
TWOJE ZDROWIE
Biuletyn Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Nr 1/2015

40 lat
Powiatowego Zakładu

Opieki Zdrowotnej

Stuletnia historia służby zdrowia w Starachowicach

fot. Tygodnik Starachowicki
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- Aktualności - 

Zapraszamy Państwa do lektury Biuletynu „TWOJE ZDROWIE” wydanego z okazji jubileuszu 40-lecia Powiatowego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach. 

W niniejszej publikacji przedstawimy Państwu informacje na temat działalności podmiotu leczniczego, 
najważniejszych wydarzeń z czterech dekad jego funkcjonowania oraz rys historyczny poświęcony służbie zdrowia 
w Starachowicach.

W kolejnych wydaniach Biuletynu „TWOJE ZDROWIE” będziemy przedstawiać Państwu informacje na temat
najważniejszych wydarzeń w działach „Aktualności” i „Z życia Szpitala”, aktualną ofertę 
świadczeń medycznych w rubryce „O Nas” oraz „Nowości na rynku”.

W dziale „Prawo” znajdziecie Państwo informacje o nowelizacjach przepisów w zakresie ochrony zdrowia
i planowanych zmianach w tym zakresie. Ponadto na łamach Biuletynu w rubryce „Ogłoszenia” zamieszczać
będziemy informacje o aktualnych przetargach, a także postępowaniach rekrutacyjnych.

Mamy nadzieję, że Biuletyn Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach pn. „TWOJE ZDROWIE” 
spotka się z Państwa przychylnym odbiorem.

Życzymy miłej lektury
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- Z życia szpitala - 

Szanowni Państwo!
Historia lecznictwa w Starachowicach sięga począt-
ków XX-wieku. Pierwszy obiekt z przeznaczeniem na 
Szpital wybudowano w 1906 roku (obecnie ul. Bor-
kowskiego). Po zniszczeniach dokonanych podczas 
I wojny światowej budynek został odbudowany i roz-
budowany. Na przestrzeni lat uruchamiano kolejne 
Oddziały Szpitalne, unowocześniano wyposażenie. 
W latach 30-tych XX wieku rozpoczęto budowę obiek-
tu Szpitala (przy ul. Tychowskiej – obecnej ul. Radom-
skiej), który został oddany do użytku w 1950 roku 
jako jeden z najnowocześniejszych na kielecczyźnie. 

Dzięki usilnym staraniom dyrektora naczelnego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dr Zygmunta Re-
ligi w 1975 roku rozpoczęto roboty budowlane nowego 
szpitala wg Wstępnej Koncepcji programowo–prze-
strzennej. Kompleks obiektów, ze względu na zmiany 
ustrojowe i problemy finansowe, powstawał niemal 27 
lat. Pierwsze Oddziały w nowej lokalizacji uruchomiono 
dopiero w drugiej połowie 2008 roku dzięki wysiłkom ów-
czesnej Dyrektor Jolanty Kręckiej i zaangażowaniu władz 
samorządowych oraz parlamentarzystów. Oficjalne 
otwarcie nowej siedziby nastąpiło 30 marca 2009 roku.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że choć służba 
zdrowia w Starachowicach powstawała w począt-
kach XX wieku, to pierwszy wpis (o nr księgi rejestru 
000000014630) w Rejestrze Podmiotów Wykonują-
cych Działalność Leczniczą widnieje dopiero z dniem 
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13 października 1975 roku. Od tej daty mija równo 40 lat, 
które postanowiliśmy uczcić jubileuszem. Na przestrzeni 
ostatnich czterech dekad funkcjonowania placówka 
lecznicza stale rozszerza zakres swojej działalności i ofero-
wanych świadczeń, podnosi jakość usług medycznych 
i poprawia sytuację finansową. Wysoka jakość świad-
czonych usług, wykwalifikowana kadra (w tym konsul-
tanci wojewódzcy z zakresu neurologii, reumatologii 
i alergologii), nowoczesne wyposażenie oraz spraw-
ne zarządzanie jednostką to atuty Powiatowe-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. 

W ciągu ostatnich sześciu lat w Szpitalu utworzono 
m.in.: Oddział Medycyny Paliatywnej, Oddział Re-
habilitacji Neurologicznej, Poradnię Leczenia Uza-
leżnień, Oddział Reumatologiczny, Ośrodek Re-
habilitacji Dziennej dla Dzieci, Zakład Rehabilitacji 
Leczniczej, a ostatnio Poradnię Osteoporozy, Pra-
cownię Densytometryczną i Poradnię Laktacyjną. 
Ponadto wznowiono działalność Szkoły Rodzenia, 
w której zajęcia odbywają się całkowicie bezpłatnie. 

Efektem ścisłej współpracy Powiatowego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej ze Świętokrzyskim Centrum Onkolo-
gii w Kielcach jest od dawna oczekiwana komórka or-
ganizacyjna – Oddział Onkologiczny Dzienny (utworzo-
ny 1 lipca 2013 roku). Dzięki niemu oraz funkcjonującej 
w naszej strukturze Poradni Onkologicznej zapewniamy 
kompleksową opiekę Pacjentom cierpiącym na scho-
rzenia nowotworowe. Warto podkreślić, że to jedyny 
taki ośrodek w województwie świętokrzyskim działający 
w szpitalu powiatowym. Pacjenci mogą u nas w kom-
fortowych warunkach i bez zbędnych kolejek podda-
wać się leczeniu cytostatykami. Profesjonalna obsłu-
ga dba o bezpieczeństwo i samopoczucie Pacjenta, 
który może przebywać na Oddziale Onkologicznym 
Dziennym w towarzystwie najbliższych. Wśród Pacjen-
tów Poradni Onkologicznej, a zwłaszcza Oddziału On-
kologicznego Dziennego znajdują się osoby nie tylko 
z terenu Powiatu Starachowickiego i regionu świę-
tokrzyskiego, ale także ościennych województw. 
Są to m.in. Pacjenci po zabiegach operacyjnych 
wykonywanych w Radomiu, czy Warszawie i bezpo-
średnio kierowani do Powiatowego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Starachowicach, celem kontynuacji le-
czenia. Warto podkreślić ścisłą współpracę naszego 
podmiotu z pozostałymi Oddziałami i Ośrodkami On-
kologicznymi zlokalizowanymi na terenie całego kra-
ju m.in. w Kielcach, w Warszawie, czy Lublinie, dzięki 
której udaje nam się podjąć walkę o nadrzędne do-
bro jakim jest życie i zdrowie Naszych Pacjentów.
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W dniu 1 października 2014 roku rozpoczął działal-
ność Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej, 
w którym usprawniani są Pacjenci ze schorzeniami 
układu krążenia: po zawale mięśnia sercowego, pla-
styce naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirur-
gicznych oraz po przebyciu innych schorzeń ze wska-
zaniem do rehabilitacji kardiologicznej. Rehabilitacja 
prowadzona jest w trakcie 3-tygodniowych turnusów 
w oparciu o indywidualnie dobrany schemat przy-
gotowany przez lekarza kardiologa, we współ-
pracy z lekarzami rehabilitacji medycznej oraz 
magistrami fizjoterapii z wykorzystaniem kompute-
rowego systemu rehabilitacji kardiologicznej ASTER. 

Warto również dodać, że dla zapewnienia jeszcze 
lepszej diagnostyki kardiologicznej Powiatowy Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Starachowicach zakupił echo we-
wnątrznaczyniowe (IVUS) do Pracowni Hemodynamiki. 
Tym samym nasza placówka jest drugą w województwie
świętokrzyskim, która może niezwykle precyzyjnie 
ocenić wielkość światła naczynia wieńcowego, rze-
czywistą budowę jego ścian i określić panujące 
warunki dla przepływu krwi. 

Ponadto w ciągu kilku ostatnich lat utworzyliśmy Od-
dział Medycyny Paliatywnej i wyprofilowaliśmy dwa od-
działy wewnętrzne, które oprócz leczenia schorzeń in-
ternistycznych specjalizują się w gastrologii i nefrologii. 
Warto dodać, że w Powiatowym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej funkcjonuje   Stacja Dializ  z 13 stanowiskami 
do hemodializ,sala do dializ separowanych oraz do 
wykonywania hemodializ w trybie  pilnym u chorych 
z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek. Po-
nadto świadczymy pełen wachlarz badań 
diagnostyczno–laboratoryjnych i obrazowych  (RTG,
USG, Tomografię komputerową), w tym endoskopo-
wych (gastroskopie, kolonoskopie).

Doświadczony i fachowy personel Powiatowego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Starachowicach realizuje sze-
reg programów lekowych, współpracuje z ośrodkami 
klinicznymi, a także wpasowując się w ogólnoświatowe 
trendy i strategie, podejmuje działania polegające na 
wprowadzaniu innowacji do udzielanych świadczeń. 
Kadra Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
z Pododdziałem Endoprotezoplastyki wykorzystując 
wiedzę z zakresu chirurgii ortopedycznej i kosmetycz-
nej wykonuje mało inwazyjne zabiegi wstawiania sta-
wu biodrowego z dostępu przedniego przy użyciu tzw. 
cięcia bikini. Dzięki temu blizna pooperacyjna nie tylko 
całkowicie „chowa się” pod bielizną, ale także krócej 

się goi i umożliwia szybsze rozpoczęcie rehabilitacji. 

To najprawdopodobniej pierwsze takie operacje 

w Polsce wzorowane na doświadczeniach belgijskich 

lekarzy. Ponadto załoga Oddziału Chirurgii Urazowo

-Ortopedycznej z Pododdziałem Endoprotezoplastyki 

prowadzi leczenie urazów i schorzeń stawowych meto-

dą iniekcji osocza bogatopłytkowego (Metoda PRP – 

Platelet Rich Plasma), która opiera się na stymulacji pro-

cesów naprawczych poprzez wymuszenie w organizmie 

Pacjenta procesu regeneracji chorych bądź uszkodzo-

nych tkanek. Zaletą terapii osoczem bogatopłytkowym 

jest to, że wykorzystywana jest wyłącznie krew własna 

Pacjenta. W Oddziale wprowadzono także „Program 

szybkiego powrotu do zdrowia - Rapid Recovery”,

który umożliwia Pacjentom po endoprotezoplastyce 

biodra lub kolana szybki i bezpieczny powrót do zdrowia. 

Program uwzględnia fakt,  że każdy Pacjent jest inny, 

każdy wymaga odmiennego podejścia i opieki, a dzię-

ki opracowanym procedurom pozwala na podniesie-

nie jakości i skrócenie czasu leczenia, zminimalizowanie

stresu związanego z pobytem w Szpitalu, zwiększając 

tym samym zadowolenie Pacjenta. Utworzono tak-

że Ośrodek Systemu Zapobiegania Złamaniom (FLS), 

pozwalający na identyfikację chorych ze złamaniami

osteoporotycznymi, wdrożenie leczenia i radykalne 

zmniejszenie liczby wtórnych złamań. 

Przykładem realizowania innowacyjnych metod le-

czenia jest chociażby prowadzenie działalności 

naukowo-badawczej w Oddziale Reumatologicznym. 

Kadra lekarska prowadzi badania nad nowymi 

cząsteczkami dającymi  nadzieję na skuteczniejsze 

leczenie chorób reumatycznych. 

Z kolei w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wprowa-

dzono system TRIAGE. Jego celem jest segregowanie 

przebywających w SOR Pacjentów i identyfikowanie 

tych, którzy nie mogą czekać na zbadanie. Pielęgniar-

ka systemu przeprowadza krótką ocenę i przypisuje Pa-

cjentowi stopień ciężkości Triage’u, który odzwierciedla 

jak długo konkretny Pacjent może bezpiecznie czekać 

na badanie lekarskie i leczenie. 

Wymieniając atuty Powiatowego Zakładu Opie-

ki Zdrowotnej w Starachowicach należy wspomnieć 

o kompleksowej rehabilitacji, która prowadzona 

jest w Oddziale, Poradni, nowo utworzonym Ośrod-

ku Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej, Zakładzie 

Rehabilitacji Leczniczej oraz Ośrodku Rehabilitacji 

Dziennej i Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci.
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Warto dodać, że już w lutym 2009 roku na Oddziale 
Kardiologicznym starachowickiego Szpitala zostały 
przeprowadzone pierwsze trzy zabiegi wszczepienia 
rozruszników serca. Takimi osiągnięciami nie może się 
pochwalić wiele powiatowych szpitali w naszym kraju. 

W ramach Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Starachowicach obecnie funkcjonuje: 19 Od-
działów z 407 łóżkami, 15 Pracowni, 25 Poradni spe-
cjalistycznych oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna. 
Ponadto Szpital posiada Szpitalny Oddział Ratun-
kowy i całodobowe lądowisko dla helikopterów. 

Misja Szpitala brzmi: 
„Wykorzystując wiedzę i doświadczenie, 

leczymy i pielęgnujemy naszych Pacjentów 
na możliwie najwyższym poziomie”. 

Codziennie dokładamy wszelkich starań, by wcielać 
ją w życie. Dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji na-
szego personelu i rozwój placówki, monitorujemy po-
ziom satysfakcji Pacjentów (m.in. poprzez badania 
ankietowe) i jakość świadczonych przez Szpital usług 
medycznych. Takie cele będą Nam przyświecały tak-
że w kolejnych latach funkcjonowania Powiatowe-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
Zapewniamy kompleksową obsługę medyczną Pa-
cjentom nie tylko z terenu Powiatu Starachowickiego,
czy województwa świętokrzyskiego, ale także 
całego kraju. 

Szeroki zakres świadczeń medycznych, doskonałe wy-
posażenie i wykwalifikowana kadra medyczna są gwa-
rantem zadowolenia Pacjenta. Wysoka jakość usług 

potwierdzona Certyfikatem TUV Nord 9001:2009, Cer-
tyfikatem Akredytacyjnym Ministerstwa Zdrowia oraz 
Certyfikatem „Szpital bez Bólu”. Zewnętrzna ocena 
potwierdza słuszność podejmowanych przez Szpi-
tal działań w zakresie rozszerzania usług medycz-
nych z korzyścią dla Pacjenta i dla Naszej satysfakcji. 

Dzięki podejmowanym dobrym rozwiązaniom orga-
nizacyjnym i ekonomicznym, w tym Planem Napraw-
czym autorstwa Dyrektora Naczelnego Sebastiana 
Petrykowskiego, ustabilizowała się sytuacja finanso-
wa Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sta-
rachowicach. Jednostka w 2013 roku po raz drugi 
w swojej historii odnotowała dodatni wynik finanso-
wy. W kolejnym roku sytuacja ekonomiczna podmio-
tu leczniczego jeszcze bardziej się poprawiła. Jest 
to niewątpliwy sukces, na który pracowała nie tylko 
karda zarządcza, ale wszyscy pracownicy Szpitala.

Dyrektor Naczelny
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Sebastian Petrykowski

. .
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- Jakie osiągnięcia/zmiany na przestrzeni 
40-letniej historii Szpitala uważna Pan 

Starosta za najważniejsze?

Powiatowy  Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowi-

cach, pod skrzydła Powiatu Starachowickiego trafił do-

piero  w 1999 roku, kiedy to zmiany ustrojowe spowodowa-

ły przekazanie uprawnień nadzorczych nad zakładami 

opieki zdrowotnej właściwym jednostkom samorządu 

terytorialnego. Wówczas starachowicki Szpital nosił 

nazwę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach 

i w jego składzie znajdowały się Przychodnie rejonowe, 

wydzielone później  jako Miejski Zakład Opieki Zdrowot-

nej ze struktury Zespołu, decyzją ówczesnej Rady Powia-

tu. W efekcie, od 14 kwietnia 1999r. Zespół Opieki Zdro-

wotnej w Starachowicach, zmienił nazwę na Powiatowy 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, którą

znamy obecnie. 

Do jednego z większych osiągnięć w rozwoju stara-

chowickiego Szpitala należy, w mojej ocenie, od-

danie do użytku nowych obiektów. Na przełomie 

2008 i 2009r. zakończono trwającą ponad 20 lat in-

westycję pod nazwą „Rozbudowa Szpitala Miejskie-

go w Starachowicach” i w I kwartale 2009r. prze-

niesiono Szpital ze starych budynków do nowych 

obiektów. Obecnie starachowicki Szpital dysponuje 

powierzchnią ponad 38 tys.m2. Oddanie do użytku 

Starosta Starachowicki Dariusz Dąbrowski

nowych budynków wraz z wysokospecjalistycznym

wyposażeniem medycznym, zakupionym przez Po-

wiat z wykorzystaniem środków unijnych, zdecydo-

wanie poprawiło nie tylko warunki bytowe i sanitarne 

Pacjentów, ale także umożliwiło dynamiczny rozwój 

placówki. Lepsze warunki lokalowe sprzyjały bowiem 

tworzeniu nowych Oddziałów Szpitalnych, zwiększa-

niu liczby poradni specjalistycznych, czy powstaniu 

gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Obec-

nie, PZOZ w Starachowicach świadczy kompleksowe 

usługi medyczne, zarówno w zakresie lecznictwa szpi-

talnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pod-

stawowej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opieki pa-

liatywnej i hospicyjnej, a także rehabilitacji leczniczej

i zabezpiecza opiekę medyczną nie tylko dla mieszkań-

ców niemal stutysięcznego powiatu starachowickiego,

lecz również dla Pacjentów z powiatów sąsiednich, 

a nawet sąsiednich województw.

Efektywny rozwój PZOZ potwierdza wyraźna  popra-

wa wizerunku  starachowickiego Szpitala w ostatnich

latach. Od 2011 r. Szpital  posiada Certyfikat  

Akredytacyjny poświadczający wysoką jakość 

udzielanych świadczeń zdrowotnych, wydany 

przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 

Zdrowia z siedzibą w Krakowie. Każdy szpital znaj-

dujący się na liście szpitali akredytowanych nale-

ży do elitarnego grona jednostek, których kompe-

tencje, świadczenie opieki medycznej o wysokiej 

jakości zostały potwierdzone w sposób obiektyw-

ny. Należy również zaznaczyć, że w ostatnich la-

tach Szpital odnosił znaczące sukcesy na ogólno-

polskim rynku usług medycznych, zajmując kolejno: 

w 2011 r. - 28 miejsce, 
w 2012 r. - 21 miejsce, 

zaś w 2013 r. - 25 miejsce 
w kraju w rankingu gazety Rzeczpospolita i Cen-

trum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 

Ponadto, w czerwcu 2014r. PZOZ otrzymał tytuł 

„Najlepszego Szpitala 
w województwie świętokrzyskim” 

w ramach projektu „Portrety Szpitali – Mapy Możliwości” 

realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wro-

Cztery dekady Szpitala w oczach władz samorządowych
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cławiu w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich. 

- Jak Pan Starosta ocenia kondycje 
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Starachowicach na tle innych placówek 
w województwie świętokrzyskim?

Sytuacja ekonomiczna starachowickiego Szpitala 

przez lata budziła ogromne obawy i niepokój, nie tylko 

wśród personelu PZOZ, ale także wśród radnych Rady 

Powiatu kolejnych kadencji. Od 1999r. tj. od momen-

tu, gdy organem założycielskim dla PZOZ stał się Po-

wiat Starachowicki, do roku 2012 (za wyjątkiem 2008r.) 

Szpital nie bilansował swojej działalności, zaś wskaźniki 

rentowności sprzedaży przyjmowały wartości ujemne. 

Z roku na rok strata bilansowa rosła i jednocześnie rosły 

zobowiązania jednostki. Najgorszy wynik z działalno-

ści PZOZ osiągnął w 2003r., gdy strata sięgała ponad 

17 mln zł, natomiast najwyższy poziom zobowiązań za-

rejestrowano w 2005r, kiedy to ich wysokość zbliżyła się 

do 60 mln zł.

Ostatnie lata świadczą o pewnym ustabilizowaniu sytu-

acji finansowej Zakładu. Od 2013r. PZOZ osiąga dodat-

ni wynik finansowy z prowadzonej działalności (w 2013r. 

zysk wyniósł 193 tys zł, zaś w 2014r. wyniósł 1,4 mln zł). 

Z roku na rok Szpital uzyskuje wyższy kontrakt z NFZ, dla 

porównania: w roku 2000 kontrakt Szpitala kształtował 

się na poziomie 21 mln zł, w 2005r. na poziomie 25 mln zł, 

w 2010r. na poziomie: 59 mln zł, obecnie zaś - osiągnął 

poziom 73 mln zł. Istotne jednak znaczenie przy popra-

wie wyników ekonomicznych jednostki ma odpowied-

nie finansowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia, w tym zapłata za realizowane nadwykonania. 

O kondycji ekonomicznej Zakładu również świadczy 

wysokość zobowiązań, ich struktura, a przede wszyst-

kim możliwość ich terminowej spłaty. W przypadku 

PZOZ, poziom zobowiązań - począwszy od 2006r. kon-

sekwentnie maleje, osiągając w chwili obecnej poziom 

41 mln zł, gdy niemal dekadę wcześniej był o 20 mln 

zł wyższy. Od kilku lat obserwuje się również poprawę 

i ustabilizowanie płynności finansowej Szpitala, co skut-

kuje możliwością wcześniejszej spłaty zobowiązań wyni-

kających z zaciągniętego w 2008r. długoterminowego 

kredytu w Banku NORDEA. Biorąc pod uwagę obecną 

sytuację finansową Szpitala uważam, że Szpital najgor-

sze ma już za sobą, zaś przy sprzyjających warunkach 

makroekonomicznych ma szanse zaistnieć jako wio-

dąca w województwie świętokrzyskim, wielozakresowa 

i wysokospecjalistyczna placówka ochrony zdrowia. 

- Jakie wyzwania, według Pana Starosty, 
stoją przed Powiatowym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej w Starachowicach w ciągu 
kolejnych 4 dekad działalności? 

PZOZ w Starachowicach to nowoczesny i specjalistycz-

ny szpital, który w ostatnim czasie wyraźnie zaznaczył 

swoją pozycję na mapie województwa świętokrzyskie-

go. O jego potencjale, jak i potrzebach zdrowotnych 

lokalnej społeczności świadczą wypracowane nadwy-

konania, które w każdym kolejnym roku przybierają co-

raz wyższe wartości, niejednokrotnie osiągając poziom 

9 mln zł i więcej. 

Niepewność finansowania publicznej służby zdrowia 

w dalszych latach uniemożliwia prowadzenie długolet-

niej, rozsądnej polityki finansowej w zakresie funkcjono-

wania Szpitala. Przed starachowickim Szpitalem stoją 

w przyszłości nie lada wyzwania: zwiększenie kontraktu 

z NFZ do uzyskania bezpiecznego poziomu finansowa-

nia, który pozwoliłby na systematyczny rozwój Zakła-

du, rozszerzenie zakresu usług medycznych, choćby 

o Oddział Geriatryczny i Oddział Chirurgii Dziecięcej 

czy poradnie specjalistyczne, których odbiorcami 

będą dzieci, np. Poradnia Neurologiczna dla Dzieci, 

Poradnie chirurgiczna i diabetologiczna - dla dzieci. 

Ponadto, nie należy zapominać o personelu medycz-

nym, którego fachowość i kompetencja dają rękoj-

mie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych, 

a którego niedobory kadrowe w ostatnich latach są 

odczuwalne w większości placówek medycznych 

w kraju. Systematyczne kształcenie nowych kadr me-

dycznych i pozyskiwanie fachowego personelu jest dla 

przyszłego rozwoju Szpitala poważnym wyzwaniem, 

a zarazem koniecznością, przed którą już teraz stoi Po-

wiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.                                        

Dziękuję za rozmowę.

www.szpital.starachowice.pl
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-Jakie osiągnięcia/zmiany na przestrzeni 
40-letniej historii i Szpitala uważa Pan Starosta 

za najważniejsze?

Najważniejsze wydarzenia w historii starachowickiego 

Szpitala, to te wydarzenia, które w sposób znaczący 

pozwoliły szpitalowi pełnić funkcję, do której został 

stworzony, czyli leczyć Pacjentów w szerokim zakresie, 

w dobrych warunkach i na wysokim poziomie. Uwa-

żam, że takim wydarzeniem, dzięki pracy Zarządu Po-

wiatu i Rady Powiatu III kadencji, było zakończenie 

w 2009 roku budowy obiektów nowego 

szpitala (po 27 latach) oraz  wyposażenie  go 

w nowoczesny sprzęt. 

Andrzej Matynia - Starosta Starachowicki
w latach 2006 - 2014

- podczas ofiicjalnego otwarcia nowego Szpitala

Należy pamiętać, że było to możliwe dzięki realizacji przez Powiat Starachowicki, w latach 2007-2010, 

kontraktu rządowego na rozbudowę szpitala oraz projektu obejmującego wyposażenie nowych obiektów w ra-

mach RPO WS. Stworzone zostały materialne warunki do godnego leczenia Pacjentów. Zadanie wykonał Powiat 

Starachowicki kosztem ponad 30 mln zł, a środki pochodziły z budżetu państwa, budżetu UE oraz budżetu Powia-

tu Starachowickiego. Należy w tym miejscu przypomnieć pomoc, zaangażowanie i zrozumienie dla sprawy, jakie 

wykazał Wicepremier Przemysław Gosiewski. Należy również pamiętać o wysiłku włożonym przez pracowników 

PZOZ w Starachowicach, pod kierownictwem Dyrektor Jolanty Kręckiej, w przeniesienie Oddziałów Szpitalnych ze 

starego budynku do nowej lokalizacji bez przerywania pracy Szpitala. To było duże przedsięwzięcie logistyczne 

i zostało przeprowadzone w sposób wzorowy. Uzupełnieniem tych wydarzeń było, przy wsparciu Zarządu Po-

wiatu, rozszerzenie działalności medycznej i uporządkowanie polityki finansowo-kadrowej przez Dyrektor Jolantę 

Kręcką, co poskutkowało ustabilizowaniem finansów PZOZ i stopniowym zmniejszaniem zadłuże-

nia. Kontynuacja w ostatnich latach tej polityki przez Dyrektora Sebastiana Petrykowskiego pozwa-

la z optymizmem patrzeć w przyszłość, mając na względzie słuszny interes Pacjenta i oczekiwania pra-

cowników w zakresie zabezpieczenia miejsc pracy. Dzięki wymienionym powyżej wydarzeniom PZOZ 

w Starachowicach stał się w ostatnich latach dużym zakładem leczniczym, dobrze wyposażonym, posiadają-

cym dobra kadrę i znajdującym uznanie na rynku usług medycznych, co potwierdzają ogólnopolskie rankingi.

- Jakie osiągnięcia/zmiany na przestrzeni 
40-letniej historii Szpitala uważa Pan Starosta 

za najważniejsze?

W 40-letniej historii PZOZ-u najważniejszym osią-

gnięciem było zakończenie, staraniem samorządu

powiatowego, budowy nowego Szpitala. Funkcjonu-

jące od 2008 roku w nowym obiekcie i wyposażone

w nowoczesny sprzęt Oddziały Szpitalne, zdecydowanie 

poprawiły warunki leczenia pacjentów oraz pracy per-

sonelu medycznego. Istotne znaczenie miało też pozy-

skanie wielu specjalistów, co wydatnie wpłynęło na ja-

kość leczenia, a w konsekwencji na zdobywanie coraz 

to lepszej opinii wśród Pacjentów. Obecnie PZOZ należy 

do grona najlepszych szpitali w naszym województwie, 

a także wysoko notowany jest w rankingach krajowych.

www.szpital.starachowice.pl

Andrzej Maciąg Starosta Starachowicki 
w latach 2002 - 2006

fot. Echo Dnia
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Pierwszy parterowy budynek, któ-
rego sale przeznaczono do le-
czenia szpitalnego wybudowano 
w 1906 roku w Wierzbniku. W okre-
sie działań wojennych w 1914 roku 
został zniszczony, a następnie od-
budowany i rozbudowany. W la-
tach 1920-1921 posiadał: 24 łóżka 
na oddziałach chorób wewnętrz-
nych i chirurgicznych, 10 łóżek na 
oddziale zakaźnym, 6 łóżek na od-
dziale położniczym oraz salę opera-
cyjną z urządzeniami do sterylizacji. 
W 1927 roku dyrektorem Szpitala 
mianowany został dr Henryk Cy-
merski. W 1928 roku utworzono Po-
radnię Przeciwgruźliczą wyposa-
żoną w aparat Rentgenowski oraz 
Oddział Ginekologiczno–Położni-
czy. W 1933 roku funkcję dyrekto-
ra naczelnego Szpitala obejmuje 
dr Władysław Borkowski, który rów-
nież był ordynatorem oddziału chi-
rurgicznego. Z inicjatywy ówczesne-
go dyrektora rozpoczęto w 1936 roku 
budowę nowego Szpitala przy ulicy 
Tychowskiej (obecnie ulica Radom-
ska). Po śmierci dr Władysława Bor-
kowskiego w 1948 roku stanowisko 
dyrektora objął dr Karol Weglewicz. 
W 1950 roku do użytku oddano je-
den z najlepiej wyposażonych w 
kielecczyźnie Szpital z trzema od-
działami: chirurgicznym, wewnętrz-
nym, ginekologiczno-położniczym. 
Dyrektorem naczelnym został dr Ka-
zimierz Kostrzewski. Personel stano-
wiło 34 lekarzy, 91 pielęgniarek, 77 
salowych. Szpital wyposażony był 
w 350 łóżek oraz pracownię radio-
logiczną, ambulatorium analitycz-
ne, aptekę oraz całą infrastrukturę 
zaplecza gospodarczego. Urucho-
miono także Pogotowie Ratunkowe 
dysponujące dwoma karetkami sa-
nitarnymi, zatrudniające lekarzy na 
całodobowych dyżurach. W 1952 
roku powiększono Szpital o nowe od-
działy: pediatryczny, ortopedyczny, 
laryngologiczny, okulistyczny, neu-
rologiczny, zakaźny. Tym  samym
zwiększyła sie do 430 liczba łóżek 

Budynek starego Szpitala przy ul. Borkowskiego

fot. Tygodnik Starachowicki

Stuletnia historia opieki zdrowotnej w Starachowicach

szpitalnych. 
W połowie 1953 roku Szpital Miej-
ski w Starachowicach otrzy-
mał imię Ludwika Waryńskiego. 
W dniu 1 sierpnia 1975 roku w drodze 
konkursu dyrektorem naczelnym Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Staracho-
wicach został dr Zygmunt Religa, 
który zintegrował lecznictwo 
zamknięte, podstawowe, spe-
cjalistyczne i wszystkie oddzia-
ły pomocy doraźnej. Dzięki usil-
nym staraniom ówczesnego 
dyrektora rozpoczęto roboty bu-
dowlane szpitala wg Wstępnej Kon-
cepcji programowo–przestrzennej. 
W latach 1983-1996 wykonano 
w stanie surowym budynki Szpitala: 
•           tunel podziemny do komunikacji 
z budynkami kuchni, anatomii pato-
logicznej,
•      kotłownię gazową,
• główne ciągi infrastruktury 
podziemnej.
Po niemal 27 latach od rozpoczęcia 
prac budowlanych inwestycja zo-
stała zakończona i oddana do użyt-
ku. Było to możliwe dzięki staraniom 
i zaangażowaniu ówczesnej Dyrek-
tor Powiatowego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Jolanty Kręckiej. Ścisła 
współpraca dyrekcji i władz samo-

rządowych powiatu z parlamentem 
i rządem zaowocowała pozyskaniem 

znacznych funduszy z budżetu pań-

stwa i Regionalnego Programu Ope-

racyjnego. Pozwoliły one na zakoń-

czenie inwestycji rozbudowy Szpitala

i jego wyposażenie. Przenoszenie 

Oddziałów Szpitalnych do nowe-

go obiektu rozpoczęło sie w drugiej

połowie 2008 roku. Otwarcie no-

wej siedziby Szpitala odbyło się 

30 marca 2009 roku. 

Budowa obiektu trwała około 27 lat. 

W nowoczesny sprzęt zostały 

wyposażone kluczowe komórki 

organizacyjne szpitala, takie jak:

• Sale Operacyjne,

• Pracownia Endoskopii,

• OAiIT, Oddział Rehabilitacyjny,

• Oddział Okulistyczny,

• Pracownia Diagnostyki Obrazowej

• Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,

• Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.

Powierzchnia użytkowa nowego 
Szpitala to przeszło 38.000 m2, 
z czego 13.102,2 m2 zajmuje 

19 oddziałów szpitalnych 
dysponujących 407 łóżkami.
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• 1924 – 1926 – dr Feliks Smużyński
• 1927 – 1929 – dr Henryk Cymerski
• 1929 – 1932 – dr Jerzy Suffczyński
• 1933 – 1948 – dr Władysław Borkowski
• 1948 – 1950 – dr Karol Węglewicz
• 1950 – 1951 – dr Kazimierz Kostrzewski
• 1951 – 1952 – dr Antoni Kwiatkowski
• 1952 – 1955 – dr Tadeusz Jankowski
• 1955 – 1959 – dr Lech Giergielewicz
• 1959 – 1963 – dr Józef Grenda
• 1963 – 1971 – dr Zbigniew Precht
• 1971 – 1975 – dr Ryszard Krakowski

• 1975 – 1981 – dr Zygmunt Religa
• 1981 – 1987 – dr Tadeusz Suwara
• 1988 – 1999 – dr Andrzej Bernatowicz
• 1999 – 2001 – lek. med. Mirosław Wojciechowski
• 2001 – 2002 – lek. med. Alina Kateusz – Jurkowska                   
   –  p.o. Dyrektora
• 2002 – Bolesław Dopierała
• 2002 – 2003 – Jarosław Łyczkowski
• 2004 – 2008 – Bolesław Dopierała
• 2008 – 2012 – Jolanta Kręcka
• 2012 – 2013 – Iwona Makowska – p.o. Dyrektora
• 2013 – nadal – Sebastian Petrykowski

HISTORIA KADENCJI DYREKTORÓW SZPITALA:

fot. Tygodnik Starachowicki

Pierwszy budynek Szpitala przy ulicy Borkowskiego Budynek starego Szpitala przy ulicy Radomskiej

Budynek nowego Szpitala przy ulicy Radomskiej
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Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach oferuje kompleksowe świadczenia 
medyczne. Świadczymy usługi w zakresie: Oddziałów Szpitalnych, w tym Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego, Poradni Specjalistycznych, Pracowni Diagnostycznych, Rehabilitacji, 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Medyk”, Medycyny Pracy.

25 Poradni Specjalistycznych:

• Alergologiczna,

• Alergologiczna dla Dzieci,

• Chirurgii Ogólnej,

• Chirurgii Onkologicznej,

• Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

• Dermatologiczna,

• Diabetologiczna,

• Endokrynologiczna,

• Położniczo-Ginekologiczna,

• Gruźlicy i Chorób Płuc,

• Hepatologiczna,

• Kardiologiczna,

• Leczenia Uzależnień,

• Medycyny Pracy,

• Nefrologiczna,

• Neurologiczna,

• Okulistyczna,

• Leczenia Jaskry,

• Otolaryngologiczna,

• Rehabilitacyjna,

• Reumatologiczna,

• Urologiczna,

• Onkologiczna,

• Preluksacyjna,

• Zaburzeń Rytmu Serca i Kontroli 

Rozruszników.

Podstawowa Opieka Zdrowotna 
„MEDYK”, w ramach której Pa-

cjenci korzystają z opieki lekarza 

pierwszego kontaktu, pielęgniarki 

i położnej środowiskowej.

Pracownie:
• Hemodynamiki, 

• Angiografii,  

• Diagnostyki Kardiologicznej, 

• Elektrofizjologii,

• EEG,

• Diagnostyki Laboratoryjnej,

• Diagnostyki Obrazowej,

• Radiologii Zabiegowej,

• Endoskopii,

• Kapilaroskopii,

• Densytometryczna,

• Laserowa,

• Badań Słuchu,

• Zakład Patomorfologii,

• Centralna Sterylizatornia,

Kompleksowa rehabilitacja:
• Ośrodek Dzienny Rehabilitacji 

Kardiologicznej,

• Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,

• Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 

Dla Dzieci,

• Zakład Rehabilitacji Leczniczej.

19 Oddziałów Szpitalnych:
• Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

• Chirurgiczny Ogólny,

• Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  

z Pododdziałem Endoprotezoplastyki,

• Chorób Wewnętrznych I o Profilu 

Nefrologicznym,

• Chorób Wewnętrznych II i o Profi-

lu Gastrologicznym,

• Chorób Zakaźnych,

• Położniczo-Ginekologiczny z Salą 

Porodową,

• Kardiologiczny,

• Medycyny Paliatywnej,

• Neonatologiczny,

• Neurologiczny z Pododdziałem 

Udarowym,

• Okulistyczny,

• Onkologiczny Dzienny,

• Pediatryczny,

• Rehabilitacyjny i Rehabilitacji 

Neurologicznej,

• Reumatologiczny,

• Stacja Dializ,

• SOR z Izbą Przyjęć,

• Blok Operacyjny.
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Blok Operacyjny kierowany jest przez specjalistę 
ds. pielęgniarstwa operacyjnego Marię Zawłocką, 
która pełni jednocześnie funkcję Pielęgniarki Oddzia-
łowej. Blok Operacyjny jest zlokalizowany na II piętrze 
bloku A i liczy 5 sal operacyjnych oraz salę wybudzeń. 
Blok Operacyjny specjalizuje się w wykonywaniu za-
biegów m.in. w zakresie:
- chirurgii ogólnej,
- chirurgii urazowej,
- ginekologii,
- urologii,
- endoprotez.

Blok Operacyjny wyposażony jest m.in. w:
- kolumny i zestawy laparoskopowe i artroskopowe,
- laser,
- ureterorenoskop,
- generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich,
- nowej generacji diatermie.

Blok Operacyjny

Personel Bloku Operacyjnego

Personel pielęgniarski Bloku Operacyjnego wykonu-
je również procedury położnicze na Sali cięć cesar-
skich usytuowanej przy Sali Porodowej. W 2014 roku 
liczba zabiegów wykonanych na Bloku Operacyj-
nym wynosiła 3318 (razem z zabiegami położniczymi).

Personel Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii kierowa-
ny jest przez Kierownika Oddziału specjalistę w za-
kresie anestezjologii lek. med. Marka Myśliwskiego. 
Obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej pełni Irena Król. 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieści się 
na II piętrze w budynku B i dysponuje 7 stanowiskami 
intensywnej opieki medycznej (w tym 1 izolowane). 

W Oddziale Intensywnej Terapii leczymy najciężej 
chorych Pacjentów. Zaawansowane techniki pod-
trzymywania życia mają za zadanie zapewnienie 
czasowego wspomagania podstawowych funk-
cji życiowych chorego, które zostały istotnie zabu-
rzone w przebiegu potencjalnie odwracalnego 
procesu chorobowego. Pacjentami są ludzie, 
u  których rozpoznaje się  (w  sposób obiektywny) 
szanse na wyzdrowienie oraz powrót do środowiska, 
w którym żyli. 

W Oddziale dominują osoby z ciężkimi postaciami 
niewydolności oddechowej, wymagającymi  stoso-
wania różnorodnych metod wspomagania wentyla-
cji, niewydolności krążenia i niewydolności wielona-
rządowych. Ratujemy życie Pacjentom po urazach 
wielomiejscowych, prowadzimy leczenie większości 
Pacjentów po skutecznych zabiegach resuscyta-
cyjnych oraz rozległych zabiegach operacyjnych. 

Pacjenci otaczani są szczególną opieką i tro-
ską o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Od-
dział posiada szerokie możliwości diagnostyczne 

i terapeutyczne w oparciu o istniejące w Szpitalu 
Pracownię Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownię Dia-
gnostyki Obrazowej i Pracownię Endoskopii. W leczeniu 
stosujemy nowoczesne metody i preparaty lecznicze.

Personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
prowadzi znieczulenia do zabiegów operacyjnych, 
niektórych badań diagnostycznych i porodów wyko-
nywanych w oparciu o osiem stanowisk znieczulenia. 
W Oddziale prowadzone jest leczenie i monitorowanie 
w okresie pooperacyjnym. Dysponujemy czterema sta-
nowiskami nadzoru pooperacyjnego wyposażonymi 
w standardzie intensywnej terapii w ramach tak zwa-
nej „Sali wybudzeniowej”. Jesteśmy przygotowani do 
stosowania wszystkich nowoczesnych metod znieczu-
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lenia ogólnego, anestezji regionalnej i równoważnej. 
Wszystkie stanowiska znieczulenia wyposażone są 
w nowoczesny sprzęt kompleksowo monitorujący 
parametry życiowe oraz najwyższej klasy respiratory 
i pompy infuzyjne. Posiadamy możliwość prowadzenia 
ciągłego leczenia nerkozastępczego, dysponujemy 
bronchofiberoskopem. Wszystkie stanowiska znieczule-
nia wyposażone są w nowoczesny sprzęt monitorują-
cy parametry życiowe i poziom znieczulenia Pacjenta. 
Wszystko to w połączeniu z profesjonalizmem lekarzy

i pielęgniarek anestezjologicznych pozwala na 
zapewnienie Pacjentom maksymalnego bezpieczeń-
stwa i komfortu w czasie nawet najpoważniejszych 
zabiegów operacyjnych. 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dyspo-
nuje pięcioma miejscami szkoleniowymi w ramach 
akredytacji CMKP na prowadzenie specjalizacji 
z anestezjologii i intensywnej terapii. Posiadamy także
akredytacje do prowadzenia staży z anestezjologii 
i intensywnej terapii w ramach innych specjalizacji.

Oddział Chirugiczny Ogólny

Personel Oddziału Chirurgicznego Ogólnego

Kierownikiem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego 
jest lek. med. Włodzimierz Maciejewski specjalista 
w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, 
zastępcą kierownika jest dr n. med. Andrzej Jamry 
specjalista w zakresie chirurgii ogólnej. Pielęgniar-
ką Oddziałową jest Edyta Włodarczyk - Antos spe-
cjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. 

Oddział Chirurgii Ogólnej znajduje sie na III piętrze 
bloku A i posiada 37 łóżek. 

Oddział wykonuje pełen zakres zabiegów 
chirurgicznych, w tym m.in. operacje:
- pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych sposobem 
laparoskopowym i klasycznym,
- w chorobach nowotworowych jelita grubego,
- żołądka w powikłaniach choroby wrzodowej i w cho-
robach nowotworowych,
- wyrostka robaczkowego,
- w zakresie jelita cienkiego,
- przepuklin brzusznych z użyciem materiałów synte-
tycznych,
- tarczycy,

- żylaków kończyn dolnych,

- laparoskopię zwiadowczą,

- wytworzenie dostępów do dializ: przetoki naczyniowe,

- zabiegi ostrych niedokrwiennych kończyn (trombek-

tomie, embolektomie),

- zabiegi w urazach wielonarządowych,

- zabiegi proktologiczne.

Wykonujemy procedury endoskopowe diagnostyczne 

i zabiegowe:

- panendoskopię, kolonoskopię, rektoskopię,

- pobieranie materiału do dalszej diagnostyki histopa-

tologicznej,

- endoskopowe usuwanie polipów i ciał obcych z prze-

wodu pokarmowego,

- endoskopowe tamowanie krwawień z przewodu po-

karmowego,

- ECPW - endoskopowa choloangiopankreatografię 

wsteczną z usuwaniem złogów i protezowaniem dróg 

żółciowych w chorobach nowotworowych,

- endoskopowe poszerzanie zwężeń w zakresie prze-

wodu pokarmowego,

- protezowanie przewodu pokarmowego w choro-

bach nowotworowych.

www.szpital.starachowice.pl

Personel podczas zabiegu
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Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Endoprotezoplastyki
Oddział kierowany jest przez Kierownika Oddziału spe-

cjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu 

ruchu dr n. med. Andrzeja Kozłowskiego. Pielęgniarką 

Oddziałową jest specjalista w zakresie pielęgniarstwa 

chirurgicznego Małgorzata Trawczyńska. Oddział Chirur-

gii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Endopro-

tezoplastyki jest zlokalizowany na V piętrze bloku A i liczy 

35 łóżek. Do dyspozycji Pacjentów są sale 2 i 3 osobowe. 

Oddział specjalizuje sie w leczeniu i diagno-

styce Pacjentów w zakresie: chirurgii ura-

zowo-ortopedycznej i endoprotezoplastyki. 

W Oddziale prowadzony jest program wczesnej re-

habilitacji Pacjentów po zabiegach ortopedycznych 

„Rapid Recovery” oraz funkcjonuje Ogólnopolski Sys-

tem Zapobiegania Złamaniom prowadzony przez 

koordynatora mgr fizjoterapii Emila Domańskiego.

Oddział przeprowadza procedury medyczne z zakresu:
- endoprotezoplastyki biodra, w tym technika małoin-

wazyjna,

- endoprotezoplastyki całkowitej jednoprzedziałowej 

kolana,

- endoprotezoplastyki barku,

- artroskopii kolana, barku, stawu skokowego (w tym 

rekonstrukcje wiązadłowe),

- osteotomii podkolanowej w chorobie zwyrodnienio-

wej stawu kolanowego,

- operacje korekcyjne stóp (paluch koślawy, itp.),

- operacje z zakresu chirurgii ręki,

- rekonstrukcje, naprawa ścięgien, mięśni i wiązadeł,

- zespoleń złamań nowoczesnymi metodami: zespole-

nia sródszpikowe płytki LCP, zespolenia zewnętrzne,

- leczenie czynnikami wzrostu.

Personel Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
z Pododdziałem Endoprotezoplastyki

Zabieg wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego 
z dostępu przedniego przy użyciu tzw. „cięcia bikini”

Komórka organizacyjna wyposażona jest w:
- salę rehabilitacyjną wraz z wyposażeniem,
- cześć septyczną oddziału,
- pokój opatrunków septycznych i aseptycznych,
- pokój opatrunków gipsowych,
- zestaw do pozyskiwania czynników wzrostu,
- specjalistyczne łóżka ortopedyczne.

Oddział Chorób Wewnętrznych I o Profilu Nefrologicznym oraz Stacja Dializ

Ordynatorem obydwu komórek organizacyjnych jest 

lek. med. Ewa Jabłońska - Lewkowicz specjalista z zakre-

su nefrologii. Pielęgniarką Oddziałową jest Urszula Ślifierz. 

Pielęgniarką Oddziałową Stacji Dializ jest Beata Gacek. 

Oddział Chorób Wewnętrznych I o Profilu Nefrologicz-

nym znajduje sie na II piętrze bloku A i liczy 30 łóżek. 

Do dyspozycji Pacjentów są sale 3- i 1-osobo-

we. Stacja Dializ zlokalizowana jest na parte-

rze bloku C i posiada 13 stanowisk dializacyj-

nych wyposażonych w nowoczesne aparaty 

renomowanych marek.  W  Oddziale prowadzona 

jest diagnostyka i leczenie wszystkich schorzeń in-

ternistycznych. Z uwagi na profil Oddziału i złożoną 

strukturę organizacyjną (Poradnia Nefrologiczna, 

Oddział i Stacja Dializ) personel obejmuje komplek-

sową opieką Pacjentów ze schorzeniami nerek.

Oprócz leczenia zachowawczego chorym ze schył-

kową niewydolnością nerek oferowane jest leczenie 
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Oddział Chorób Wewnętrznych II i o Profilu Gastrologicznym

Personel Stacji Dializ, 
która obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia

Personel Oddziału Wewnętrznego I 
o Profilu Nefrologicznym

Oddział kierowany jest przez dr n. med. Katarzynę 
Bujak specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych
i gastroenterologii. Pielęgniarką Oddziałową Oddziału 
Wewnętrznego II i o Profilu Gastrologicznym jest Iwona 
Skiba. Oddział zlokalizowany jest na VII piętrze bloku 
A i liczy 40 łóżek. Do dyspozycji Pacjentów są 
sale 3- i 1-osobowe. 

Oddział Chorób Wewnętrznych II i o Profilu Gastrolo-
gicznym zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem 
wszystkich schorzeń z zakresu chorób wewnętrznych,
ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu po-
karmowego. W Oddziale zatrudnieni są specjaliści 
z zakresu gastroenterologii, diabetologii i pulmonologii.
Oddział wykonuje procedury medyczne z zakresu:
- endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego,
- zapobiegania i leczenia ran odleżynowych,
- edukacji z zakresu diet w różnych jednostkach cho-
robowych,
- diagnostycznej lub terapeutycznej paracentezy 
i torakocentery.

Oddział Chorób Wewnętrznych II i o Profilu Ga-
strologicznym wyposażony jest w specjalistyczny 
sprzęt medyczny m.in.: podnośnik Pacjenta, pom-
py infuzyjne, aparat EKG. W trakcie pobytu Pacjenta 
w Oddziale możliwe jest wykonanie wszystkich do-
stępnych badań diagnostycznych (w tym endo-
skopowych, laboratoryjnych, USG, RTG, TK, MR).

nerkozastępcze w postaci powtarzanych zabiegów 

hemodializ. Chorzy dializowani kwalifikowani są i przy-

gotowywani do przeszczepu nerki oraz nerki i trzustki. 

Dzięki dializom wykonywanym w trybie pilnym rato-

wane jest życie Pacjentom z ostrą niewydolnością 

nerek w przebiegu zatruć i innych ciężkich chorób.

Personel Oddziału Wewnętrznego II 
i o Profilu Gastrologicznym

Kierownik Oddziału i Pielęgniarka Oddziałowa 
podczas pracy
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Oddział Chorób Zakaźnych

www.szpital.starachowice.pl

Oddział kierowany jest przez dr n. med. Jadwi-
gę Maciukajć - specjalistę w zakresie chorób za-
kaźnych. Pielęgniarką Oddziałową jest Bożena 
Jakubiec. Oddział Chorób Zakaźnych jest osobno po-
łożonym pawilonem zlokalizowanym 200 m od Szpitala 
z własną Izbą Przyjęć i Konsultacyjnym Punktem Szcze-
pień przeciw wściekliźnie. Oddział liczy 20 łóżek. Do 
dyspozycji Pacjentów są sale 3-osobowe i izolatki. 
Oddział specjalizuje się w leczeniu i diagnostyce Pa-
cjentów w zakresie:
- chorób infekcyjnych,
- neuroinfekcji,
- chorób pasożytniczych,
- chorób odzwierzęcych,
- zapalenia wirusowego wątroby i innych chorób wą-
troby,
- zatruć pokarmowych,
- stanów gorączkowych nieznanego pochodzenia.
W Oddziale wykonuje się:
- biopsję wątroby,
- punkcję lędźwiowo-krzyżową,
- paracentezę jamy brzusznej.

Personel Oddziału Chorób Zakaźnych

Komórka organizacyjna wyposażona jest m.in. w: 
- kardiomonitory, 
- aparat do USG, 
- defibrylator, 
- aparaty do EKG, 
- pompy infuzyjne, ssak elektryczny, maceratory.

Oddział Kardiologiczny
Oddział kierowany jest przez lek. med. Grzegorza Fitasa 
specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych i kardio-
logii. Pielęgniarką Oddziałową jest Ewa Wójcik – spe-
cjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. 

Oddział Kardiologiczny jest zlokalizowany na VI piętrze 
bloku A i liczy 31 łóżek. Do dyspozycji Pacjentów są sale 
2- i 3-osobowe. 

Oddział specjalizuje się w zakresie implantacji kardio-
stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów i ukła-
dów resynchronizujących serca.

Oddział Kardiologiczny wykonuje:
- badania echokardiograficzne za pomocą aparatu 
z kolorowym Dopplerem,
- echokardiografię przezprzełykową,
- echokardiograficzną próbę dobutaminową,
- testy wysiłkowe na bieżni ruchowej,
- 24-godzinne badania EKG metodą Holtera i ciśnienia 
tętniczego,
- kardiowersję elektryczną,
- całodobowy dyżur hemodynamiczny (7/24h) z moż-
liwością wykonania koronarografii, angioplastyk wień-
cowych, FFR, IVUS,
- badania elektrofizjologiczne i ablacje nadkomoro-
wych zaburzeń rytmu serca,

- implantacje kardiostymulatorów, kardiowerterów-de-
fibrylatorów i układów resynchronizujacych serca.

Oddział wyposażony jest m.in. w:
- aparat do badań echokardiograficznych wysokiej 
klasy,
- bieżnię ruchową,
- aparat do monitorowania EKG metodą Holtera,
- aparat do monitorowania ciśnienia tętniczego krwi,
- programatory do kontroli kardiostymulatorów, 
- oraz pełne wyposażenie Pracowni Hemodynamicz-
nej.

Personel Oddziału Kardiologicznego
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Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Oddział kierowany jest przez specjalistę w zakresie neu-
rologii dr n. med. Anitę Rosołowską. Zastępcą kierowni-
ka jest specjalista w zakresie neurologii dr n. med. Re-
migiusz Czernecki. Pielęgniarką Oddziałową jest Anna 
Pająk - specjalista w zakresie pielęgniarstwa neurolo-
gicznego. Oddział od lutego 2013 roku mieści się na VII 
piętrze bloku A, liczy 24 łóżka, w tym 4 stanowiska na 
Sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego. 

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym 
prowadzi diagnostykę i leczenie chorób ośrodkowego 
i obwodowego układu nerwowego takich jak:
- choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego,
- padaczka,
- stwardnienie rozsiane,
- choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego (np. 
Choroba Parkinsona),
- choroby obwodowego układu nerwowego,
- choroby mięśni,
- bóle głowy,
- bóle kręgosłupa,
- zespoły otępienne,
- choroby zapalne układu nerwowego (w tym neuro-
borelioza),
- choroby nowotworowe układu nerwowego.

Od 2009 r. Oddział Neurologii z Pododdziałem Uda-
rowym prowadzi leczenie trombolityczne udaru nie-
dokrwiennego mózgu, a od 2012 r. dysponuje także 

możliwością terapii stwardnienia rozsianego interefo-
rem beta w ramach programu terapeutycznego NFZ. 

Oddział dysponuje pełnymi możliwościami diagno-
stycznymi i leczniczymi. W Szpitalu funkcjonuje również 
Poradnia Neurologiczna ściśle współpracująca z Od-
działem. Ponadto Oddział posiada własną salę gimna-
styczną celem pełnej rehabilitacji Pacjentów. Oddział 
Neurologiczny współpracuje z Oddziałem Rehabilitacji 
Neurologicznej w Starachowicach oraz Oddziałem 
Neurochirurgicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-
nego w Kielcach. 

Personel Oddziału Neurologicznego 
z Pododdziałem Udarowym

Oddział Pediatryczny
Ordynatorem Oddziału Pediatrycznego jest specjalista 
w zakresie pediatrii lek. med. Elżbieta Łazarska - My-
śliwska, a Pielęgniarką Oddziałową Dorota Kasprzyk - 
specjalista w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego. 

Oddział Pediatryczny mieści się na parterze budyn-
ku A, liczy 25 łóżek i podzielony jest na dwa odcinki: 
ogólny (9 sal) i infekcji jelitowych (4 sale). Na dwóch 
salach dla dzieci młodszych znajdują się dodatko-
we płatne łóżka dla opiekuna. Przy dziecku może 
przebywać jeden z opiekunów przez całą dobę.

Do zakresu świadczeń Oddziału należą:
- diagnostyka i leczenie dzieci z chorobami układu od-
dechowego, układu pokarmowego i układu moczo-
wego,
- diagnostyka wstępna i leczenie chorób układu krąże-
nia, układu nerwowego, zatruć lekami i środkami che-
micznymi, reakcji alergicznych.
Oddział posiada salę intensywnej opieki medycz-
nej wyposażoną w pulsometr, ssak elektryczny, kar-
diomonitor, zestaw do reanimacji oraz źródło tlenu. 
Oddział ma łatwy dostęp do posiadanej przez Szpi-

Personel Oddziału Pediatrycznego

tal nowoczesnej aparatury diagnostycznej, co 
przyspiesza i ułatwia diagnostykę i leczenie oraz 
skraca czas pobytu dziecka w Szpitalu. Mali Pa-
cjenci są konsultowani przez lekarzy specjalistów
w dziedzinach laryngologii, okulistyki, neurologii, or-
topedii, psychologii i psychiatrii oraz dermatologii.
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Oddział Neonatologiczny
Ordynatorem Oddziału jest specjalista w zakresie 
neonatologii lek. med. Agnieszka Daniszewska. Pielę-
gniarką Oddziałową jest Jadwiga Latała. Oddział Neo-
natologiczny zlokalizowany jest na II piętrze bloku C
i liczy 21 łóżek. Do dyspozycji Pacjentów są sale 
2- i 3-osobowe. Oddział specjalizuje się w zakre-
sie opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym 
oraz wcześniakiem. 
Wykonywane są procedury medyczne z zakresu II 
stopnia opieki neonatologicznej, w tym:
- wsparcie oddechowe nCPAP,
- wsparcie oddechem zastępczym na respiratorze,
- leczenie żółtaczek,
- leczenie zakażeń np. dróg moczowych, zapalenia 
płuc.
Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie noworodków 
kierowanych z innych szpitali i przychodni. Personel 
edukuje matki w zakresie karmienia piersią oraz pie-
lęgnacji i opieki nad noworodkiem. Ponadto w Od-
dziale prowadzone są badania przesiewowe słuchu, 
w kierunku wad postawy, wad serca (pulsoksymetria, 
konsultacje kardiologiczne), retinopatii wcześniaczej.
Oddział Neonatologiczny wyposażony jest w nowo-
czesną aparaturę medyczną m.in.:

Personel Oddziału Neonatologicznego

- inkubatory zamknięte i otwarte,
- nCPAP infat flow, respiratory,
- stanowiska do resuscytacji noworodka,
- monitory funkcji życiowych Pacjenta,
- lampy do fototerapii,
- aparat do badania słuchu,
- wagi elektroniczne,
- pompy infuzyjne,
- stanowiska do pielęgnacji noworodka.

Oddział Okulistyczny
Oddział Okulistyczny kierowany jest przez specjalistę 
w zakresie okulistyki lek. med. Grzegorza Wusa. Pie-
lęgniarzem Oddziałowym jest Piotr Kosmala. Komór-
ka jest zlokalizowana na IV piętrze bloku A i liczy 17 
łóżek. Do dyspozycji Pacjentów są sale 3 osobowe. 
Komórka organizacyjna specjalizuje się w leczeniu 
i diagnostyce Pacjentów w zakresie:
• schorzeń spojówki,
• schorzeń rogówki,
• schorzeń błony naczyniowej,
• schorzeń siatkówki,
• schorzeń nerwu wzrokowego,
• jaskry,
• urazów oka.
Komórka organizacyjna wykonuje procedury medycz-
ne m.in. z zakresu:
• operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszcze-
pieniem zwijalnych soczewek  wewnątrzgałkowych,
• wtórne wszczepy sztucznych soczewek,
• operacje witreoretinalne w przebiegu m.in. odwar-
stwienia siatkówki, krwotoków do ciała szklistego, scho-
rzeń plamki, urazów gałki  ocznej,
• operacje przeciwjaskrowe – trabekulektomie, ECP
• operacje łączone zaćmy i jaskry,
• zabiegi plastyczne i leczenie w zakresie powiek i spo-
jówek m.in.: operacyjne usunięcie skrzydlika,
gradówki, kępki żółte, podwinięcie powiek,
• laseroterapia w jaskrze, schorzeniach siatkówki i za-
ćmy wtórnej,
• leczenia wysiękowego AMD - podawanie iniekcji do-
szklistkowych.

Personel Oddziału Okulistycznego

Komórka organizacyjna wyposażona jest m.in. w:
- mikroskopy operacyjne,
- fakoemulsyfikator,
- witrektom,
- krioaplikator,
- lasery: diodowy i YAG,
- angiograf,
- ultrasonograf okulistyczny A i B,
- OCT,
- perymetr,
- autokeratorefraktometr,
- tonometr bezkontaktowy,
- mikroskop lustrzany.

www.szpital.starachowice.pl
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Oddział Onkologiczny Dzienny
Oddział Onkologiczny Dzienny kierowany jest 
przez specjalistę w zakresie onkologii lek. med. 
Małgorzatę Majecką - Kotwicę. Kierownikiem Ze-
społu Pielęgniarek jest Małgorzata Kwaśniewska.
Oddział Onkologiczny Dzienny usytuowany jest 
na V piętrze bloku A. 

Do dyspozycji Pacjentów jest Pokój Dzienny i 5 Pokoi 
Łóżkowych 2-osobowych. W skład Oddziału wchodzi 
Poradnia Onkologiczna, a także Pracownia Przygoto-
wywania Leków  Cytostatycznych, znajdująca się 
w pomieszczeniach Apteki Szpitalnej.

Do podstawowych zadań Oddziału należy:
- wykonywanie zabiegów zgodnie z Kartą Chemioterapii,
- udzielanie świadczeń diagnostycznych, leczniczych 
i pielęgnacyjnych,
- prowadzenie edukacji zdrowotnej Pacjentów i ich ro-
dzin na temat diety i pielęgnacji miejsc dostępu naczy-
niowego,

Personel Oddziału Onkologicznego Dziennego

- przekazywanie informacji dotyczących możliwości  
wystąpienia powikłań po leczeniu i sposobów radzenia 
sobie z nimi w warunkach domowych,
- zapoznawanie chorych z zaleceniami i informacjami 
dotyczącymi leczenia cytostatykami.

Oddział Medycyny Paliatywnej
Oddział kierowany jest przez lek. med. Gra-

żynę Gąś - specjalistę w zakresie anestezjolo-

gii i intensywnej terapii oraz medycyny palia-

tywnej. Funkcję Pielęgniarki Oddziałowej pełni 

Katarzyna Hamera. Oddział Medycyny Paliatywnej zlo-

kalizowany jest na VI piętrze bloku A i liczy 20 łóżek. 

Do dyspozycji Pacjentów są sale 3-osobowe. 

Oddział specjalizuje się w leczeniu Pacjentów 
w zakresie:
- likwidacji bólu,

- łagodzenia objawów somatycznych choroby,

- wsparcia psychicznego i duchowego chorego i jego 

najbliższych.

Celem  Oddziału  Medycyny  Paliatywnej  jest 

„zapobieganie i uśmierzanie bólu”. Zależy nam 

na poprawie jakości życia naszych Pacjen-

tów. Staramy się zmniejszyć uciążliwość lecze-

nia, ograniczyć liczbę uciążliwych zabiegów i ba-

dań, które są źródłem niepotrzebnych cierpień.

Oddział wykonuje świadczenia medyczne, które 

w znaczny sposób poprawiają jakość życia Pacjentów. 

Oddział Medycyny Paliatywnej wyposażony jest m.in. w: 

materace przeciwodleżynowe, ssaki, pompy infuzyjne, 

sprzęt rehabilitacyjny. Na Oddziale pracuje wykwalifi-

kowany personel pielęgniarski, opiekunki medyczne, 

rehabilitant oraz psycholog.

Personel Oddziału Medycyny Paliatywnej

Kierownik Oddziału Medycyny Paliatywnej
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Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Salą Porodową
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Oddział kierowany jest przez specjalistę w zakresie 
położnictwa i ginekologii lek. med. Jacka Urbaczkę. 
Położną Oddziałową jest Ewa Kwiecień – specjalista 
w zakresie pielęgniarstwa położniczego. Część gineko-
logiczna Oddziału liczy 7 łóżek i mieści się na IV piętrze 
bloku A, zaś położnictwo wraz z patologią ciąży liczy 28 
łóżek i zlokalizowana jest na II piętrze bloku A i bloku C.
Oddział przeprowadza procedury w następującym 
zakresie:
• Położnictwo:
- patologia ciąży,
- porody rodzinne, w imersji wodnej, w znieczuleniu 
(podtlenek azotu, mama-tens),
- diagnostyka okołoporodowa.
• Ginekologia:
- pracownia USG - pełny zakres badań,
- patologia wczesnej ciąży,
- laparoskopia diagnostyczna i operacyjna,
- krioterapia,
- pełny zakres operacji ginekologicznych, w tym lecze-
nie wysiłkowego nietrzymania moczu metodami IVS 
TVT,
- pełny zakres badań diagnostycznych.

Warto dodać, że przy Oddziale Położniczo-Gineko-
logicznym z Salą Porodową funkcjonuje bezpłatna 
Szkoła Rodzenia. W starachowickim Szpitalu przy-
szłe mamy mogą przygotowywać się do aktywnego,
świadomego i sprawnego porodu. Zajęcia prowa-
dzone są w kameralnych warunkach na terenie 
Oddziału w specjalnie przeznaczonej do tego Sali. 
Grupy składają się z pięciu pań, którym towarzyszy 
partner lub inna bliska osoba. Zajęcia prowadzo-
ne przez specjalistkę w zakresie położnictwa Joannę 
Kogut. Przeznaczone są dla kobiet od 28 tygodnia 
ciąży. Instruktorka przygotowuje przyszłe mamy do: 

Personel Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
 z Salą Porodową

porodu, połogu, karmienia piersią, rozwiązywania 
problemów laktacyjnych i opieki nad noworodkiem. 
Zajęcia w Szkole Rodzenia obejmują cykl ośmiu spo-
tkań. Wykłady odbywają się dwa razy w tygodniu – 
we wtorki i czwartki w godzinach od 17.00 do 18.30.

Oddział Rehabilitacyjny i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział kierowany jest przez lek. med. Magdalenę 
Kaniewską specjalistę w zakresie rehabilitacji 
medycznej i reumatologii oraz chorób wewnętrznych. 
Funkcję Pielęgniarki Oddziałowej pełni Marzena Za-
włocka specjalista w zakresie pielęgniarstwa neuro-
logicznego. Oddział Rehabilitacyjny znajduje się na I 
piętrze w bloku A i liczy 25 łóżek: 8 sal 3-osobowych 
i jedna separatka z oddzielnym węzłem sanitarnym. 

W Oddziale udzielane są świadczenia dla Pacjentów, 
którzy ze względu na kontynuację leczenia wymaga-
ją stosowania kompleksowych świadczeń rehabilita-
cyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskie-
go, a jednocześnie innych działań terapeutycznych, 
edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych, 
a w szczególności dla Pacjentów po: urazach, za-
biegach operacyjnych ortopedycznych lub neuro-
chirurgicznych, zaostrzeniach chorób przewlekłych.
Czas trwania rehabilitacji wynosi średnio 3 tygodnie. 
Usprawnianie odbywa się 6 dni w tygodniu, 

średnio 5 zabiegów dziennie: fizyko- i kinezyterapia, 
terapia psychologiczna, logopedyczna i zajęciowa.

Personel Oddziału Rehabilitacyjnego 
i Rehabilitacji Neurologicznej

Szkoła Rodzenia
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Oddział Reumatologiczny
Oddział Reumatologiczny kierowany jest przez lek. 
med. Zbigniewa Guzerę. Pielęgniarką Oddziało-
wą jest Renata Wodnicka. Oddział Reumatologicz-
ny zlokalizowany jest na III piętrze bloku A i liczy 20 
łóżek szpitalnych. Do dyspozycji Pacjentów są sale 
1 - i 3-osobowe. Oddział specjalizuje się w lecze-
niu Pacjentów w zakresie zapalnych chorób reu-
matoidalnych, układowych chorób tkanki łącznej, 
osteoporozy, choroby zwyrodnieniowej stawów.
Oddział Reumatologiczny wykonuje procedury me-
dyczne z zakresu diagnostyki i terapii:
- zapalnych artropatii,
- układowych chorób tkanki łącznej,
- osteoporozy,
- choroby zwyrodnieniowej stawów.
Chorzy mają możliwość korzystania z kompleksowej fizjo-
terapii, która jest prowadzona w bogato wyposażonym 
dziale fizjoterapii, mieszczącym się w tutejszym Szpitalu. 
W trakcie hospitalizacji Pacjenci uczestniczą także w te-
rapii zajęciowej, prowadzonej pod opieką specjalisty. 

Personel Oddziału Reumatologicznego

Pacjenci leczeni w Oddziale mają dostęp 
do szerokiej bazy diagnostycznej, obejmują-
cej pełen panel badań laboratoryjnych oraz do 
diagnostyki obrazowej, w tym USG stawów, tomo-
grafii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć
Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym z Izbą Przyjęć 
kieruje lek. med. Zbylut Lewicki. Pielęgniarką Oddzia-
łową jest Małgorzata Stankowska - Ogórek. Komórka 
jest zlokalizowana na I piętrze w bloku C i liczy 6 łóżek. 
Szpitalny Oddział Ratunkowy specjalizuje się w lecze-
niu i diagnostyce Pacjentów w poniższym zakresie:
• przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i le-
czenie Pacjentów z szeroko rozumianymi nagły-
mi zachorowaniami, zatruciami oraz urazami, 
którzy są przywożeni przez zespoły ratownictwa me-
dycznego lub zgłaszają się do Oddziału samodzielnie,
• pomoc ofiarom katastrof, zgodnie z założeniami 
powiatowego i wojewódzkiego planu zabezpieczenia 
ratunkowego,
• prowadzenie, gromadzenie i przechowywa-
nie danych dotyczących medycznej dokumenta-
cji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i zespołów 
ratownictwa medycznego. 
Szpitalny Oddział Ratunkowy wykonuje procedury 
medyczne z zakresu:
- diagnostyki i leczenia nagłych zachorowań z zabu-
rzeniami funkcji życiowych (spowodowanymi chorobą 
układu krążenia, układu oddechowego, centralne-
go układu nerwowego, przewodu pokarmowego lub 
ostrą infekcją),
- diagnostyki i leczenia ciężkich urazów,
- mnogich obrażeń ciała,
- ostrych zatruć spowodowanych najczęściej lekami 
i środkami chemicznymi, gazami itp.,
- zagrożeń zdrowotnych spowodowanych nagłym 
szkodliwym wpływem środowiska (niska/wysoka tem-
peratura, ogień, prąd elektryczny itp.)
- przyjęć planowych Pacjentów do Szpitala. 

Personel Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć

SOR posiada pełne wyposażenie zgodne z Rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia dotyczącego Szpitalnych 
Oddziałów Ratunkowych, w tym:
- zestawy monitorujące parametry życiowe,
- respiratory stacjonarne i transportowe,
- defibrylatory,
- pompy infuzyjne,
- aparaty do szybkiego przetaczania płynów,
- sprzęt do ogrzewania płynów infuzyjnych oraz po-
wierzchniowego ogrzewania Pacjentów,
- elektryczne urządzenie do ssania,
- przyłóżkowy aparat rtg,
- ultrasonograf,
- analizator parametrów krytycznych oraz inny drobny 
sprzęt medyczny.
Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą 
Przyjęć w 2014 roku zgłosiło się 34077 osób.
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Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Pracownia kierowana jest przez mgr Annę Ma-
ciejewską - specjalistę II stopnia w zakresie ana-
lityki klinicznej. Zastępcą Kierownika jest mgr 
Magdalena Fiega. Pracownia Diagnostyki Labo-
ratoryjnej zlokalizowana jest na I piętrze w bloku B. 

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej przeprowadza
procedury medyczne z zakresu: biochemii klinicz-
nej, immunochemii, hematologii, serologii i grup krwi,  
koagulacji, analityki ogólnej,  bakteriologii.

Pracownia wyposażona jest w analizatory: biochemicz-
ne, hematologiczne, koagulologiczne, immunoche-
miczne, do analizy moczu i badań bakteriologicznych. Personel Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Diagnostyki Obrazowej
Pracownia kierowana jest przez lek. med. Jarosła-
wa Bilskiego specjalistę w zakresie radiodiagnosty-
ki. Pracownia Diagnostyki Obrazowej zlokalizowana 
jest na I piętrze bloku B.
Personel wykonuje badania w zakresie:  tomografii 
komputerowej, mammografii, ultrasonografii, radiolo-
gii klasycznej.
Pracownia Tomografii Komputerowej – wyposażona 
jest w 16-rzędowy tomograf współpracujący z dedy-
kowaną stacją diagnostyczną. Urządzenie umożliwia 
wykonanie pełnego zakresu badań jednofazowych, 
wielofazowych, czynnościowych, angio-TK. Pracow-
nia Mammografii – wyposażona jest w nowoczesny 
mammograf współpracujący z kasetami igłowymi naj-
nowszej generacji i stacją diagnostyczną do oceny 
badań. Pracownia Ultrasonografii - dysponuje dwoma 
urządzeniami z zestawami sond umożliwiającymi m.in.: 
diagnostykę narządów jamy brzusznej, piersi, tarczycy,
diagnostykę ortopedyczną - stawy, ścięgna, mię-
śnie - badania Dopplerowskie naczyń obwodowych.
Pracownie Radiologiczne posiadają dwa nowoczesne 
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Personel Pracowni Diagnostyki Obrazowej

zestawy ogólnodiagnostyczne oraz aparat do prze-
świetleń, za pomocą którego wykonuje się m.in. zabiegi 
ECPW. Pracownia Diagnostyki Obrazowej pracuje 
w systemie radiografii cyfrowej pośredniej, prowadzi-
my stałą kontrolę jakości badań.

Pracownia Hemodynamiki
Kierownikiem Pracowni jest lek. med. Grzegorz Fitas kie-
rujący także Oddziałem Kardiologicznym. Pielęgniarką 
Koordynującą jest Mariola Wójcik. Pracownia Hemody-
namiki zlokalizowana jest na parterze w bloku E. Pra-
cownia Hemodynamiki funkcjonująca przy Oddzia-
le Kardiologicznym wyposażona jest w nowoczesny 
angiograf – aparat mający zastosowanie w procesie 
diagnostycznym i leczniczym chorób układu krążenia 
oraz IVUS - echo wewnątrznaczyniowe. Pracownia peł-
ni 24-godzinny dyżur, umożliwiając leczenie pacjentów 
z zawałem serca, stanem przedzawałowym i innymi po-
staciami choroby wieńcowej z możliwością wykonania 
koronarografii, FFR, IVUS i angioplastyk wieńcowych.
W Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej funkcjo-
nuje także Poradnia Kardiologiczna (parter - blok D) 
i Poradnia Zaburzeń Rytmu i Kontroli Rozruszników 
zajmująca się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu 
serca i zaburzeń przewodnictwa (VI piętro - blok A).

Personel Pracowni Hemodynamiki 
podczas badania IVUS
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Pracownia Endoskopii
Pracownią kieruje dr n. med. Katarzyna Bujak – spe-
cjalista w zakresie chorób wewnętrznych i gastroen-
terologii. Pracownia Endoskopii zlokalizowana jest na 
parterze bloku B. W Pracowni Endoskopii wykonywany 
jest szereg specjalistycznych badań górnego i dolnego 
odcinka przewodu pokarmowego przy wykorzystaniu 
wysokospecjalistycznego sprzętu. Wszystkie badania 
wykonuje wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek.

GASTROSKOPIA:
- diagnostyczna (test urazowy, badanie histopatologiczne),
- endoskopowe tamowanie krwawienia z górnego 
odcinka przewodu pokarmowego (metoda iniekcyjna, 
kliprowanie zmian, bimer argonowy),
- rozszerzanie przełyku (Achalazja, postępowanie pa-
liatywne),
- protezowanie przełyku protezami samorozprężalnymi,
- polipektomia polipów przełyku i żołądka,
- polipektomie i muscosectomie przysadzistych zmian 
w żołądku.
KOLONOSKOPIA:
- diagnostyczna (badanie histopatologiczne pobra-

Personel Pracowni Endoskopii

nego materiału),
- endoskopowe tamowanie krwawienia z dolnego od-
cinka przewodu pokarmowego (metoda iniekcyjna, 
klipsowanie, bimer argonowy),
- polipektomie i muscosectomie polipów jelita grubego,
- udrożnianie i protezowanie protezami samorozprę-
żalnymi zwężeń na tle nowotworowym.

www.szpital.starachowice.pl

Zakład Patomorfologii

Kierownikiem Zakładu jest lek. med. Krzysztof Dani-

szewski - specjalista w zakresie patomorfologii. Za-

kład mieści się w osobnym budynku zlokalizowanym 

na terenie Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

W skład Zakładu Patomorfologii wchodzą:

- Pracownia Histopatologiczna,

- Pracownia Cytologiczna,

- Prosektorium.

Zakład Patomorfologii świadczy usługi diagnostyczne 

głównie dla potrzeb Szpitala. Personel wykonuje ba-

dania histopatologiczne, biopsje aspiracyjne cienko-

igłowe różnych guzów, badania cytologiczne płynów 

i rozmazów, badania śródoperacyjnych kriostatem 

(w ciągu 20 minut) oraz badania sekcyjne. Warto do-

dać, że Zakład powstał pod koniec lat 60-tych XX wie-

ku. Na przestrzeni kilku dekad swojej działalności wyko-

nano 3000 sekcji i 140000 badań, z czego ponad 8000 

w 2014 roku.

Personel Zakładu Patomorfologii
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Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Ośrodki kierowane są przez lek. med. Marzenę Padzik-

Gelbert - specjalistę w dziedzinie pediatrii i rehabilitacji 

medycznej. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Ośro-

dek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci zlokalizowany jest 

na I i II piętrze bloku B.

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej prowadzona jest re-

habilitacja kompleksowa ze szczególnym uwzględ-

nieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po 

urazach, po zabiegach operacyjnych, schorzenia 

przewlekłe), neurologicznych, reumatologicznych, on-

kologicznych, pulmonologicznych.

W ramach osobodnia udzielane są:

- porady lekarskie, terapia psychologiczna,

- terapia logopedyczna,

- indywidualna kinezyterapia (wg met. PNF, met. Mc- 

Kenziego, met. Lehneth-Schroth, elementów met.

Vojty) - dostosowana do potrzeb pacjenta, 

grupowa kinezyterapia.

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej jest czynny 5 dni w ty-

godniu przez 8 godzin. Czas trwania rehabilitacji wy-

nosi średnio 3 tygodnie. Realizowanych jest średnio 5 

zabiegów dziennie. W dniu wypisu z Ośrodka Pacjent 

otrzymuje kartę informacyjną zawierającą ocenę za-

kończenia rehabilitacji i zalecenia.

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci usprawniane 

są dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. 

Prowadzona wielospecjalistyczna, kompleksowa reha-

bilitacja dzieci:

- z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,

- z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowe-

go (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, 

wrodzone wodogłowie),

- z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,

- z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia 

centralnego,

- z zespołem mikrozaburzeń czynności mó-

zgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości 

psychomotorycznej)

- z zespołami aberracji chromosomów (w tym 

z zespołem Downa),

- z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym 

www.szpital.starachowice.pl

Personel Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki 

nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych 

i zapalnych OUN),

- z zaburzeniami integracji sensorycznej,

- z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym 

o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,

- z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów, 

w wieku od 0 do 18 r.ż. z zaburzeniami wieku rozwo-

jowego, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących 

upośledzenia w stopniu głębokim) do ukończenia 25 r.ż.

Leczenie usprawniające dzieci obejmuje:

- badanie lekarskie,

- świadczenia z zakresu psychologii, psychoterapii,

- świadczenia z zakresu neurologopedii,

- zabiegi z zakresu fizykoterapii,

- indywidualna kinezyterapia dostosowana do sta-

nu klinicznego dziecka (wg met. NDT-Bobath, wg 

Elementów met. Vojty, elementów met. SI, met. PNF, 

met. Lehnerth-Schroth, met. McKenziego),

- zajęcia grupowe,

- naukę czynności życia codziennego w ramach 

terapii zajęciowej.

Czas trwania rehabilitacji dzieci w Ośrodku wynosi dla 

jednego dziecka do 120 dni w roku kalendarzowym, 

w czasie nie krótszym niż 1-3 godz. dziennie 

w zależności od wieku i potrzeb.
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Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Kierownikiem Zakładu jest dr hab. n. o k.f. Jacek Wil-
czyński prof. UJK - fizjoterapeuta.
Zakład Rehabilitacji Leczniczej znajduje się na I i II pię-
trze bloku B. Zakład Rehabilitacji Leczniczej realizuje 
świadczenia zdrowotne od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 18.00. Polegają one na nowoczesnych 
i kompleksowych działaniach usprawniających, które 
służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie sprawno-
ści ogólnoustrojowej.
Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane są w trybie:
- ambulatoryjnym,
- w domu Pacjenta,
- rehabilitacji przyłóżkowej na rzecz Oddziałów Szpital-
nych.
* zabiegi kinezyterapeutyczne:
- terapia wg metod neurofizjologicznych (PNF, Mc 
Kenzie, Lehnert -Schroth) i metod terapii manualnej,
- ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, 
pionizacja (indywidualna praca z Pacjentem),
- ćwiczenia różne: czynne w odciążeniu, czynne 
w odciążeniu z oporem, czynne wolne, samowspoma-
gane, czynne z oporem, izometryczne,
- nauka czynności lokomocji,
- wyciągi,
- ćwiczenia ogólnousprawniające i inne;
* zabiegi fizykoterapeutyczne:
- leczenie ciepłem i zimnem,
- wodolecznictwo,
- światłolecznictwo,
- elektrolecznictwo,
- biostymulacja promieniowaniem laserowym,
- magnetoterapia,

Personel Zakładu Rehabilitacji Leczniczej

- pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości,

- ultradźwięki,

* masaż leczniczy.

Warunkiem skorzystania z zabiegów fizjoterapeutycz-

nych w trybie ambulatoryjnym jest aktualne, prawi-

dłowo wypełnione przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowot-

nego, skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne. 

Rehabilitacją w warunkach domowych objęte są 

osoby rokujące poprawę (lokomocja, samoobsługa), 

które ze względu na brak możliwości samodzielnego 

przemieszczania się nie mogą dotrzeć do placówek 

udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryj-

nych, a wymagają rehabilitacji/fizjoterapii. Rehabilita-

cja domowa powinna być realizowana u Pacjentów 

z zaburzeniami funkcji narządu ruchu.

Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej

Personel Ośrodka Dziennego 
Rehabilitacji Kardiologicznej

Kierownikiem Ośrodka jest dr hab. n. o k.f. Jacek Wil-
czyński prof. UJK - fizjoterapeuta. Ośrodek Dzienny Re-
habilitacji Kardiologicznej zlokalizowany jest na II pię-
trze bloku B. Ośrodek działa w oparciu o komputerowy 
system rehabilitacji kardiologicznej ASTER. 
Rehabilitacja kardiologiczna przeznaczona jest dla 
Pacjentów po:
- ostrych zespołach wieńcowych,
- plastyce naczyń wieńcowych,
- zabiegach kardiochirurgicznych CABG,
- zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej,
- niewydolności serca,
- wszczepieniu stymulatora serca,
- z nadciśnieniem tętniczym. 
Pacjenci przyjmowani są na Izbie Przyjęć na 3 tygo-
dniową rehabilitację. Rehabilitacja prowadzona jest 
w oparciu o indywidualnie dobrany schemat przy-
gotowany przez lekarza kardiologa, we współpracy 
z lekarzami rehabilitacji medycznej oraz magistrami 
fizjoterapii. Schemat terapii ustala się na podstawie 
przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni i obra-
zu wysiłkowego EKG. 
Komputerowy system rehabilitacji kardiologicznej 

ASTER pozwala na określenie wydolności Pacjenta 
w Metach. Następnie dobierany jest schemat te-
rapii na cykloergometrze w Watach i odpowiedni 
dla Pacjenta model rehabilitacji. Podczas ćwiczeń 
monitorowana jest akcja serca, ciśnienie i tętno.
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Poradnie Specjalistyczne
Poradnie specjalistyczne zlokalizowane są na parterze 
i I piętrze bloku D, a kieruje nimi mgr Katarzyna Arent.

W ramach Powiatowego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej funkcjonuje 25 poradni:

- Poradnia Alergologiczna
- Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
- Poradnia Chirurgii Ogólnej
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej
- Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
- Poradnia Dermatologiczna
- Poradnia Diabetologiczna
- Poradnia Endokrynologiczna
- Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
- Poradnia Hepatologiczna
- Poradnia Kardiologiczna 
oraz: Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca 
i Kontroli Rozruszników i Gabinet Zabiegowy Kardiologii,
- Poradnia Laktacyjna,
- Poradnia Leczenia Uzależnień/Terapia Metadonowa,
- Poradnia Medycyny Pracy,
- Poradnia Nefrologiczna,
- Poradnia Neurologiczna,
- Poradnia Okulistyczna,
- Poradnia Leczenia Jaskry,
- Poradnia Onkologiczna,
- Poradnia Osteoporozy,
- Poradnia Otolaryngologiczna,
- Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,
- Poradnia Preluksacyjna,
- Poradnia Rehabilitacyjna,
- Poradnia Reumatologiczna,
- Poradnia Urologiczna.

W 2014 roku w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowot-
nej w Starachowicach wprowadzono elektroniczny sys-
tem kolejkowania do Poradni Specjalistycznych. Jego 
zaletą jest wygoda dla Pacjenta, eliminacja stresogen-
nych sytuacji i napięć, częstych w przypadku oczekiwa-
nia w kolejkach „tradycyjnych”, komfort oczekiwania 
w dowolnym miejscu, oszczędność czasu, 
optymalizacja ilości personelu, kontrola nad jakością 
obsługi klienta i nad wydajnością pracowników, a tak-
że możliwość uzyskiwania szeregu informacji statystycz-
nych. Warto wspomnieć także o kolejnym udogodnie-
niu dla Pacjentów. Poza rejestracją telefoniczną do 
poradni specjalistycznych (pod nr tel. 41 273-91-02, 
41 273-91-06 od pon. do pt. w godz. 7.30-15.00), uru-
chomiono możliwość rejestrowania się za pomocą 
aplikacji internetowej (e-rejestracja). 
Portal daje możliwość sprawdzenia wolnych terminów 
wizyt w poszczególnych Poradniach Specjalistycznych, 

Personel Poradni Specjalistycznych

wyboru lekarza, rejestracji online oraz sprawdzenia 
czasu oczekiwania do specjalistów. Wdrożenie Modułu 
E –rejestracja w Poradniach umożliwia Pacjentom sa-
modzielne zapisywanie się na wizyty lekarskie w dowol-
nym miejscu i czasie. Rozwiązanie takie daje możliwość 
wysyłania informacji do Pacjentów oraz automatyczne 
powiadamianie o zbliżającym się terminie wizyty. Rocz-
nie z usług Poradni Specjalistycznych korzysta  łącznie 
ponad 100 000 Pacjentów. 

Poradnie Specjalistyczne spełniają wszystkie standardy 
określone przez Inspekcję Sanitarną, wymagania NFZ 
i stale podnoszą jakość udzielanych świadczeń.

Elektroniczny system kolejkowania
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Podstawowa Opieka Zdrowotna „Medyk”
Podstawowa Opieka Zdrowotna „Medyk” kierowana 
jest przez lek. med. Stanisławę Szmit - Cebulską. Pielę-
gniarką Koordynującą jest Beata Wojtachnio. POZ „Me-
dyk” zlokalizowana jest na I piętrze bloku D. Istniejąca 
od pięciu lat przychodnia oferuje porady lekarzy inter-
nistów i pediatrów oraz świadczenia pielęgniarki środo-
wiskowej. A wszystko to w miłej, rodzinnej atmosferze. 
Zaletami Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Medyk” są 
nie tylko konsultacje specjalistyczne i możliwość wyko-
nania na miejscu badań laboratoryjnych i obrazowych 
(RTG, USG, Tomografia komputerowa), ale także stały 
kontakt lekarza rodzinnego ze specjalistą i śledzenie 
przebiegu procesu leczenia.

W ramach POZ „Medyk” funkcjonują:
- Gabinet Internistyczny,
- Gabinety Pediatryczne, w tym osobne dla dzieci cho-
rych i dzieci zdrowych,
- Gabinet Zabiegowy,
- Pielęgniarstwo Środowiskowe,
- Rejestracja.
Zapisy do lekarzy dokonywane są od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.30 do 18.00 w Rejestracji, 
bądź telefonicznie pod nr tel. (41) 273 93 93. 

Personel Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Podstawowa Opieka Zdrowotna:
- kompleksowość leczenia, 
- wizyty domowe,
- wizyty patronażowe - pielęgniarki i położnej,
- wizyty pielęgniarek środowiskowych u Pacjentów, 
którzy nie mogą stawić się w Poradni,
- konsultacje specjalistyczne.

Centralna Sterylizatornia
Centralna Sterylizatornia kierowana jest przez Janusza 

Stępnia. Pracuje od poniedziałku do piątku w godz.: 

7.00 – 22.00, w niedziele w godz.: 16.00 – 21.00. Komórka 

zlokalizowana jest na parterze bloku B. Centralna Ste-

rylizatornia przygotowuje i zaopatruje w dobra sterylne 

Szpital oraz odbiorców zewnętrznych, posiadających 

podpisaną umowę w zakresie usług sterylizacyjnych.

Centralna Sterylizatornia przeprowadza procedury 

medyczne w zakresie: mycia, dezynfekcji i sterylizacji 

instrumentarium i sprzętu medycznego wielokrotnego 

użytku. Przygotowuje zestawy narzędziowe, pojedyn-

cze narzędzia i sprzęt medyczny w opakowaniach wie-

lo- i jednokrotnego użytku.

Układ przestrzenny Centralnej Sterylizatorni z wydzie-

lonymi strefami roboczymi gwarantuje zachowanie 

ruchu postępowego od punktu przyjęć, aż do strefy 

sterylnej, skąd wydawany jest gotowy produkt steryl-

ny. Wszystkie procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji są 

monitorowane metodami fizycznymi, kontrolowane za 

pomocą wskaźników chemicznych i biologicznych. Ko-

mórka wyposażona jest w myjnie, dezynfektory, myjnie 

ultradźwiękową, sterylizatory do sterylizacji wysokotem-

www.szpital.starachowice.pl

Personel Centralnej Sterylizatorni

peraturowej (121oC - 134oC) para wodna w nadciśnie-

niu, sterylizator plazmowy, sterylizator na tlenek etylenu 

do sterylizacji niskotemperaturowej (55oC). Centralna 

Sterylizatornia zatrudnia wykwalifikowany personel. 

Połączenie wiedzy i zaangażowania pracowników, 

z nowoczesną i zaawansowaną technologią, a także 

praca w oparciu o normy i procedury wewnętrzne, 

gwarantuje wytwarzanie dóbr sterylnych, minimalizuje 

ryzyko zakażeń podczas zabiegów i zwiększa bezpie-

czeństwo epidemiologiczne Pacjentów.
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Apteka Szpitalna
Apteka kierowana jest przez mgr farmacji Małgorzatę 
Matusiak. Komórka organizacyjna zlokalizowana jest 
na parterze w bloku E.
Do zadań Apteki Szpitalnej należą:
- zaopatrywanie oddziałów, pracowni i poradni 
w produkty lecznicze i wyroby medyczne;
- sporządzanie leków recepturowych i aptecznych;
- przygotowywanie leków cytostatycznych w dawkach 
dziennych;
- organizowanie zaopatrzenia Szpitala w produkty 
lecznicze i wyroby medyczne;
- prowadzenie komputerowej ewidencji produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych;
- udział w racjonalizacji farmakoterapii;
- udzielanie informacji o produktach leczniczych 
i wyrobach medycznych;
- monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii
(zgłaszanie działań niepożądanych lub podej-
rzeń dotyczących jakości leku, wstrzymywanie lub
wycofywanie leków z obrotu);
- prowadzenie ewidencji próbek lekarskich 
i uzyskiwanych darów produktów leczniczych.

Kierownik Apteki uczestniczy w pracach Komitetu 
Terapeutycznego rozpatrującego wszystkie sprawy
związane z farmakoterapią Pacjentów Szpitala. 
Analizuje również leczenie przeciwbakteryjne w szpitalu, 

Personel Apteki Szpitalnej

uczestnicząc w pracach Komitetu ds. Zakażeń. Apteka 

Szpitalna zgodnie z zapisem Prawa Farmaceutycznego 

sporządza leki cytotoksyczne w dawkach dziennych 

dla Pacjentów. Aby sprostać temu zadaniu, stworzona 

została Pracownia Leku Cytotoksycznego. Produkcja 

zorganizowana została zgodnie z wymogami polskiego 

prawa, najnowszych standardów PTF oraz z uwzględ-

nieniem zasad GMP. Fachowo przygotowany personel 

Apteki, a także wysokiej klasy sprzęt zapewniają wy-

soki poziom świadczonych usług farmaceutycznych.

Administracja
Pracownicy administracyjni dbają o właściwe i spraw-
ne funkcjonowanie Powiatowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Starachowicach.
Do ich codziennych zadań należy m.in.:
- inicjowanie, koordynowanie, kontrolowanie i wspie-
ranie przedsięwzięć związanych z podnoszeniem 
jakości świadczonych usług medycznych,
- obsługa kancelaryjna, administracyjna i prawna,
- nadzór nad wykonaniem umów o pracę oraz ich 
rozliczanie,
- przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji doty-
czącej przetargów,
- racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi,
- organizowanie i sprawowanie wewnętrznej kontroli 
finansowej,
- prowadzenie dokumentacji ruchu chorych,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych,
- rozliczanie wykonania świadczeń zdrowotnych przez 
poszczególne komórki Szpitala,
- prowadzenie archiwum Szpitala,
- administrowanie obiektami Szpitala,
- zapewnienie sprawności sieci teleinformatycznej,
- organizacja działań zapewniających właściwy stan 
higieniczno-sanitarny

KIEROWNICTWO
• Dyrektor Naczelny - mgr Sebastian Petrykowski

• p.o. Dyrektora ds. Leczniczych - lek. med. Joanna 

Telesz

• Dyrektor ds. Pielęgniarstwa - mgr piel. Dorota Rurarz

• Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością 

- lek. med. Agnieszka Daniszewska

• Główny Księgowy - mgr Magdalena Moskal

• Kierownik Działu ds. Finansowo-Ksiegowych 

-mgr Mariola Stachura,

• Kierownik Działu ds. Administracyjnych 

- mgr Magdalena Masternak,

• p.o. Kierownika Działu ds. Kadr i Płac 

- mgr Agnieszka Jakutowicz,

• Kierownik Działu ds. Techniczno-Gospodarczych

- mgr inż. Grzegorz Bojara,

• Kierownik Działu ds. Kontraktowania, Statystyki Me-

dycznej i Marketingu - mgr Tomasz Krzak,

• Kierownik Działu ds. Zamówień Publicznych i Zaopa-

trzenia - mgr inż. Waldemar Piórkowski,

• Kierownik Działu ds. Informatyki - mgr Bartosz 

Tuchowski.
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Personel Działów Administracyjnych

- Okiem dziecka -
- Kto to jest lekarz? Jak wygląda 

lekarz?

Madzia (8 lat):  
Lekarz ma białe ubranie i nosi 
drewniaki.
Abdul (7 lat):  
Lekarz ma biały fartuch, żeby ni-
czym się nie ubrudzić. Na przykład 
w Szpitalu niebieski taki fartuch. Bo 
mogą np. lekarze otworzyć serce 
i tam wylatuje krew na fartuchy nie-
bieskie. Może być też tak.

- Czym zajmuje się lekarz?

Nadia (6 lat):
Ma biały fartuch i leczy dzieci 
i dorosłych.
Adaś (6 lat):
Każe mi otwierać buzię i jeszcze mi 
każe..., jak robi mi serce, no to mi 
każe oddychać.
Abdul (7 lat):  
Lekarz np. może mieć taki... że np. 
jest kobieta, ma brzuch i lekarz ma 
taki nożyk, żeby otworzyć, wyjąć 
dziecko z brzucha mamy. Ale nie 
tak od razu. Najpierw trzeba spraw-
dzić czy bije serce mocno, nie 
tak od razu obcinamy, wynosimy 
dziecko, zamykamy. Tylko najpierw 
sprawdzamy czy serce bije wolno 
i tak spokojnie.  

- Jak wygląda pielęgniarka?

Wiktoria (4 lata):  
Ma biały fartuch, ma lekarstwa 
i tabletki.
Iga (7 lat):   
Ma biały fartuch lub zielony i pomaga 
lekarzowi operować.
Karolinka (4 lata):  
Pielęgniarka np. ociera lekarza jak 
się spoci.
Filip (8 lat):   
Ja mam taki przykład. Jeżeli pielę-
gniarki przyjmują Panią, która rodzi 
dziecko, to wtedy, jak już Pani za-
czyna rodzić dziecko to najpierw, 
żeby coś tam zrobić to mają czepek 
z czerwonym paskiem, a z czarnym 
- jak mają coś innego do roboty.

- Co to jest choroba?

Iga (7 lat):   
Choroba, to jest jak np. Pani albo 
Pana coś boli: głowa albo brzuch.
Abdul (7 lat):  
Taka bakteria na przykład, bo ja 
teraz mam kaszel i gdy kaszlę mam 
też chrypę i zatkany mam nos te-
raz. Ale może być taka choroba, 
że jest zima, jest bardzo zimno, a 
ktoś wychodzi w krótkim rękaw-
ku i się może bardzo przeziębić, 
że nawet do lata może tak mieć.
Natalka (6 lat):  
To takie coś, jak np. ospa. wtedy 
leży się dwa tygodnie albo dwa 

miesiące w domu i ma się katar 
albo kaszel grypa jakaś może zła-
pać. no i wtedy nie można nigdzie 
wychodzić na dwór tylko trzeba być 
w domu, leżeć w łóżku pod kocem. 
Trzeba sobie co jakiś czas termome-
trem mierzyć temperaturę, czy ma 
się gorączkę i można wtedy zwy-
miotować. I można coś sobie zro-
bić, bo jest się osłabionym. Nawet 
można wtedy spać do dwunastej.
Adaś (6 lat):   
Bardzo kichałem i kaszlałem i mia-
łem katar i musiałem leżeć w łóżku 
a nie chciałem w ogóle.

- Co to są bakterie?

Gabrysia (4 lata): 
Bakterie to są takie małe robaczki.
Basia (5 lat):  
Bakterie gilgoczą w brzuszek.
Paweł (6 lat):   
To taka mała rzecz, która może 
być dobra albo zła.
Abdul (7 lat):  
Taki mały glutek jest w naszym brzu-
chu i np. roznosi całe zarazki wszę-
dzie -  takie zielone maziowate. Takie 
wszystko zielone, że aż bardzo boli. 
To kaszle się i jak się kaszle to ma się 
chrypę, bo ja już właśnie tak mam.
Karolinka (5 lat): 
Mogą być też na kamykach. 
Jak samochód jedzie i zostawia 
swoją taką spalinę, jak się dymi, 
to np. wtedy są to bakterie.
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 Przekazanie klocków Lego przez 
Fundację DR CLOWN dla Oddziału Pediatrycznego

Marsz „Życia i Nadziei” 
z udziałem pracowników Szpitala

Akcja Honorowego Oddawania Krwi Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

Punkt diagnostyczny podczas festynu „Lato 2015” Ćwiczenia ratownicze z udziałem załogi SOR

www.szpital.starachowice.pl
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- ESAPROJEKT Sp. z o.o., Katowice;
- Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. S.K., Łódź;
- Dobre Sp. z o.o., Warszawa;
- Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., Warszawa;
- Aesculap Chilfa Sp. z o.o., Nowy Tomysl;
- Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych Termatex 
Sp. z o.o., Ostojów;
- ERBE POLSKA Sp. z o.o., Warszawa;
- FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A., Poznań 

- Armed Dystrybucja Sprzętu Medycznego, 
Busko Zdrój;
- ECO-ABC Sp. z o.o., Bełchatów;
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o., Starachowice;
- BUDROMOST STARACHOWICE Sp. z o.o.;
- Stemar Stacja Paliw Jacek Serwicki, Starachowice;
- Polymed Polska Sp. z o.o., Warszawa;
- Kancelaria Adwokacka Łukasz Czuła.

NASI SPONSORZY:

„NASZE ZDROWIE” 
Biuletyn 

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
redaguje Małgorzata Kałuża – Buczyłowska. 
Biuletyn wydawany jest pod kierownictwem 

Kierownik Działu ds. Administracyjnych 
Magdaleny Masternak. 

Kontakt tel. (41 ) 273 91 39.
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