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Czytajmy Babciom i Dziadkom

Ten dzień to prawdziwe święto dla 
pensjonariuszy ZOL-u. Nasi podopieczni 
czekają na to wydarzenie, przygotowują 
się do niego, niektórzy specjalnie z tej 
okazji korzystają z usług fryzjera. Zyskują 
też najmłodsi, bo takie akcje integrują. 
Dzieci towarzyszą naszym 
pensjonariuszom, poznają różne oblicza 
starości. 

W ten symboliczny sposób chcą 
podziękować wszystkim babciom i 
dziadkom za ich trud i poświęcenie w 
opiekę nad wnukami - mówi Elżbieta 
Mazuś, kierownik “"Pomocnej Dłoni”.



  

Zakład Opiekuńczo–Leczniczy "Pomocna Dłoń" (ZOL) należy do Szpitala Miejskiego w Zabrzu. 
To  jedna z najlepszych tego typu placówek w regionie. ZOL pomaga osobom, które choć nie 
wymagają pobytu w szpitalu, to jednak ze względu na stan zdrowia i wiek powinny być pod 
stałą, profesjonalną opieką pielęgniarską. W zabrzańskim ZOL przebywają też osoby samotne 
oraz wracające do zdrowia po przebytych zabiegach i operacjach.
 
W czwartek 21 stycznia pensjonariuszy tej placówki odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu. Po raz czwarty przy lekturze spędzą Dzień Babci i 
Dzień Dziadka z mieszkańcami "Pomocnej Dłoni". Tym razem uczniowie będą czytać seniorom 
bajki Waldemara Cichonia, autora serii książek o przygodach kota Cukierka. Jak co roku będzie 
też czas na wspólną rozmowę oraz tradycyjny pyszny tort świąteczny.

W tym roku za sprawą  Zespołu ds. Promocji Zdrowia przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu do akcji 
przyłączyły się inne zabrzańskie domy pomocy społecznej. – To tylko potwierdza, jak potrzebna, 
wartościowa i autentyczna jest ta inicjatywa. Żyjemy w czasach ciągłego pośpiechu, często 
brakuje czasu nawet dla najbliższych. Czasem jednak warto zwolnić, pomyśleć o innych, dać 
coś z siebie. Nasza akcja temu właśnie służy – mówi Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala 
Miejskiego w Zabrzu.



Światowy Dzień Chorego



Nowa strona internetowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu już w sieci! 

To obecnie jedna z najlepszych stron internetowych placówek ochrony zdrowia w kraju.
Szpitalna witryna ma całkowicie nową szatę graficzną. Strona ma teraz nawigację kafelkową i 
jest w pełni dostosowana do urządzeń mobilnych. Z myślą o pacjentkach Centrum Zdrowia 
Kobiety i Dziecka powstała zakładka poświęcona wyłącznie Centrum. Na nowej stronie są też 
specjalne zakładki poświęcone medycynie pracy, Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu 
„Pomocna Dłoń”oraz usługom dodatkowym Szpitala.



  

Słodka niespodzianka dla naszych pacjentów. W tłusty 
czwartek nawet Pani Dietetyk pozwoli sobie na jednego 
pączka.



  

Misie wręczane dzieciom urodzonym w Centrum Zdrowia 
Kobiety i Dziecka w Zabrzu stały się prawdziwym przebojem. Są 
nie tylko przytulanką dla najmłodszych, ale też pamiątką 
pięknych dni porodu dla rodziców.

Pomysł wyprodukowania i następnie wręczania maskotek dzieciom urodzonym w Zabrzu pojawił się jeszcze w 2014 roku. – 
Przygotowując się do uroczystego otwarcia Centrum zastanawialiśmy się, jak dodatkowo umilić pobyt w Centrum i sprawić, 
by na długo pozostał w pamięci rodzących u nas mam. Wspólnie z prezydent Zabrza panią Małgorzatą Mańką-Szulik 
wpadliśmy na pomysł wyprodukowania  misiów z napisem „Urodziłem się w Zabrzu”. Pomysł okazał się strzałem w 
dziesiątkę, misie od razu stały się przebojem – wspomina dr n. med. Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w 
Zabrzu.



  

Spora w tym zasługa Natalii Kmiecik, która zaprojektowała szpitalne maskotki. – To było artystyczne wyzwanie, ale i miła 
odmiana od codziennych obowiązków zawodowych. Chciałam stworzyć projekt unikalny, ale przede wszystkim ładny. I chyba 
się udało. To miłe, że misie cieszą się taką popularnością – mówi autorka projektu, na co dzień zajmująca się marketingiem w 
Szpitalu Miejskim w Zabrzu.

Misie są nie tylko ładne, ale i praktyczne. Każdy miś ma na plecach małą kieszonkę, w której rodzice mogą umieścić np. 
opaskę ze szpitala lub inny ważny dla nich drobiazg przypominający im ten jeden z najważniejszych momentów w życiu. 
Pluszaki wykonane są ze specjalnego antyalergicznego materiału. Mają odpowiednie atesty, są w pełni bezpieczne dla 
noworodków.



  

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges 
Congress

Główne tematy poruszane przez grono specjalistów to: Polityka prourodzeniowa – czy mamy taki 
program?
System opieki perinatalnej w Polsce – stan obecny i postulowane rozwiązania czy standardy opieki 
okołoporodowej.

Wyjątkowo szeroki, interdyscyplinarny oraz międzysektorowy charakter Kongresu Wyzwań 
Zdrowotnych w Katowicach wynika z faktu, że stan zdrowia współczesnych społeczeństw nie 
zależy wyłącznie od samej medycyny oraz sposobu zorganizowania i finansowania systemu opieki 
zdrowotnej.



  

Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress adresowany jest do wszystkich 
środowisk, których aktywność przyczynia się lub powinna się przyczyniać do poprawy stanu 
zdrowia społeczeństw – z medycznego punktu widzenia oraz w kontekście szeroko 
rozumianych działań zapobiegawczych, profilaktyki, edukacji, finansowania i organizacji 
świadczeń zdrowotnych i całej gospodarki.
W jednym miejscu, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w ciągu trzech dni, spotkają 
się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych – zarówno z Polski, jak i 
z zagranicy, przedstawiciele środowisk związanych z szeroko rozumianym sektorem ochrony 
zdrowia, nauką, gospodarką, biznesem, finansami, rynkiem ubezpieczeniowym, organizacjami 
pozarządowymi, polityką, administracją publiczną i samorządową oraz mediami.



Stulatka w Zabrzu. Pani Maria Bagazińska w poniedziałek 
skończyła 100 lat. Niesamowity jubileusz świętowała w 

towarzystwie rodziny, najbliższych oraz pensjonariuszy i personelu 
zakładu opiekuńczego "Pomocna Dłoń".

- Od zawsze wiedzieliśmy, że babcia 
osiągnie taki wiek. Mimo swoich stu 
lat jest bardzo żywotna. Czasem to 
my za nią nie nadążamy - śmieje się 
Beata Stencel, wnuczka pani Marii 
Bagazinskiej, która właśnie skończyła 
sto lat. 



Pani Marii towarzyszyła rodzina (ma ona siedmioro prawnuków), najbliżsi, pensjonariusze oraz 
personel ośrodka. Byli również przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Szpitala Miejskiego, Urzędu 
Stanu Cywilnego czy ZUS-u. Jubilatka otrzymała listy z życzeniami od prezydent Zabrza oraz 
premier Beaty Szydło. Choć to setne urodziny, to w rzeczywistości... dopiero 25. Pani Maria 
urodziła się bowiem 29 lutego, a więc okazję do świętowania ma de facto raz na cztery lata. Pani 
Marii od urodzenia mieszka w Zabrzu. Jak przyznaje jej wnuczka, jest w doskonałej jak na swój 
wiek formie. Jest także pierwszą osobą w rodzinie, która osiągnęła tak wyjątkowy wiek. - Przepisu 
na długowieczność jednak nam nie zdradziła - śmieje się Beata Stencel. Jubilatka w zakładzie 
"Pomocna Dłoń" przebywa od listopada zeszłego roku. Jest tu pod opieką wielu osób wysoko 
wykwalifikowanego personelu medycznego zajmujących się usprawnianiem psycho-ruchowym. 



  

Kapituła Programu "DOBRE BO POLSKIE" 
przyznała Szpitalowi Miejskiemu w Zabrzu 
Sp. z o.o. "Certyfikat Szpitala Przyjaznego 
Pacjentom". 

Kapituła wyróżnia certyfikatem szpitale, 
które wykonują świadczenia szpitalne 
wysokiej jakości i kreują pozytywne relacje 
na linii placówka służby zdrowia - pacjent. 
Certyfikat stanowi znak jakościowy 
promujący to, co najlepsze w polskiej 
służbie zdrowia.



  

Remont Klatki schodowej 

Od kilku dni nasi pacjenci mogą podziwiać nową wystawę inspirujących fotografii. Wśród nich na 
zdjęciach m.in. Natalia Partyka czy Piotr Pogon. Mamy nadzieję że fotografie zainspirują Państwa 
do działania oraz pomogą w rekonwalescencji.



Święta Wielkanocne w Zakładzie Opiekuńczo – 
Leczniczym „Pomocna Dłoń”

Jak co roku pensjonariusze Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przygotowali się do świąt 
wielkanocnych, było malowanie pisanek, upieczono przepyszną babkę odbyło się uroczyste 
poświęcenie pokarmów. 



  

Tablety i laptopy dla lekarzy oraz elektroniczne karty 
zleceń lekarskich 

Podczas codziennych obchodów lekarze korzystają z laptopów umieszczonych na specjalnych 
wózkach. W czasie badania chorego zalecania lekarza są na bieżąco wprowadzane do 
pamięci komputera. Później mają do nich dostęp inni lekarze, pełniący np. dyżury nocne czy 
pielęgniarki aplikujące leki. Dokumentacja jest dostępna online, również ta z poprzednich 
pobytów w szpitalu, nie trzeba więc wypożyczać dokumentów z archiwum. - Natychmiastowy 
dostęp lekarza do danych pacjenta i historii jego leczenia, z każdego miejsca w szpitalu, to 
jedna z najważniejszych zalet tego systemu. Rozwiązania zastosowane w naszej placówce 
zwiększają bezpieczeństwo procesu leczenia i minimalizują występowanie pomyłek. System 
daje klarowne informacje, kto opiekował się pacjentem, jakie przepisał leki, kto i kiedy je 
później podał – mówi Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu. – W jednym 
miejscu mamy zebrane dane o przeprowadzonych konsultacjach i badaniach, przepisanych 
lekach. Dzięki połączeniu programu medycznego z księgowym i sprawozdawczym możemy na 
bieżąco śledzić koszty poniesione na leczenie pacjentów. Dla placówki medycznej, która chce 
zachować kontrolę nad wydatkami, takie udogodnienie jest nieocenione.



 

Szpital Miejski w Zabrzu od kilku lat konsekwentnie wdraża informatyczne i technologiczne 
innowacje. Zaczęło się od budowy publicznych punktów dostępu do Internetu oraz pokrycia 
szpitala siecią wi-fi. Kolejnym etapem była budowa serwerowni, zakup nowoczesnych 
komputerów, a także wprowadzenie rejestracji online do szpitalnych przychodni. W placówce 
historia choroby pacjenta prowadzona jest w wersji elektronicznej, podobnie jak dokumentacja 
pielęgniarek i położnych. Kolejnym etapem są właśnie laptopy, tablety i elektroniczne karty 
zleceń lekarskich. W planach jest wprowadzenie w Szpitalu Miejskim, w tym również w 
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, telewizji szpitalnej z programami edukacyjnymi i 
promującymi zdrowy tryb życia.



  

Grupa wsparcia dla osób z wyłonioną stomią

Wiosenne nastroje zawitały również w 
naszej grupie wsparcia dla stomików. 
Nasza rehabilitantka mgr Kamila 
Lisowska poprowadziła cykl zajęć na 
świeżym powietrzu.

Grupa wsparcia dla osób z wyłonioną stomią działa 
przy Szpitalu Miejskim w Zabrzu od lutego 2014r.
Powstała jako bezpłatna inicjatywa pomocowa dla 
pacjentów z wyłoniona stomia oraz ich rodzin. 
Skupia wokół siebie Pacjentów wraz z rodzinami 
zarówno leczonych w Szpitalu Miejskim jak i z 
innych placówek



  

XI Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku”

W dniu 5 lutego 2016 r. w sali wykładowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach odbył się II etap Konkursu „Pielęgniarka Roku 2015”.

Konkurs Pielęgniarka Roku ma na celu wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek prezentujących 
najwyższy poziom przygotowania zawodowego i zaangażowania w działalność na rzecz 
środowiska pielęgniarskiego.
II etap konkursu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego został zorganizowany przy 
współpracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Komisja konkursowa w 
składzie:
mgr Iwona Wozniak
mgr Aneta Trzcińska
dr Beata Ochocka
mgr Jadwiga Zasuń
Irena Sikora- Mysłek
Po sprawdzeniu testu wyłoniła laureatów II etapu konkursu.
miejsce:
Agnieszka Krawczyk – Sarna- PZZOZ Będzin
Marta Sułek- Szpital Wielospecjalistyczny Jaworzno
miejsce:
Agnieszka Lesiak – Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II Sosnowiec
Agnieszka Kozieł – PZZOZ Będzin



  

miejsce:
Joanna Hofman Szpital Miejski w Zabrzu
Agnieszka Zalas- Zakład Opieki Paliatywnej „ Palium ” w Częstochowie
Zarząd Oddziału PTP w Katowicach, laureatom oraz wszystkich uczestnikom konkursu 
składa serdeczne gratulacje z okazji zdobycia najlepszego wyniku w eliminacjach 
wojewódzkich i jednocześnie życzy powodzenia i sukcesu w Finale Konkursu.
Jednocześnie informujemy, że Komisja Konkursowa tegorocznego KPR ustaliła następujący 
temat trzeciego etapu:



  

Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie 

Druga edycja jednego z największych 
wydarzeń poświęconych kadrze 
zarządzającej podmiotach leczniczych. 

Celem konferencji jest integracja 
środowiska medycznego, a także 
umożliwienie wymiany poglądów oraz 
doświadczeń dotyczących prowadzenia 
placówki ochrony zdrowia. Uroczystego 
otwarcia forum dokonał m.in. Prezes 
Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu dr 
n. med. Mariusz K. Wójtowicz.



  

Poprzednie spotkanie z tego cyklu zgromadziło blisko 400 osób wysłuchujących 34 prelekcji.
W tym roku zaproszeni eksperci skoncentrowali się na takich tematach jak m.in:
• Bezpieczeństwo pacjenta
• Nowe technologie
• Prawo
• Zdrowie i Marketing
• Finansowanie i zarządzanie
Na zakończenie konferencji grono ekspertów wypowiadało się na temat "Funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia w perspektywie zmian i reform w służbie zdrowia"



  

To wydarzenie było okazją do skorzystania z 
bezpłatnych porad, których udzielali lekarze 
specjaliści ze Szpitala Miejskiego w Zabrzu. 
Było można wziąć udział w konsultacjach z 
zakresu ginekologii, onkologii ginekologicznej, 
endokrynologii ginekologicznej oraz logopedii 
dziecięcej. 
Były także atrakcje dla dzieci. Organizatorzy 
zaplanowali m. in. naukę zumby, tańca 
współczesnego, naukę mycia zębów oraz gry, 
zabawy i konkursy.

Dni Otwarte Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka 

Jakie są zalety porodów w wodzie? Dlaczego 
warto chodzić na zajęcia szkoły rodzenia? 
Czy endometrioza to choroba XXI wieku? 
Odpowiedzi na te i inne ważne pytania padły 
w sobotę 28 maja podczas Dnia Otwartego 
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w 
Zabrzu.



  

Dni Otwarte Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka 

Była okazja porozmawiać z matkami, które rodziły w wodzie, opowiadały o swoich przeżyciach. 
Jedna z kobiet pierwsze dziecko rodziła poprzez ciecie cesarskie a drugie w wodzie w Centrum - 
porównała te dwa porody.Było można zwiedzić Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu, 
zobaczyć sale porodowe, wannę do porodów w wodzie.
– Chcemy pochwalić się naszym  pięknym  budynkiem i nowoczesnym sprzętem. Najważniejsza 
jest jednak wspaniała atmosfera i życzliwość, którą otaczamy nasze pacjentki i ich dzieci – mówł 
dr n. med. Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu. Dzień Otwarty daje okazję, 
by z bliska poznać pełną ofertę Centrum. Pary spodziewające się dziecka mogły zapoznać się z 
programem zajęć Centrum Edukacji Okołoporodowej – bezpłatnej szkoły rodzenia działającej w 
ramach Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Ważną częścią spotkania były wykłady i prezentacje. 
Zainteresowani dowiedzieli się z nich, czym jest endometrioza i jak ją leczyć, czy warto się 
zdecydować na poród w wodzie oraz jakie są zalety karmienia piersią.



  

IX Śląska Konferencja Placówek Promujących Zdrowie

30 kwietnia 2016 r. w Śląskim Centrum Chorób Serca odbyła się konferencja placówek 
promujących zdrowie. W tegorocznej uroczystości Szpital Miejski w Zabrzu reprezentowała mgr 
Karolina Raczak - Moroń położna oddziałowa Bloku Porodowego Centrum Zdrowia Kobiety i 
Dziecka im. Prof. Wojciecha Starzewskiego.



  

Pani Karolina swoim bardzo ciekawym i ujmującym wystąpieniem zatytułowanym "Poród w 
wodzie pierwszą promocją zdrowia" omówiła poród w immersji wodnej, podała między innymi 
zalety porodu w wodzie ze strony matki i dziecka.
Pokazała Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka jako aktualnie jedno z nielicznych miejsc gdzie 
odbywają się porody w wodzie i być może jedyny taki ośrodek gdzie pacjentki po uprzednich 
cięciach cesarskich rodzą w wodzie. Miejsce, gdzie urodziło się w ten sposób, największe 
dziecko w Polsce, a może i w Europie.  
Przytoczone historie i filmy wzruszyły uczestników konferencji.
Program IX Śląskiej Konferencji Placówek Promujących Zdrowie obejmował bardzo aktualne, 
ważne - zarówno dla leczonych, leczących, jak i organizujących leczenie - zagadnienia 
związane z promocją zdrowia, takie jak:
- edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny jako integralna część procesu terapeutycznego
- działania edukacyjno-zdrowotne podejmowane na rzecz pracowników ochrony zdrowia
- promocja zdrowia skierowana do lokalnej społeczności
Honorowy patronat nad konferencją sprawowała Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka - 
Szulik.



„Biskupice Biegają” 
Szpital Miejski w Zabrzu Szpitalem Promującym Zdrowie

Reprezentacja Szpitala Miejskiego w Zabrzu, w biegu 
ulicznym "Biskupice Biegają". Nasze zawodniczki zajęły 
miejsca na podium. Fizjoterapeutka mgr Kamila Lisowska 
na co dzień dba o naszych pacjentów poprawiając ich 
sprawność fizyczną w zakładzie rehabilitacji, natomiast 
Izabela Paszkowiak  jest pracownikiem Oddziału Chorób 
Wewnętrznych.    
Gratulujemy!



  

Światowe Dni Młodzieży 
w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym „Pomocna Dłoń” 

19 lipca pacjenci Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Pomocna dłoń" w Zabrzu przy ul. Janika 18 
spotkali się przy grillu z ks. Arturem Chwaszczą wychowanym w Zabrzu-Zaborzu.

Ksiądz Artur we wrześniu ubiegłego roku otrzymał zgodę na wyjazd na misje do Boliwii, do 
obszaru wikariatu apostolskiego Ñuflo de Chávez, gdzie spędzi co najmniej 6 lat.
Wraz z księdzem Arturem odwiedził nas jego parafianin oraz ministrant Armando.



  

Światowe Dni Młodzieży 
w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym „Pomocna Dłoń” 

Obchody Światowych Dni Młodzieży w 
naszym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym 
były dwudniowe, 20 lipca 2016 odwiedziła 
nas  młodzież z Lipska. Był czas na wspólną 
fotografię, herbatkę a przede wszystkim 
piosenkę. To już drugie spotkanie w Zakładzie 
Opiekuńczo Leczniczym z okazji obchodów 
Światowego Dnia Młodzieży.



 

Triathlon  III miejsce w kategorii wiekowej AV w open. 

Jesteśmy dumni z Pani Kamili Lisowskiej która zajęła 
III miejsce w kategorii wiekowej AV w open. Triathlon 
to bardzo trudna oraz wszechstronna dyscyplina 
sportowa będąca kombinacją pływania, kolarstwa i 
biegania. 
 Wyniki Pani Kamili to: 
6min pływania 200m
19.48min na rowerze 10km
25.25min bieg 5km



  

Czas Na Zdrowie 

Czas na zdrowie, to nowy program TV Zabrze  W programie m.in. o tym, jak dieta i tryb życia 
wpływa na zdrowie człowieka nasz ekspert mgr Joanna Jurkiewicz odpowiada na pytania jak 
zdrowo się odżywiać aby być szczupłym i zdrowym.



  

Światowe Dni Młodzieży 
w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym „Pomocna Dłoń” 

19 lipca pacjenci Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Pomocna dłoń" w Zabrzu przy ul. Janika 18 
spotkali się przy grillu z ks. Arturem Chwaszczą wychowanym w Zabrzu-Zaborzu.

Ksiądz Artur we wrześniu ubiegłego roku otrzymał zgodę na wyjazd na misje do Boliwii, do 
obszaru wikariatu apostolskiego Ñuflo de Chávez, gdzie spędzi co najmniej 6 lat.
Wraz z księdzem Arturem odwiedził nas jego parafianin oraz ministrant Armando.



  

II stopień referencyjności 
w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu

Od 1go września br. Oddział PołożniczoGinekologiczny, Patologii Ciąży, Ginekologii 
Onkologicznej, Endokrynologii Ginekologicznej oraz Oddział Neonatologii spełniają kryteria II 
stopnia referencyjności. Przygotowanie oddziałów do świadczenia usług medycznych w zakresie 
położnictwa i neonatologii pozytywnie zaopiniowali konsultanci krajowi w dziedzinie położnictwa i 
neonatologii. Również pomyślnie oddziały przeszły kontrolę NFZ co zaowocowało kontraktem na 
świadczenia medyczne.
Prezes Szpitala dr Mariusz K. Wójtowicz podkreśla, że II stopień referencyjności wpłynie na 
możliwość wdrożenia wysokospecjalistycznych procedur, do realizacji których oddziały są 
doskonale przygotowane, a tym samym polepszenie jakości świadczonych usług medycznych dla 
mieszkanek Zabrza i województwa śląskiego.



  

II stopień referencyjności 
w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka od czasu otwarcia 1go listopada 2014r., niezmiennie cieszy 
się dużym zainteresowaniem ze strony pacjentek. Wśród nich są nie tylko mieszkanki Zabrza, ale 
także mieszkanki województwa śląskiego. O tym, że kobiety chętnie decydują się na rozwiązanie 
porodu w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu, najlepiej świadczą liczby. Każdego roku 
rodzi się tu coraz więcej dzieci, średnio miesięcznie w 2014r  101 noworodków, w 2015r – 118 a 
w 2016  150 noworodków. II stopień referencyjności oddziałów w trójstopniowym Programie 
Opieki Perinatalnej da możliwość przyjmowania porodów niestandardowych i zwrot pieniędzy z 
Narodowego Funduszu Zdrowia w takich przypadkach.



  

Promocja zdrowia wśród przedszkolaków

mgr Iwona Gaj- Faber oraz mgr Julia Winiarska 
przeprowadziły warsztaty w Przedszkolu nr 14 dotyczące 
pracy pielęgniarki i położnej. Celem zajęć było zaznajomienie 
dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy, 
zaopatrywania ran i pielęgnacji noworodka.



Reprezentacja Szpitala w biegach

"Leśny Run" odbył się na terenie kąpieliska leśnego oraz w lesie 
dzielnicy Maciejów.
Do pokonania było 5 lub 10km biegu, nasza znakomita zawodniczka 
Kamila Lisowska zajęła w kategorii open 47 miejsce, natomiast w K30 
5 miejsce. Gratulujemy!

Natomiast II Rudzki półmaraton industrialny to bieg na dystans 7 km. 
Czas naszej reprezentantki Kamili Lisowskiej to: 00:36:07. Czas netto: 
00:36:02. Miejsce w klasyfikacji OPEN: 57. Miejsce w kategorii K: 10.



  

 VI Śląskie Targi Medyczne

VI Śląskie Targi Medyczne, odbyły się w dniach 23 - 24 września 2016 r. w Hotelu Diament w 
Zabrzu, organizowane wspólnie przez Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa 
Śląskiego „Porozumienie Zielonogórskie”, Polską Federację Szpitali, Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych oraz Śląski Związek Pracodawców Zespołów Opieki 
Zdrowotnej.
Celem Targów Medycznych jest spotkanie wszystkich tych, którym na sercu leży dobro pacjenta, 
w szczególności osób pełniących najważniejsze funkcje w systemie ochrony zdrowia w Polsce, 
lekarzy, ekspertów, prawników, dyrektorów szpitali śląskich oraz z województw ościennych.
W ramach konferencji podjęto dyskusję o polityce zdrowotnej Państwa, przyszłości medycyny 
śląskiej, jej nowych wyzwaniach i możliwościach, a także temat problemów nowoczesnego 
zarządzania placówkami ochrony zdrowia. 



  



  

VI Śląskie Targi Medyczne

Po części inauguracyjnej goście przeszli do sal konferencyjnych gdzie poruszano równocześnie dwa panele dyskusyjne 

PANEL Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Metaboliczne choroby cywilizacyjne jako zagrożenie zdrowia w codziennej profilaktyce lekarza POZ – wykład dotyczący nowych 
wytycznych z zakresu leczenia otyłości, cukrzycy, nadciśnienia i gospodarki lipidowej. 

Opieka koordynowana - zmiana system ochrony zdrowia w Polsce 
Moderatorzy: Adam Kozierkiewicz Ekspert ds. Ochrony Zdrowia 
Anna Kozieł specjalistka ds. służby zdrowia Banku Światowego 

Znaczenie kliniczne diagnostyki laboratoryjnej – założenia i rzeczywistość 
Moderator: Elżbieta Rabsztyn konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej 

Pozyskiwanie środków unijnych, Grupa Zakupowa  Moderator: Iwona Wójcik Dyrektor Biura Pracodawcy Zdrowia 

Zmiany systemu ochrony zdrowia a kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ w latach 2016 – 2018  
Moderator : Daniel Kowalczyk Sekretarz Federacji PZ 
Jacek Krajewski, Marek Twardowski, Teresa Dobrzańska- Pielichowska, Wojciech Pacholicki, Adam Tomczyk 

PANEL Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO 

Turystyka medyczna - nowe wyzwania, nowe możliwości 
Moderator: Krzysztof Macha Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali 
(Bogdan Budziński, Anna. Bialk – Wolf, Anna Szczerbak) 

Prawidłowe prowadzenia dokumentacji medycznej w dobie zmian systemu ochrony zdrowia Moderator: Wojciech Wojtal ekspert w 
dziedzinie prawa medycznego 

Polityka zdrowotna Państwa – wpływ map potrzeb zdrowotnych na kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia 
szpitalnego  Moderator: Prof. nadzwyczajny doc. dr n med. Jarosław J. Fedorowski 
(Beata Małecka-Libera, Andrzej Mądrala, Anna Banaszewska, Andrzej Sośnierz, Jerzy Szafranowicz, Tadeusz Urban ) 

Nowoczesne zarządzanie placówkami ochrony zdrowia 
Moderator: prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek Wyższa Szkoła Bankowa w Dąbrowie Górniczej 
(Janusz Boniecki, Ewa Książek – Bator, Joanna Piec- Gajewska, Iwona Mazur, Krzysztof Nyczaj, Piotr Trybalski, Tadeusz Urban) 



  

Plener Malarski w Szpitalu Miejskim w Zabrzu 

Dziś na terenie szpitala unosi się zapach 
terpentyny oraz farb olejnych. Młodzież z 
zespołu szkół nr 18 wybrała się na plener 
malarski do naszego szpitala. Z 
niecierpliwością czekamy na efekt końcowy.



Dzień Seniora 
w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym „Pomocna Dłoń” 

Tak obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Osób Starszych w Zakładzie Opiekuńczo 
Leczniczym "Pomocna Dłoń". Były życzenia 
od Zarządu Spółki Szpitala Miejskiego w 
Zabrzu. Odwiedziły nas przedstawicielki 
Zabrzańskiego Caritasu oraz Urzędu Miasta 
Zabrze. Nasi seniorzy otrzymali kosze z 
owocami na deser do kawy podano 
przepyszny owocowy tort.



  

STOMA Persona 2016 

5 października, w warszawskim Pałacu Prymasowskim wręczone 
zostały nagrody stomaPERSONA. W trakcie Gali Finałowej II edycji 
Plebiscytu wyróżniono pracowników środowiska medycznego oraz, 
po raz pierwszy dziennikarzy podejmujących tematykę stomii. 
Głównym celem Plebiscytu było nagrodzenie osób, które aktywnie 
działają na rzecz osób z wyłonioną stomią, pomagają im w 
powrocie do zdrowia, a także uświadamiają społeczeństwo 
odnośnie życia ze stomią.



  

Psychologia a Medycyna 
pt. „Zaburzenia odżywiania - od profilaktyki do chirurgii” 

Dnia 3 listopada 2016 r. odbyła się V Regionalna konferencja z cyklu Psychologia a Medycyna pt. 
„Zaburzenia odżywiania - od profilaktyki do chirurgii”.Konferencja została objęta patronatem 
Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi oraz Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty 
Mańki Szulik. Mieliśmy zaszczyt gościć reprezentantów różnych środowisk.Cieszymy się że 
zostaliśmy zaproszeni na tak ważne wydarzenie medyczne.



  

Kolejny Certyfikat dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Certyfikat poświadczający udział w badaniu punktowym występowania zakażeń związanych
 z opieką zdrowotną.



Największa lekcja resuscytacji. 
Czy uda się pobić Rekord Guinnessa?

Tak pracownicy Szpitala Miejskiego 
wraz z nauczycielami i 160-oma 
uczniami Szkoły Podstawowej nr 23 w 
Zabrzu, ul. Pestalozziego 16,próbowali 
wspólnie z Wielka Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy pobić rekord 
Guinessa w kategorii największa lekcja 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Nasi pracownicy od lat włączają się w 
akcje promujące zdrowie, uczą 
zachowań pro zdrowotnych i ratujących 
życie.

Już po raz czwarty z okazji 
Europejskiego Dnia Przywracania 
Czynności Serca organizowane jest 
bicie rekordu. Tym razem będzie to 
niezwykły rekord - Rekord Guinnessa 
(Guinness World Record Attempt: 
Largest CPR training)



  

11 Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii 

Dnia 7 października 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, 
podczas 11 Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii odbyła się Sesja Pielęgniarska pt. 
„Profesjonalna opieka pielęgniarska nad pacjentem w wyłonioną przetoką jelitową oraz ranami 
przewlekłymi”. Sesję rozpoczynał Prezes PKK- prof. Z. Lorenc, natomiast wykłady prowadzili : 
Moderator spotkania: dr n. med. Jarosław Słota (Nefrolux - Siemianowice Śląskie), dr n. med. 
Marcin Grochowalski (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski- Poznań), dr Jarosław Woroń (Szpital 
Uniwersytecki- Kraków), Iwona Nawara- Prezes Stowarzyszenia Wspierania Onkologii Unicorn- 
Kraków, dr Maria Budnik Szymoniuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika- Toruń) oraz nasza 
pielęgniarka mgr Iwona Gaj Faber, specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego.



  

Uroczysta Sesja Rady Miasta Zabrze

Uroczysta sesja Rady Miasta Zabrze z okazji 20-lecia ustanowienia św. Kamila patronem miasta. Wręczenie 
nagrody " Diamentowy Lider Śląskiej Medycyny" dla Pani Małgorzaty Mańki Szulik - Prezydent Miasta Zabrze.



  

Wygrać z rakiem program „Czas na Zdrowie” 

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. I coraz częściej dotyka coraz 
młodsze pacjentki, dlatego po raz kolejny przypominamy jak ważna jest profilaktyka w roli 
specjalisty wystąpił dr Mariusz Deska. 



XXV lat Odrodzonego Samorządu Aptekarskiego

XIX Okręgowy Zjazd Śląskiej Izby 
Aptekarskiej w Katowicach. W trakcie 
uroczystości przyznano medal za zasługi dla 
samorządu aptekarskiego Panu dr n. med. 
Mariuszowi Wójtowiczowi.



Aktywne Zabrze

Wykład prowadzony w sali konferencyjnej 
Szpitala Miejskiego w Zabrzu to wynik 
współpracy Szpitala oraz stowarzyszenia 
działającego na rzecz Mieszkańców 
Zabrza. Wspólne działania mają za 
zadanie nie tylko zachęcić wszystkich do 
aktywnego trybu życia, lecz również 
edukować. Warsztaty prowadzone przez 
naszych lekarzy uświadamiają 
mieszkańcom jak ważna jest profilaktyka 
w leczeniu swych dolegliwości. 

lek. med. Mateusz Stolarz w trakcie  
wykładu nt. "Leczenie pourazowe i 
zwyrodnieniowe bólu stawów". Mamy 
nadzieję że uczestnicy spotkania 
uzyskali wyczerpujące odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania z zakresu 
omawianej tematyki.



  

„Czas na Zdrowie” 

Kolejny już odcinek cyklicznego programu „Czas na Zdrowie” dr Zbigniew Śliwiński odpowiadał na pytania 
jak bronić się przed grypą.  Grypa przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową (na przykład podczas 
kichania), a największa ilość zachorowań występuje podczas sezonowych epidemii, powodując ostre 
objawy uniemożliwiające pracę osobom czynnym zawodowo. Epidemie grypy powodują znaczne koszty 
społeczne i niekiedy mają zasięg kontynentalny lub światowy, dlatego grypa wymaga globalnej koordynacji 
epidemiologicznej.

W większości przypadków zachorowanie na grypę powoduje obłożną chorobę, w części przypadków mogą 
występować powikłania i zdarzają się też przypadki śmierci, szczególnie u dzieci, osób starszych i 
obciążonych innymi, dodatkowymi poważnymi chorobami.



 

Jasełka 2016 w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym 

W Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym "Pomocna 
Dłoń" odbyły się jasełka, które przygotowały dzieci 
ze szkoły nr 17 w Zabrzu. Szkoła  Podstawowa im. 
bohaterów Westerplatte współpracuje z Nami już 
kilka lat, doroczne akcje czytania bajek, 
odwiedziny z okazji dnia babci i dziadka oraz 
wspólne jasełka to nasze wspólne tradycje. Nasi 
pensjonariusze przygotowują podczas warsztatów 
terapii zajęciowej dekoracje, kartki, drobne 
upominki. Uczniowie szkoły podstawowej pod 
okiem swej wychowawczyni zajmują się częścią 
artystyczną. 



Leśny Run 

Nie ważna jest pora roku, sport można 
uprawiać zawsze i wszędzie. Finał zawodów 
Leśny Run, tym razem nasza reprezentantka 
Kamila Lisowska wzięła udział w zawodach 
jako chodziarz. Zawody te miały też 
dodatkowy cel, wsparcie koleżanki biegaczki 
w walce o zdrowie i życie córki. Akcja 
odniosła sukces.



  

CERTYFIKAT POŚWIADCZAJĄCY UDZIAŁ W 2016 r. 

Certyfikat poświadcza wzięcie udziału w badaniu punktowym występowania zakażeń związanych z 
opieką zdrowotną i użycia antybiotyków (PPS HAI&AU).
Szpital uzyskał Certyfikat poświadczający udział w 2016r. w badaniu punktowym występowania zakażeń 
związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków (PPS HAI&AU) zgodnym z metodologia 
opracowaną przez ECDC.
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