zabrzański 

Zakład Opiekuńczo – 

Leczniczy "Pomocna Dłoń" już 

po raz drugi organizował  

akcję "Czytajmy Babciom i 

Dziadkom". 

 .

Podczas drugiej edycji  zabrzańscy 

uczniowie  czytali  seniorom utwory tego 

znakomitego polskiego pisarza.



  

We wtorek 21 stycznia pensjonariuszy  placówki odwiedzili wyjątkowi goście. Dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu po raz kolejny spędzą Dzień Babci i 

Dziadka z mieszkańcami "Pomocnej Dłoni". Uczniowie będą czytać seniorom bajki i wiersze 

Aleksandra Fredry. Tak jak to było w ubiegłym roku, będzie też czas na poznanie się, wspólną 

rozmowę oraz pyszny świąteczny tort.



  

SUMIENNOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, SATYSFAKCJA, 

Certyfikat Europejskiego Centrum Jakości i Promocji.

Polityką Jakości Szpitala Miejskiego w Zabrzu 
Sp. z o. o. jest uzyskanie, oraz utrzymanie 
wysokiej jakości świadczonych usług 
medycznych. Dążeniem firmy jest spełnianie 
wymagań i oczekiwań Klientów oraz uzyskanie 
mocnej pozycji na rynku.
Gwarancją realizacji Polityki Jakości jest 
wprowadzanie Systemu Zarządzania Jakością 
zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009. 
Najwyższe Kierownictwo Szpitala Miejskiego w 
Zabrzu Sp. z o.o zobowiązuje się do 
zapewnienia zasobów i środków niezbędnych 
do realizacji tej Polityki oraz deklaruje pełne 
zaangażowanie własne i całego personelu w 
proces ciągłego doskonalenia Systemu 
Zarządzania Jakością.



  

SUMIENNOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, SATYSFAKCJA, 

Certyfikat Europejskiego Centrum Jakości i Promocji.

Celem naszej Polityki Jakości jest:

Nieustanny rozwój firmy i umocnienie pozycji 
na rynku poprzez zwiększenie liczby Klientów
i osiąganych przychodów

Stałe podnoszenie kwalifikacji załogi stosownie 
do wymogów jakościowych

Bieżąca analiza potrzeb i oczekiwań Klientów

Przestrzeganie wysokich norm obowiązujących 
w firmie



  

Termomodernizacja Szpitala Miejskiego 

Kolejny etap termomodernizacji



  

Nominacja do nagrody Menedżer roku 2013

XIV edycja konkursu Sukces Roku w 
Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny

Wielka gala konkursu Sukces Roku w Ochronie 
Zdrowia - Liderzy Medycyny zakończyła 
czternastą edycję tego wydarzenia. 
Statuetki i dyplomy laureatom wręczył 
wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. 
Uroczystość odbyła się 22 stycznia 2014 r. na 
Zamku Królewskim w Warszawie



  

Wyróżnienie Specjalne

Grypa jest często lekceważoną chorobą, 

jednak jej powikłania mogą być groźne dla 

naszego zdrowia. Mimo długofalowych akcji 

budujących świadomość oraz rekomendacji 

ekspertów, poziom wyszczepialności 

przeciwko grypie, wśród pracowników 

ochrony zdrowia, nadal jest bardzo niski. 

Dlatego też, celem akcji jest podwyższenie 

poziomu wyszczepialności w tej grupie, co 

poprzez ograniczenie transmisji wirusa, 

pozwoli m.in. na wzrost bezpieczeństwa 

pacjentów oraz personelu medycznego.



  

Animacje oraz filmy, pacjenci mogli oglądać

W umieszczonych na terenie szpitala 

infokioskach.

W ramach kampanii zaszczepiło się 80 

pracowników. 

 



  

W marcu obchodzimy Światowy Dzień Walki z 

Otyłością, Zespół Promocji Zdrowia działający 

przy  Miejskim w Zabrzu zorganizował akcję 

edukacyjno – informacyjną w zakresie 

zdrowego stylu życia. Jako Szpital Promujący 

Zdrowie czynnie się zaangażowaliśmy

 

Zdrowie Wiosną Rozkwita

Stoisko w zakresie poradnictwa 

żywieniowego prowadziła 

Szpitalna Dietetyk 

mgr Joanna Jurkiewicz



  

Zabrzański Stolik Medyczny

Zabrzański stolik medyczny to program telewizyjny emitowany przez TV Zabrze 

realizowany przy współudziale Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.  



  

Zabrzański Stolik Medyczny

                      Redaktor prowadząca Katarzyna Kleczka - Zdebel w pierwszym odcinku wraz 

z  dr n med. Mariuszem  K Wójtowiczem  oraz dr n med. Dariuszem Gajewskim rozmawiali 

na  temat endometriozy.

Choroba rozwija się powoli, a przebiega często ze skąpymi objawami chorobowymi lub 

bezobjawowo,  występuję u młodych kobiet pomiędzy 25 a 35 rokiem życia, najczęściej te 

pacjentki planują zajście w ciążę. Proces diagnostyczny jest długotrwały, endometriozę nie 

zawsze można zdiagnozować  w trakcie  pierwszej czy drugiej wizyty, należy wykonać wtedy 

dodatkowe badania.

Endometrioza objawia się zaburzeniami cyklu miesiączkowego, dolegliwościami bólowymi  

oraz obfitymi krwawieniami miesiączkowymi. Bardzo często doprowadza do niedrożności 

jajowodów i zaburzenia zdolności rozrodczych bądź do bezpłodności.



  

Kolejne etapy budowy Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka 

     Nowa część Szpitala Miejskiego w Zabrzu 
będzie  miejscem,  w  którym  kobiety,  nie  tylko 
w ciąży, oraz noworodki znajdą kompleksową 
opiekę z różnych dziedzin. W 3-kondygnacyjnym 
budynku znajdą się m.in.  specjalistyczne poradnie 
(diabetologiczna, diagnostyki prenatalnej, 
laktacyjna, neonatologiczna oraz kardiologiczna 
dla kobiet w ciąży, którą współtworzyć będzie 
Śląskie Centrum Chorób Serca),  cztery oddziały 
szpitalne (ginekologiczny, położniczy, 
neonatologiczny i patologii ciąży), dwa bloki 
operacyjne, szereg sal zabiegowych, apteka oraz 
szkoła rodzenia i poradnia dla rodziców.  
Leczenie i doradztwo w tak wielu aspektach  ciąży 
i kobiecych spraw w jednym miejscu ma być 
największą zaletą centrum. Będzie to jedyna tak 
kompleksowa placówka w regionie. Powstanie tu 
również pierwsze kompleksowe centrum leczenia 
endometriozy.



  

Lekarze Szpitala Miejskiego  w Zabrzu,

lek. Mateusz Stolarz oraz 

lek. Jakub Wasilewski

 brali udział w  

XVI Międzynarodowym Sympozjum dla 

studentów i młodych lekarzy z zakresu 

chirurgii i innych specjalności zabiegowych w 

Ustroniu.



  

7 maja 2014 roku 

odbył się  VI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach 

Dyskusja panelowa była poświęcona głównie koordynacji działań różnych organów 

założycielskich na poziomie regionu. Lepszemu planowaniu usług zdrowotnych w regionach 

mają służyć mapy potrzeb zdrowotnych - pomysł lansowany przez Ministerstwo Zdrowia.

- Mamy do czynienia z 

nieustannymi nowelizacjami 

ustaw, rozporządzeń i 

zarządzeń prezesów NFZ. 

Trudno jest cokolwiek planować 

i koordynować, gdy nie wiemy 

w jakim okresie, w jakim 

zakresie i w jakich wartościach 

finansowych możemy rozwijać 

firmy medyczne – dr n med.  

Mariusz Wójtowicz. 



  

- Mamy do czynienia z nieustannymi 

nowelizacjami ustaw, rozporządzeń i 

zarządzeń prezesów NFZ. Trudno jest 

cokolwiek planować i koordynować, 

gdy nie wiemy w jakim okresie, w jakim 

zakresie i w jakich wartościach 

finansowych możemy rozwijać firmy 

medyczne – mówił  dr n med.  Mariusz 

Wójtowicz. Dyrektorzy koncentrowali 

się głównie na problemach 

finansowych. Dariusz Jorg zwrócił 

uwagę, że szpitale, przy rosnących 

kosztach, pracują bez zmian stawek za 

procedury. 



  

Wielka zbiórka książek dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu

 Biblioteka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu to pierwszy etap wdrażanego w placówce programu 

służącego zagospodarowaniu czasu wolnego pacjentów. W nieodległych planach są również 

projekcje filmowe, koncerty na świeżym powietrzu oraz gimnastyka dla pacjentów - tych, którym 

na ruch pozwala stan zdrowia. Obecnie księgozbiór liczy blisko 200 tytułów. W szpitalnej 

bibliotece są przede wszystkim powieści kryminalne, obyczajowe i przygodowe.  Pacjenci sięgają 

najczęściej po kryminały, ale także po znane i lubiane tytuły np. „Przeminęło  z wiatrem  czy „Don 

Kichota”. Popularne są też nowości i bestsellery ostatnich lat. Szpitalna biblioteka obejmuje 

swoim zasięgiem cały szpital. Książki są rozwożone chorym dwa razy w tygodniu, specjalnym 

wózkiem. Wypożyczenie książek jest bezpłatne.



  

Choroby przewlekłe niezakaźne

      Choroby przewlekłe niezakaźne, które mogą przyczyniać się do rozwoju niedożywienia  

to temat konferencji organizowanej przez Towarzystwo Dietetyki - Oddział Województwa 

Śląskiego  z siedzibą w Sosnowieckim która odbyła się 14.05.2014 r.



  

Tematy wykładów:

1. Choroba Leśniowskiego-Crohna – dr Aldona Mularczyk

2. Rola ekosystemu jelit w profilaktyce współczesnych chorób cywilizacyjnych –

dr Małgorzata Miktus

3. Diagnostyka genetyczna dla dietetyków – celiakia oraz pierwotna nietolerancja laktozy –

dr Paweł Zatwarnicki

4. Zasady nadzoru nad firmą świadczącą usługę żywieniową w warunkach szpitalnych – 

dr Beata Całyniuk



  

VII Konferencja Placówek Promujących Zdrowie
Dnia 26 maja 2014 w Śląskim Centrum 

Chorób Serca  odbyła się siódma 

konferencja. 

Z okazji dnia matki otrzymane kwiaty Prof. 

dr hab. med. Marian Zębala przekazał 

naszej pielęgniarce oddziałowej Pani Róży 

Tyczyńskiej. Jako jednej z licznych mam 

przebywających w tym dniu na konferencji.

lek. med. Dorota Kuglin – Zaprezentowała 
wykład nt. Promocji Zdrowia kobiety 
ciężarnej inwestycją w zdrowie dziecka



  

VII Konferencja Placówek Promujących Zdrowie



  

 Zapobieganie nadwadze i otyłości 

Szpital Miejski w Zabrzu rozpoczął współpracę z Instytutem Żywności i Żywienia  w zakresie 

realizacji Szwajcarsko - Polskiego programu pt.: „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz 

chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności 

fizycznej.” Profesjonalnych konsultacji dietetycznych  udziela Dietetyk naszego Szpitala Pani 

mgr Joanna Jurkiewicz. 



  

 

Dietetyczny  Punkt  Konsultacyjny  to  odpowiedź  na  rosnącą epidemię nadwagi  i   otyłości 

w społeczeństwie polskim. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2009 r 

problem nadwagi i otyłości dotyczył 61% mężczyzn oraz 45 % kobiet dorosłej populacji 

Polaków. Czynnikami odpowiedzialnymi za powstanie nadwagi i otyłości jest: zbyt wysoka 

ilość energii pobieranej z pożywieniem w stosunku do zapotrzebowania kalorycznego 

organizmu (hiperalimentacja), niska aktywność fizyczna oraz siedzący tryb życia.



  

U góry Komisja Egzaminacyjna 

objaśnia kandydatkom procedury. 

Po lewej Naczelna Pielęgniarka czuwa 

nad prawidłowym przebiegiem 

egzaminu. 

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 

Pierwszy raz w historii Szpitala 

Miejskiego w Zabrzu odbył się 

Państwowy egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie opiekunki 

świadczącej usługi osobie chorej lub 

niesamodzielnej. 



  

28 czerwca 2014 r. w warszawskim hotelu Gromada 

odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów 

Laureatom IV edycji Projektu „RZETELNI”, które 

poprowadzili Maria Niklińska i Krzysztof Ibisz.

Wieka Gala „25 lat wolności dla Polskiej Rzetelności” 

zgromadziła przedstawicieli świata biznesu i polityki. 

Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz 

samorządowych, organizacji biznesowych oraz 

Laureaci Projektu RZETELNI. Wieczór był również 

znakomitą okazją do świętowania 25-tej rocznicy 

pierwszych wolnych wyborów, 10 lat obecności 

Polskich w strukturach Unii Europejskiej oraz 

jubileuszu 5-ciu lat istnienia Mazowieckiego 

Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

Certyfikat Rzetelni w Ochronie Zdrowia



  

Zebranych gości powitał gospodarz wieczoru Robert Składowski – Prezes Zarządu 

Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług, zaś słowa uznania dla Laureatów 

projektu, w formie listu skierował Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta – Pan Olgierd 

Dziekoński.

W tym roku Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych, 

instytucji współpracujących oraz współorganizatorów, kolejny raz wyłoniła Laureatów 

Projektu „Rzetelni”. Nagrodzeni Certyfikatami to podmioty, o których można powiedzieć, iż są 

partnerem godnym zaufania, partnerem, który w sposób profesjonalny i rzetelny wywiązuje 

się ze swoich zobowiązań nie tylko względem swoich klientów, kontrahentów, ale także 

względem swoich pracowników. Są to także podmioty, które świadome praw, jakimi rządzi się 

otoczenie, w którym funkcjonują, podejmują działania na rzecz konkurencyjności na rynku 

przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu zasad etycznych.

Certyfikat Rzetelni w Ochronie Zdrowia



  

Projekt „RZETELNI” to przedsięwzięcie, które ma na celu promocję czterech kluczowych 

obszarów: przedsiębiorczości, samorządów, medycyny oraz instytucji. Jego Uczestnicy 

mogą ubiegać się o Certyfikat na poziomie regionalnym, ogólnopolski bądź europejskim. 

Certyfikaty te w zależności od prowadzonej działalności zostały podzielone na następujące 

obszary:

- Rzetelni w Biznesie

- Rzetelni w Ochronie Zdrowia

- Rzetelny Samorząd

 - Rzetelna Instytucja

- Rzetelny Menedżer

- Rzetelny Pracodawca

 

Certyfikat Rzetelni w Ochronie Zdrowia



  

W Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. Prof 

Wojciecha Starzewskiego znajdzie się 78 łóżek. 

Sale będą w systemie "rooming-in", który 

zapewnia matce stały kontakt z dzieckiem. Panie 

będą mogły korzystać ze wszystkich form 

znieczuleń, rodzić naturalnie lub w wodzie.

Budowa centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka  
im. Prof. Wojciecha Starzewskiego 



  

Leczenie i doradztwo w tak wielu aspektach ciąży i kobiecych spraw w jednym miejscu ma być 

największą zaletą centrum. Będzie to jedyna tak kompleksowa placówka w regionie. Powstanie 

tu również pierwsze kompleksowe centrum leczenia endometriozy. Oprócz nowoczesnego 

spojrzenia na leczenie i diagnostykę czy najnowszego sprzętu inny jest również sam budynek. 

Komfort i poczucie bezpieczeństwa ma pacjentom zapewnić nietypowy układ wnętrz. Nie 

będzie tu jednego korytarza z jedną dyżurką i pokojem lekarskim. Pokój pielęgniarek i lekarzy, 

izba przyjęć i wszystkie inne miejsca, w których znajdziemy pomoc, zlokalizowane będą na 

"wyspie" otoczonej wokół salami pacjentek. Również układ pięter jest nieprzypadkowy. Im 

wyżej, tym miejsca wymagające więcej intymności, aby nie narażać pacjentek na gwar i ruch 

np. w izbie przyjęć. W przyziemu znajdą się poradnie, szkoła rodzenia i apteka. Na parterze 

izba przyjęć, oddziały ginekologiczny i patologii ciąży oraz zespół diagnostyczno - zabiegowy. 

Na piętrze miejsca związane już z porodem. Oddział położniczy i neonatologiczny, bloki 

operacyjne czy sale porodowe.

Budowa centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka  
im. Prof. Wojciecha Starzewskiego 



  

Wraz z otwarciem CZKiD zmieni się również organizacja 

ruchu w całym szpitalnym kompleksie. Zmodernizowano 

drogę dojazdową, obok powstał parking. 

Wejście główne będzie w łączniku między starym 

kompleksem a centrum. Honorowy patronat nad 

otwarciem Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu 

objęła Anna Komorowska, pierwsza dama RP.

Budowa centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka  
im. Prof. Wojciecha Starzewskiego 



  

Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej lek. med. Marek Hawranek został 

wyróżniony Odznaczeniem Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii. 

 Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii



  

W sezonie grypowym 2014/2015 działania rozpoczęliśmy         

        od edukacji personelu medycznego.

Nowości w tym sezonie grypowym:
•  zorganizowaliśmy punkt szczepień przeciw grypie  
w przychodni przyszpitalnej
● podpisaliśmy umowę z LUXMEDEM na wykonywanie 

szczepień stacjonarnie i z dojazdem do zakładów pracy
• rozesłaliśmy ofertę do kilkudziesięciu zakładów pracy

Liczba pracowników placówki: 
439 pracowników medycznych
Liczba zaszczepionych pracowników w sezonie 2014/2015:
45 pracowników 

Liczba pacjentów zarejestrowanych w placówce:
W oddziałach leczonych jest rocznie ok. 12 tys. pacjentów, 
w poradniach pomoc uzyskuje ok. 30 tys. osób, a w Izbie 
Przyjęć porad ambulatoryjnych udzielamy kolejnym 20 
tysiącom osób. 

Liczba zrealizowanych szczepień w sezonie 2014/2015:
Zarezerwowaliśmy drogą przetargu 100 szczepionek przeciw 
grypie niestety do 22 grudnia 2014r. nie zgłosił się nikt do 
punktu szczepień. To nas nie zraża - nadal będziemy zachęcać 
do szczepień przeciw grypie.

Szczepienie przeciw grypie 



  

            Tegoroczny dzień seniora spędziliśmy 

w multikinie - seksuolog oraz terapeuta 

zajęciowy mgr Ines Hołoszkiewicz wraz z mgr 

Joanną Jurkiewicz udzielały porad z zakresu 

żywienia, świadomości seksualnej oraz tak 

ważnej dla każdego seniora stymulacji 

umysłowej.

Dzień seniora  



  

 28 października 2015 r. zostało otwarte Centrum Zdrowia 

Kobiety i Dziecka w Zabrzu im. Prof. Wojciecha 

Starzewskiego. 

To nowy budynek Szpitala Miejskiego, który zajmie się nie 

tylko prowadzeniem ciąż, ale również leczeniem chorób 

kobiecych. Ma to być jedna z najnowocześniejszych 

placówek w Polsce.

Otwarcie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka  
im. Prof. Wojciecha Starzewskiego 



  

Nieprzypadkowo najnowocześniejszy szpital z zakresu ciąży i chorób kobiecych na Śląsku powstał 

w Zabrzu. To tutaj w latach 50-tych narodziła się cała śląska ginekologia. Z inicjatywy prof. 

Wojciecha Starzewskiego powstała klinika ginekologiczna, a uczniowie profesora rozpoczęli później 

działalności w Katowicach, Bytomiu i Tychach. Teraz wracamy do korzeni.  

Struktury jednostki wzbogaciły się właśnie o nowy szpital - Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, 

którego patronem jest właśnie prof. Starzewski.  Nowy  budynek,  który  w  15  miesięcy  powstał 

na terenie kompleksu w przy ul. Zamkowej został oficjalnie otwarty 28 października 2015 r . 

Pierwsze pacjentki, jak i pierwszy poród w nowych murach, przewidziane są na 1 listopada.

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka  w  Zabrzu  ma  być  najnowocześniejszą tego  typu  placówką 

w regionie i jedną z najnowocześniejszych w kraju. Ideą jest nie tylko skumulowanie nowoczesnego 

sprzętu w nowych murach. Centrum ma przede wszystkim zapewniać kompleksową opiekę przed, 

w trakcie i po porodzie oraz służyć pomocą w sprawach chorób kobiecych. Wszystko w jednym 

budynku. - Zdrowie to nie tylko zdrowie somatyczne. To również psychologia, odpowiednia dieta, 

atmosfera. To wszystko znajdą tu pacjentki.

Otwarcie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka  
im. Prof. Wojciecha Starzewskiego 

Otwarcie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka  
im. Prof. Wojciecha Starzewskiego 



  

Wraz z otwarciem CZKiD zmieni się również organizacja 

ruchu w całym szpitalnym kompleksie. Zmodernizowano 

drogę dojazdową, obok powstał parking.

Wejście główne będzie w łączniku między starym 

kompleksem a centrum.

Honorowy patronat nad otwarciem Centrum Zdrowia 

Kobiety i Dziecka w Zabrzu objęła Anna 

Komorowska, pierwsza dama RP.

Otwarcie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka  
im. Prof. Wojciecha Starzewskiego 



  

Otwarcie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka  
im. Prof. Wojciecha Starzewskiego 



  

Otwarcie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka  
im. Prof. Wojciecha Starzewskiego 



  

Urodzona 2 listopada 2015 r. Laura – to 
pierwszy noworodek urodzony w Centrum 
Zdrowia Kobiety i Dziecka im. Prof. 
Wojciecha Starzewskiego. 
Urodzona 2 listopada 2015 r. Laura to 
duża dziewczynka ma 54 cm i waży 3770 
na zdjęciu mamą Joanną. 



  

Szpital Miejski w Zabrzu na bazie 
podpisanego porozumienia z Zespołem 
Szkół Nr 18 w Zabrzu Zorganizował 
wernisaż "Macierzyństwo" który odbył się 
28 października 2014 r. Obecnie prace 
znajdują się w Centrum Zdrowia Kobiety i 
Dziecka.



  



  

Ciąża to okres bardzo szczególny dla każdej 

kobiety. Istotne jest zapewnienie zdrowia i dobrego 

samopoczucia przyszłej mamy. Szczególnie ważna 

jest troska o rozwój nienarodzonego dziecka. 

Stereotypowo przyjęło się, że kobieta ciężarna nie 

musi uważać na to co oraz w jakich ilościach je. 

Jednak masa ciała oraz sposób żywienia przyszłej 

mamy ma duży wpływ na płodność, natomiast u 

kobiet ciężarnych na prawidłowy przebieg ciąży. 

Nadmierna masa ciała ciężarnej zwiększa ryzyko 

długoterminowej otyłości zarówno u przyszłej 

mamy, jak również u noworodka. Naraża to oboje 

na ryzyko wystąpienia chorób z nią związanych oraz 

powikłań ciążowych takich jak: cukrzyca ciężarnych, 

nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom 

cholesterolu i trójglicerydów, makrosomia 

noworodka. 

Jedz na zdrowie nie za dwoje 



  

W ramach programu przewidziano cztery konsultacje dietetyczne. 

Trzy odbędą się w trakcie trwania ciąży po jednej  w każdym 

trymestrze ciąży oraz ostatnia dwa miesiące po porodzie. Każda  z 

pacjentek będąca pod opieką Dietetyka otrzyma Dzienniczek 

Dietetyczny, który ułatwi kontrolowanie ilości i rodzaju spożywanego 

pokarmu oraz zapisywanie aktywności fizycznej. Podczas pierwszej 

wizyty dietetyk wykona pomiar masy  i wysokości ciała, przeprowadzi 

wywiad dietetyczny, w tym zbierze informacje  o zwyczajach 

żywieniowych. Oprócz tego przekaże zalecenia żywieniowe 

wynikające z przeprowadzonego wywiadu dietetycznego i 

uzyskanych informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz wręczy 

dzienniczek dietetyczny. Każda następna konsultacja dietetyczna 

będzie obejmować kontrolę masy ciała pacjentki, omówienie zaleceń 

dietetycznych oraz wprowadzonych zmian w sposobie żywienia. 

Ostatnia wizyta po porodzie będzie dotyczyć racjonalnego żywienia 

kobiety po porodzie oraz zaleceń dla kobiet karmiących piersią.  W 

trosce o prawidłowe żywienie pacjentek w Centrum zostały 

wprowadzone Karty Menu oparte o zasady zdrowego żywienia. 

Pacjentki będą mogły również dzięki temu poznać w praktyce zasady 

prawidłowego żywienia. Każdego dnia do wyboru przez pacjentki są 

dwa zestawy posiłków bogate w świeże warzywa i owoce (śniadanie, 

obiad, podwieczorek, kolacja)

Jedz na zdrowie nie za dwoje 



  

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym  
„Pomocna dłoń” przygotowania do świąt 
przebiegały bardzo aktywnie. 
Pensjonariusze w tygodniu poprzedzającym 
święta przygotowywali ozdoby choinkowe, 
świąteczne, zdobili pierniczki. Wszystko pod 
czujnym okiem rehabilitantki 
mgr  Ines Hołoszkiewicz.

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia  

Dla  seniorów  istotne  jest  aby  poczuć się  
pomocnym. Również możliwość przygotowania 
miłych niespodzianek  dla  rodzin  i  bliskich 
jest   sposobem   na    aktywne   uczestnictwo 
w  świątecznych  przygotowaniach. 
Bardzo ważna jest taka pozytywna aktywność, 
która  pozwala seniorom kultywować tradycje  
oraz poczuć się potrzebnym. 



  

Napisano o Nas
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