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Ważąca 3200 gramów Anielka jest pierwszym dzieckiem urodzonym w wodzie w zabrzańskim 

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Placówka dołączyła do grona szpitali oferujących tego 

typu poród zupełnie za darmo.

Pierwszy taki poród w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka 

im. prof. Wojciecha Starzewskiego. 

Jak przyznaje Dorota Żaczek - 
Janicka, mama Anieli, personel na 
bieżąco informował ją o przebiegu 
porodu. 
- Był to poród naturalny w pełnym tego 
słowa  znaczeniu  -   nie   korzystałam 
z żadnych form znieczuleń. Podczas 
porodu słuchałam swojej ulubionej 
muzyki, którą przygotował mój mąż - to 
była nasza ulubiona muzyka 
orientalna. 

Osoby obecne z personelu przy 
porodzie były dyskretne i niewidoczne. 
Był półmrok, świeczki - po prostu 
idealnie. Poród do wody to cud 
narodzin. Czułam i czuję się doskonale 
- relacjonuje mama dziewczynki.



  

Czytajmy Dziadkom i Babciom.

Były już wiersze Fredry, teraz pora na Tuwima. Już po raz trzeci dzieci z zabrzańskich szkół 

uczciły Dzień Babci i Dziadka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Pomocna Dłoń” w Zabrzu.

- Dla naszych pensjonariuszy to było prawdziwe święto. Od rana się szykowali, panie wkładały 
najlepsze bluzki i korale, układały fryzury. Uroczystość była wzruszająca również dla nas, 
pracowników, bo dzieci bardzo się starały i naprawdę świetnie czytały, choć to dopiero 
uczniowie drugiej klasy - powiedziała kierownik ZOL Elżbieta Mazuś. 



  

Oprócz czytania lubianych powszechnie 
wierszy Tuwima był też smaczny tort, kwiaty 
oraz uroczyste "Sto lat". W tegoroczną akcję 
zaangażował się również Zespół Szkół nr 18 
w Zabrzu. Uczniowie z Liceum Plastycznego 
oraz Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk 
Pięknych przygotowali wystawę fotografii, 
wykonanych przez nich w zabrzańskim 
ogrodzie botanicznym.



  

Kolorowe i smaczne posiłki 

dla pacjentek Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

im. prof. Wojciecha Starzewskiego 

- Z racji ograniczonych środków, w pierwszej kolejności zajęliśmy się wzbogaceniem posiłków 
pacjentek oddziału ginekologiczno-położniczego. Kobiety tuż przed i po porodzie, karmiące 
matki potrzebują nie tylko smacznej, ale przede wszystkim dobrze skomponowanej, różnorodnej 
diety - wyjaśnia Anita Przytocka.

O to, by posiłki był smaczne, urozmaicone i kolorowe dba szpitalna dietetyk - a przygotowuje je 
zewnętrzna firma cateringowa. Ponadto zabrzańska lecznica jako Szpital Promujący Zdrowie 
wprowadziła autorski program "Jedz na zdrowie nie za dwoje" dla kobiet ciężarnych.

- Chcemy edukować nasze pacjentki dwutorowo: nie tylko w teorii, ale również w praktyce. 
Mamy od nich sygnały, że trafiliśmy w dziesiątkę - mówi rzecznik.



  

Wykłady i konkursy na temat zdrowego żywienia, pomiary tkanki tłuszczowej, zajęcia fitness, 
zumby – to tylko niektóre z atrakcji zorganizowanych z okazji Dnia Walki z Otyłością.

Razem z nami rozpocznij walkę ze zbędnymi kilogramami !

Obchody Światowego Dnia Otyłości w Szpitalu Miejskim 

5 marca 2015 r

Otyłość dotyka coraz więcej Polaków. Ministerstwo Zdrowia informuje, że w Polsce ponad 60% 
mężczyzn i 45% kobiet choruje na nadwagę lub otyłość. Jak mówi Joanna Jurkiewicz, dietetyk 
w Szpitalu Miejskim w Zabrzu, warto zmierzyć się z dodatkowymi kilogramami nie tylko dla 
lepszego samopoczucia i poprawy wyglądu. - Redukcja tkanki tłuszczowej w organizmie o 10 
kg zmniejsza ryzyko śmierci z powodu powikłań cukrzycy, zmniejsza ryzyko nowotworów 
mających związek z otyłością, obniża poziom cholesterolu oraz trójglicerydów. 



  

I właśnie zachęceniu do zmierzenia się z własną 
otyłością służyła akcja organizowana  5 marca 
2015 r. w Szpitalu Miejskim w Zabrzu.

Wszyscy chętni mogli zmierzyć sobie ciśnienie, 
tętno oraz poziom cukru. Przy pomocy 
specjalistów można było obliczyć wskaźnik BMI 
oraz WHR. Ten pierwszy charakteryzuje relację 
pomiędzy masą ciała a wzrostem. Drugi - 
stosunek obwodu talii do obwodu bioder. 



  

Zabrzański Stolik Medyczny

Cykliczny program pojawiający się na 
antenie TV Zabrze, porusza zagadnienia 
z dziedziny medycyny

W odcinku poświęconemu porodom 
wzięły udział nasze dwie położne:  

Pani Karolina Raczak - Moroń oraz 
Bożena Konarska, które zdobyły tytuł 
„Położna na medal”. 



  

Przygotowania do świąt Wielkanocnych 

w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym „Pomocna  Dłoń”

Wielkanoc to okres bardzo szczególny, zwłaszcza 
dla naszych pensjonariuszy.

Dlatego też pod nadzorem mgr Ines Hołoszkiewicz 
– prowadzącej zajęcia rehabilitacyjne dbamy o to 
aby  każda osoba przebywająca w ZOL mogła 
cieszyć się tym wspaniałym wiosennym świętem.  



  
Sporty walki to również dyscyplina sportowa. Nasza fizjoterapeutka Kamila Lisowska 
uczestniczyła w Pokazowym Turnieju Walk Bokserskich oraz KickBoxingu.

Turniej Pokazowy Sportów Walki

14 kwietnia 2015 r. 



  

 Otrzymanie Brązowej Statuetki Lidera Ochrony 
Zdrowia w kategorii „Innowacyjne Pomysły w 
Ochronie Zdrowia”, w tak znamienitym gronie 
nagrodzonych, to dla nas wszystkich – zarządu, 
pracowników, partnerów biznesowych Szpitala 
Miejskiego w Zabrzu - olbrzymie wyróżnienie. 
Towarzystwo tak znakomitych ośrodków 
medycznych jak Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
we Wrocławiu oraz Uniwersytecki Szpital 
Dziecięcy w Krakowie - Prokocimiu zobowiązuje 
nas do dalszej pracy i innowacyjnych decyzji.

Może to zabrzmi nieskromnie, ale mamy poczucie, 
że na tę nagrodę zasłużyliśmy. Ostatnie kilka lat to 
w historii naszego szpitala czas wielkich zmian. To 
okres, w którym nasza placówka przeobraziła się 
z zagrożonego upadkiem, zadłużonego, 
niedoinwestowanego szpitala w cieszący się 
zaufanie ośrodek wielospecjalistyczny, 
doposażony, świadczący najwyższej jakości usługi 
medyczne.

Lider Ochrony Zdrowia 2015 r. 



  

Lider Ochrony Zdrowia 2015 r. 



  

Lider Ochrony Zdrowia 2015 r. 

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka to miejsce gdzie opieka nad kobietami w ciąży jest 
kompleksowa. Do dyspozycji matek i ich nowo narodzonych dzieci jest też szereg innych 
udogodnień, takich jak poradnia laktacyjna, konsultacje psychologiczne, dietetyczne czy 
szkoła rodzenia.

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka jest też pierwszym w regionie ośrodkiem laparoskopowego 
leczenia endometriozy. Dzięki jednej z najlepiej wyposażonych w Polsce multimedialnej sali do 
zabiegów laparoskopowych oraz świetnemu zespołowi ginekologów i chirurgów jesteśmy w 
stanie skutecznie pomagać pacjentkom z tym schorzeniem. Ciągle dbamy o podnoszenie 
standardu naszych usług. Brązowa Statuetka Lidera Ochrony Zdrowia jest tego najlepszym 
dowodem. Wcześniej zostaliśmy m.in. uhonorowani Perłą Medycyny, statuetką Rzetelny w 
Ochronie Zdrowia, tytułem Szpitala bez Bólu oraz Szpitala Promującego Zdrowie.

To tylko wybrane sukcesy naszego szpitala, które przyczyniły się do pozyskania Brązowej 
Statuetki Lidera Ochrony Zdrowia. Te osiągnięcia nie byłyby możliwe bez życzliwości 
właściciela, czyli Miasta Zabrze z Panią Prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik na czele oraz 
zabrzańskich radnych.

Wielkie słowa podziękowania należą się również wszystkim pracownikom Szpitala Miejskiego 
w Zabrzu. Ostatnie kilka lat to czas dużych, często trudnych przeobrażeń w naszej placówce. 
Udało się je przejść również dzięki Załodze, jej ciężkiej pracy i otwartości na zmiany.



  

Niedotlenienie, niedorozwój, poronienie, przedwczesny poród, zespołu nagłej śmierci 
łóżeczkowej, większe zagrożenie nowotworem – skutki palenia przez kobiety w ciąży 
papierosów są dla ich dzieci dramatyczne. Pomimo tego nie wszystkie przyszłe matki potrafią 
rozstać się z nałogiem. A szacuje się, że aż 7 procent kobiet w ciąży pali papierosy. Cześć z 
nich wie o dramatycznych skutkach nałogu, ale nie potrafi zerwać z papierosami. Inne żyją w 
wygodnej, a dla ich dzieci zabójczej nieświadomości. I o tym, jak zapobiegać i jak szkodliwe dla 
matki i dziecka jest palenie papierosów, rozmawialiśmy podczas konferencji w Centrum 
Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego.

Mamo, Tato - Nie Pal !  Konferencja edukacyjna. 

23 kwietnia 2016 



  

Nasze spotkanie przeznaczone było  nie tylko dla położnych, na co dzień mających kontakt z 
kobietami w ciąży, lecz również dla  przyszłych mam, zwłaszcza tych palących. 
Opowiadaliśmy o skutkach palenia w ciąży, doradzaliśmy, jak zerwać z nałogiem – mówi Zofia 
Łopuszańska, położna z Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu, jedna z organizatorek 
konferencji. 
Uczestnicy konferencji zapoznali się również z zasadami zdrowego żywienia w ciąży. 
Dowiedzieli się też, na czym polega prawidłowa higiena jamy ustnej u matki i noworodka. 



  

Podczas konferencji Flu Meeting 2015 podsumowana została akcja „Placówka Medyczna – 
Partner Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”. 

W ośrodkach, które zaraportowały liczbę zaszczepionych pracowników, osiągnięto średnio 
77% poziom wyszczepialności przeciw grypie. Dla ośrodków, które uzyskały odpowiednie 
poziomy wyszczepialności przyznano tytuły: Lidera, Super Lidera, Szpitala Partnerskiego oraz 
Szpitala Wiodącego. 

Wyróżnionych tytułami zostało prawie 150 placówek z całej Polski. Dodatkowymi nagrodami w 
akcji było 50 pakietów oprogramowania antywirusowego (Kaspersky Small Office Security do 
ochrony 10 komputerów, 1 serwera plików, 10 urządzeń mobilnych z systemem Android, na 
okres jednego roku).

Eksperci Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej ocenili 
nadesłane prace pod kątem ich oryginalności, innowacyjności, oraz jakości przesyłanych 
materiałów.

 

Szpital Miejski w Zabrzu został Szpitalem Partnerskim 

ogólnopolskiego programu zwalczania grypy 



  

Po głosowaniu, zadecydowano o przyznaniu nagród i wyróżnień następującym 
placówkom:

1. SZPZLO Warszawa-Targówek – nagroda główna
2. SPZOZ w Hajnówce Przychodnia Rejonowa Nr 2 – wyróżnienie
3. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. – wyróżnienie
    Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. – Szpital Partnerski
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarze Rodzinni 3 w Łomży – 
wyróżnienie
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kleosinie – wyróżnienie
6. NZOZ Przychodnia Lekarska HIPOKRATES w Zabrzu – wyróżnienie



  

Lider w Ochronie Zdrowia w  kategorii 

„Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia”

Otrzymanie Brązowej Statuetki Lidera 
Ochrony Zdrowia w kategorii „Innowacyjne 
Pomysły w Ochronie Zdrowia”, w tak 
znamienitym gronie nagrodzonych, to dla 
nas wszystkich – zarządu, pracowników, 
partnerów biznesowych Szpitala Miejskiego 
w Zabrzu - olbrzymie wyróżnienie. 
Towarzystwo tak znakomitych ośrodków 
medycznych jak Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny we Wrocławiu oraz Uniwersytecki 
Szpital Dziecięcy w Krakowie - Prokocimiu 
zobowiązuje nas do dalszej pracy i 
innowacyjnych decyzji.
Ostatnie kilka lat to w historii naszego 
szpitala czas wielkich zmian. To okres, w 
którym nasza placówka przeobraziła się z 
zagrożonego upadkiem, zadłużonego, 
niedoinwestowanego szpitala w cieszący 
się zaufanie ośrodek wielospecjalistyczny, 
doposażony, świadczący najwyższej jakości 
usługi medyczne.



  

Dzięki jednej z najlepiej wyposażonych w Polsce 
multimedialnej sali do zabiegów 
laparoskopowych oraz świetnemu zespołowi 
ginekologów i chirurgów jesteśmy w stanie 
skutecznie pomagać pacjentom,
Ciągle dbamy o podnoszenie standardu 
naszych usług. Brązowa Statuetka Lidera 
Ochrony Zdrowia jest tego najlepszym 
dowodem.



  

Z okazji Dnia Matki Prezes Zarządu dr n. med 
Mariusz K. Wójtowicz, złożył osobiście 
życzenia wszystkim mamom znajdującym się 
na w tym szczególnym dniu, w centrum 
Zdrowia Kobiety i Dziecka im. Prof. Wojciecha 
Starzewskiego. 

Prócz życzeń, każda z świeżo upieczonych 
mam otrzymała od naszego zespołu po 
symbolicznej róży.  

26 maja 2016 Dzień Matki w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka 



  

Dni Otwarte Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka  

30 maja 2015 r. 

Tegoroczne Dni Otwarte w Centrum 
Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. 
Wojciecha Starzewskiego odbywały się na 
świeżym powietrzu. 
Wykłady rozpoczęły się od  godziny 10:30, 
tematyka to m.in.
● Karmienie piersią
● Porody w wodzie 
● Centrum Edukacji Okołoporodowej czyli 

jak funkcjonuje szkoła rodzenia. 

Były również konkursy dla przyszłych 
rodziców oraz warsztaty z samobadania 
piersi. 

Dodatkowo kilkanaście stoisk przy których 
każdy mógł konsultować się z personelem 
medycznym. 
Punktem kulminacyjnym była możliwość 
zwiedzenia Centrum



  



  

Im wcześniej nauczymy się pierwszej pomocy tym większa szansa 
na prawidłowe reakcje w przyszłości. Tak edukowaliśmy dzieci z 
przedszkola nr 14 w Zabrzu.



  

Urodziłem się w Zabrzu 

W dniach 11 - 12 czerwca 2015r. podczas 
obchodów jubileuszowego 25 Walnego Zjazdu 
STOMOZ we Wrocławiu przyznano liczne 
nagrody, statuetki i odznaczenia osobom, które 
przyczyniły się do rozwoju koncepcji zarządzania 
w ochronie zdrowia, jak również stanowią o historii 
naszego Stowarzyszenia.

●     Oddział Śląski:

   Piotr Trybalski
Mirosława Bendor
Teresa Bieńko
Szczepan Bołdys
Jacek Kołacz
Joanna Krzysztolik
Sławomira Kuźmicka
Lidia Kwiecińska –Bożek
Grażyna Osińska

       



  

STOMOZ



  

Od dwóch sezonów podejmujemy walkę z grypą grypą poprzez 
zapewnienie bezpłatnych szczepień przeciw grypie, pracownikom 
szpitala.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rocznie zapada na tę chorobę około 100 milionów ludzi, z czego 
umiera od 500 tysięcy do 1 miliona.

Do działań związanych z podnoszeniem wiedzy na temat wirusów grypy wśród pracowników medycznych oraz 
edukacji pacjentów z grupy ryzyka powinny włączyć się Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych-ZKZS, ponieważ to 
ich członkowie doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak poważne konsekwencje może wywołać brak 
immunoprofilaktyki grypy wśród pracowników szpitala i osób z chorobami przewlekłymi.

Szpital Miejski w Zabrzu przyłączył się do Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy i już od dwóch sezonów 
grypowych podejmuje walkę z grypą poprzez zapewnienie bezpłatnych szczepień przeciw grypie, pracownikom 
szpitala oraz prowadzenie edukacji w zakresie metod zapobiegania grypie wśród osób z chorobami 
przewlekłymi.

Upowszechnienie szczepień na grypę ma na celu 
zmniejszenie zakażeń wirusem grypy w szpitalach 
oraz obniżenie kosztów leczenia powikłań 
pogrypowych a także zapobieganie reasortacji 
wirusa. 

Ten najbardziej niebezpieczny mechanizm zachodzi 
w przyrodzie co 10–30 lat. Powstające reasortanty 
mają ogromny potencjał pandemiczny, gdyż 
napotykają na populację immunologicznie natywną. 
Nowym realnym obecnie zagrożeniem jest wirus 
grupy A (H7N9).



  

Kolejne inwestycje w Szpitalu Miejskim w 
Zabrzu. Przebudowa klatki schodowej 
oraz bliskość łącznika pozwala 
pacjentom a szczególnie pracownikom 
na szybki transport chorych pomiędzy 
blokami operacyjnymi czy oddziałami. 



  

W Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. 
Wojciecha Starzewskiego przyszedł na świat 
Rysio, który waży prawie 5 kg! 

To jedno z największych dzieci urodzonych do 
wody w Polsce, a może i na świecie. Jesteśmy 
placówką która specjalizuje się w wodnych 
porodach.

Pierwszy poród do wody w Centrum Zdrowia 
Kobiety i Dziecka w Zabrzu odbył się 31 
grudnia 2014 r. 

Dzieci o takiej masie i wzroście, a nawet 
większe, oczywiście się rodzą, ale zazwyczaj 
drogą cesarskiego cięcia. Porody do wody są 
możliwe tylko w przypadku braku 
przeciwwskazań i zagrożeń, które często się 
pojawiają w przypadku tak dużego dziecka. 
Tym razem było jednak inaczej. Ciąża i poród 
przebiegały prawidłowo, a mama właśnie w ten 
sposób chciała urodzić swoje dziecko.



  

Dzień Seniora 

Pyszny tort, recytowanie poezji 
oraz szampan bezalkoholowy, tak 
pensjonariusze ZOL - Pomocna 
dłoń świętowali dzisiejszy dzień 
seniora. Ze swojej strony 
życzymy wszystkim naszym 
seniorom zdrowia, pogody ducha 
oraz wielu tak przepięknych dni.



  

Światowej sławy Profesor, ginekolog i położnik, emerytowana prodziekan 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Ben Gurion w Negew (Izrael) 
poprowadziła pierwszy z cyklu szkoleń wykład na temat "Cięcia cesarskiego 
we współczesnym położnictwie". Dziękujemy wszystkim Profesorom za 
przybycie oraz udział w panelu dyskusyjnym



  

Zajęcia uaktywniające w wodzie dla kobiet 
w ciąży w ramach Centrum Edukacji 
Okołoporodowej. 

Prowadzone przez mgr Kamilę Lisowska. 



  

Obchody dnia Seniora  w Zabrzańskim Ogrodzie 
Botanicznym. 

W tym roku promowaliśmy  szczepienia ochronne 
przeciw grypie, ze szczególnym naciskiem na 
osoby starsze dla których powikłania chorobowe 
mogą być bardzo niebezpieczne. 

Informowaliśmy również wszystkich 
zainteresowanych jak dbać o własne zdrowie 
oraz zdrowie osób w podeszłym wieku.  

III Zabrzański Dzień Seniora  24 października 2015 r.



  

Pierwsze urodziny Centrum Zdrowia 
Kobiety i Dziecka  im. prof. Wojciecha 
Starzewskiego. 

Słodka niespodzianka dla świeżo 
upieczonych mam, jak również 
pozostałych pacjentek. W tym 
szczególnym dla nas dniu Pani Dietetyk 
przymknęła oko na kilka dodatkowych 
kalorii. 



  

„Jest to jeden z kluczowych i najbliższych nam konkursów w województwie, gdyż 
architektura nas otacza, stykamy się z nią na co dzień. A to, co nas otacza, 
powinno być nie tylko funkcjonalne i użyteczne, ale i piękne oraz inspirujące, 
powinno być naszą wizytówką. Mam nadzieję, że takie konkursy jak nasz 
sprawią, że przestrzeń publiczna będzie coraz ładniejsza i coraz bardziej 
przyjazna” – powiedział członek Zarządu Henryk Mercik.

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego to coroczny, otwarty 
konkurs pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, którego celem jest 
promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej, wzrost aktywności 
społecznej i gospodarczej, podnoszenie świadomości społecznej w zakresie 
kształtowania przestrzeni, a także promocja projektantów tworzących wysokiej 
jakości rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Konkurs organizowany jest 
przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z katowickimi oddziałami 
Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Najlepsza Przestrzeń publiczna 
Wyróżnienie dla Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka 
im. prof. Wojciecha Starzewskiego



  

WYRÓŻNIENIE dla Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu.

Wyróżnienie przyznano za realizację miejsca, w którym zarówno pacjenci, jak i 
pracownicy odczuwają komfort użytkowania na miarę obiektu służby zdrowia XXI 
wieku. Architektura dostosowana do funkcji, technologii i nowoczesnego 
wyposażenia, służąca pacjentom, dająca poczucie uspokojenia i bezpieczeństwa. 
Obiekt przyjazny użytkownikom.



  

Pierwsza w Polsce operacja ginekologiczna z użyciem noża plazmowego

Podczas operacji w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu nóż plazmowy został użyty do 
usunięcia guzów endometroidalnych oraz ognisk endometroidalnych. Nóż plazmowy jest jednym z 
najbardziej zaawansowanych technologicznie systemów przeznaczonych do chirurgii tkanek 
miękkich. Możliwości jego zastosowania są szerokie i stale się powiększają

Istota działania noża plazmowego (techniki koblacji) polega na wytwarzaniu plazmy gazów wyniku 
zjawiska silnej jonizacji argonu. Efekt jonizacji zachodzi w narzędziu, którym operuje chirurg. Na 
końcu narzędzia powstaje ok. 2-centymetrowy strumień plazmy - silnie zjonizowanych cząstek 
argonu posiadających wysoką energię kinetyczną, temperaturę, które wywołują efekt 
luminescencji, oświetlając dodatkowo pole zabiegowe. Powstała w tym sposób plazma 
dezintegruje operowaną tkankę na poziomie molekularnym. To pozwala na usuwanie lub redukcję 
tkanki oraz tamowanie ewentualnych krwawień. Koblacja zachodzi w temperaturze od 40˚C do 
70˚C. Jest to temperatura zbliżona do ciepłoty ludzkiego ciała, dzięki czemu podczas zabiegu nie 
dochodzi do poparzeń. Technika koblacji jest bezpieczną i bezkrwawą metodą operacyjną, nie 
występuję techniką, nie ma wpływu na tkankę sąsiadującą z miejscem operacji, ponieważ plazma 
wytwarzana jest jedynie w polu wielkości 100-200 μm wokół elektrody. To powoduje, że koblacja 
pozwala na szybkie gojenie się ran i rekonwalescencję pacjenta po zabiegu.



  

Nóż plazmowy po raz pierwszy został użyty w 
2001 r. w Stanach Zjednoczonych Technika 
koagulacji jest wykorzystywana w operacjach 
laryngologicznych (w leczeniu chrapania, 
operacjach usuwania migdałków), 
okulistycznych (w leczeniu zaćmy) i 
neurochirurgicznych.

Nóż plazmowy staje się też niezastąpionym 
systemem w zabiegach leczenia nowotworów 
jelita grubego, odbytu, jajnika i wielu innych. 
Pozwala na skuteczne i szybkie 
przeprowadzanie zabiegów usuwania 
rozsiewów nowotworowych na jelitach, 
uszkadzając ich, co rewolucjonizuje chirurgię 
otrzewnową.



  

Certyfikat „Szpital bez bólu”

Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz 
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii, Towarzystwo 
Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo 
Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo 
Ortopedyczne i Traumatologiczne(PTBB) 
zainicjowało program „Szpital bez bólu”, 
który polega na nadawaniu certyfikatu 
„Szpital bez bólu” szpitalom i oddziałom, 
które spełnią określone kryteria i przez to 
przyczynią się do podniesienia jakości 
uśmierzania bólu pooperacyjnego w 
polskich szpitalach. Pragniemy 
poinformować iż Szpital Miejski w Zabrzu 
Sp. z o.o. otrzymał kolejny certyfikat który 
jest potwierdzeniem najwyższych 
standardów uśmierzania bólu 
pooperacyjnego.



  

Urodziłem się w Zabrzu 

Szpitalne maskotki. – To było artystyczne 
wyzwanie, ale i miła odmiana od codziennych 
obowiązków zawodowych. To 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.
Maskotkę dostaje każde dziecko urodzone w 
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu. – 
Jeśli przypadkiem tak się zdarzyło, że któryś z 
maluchów misia nie dostał, prosimy o 
informację. Nadrobimy to, miś z pewnością trafi 
do maluszka – zapewnia Natalia Kmiecik.



  

Urodziłem się w Zabrzu 



  

6 grudnia 2016 r. Mikołaj w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym 
„Pomocna Dłoń”.



  

6 grudnia 2016 r. Mikołaj w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym 
„Pomocna Dłoń”.

Jak co roku w naszym Zakładzie 
Opiekuńczym pojawił się mikołaj, nasi 
pensjonariusze zaskoczeni upominkami, 
zareagowali bardzo pozytywnie. 

Były życzenia, wspólne wspominanie czasów 
dzieciństwa a wszystko to dzięki mgr Ines 
Hołoszkiewicz oraz mgr Irinie Vitowej.



  

7-8 grudnia 2015 r. Światowy Dzień Wolontariatu

Kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego mgr Elżbieta Mazuś wraz z naszą Panią seksuolog 
mgr Ines Hołoszkiewicz oraz Panią Dietetyk mgr Joanną Jurkiewicz. Prezentacja prac 
wykonanych przez naszych pensjonariuszy w Multikinie. 



  

Wizyta TV Zabrze

 

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym „Pomocna Dłoń”  pojawiła się telewizja Zabrze, przygotowując 
materiał o trudnym, często jeszcze mało znanym schorzeniu jakim jest choroba Alzheimera. Choroba ta 
po dzień dzisiejszy jest trudna do zdiagnozowania, często ignorujemy jej pierwsze symptomy.  

 



  

Urodziłem się w Zabrzu 
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