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biet w ciąży, młodych matek i ich dzie-
ci. To będą bardzo dobrze zainwesto-
wane pieniądze.
- Kiedy pacjenci odczują pierwsze 
efekty wdrażanych programów? 

- Przed nami procedury związane z za-
wieraniem umów, zamówieniami pu-
blicznymi, szkoleniami personelu… 
Mnóstwo pracy dla pionu administra-
cyjnego jak i medycznego, ale pracu-
jemy intensywnie, by efekty pozyska-
nych środków były jak najszybciej wi-
doczne dla pacjenta.

- Życzymy owocnej pracy!
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- Niemal 6 mln zł z funduszy unijnych pozyskaliśmy na realizację czterech projektów, które w zna-
czący sposób poprawią opiekę nad pacjentem i pozwolą na zakup nowoczesnego sprzętu medycz-
nego – mówi Marcin Misiewicz, prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

- Jak długo pracowaliście nad pozy-
skaniem środków unijnych?

- Prace przygotowawcze nad opraco-
waniem projektów trwały przez wiele 
miesięcy. Musieliśmy się dobrze przy-
gotować, zarówno od strony meryto-
rycznej jak i kosztowej. To wymagało 
szczegółowego poznania potrzeb pa-
cjentów, ułożenia planu, jaki chcieliby-
śmy zrealizować, by jak najlepiej odpo-
wiedzieć na te potrzeby i precyzyjnie 
oszacować koszty każdej z inwestycji.

- 6 mln zł to znacząca suma. W czym 
pomogą te pieniądze?

- Oczywiście, to olbrzymia suma, któ-

ra pozwoli na poprawę jakości udziela-
nych usług medycznych, rozszerzy pa-
nel świadczonych usług, możliwości 
diagnozowania i leczenia. Cieszymy 
się też, że nasze starania zostały doce-
nione przez komisje konkursowe, któ-
re przy tak dużej konkurencji innych 
palcówek medycznych, przyznały na-
szym projektom pierwsze i drugie lo-
katy.

- Czego dotyczą projekty?

- Zakres jest bardzo szeroki. Mamy tu 
nie tylko program profilaktyczny raka 
jelita grubego, sfinansowanie zakupu 
sprzętu dla oddziałów szpitalnych, ale 
i specjalistyczne poradnictwo dla ko-

Przed Wami kolejny numer „Naszego Szpitala”. Choć trwa sezon wakacyjny, to przed nami ogrom 
pracy związany z realizacją nowych programów, których zakres przybliżamy Państwu na kolejnych 
stronach naszego wydawnictwa. Dzięki naszym staraniom udało się pozyskać znaczące środki 
na profilaktyczne badania raka jelita grubego oraz kompleksową opiekę nad matką i dzieckiem. 
Zachęcam do uważnej lektury artykułów przybliżających szerokie możliwości tych projektów.  
Wspomniane wyżej środki, to nie jedyne, które udało nam się pozyskać na poprawę udzielanych 
świadczeń. W kolejnym artykule mogą Państwo przeczytać o różnorodnym specjalistycznym 
sprzęcie, który uda nam się zakupić dzięki funduszom zewnętrznym. Przed nami mnóstwo 
pracy, specjalistycznych szkoleń oraz kwestii organizacyjnych, ale jestem przekonany, 
że efekty naszych starań będą zauważalne już niebawem.
W bieżącym numerze znajdą Państwo również informację o cenionej przez pacjentki położnej – 
Agnieszce Sczakiel, która kolejny raz została zgłoszona do ogólnopolskiego prestiżowego konkursu 
„Położna na medal”. Dziękujemy za wszelkie słowa uznania, które kierują Państwo do całego zespołu 
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz za wyróżnienie Pani Agnieszki. Gorąco zachęcamy do 
głosowania! 
Na koniec przedstawiamy się Państwu z nieco innej strony. Zespół KCZ to nie tylko znakomity 
i ambitny personel medyczny, ale również zespół lubiący aktywnie spędzać czas w swoim gronie. 
Zobaczcie Państwo jak zmagaliśmy się ze sportowymi wyzwaniami,

Życzę miłej lektury!

zapraszam do lektury naszego biuletynu, w którym regularnie staramy się Państwu przybliżać 
pracę Krapkowickiego Centrum Zdrowia. Ten numer jest jednak szczególny, bo większość jego 
artykułów poświęcona jest nowym programom oraz zakupom specjalistycznego sprzętu, do 
których przystępujemy dzięki pozyskanym przez KCZ środkom. To olbrzymi powód do dumy, 
bo dzięki kwocie niemal 6 mln zł możemy w znaczący sposób poszerzyć zakres świadczonych 
przez nas usług. Zgłoszone przez KCZ projekty uzyskały najwyższe noty oceniających 
je specjalistów, którzy docenili walory edukacyjne oraz profilaktyczne naszych projektów. Wszystkim 
zaangażowanym w proces pozyskiwania funduszy serdecznie gratuluję i życzę owocnej pracy przy 
realizacji programów.
KCZ od lat pokazuje nam jak bardzo ambitnym jest zespołem. To miejsce, w którym personel medyczny 
wciąż podnosi swoje kwalifikacje i nie boi się wyzwań. Nic więc dziwnego, że w przeciwieństwie do 
innych placówek medycznych, mamy pełne obłożenie miejsc rezydenckich. Krapkowicki szpital od lat 
cieszy się znakomitą renomą, a młodzi lekarze wiedzą, że jest to miejsce, które dobrze przygotuje ich do 
samodzielnej pracy. Mamy pełną świadomość tego, jak istotne jest kształcenie kadry medycznej, dlatego 
też – jako Starostwo Krapkowickie - zdecydowaliśmy się na przekazanie dotacji na rzecz Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Jesteśmy przekonani, że to świetnie zainwestowane pieniądze 
w przyszłość naszą i naszych dzieci. 
Cieszymy się, że również Państwo doceniają starania zespołu KCZ. Ponowne zgłoszenie położnej 
z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego do ogólnopolskiego konkursu o tytuł „Położnej na medal” 
czy podziękowania za opiekę, pokazują nam, że warto niezmiennie wkładać wysiłek i serce w swoją 
pracę,

Zachęcam do lektury!

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

BARDZO DOBRZE
ZAINWESTOWANE 
PIENIĄDZE

1. Program badań profilaktycznych 
raka jelita grubego dla mieszkańców 
powiatu krapkowickiego.
całkowite koszty projektu:  
949 365,62 zł
wnioskowana kwota wsparcia:  
901 897,33 zł
czas realizacji: do listopada 2020 r.

2. Podniesienie wydajności usług me-
dycznych w zakresie opieki nad matką 
i dzieckiem poprzez wyposażenie 
w specjalistyczny sprzęt medyczny 
Oddziału Ginekologiczno-Położni-
czego i Noworodków 

N A S Z E  p R O J E K T Y
całkowite koszty projektu:  
1 778 430 zł
wnioskowana kwota wsparcia:   
1 511 665,50 zł 
czas realizacji: do czerwca 2018 r.

3. Kompleksowa opieka nad matką 
i dzieckiem źródłem wsparcia dla ro-
dzin z powiatu krapkowickiego.
całkowite koszty projektu:  
843 250 zł
wnioskowana kwota wsparcia:  
796 871,25 zł
czas realizacji: do marca 2019 r.

4. Podniesienie wydajności leczenia 
chorób cywilizacyjnych poprzez wy-
posażenie w specjalistyczny sprzęt 
medyczny Oddziału Chirurgii z Pod-
oddziałem Chirurgii Onkologicznej 
oraz Oddziału Wewnętrznego z Pod-
oddziałem Gastroenterologii w Krap-
kowickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
całkowite koszty projektu: 
2 417 250 zł
wnioskowana kwota wparcia: 
1 982 145 zł 
czas realizacji: do czerwca 2018 r.
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„Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem źródłem wsparcia dla rodzin z powiatu krapkowickie-
go” to program, na realizację którego unijne pieniądze pozyskało Krapkowickie Centrum Zdrowia. 
Projekt skierowany jest do kobiet w ciąży i połogu, a także noworodków i dzieci do 2. roku życia. 
Całość projektu nie dubluje świadczeń oferowanych przez NFZ, natomiast w znacząco je uzupełnia.

WSZYSTKO DlA matKI I DZIECKa

EduKaCJa PaCJENtEK  JESt 
KoNiECZNośCią

Na terenie Krapkowic jedynym 
realizującym usługi w zakresie 
lecznictwa szpitalnego jest KCZ. 
Być może odległość powodu-
je, że mieszkanki województwa 
opolskiego należą do najpóź-
niej zgłaszających się do lekarza 
- średnio w 6,96 tygodniu ciąży. 
Kolejne dane o tym, że jedynie 
4 proc. Polek karmi swoje dzieci 
przez pierwsze pół roku wyłącz-
nie piersią, jak i to, że wiele kobiet 
nie rezygnuje z palenia w ciąży 
ani podczas karmienia dowodzą, 
że niezbędna jest edukacja pa-
cjentek i objęcie ich wsparciem 
informacyjnym i edukacyjnym.

Celem projektu jest poprawa jakości 
opieki nad matką i ochrona zdrowia 
dziecka. W jego realizacji udział wezmą 
położne i specjaliści z zakresu opie-
ki nad kobietą w ciąży i noworodkiem. 
Na kobiety spodziewające się dziec-
ka lub je wychowujące czeka rozsze-
rzona opieka położnej środowiskowej. 

- Program jest odpowiedzią na pro-
blem, jakim jest niski dostęp do wy-

sokiej jakości usług w zakresie zdro-
wia w powiecie krapkowickim. Jego 
mobilne rozwiązania spowodują, że 
mieszkanki poszczególnych obszarów 
będą mogły skorzystać z projektu bli-
sko swojego miejsca zamieszkania – 
mówi Marcin Misiewicz, prezes KCZ. 
W ramach opieki okołoporodo-
wej powstanie m.in. mobilna szko-
ła rodzenia. Zajęcia dla kobiet w cią-
ży będą się odbywać w wynajętych 

szkolnych salach gimnastycznych na 
terenie powiatu krapkowickiego. Pod-
czas planowanych 10 spotkań panie 
nauczą się m.in. jak przygotować się 
do porodu i pielęgnować noworodka. 
Planowane są też ćwiczenia uspraw-
niające, wzmacniające i relaksacyjne. 
Program zawiera również inne mo-
bilne rozwiązanie. W przychodni przy 
ul Szkolnej 7, powstanie mobilna po-
radnia laktacyjna. Zostanie wyposa-

żona w sofy, fotele i worki sako dają-
ce karmiącej możliwość przyjęcia jak 
najwygodniejszej pozycji, jak również 
w telewizor i DVD by móc wyświe-
tlać karmiącym filmy instruktażowe. 
Mobilna poradnia laktacyjna przewi-
duje też wizyty domowe. Każda mło-
da mama mająca problem np. z prawi-
dłowym przystawieniem dziecka do 
piersi, nawałem pokarmu czy jego za-
stojem, będzie mogła zasięgnąć po-
rady specjalistki u siebie w domu. 

- Warto podkreślić, że niewielka ilość 
osób zajmujących się doradztwem lak-
tacyjnym oraz fakt, iż nie jest to do-
datkowo finansowane przez NFZ, 
jest najczęstszą przyczyną rezygna-
cji z karmienia piersią. Dzięki mobil-
ności naszego programu będzie moż-
na tę negatywną tendencję odwró-
cić. Kobiety otrzymają nieodpłat-
ne wsparcie wyspecjalizowanych po-
łożnych – podkreśla prezes KCZ.

Na potrzeby obu mobilnych rozwiązań 
zakupiony będzie niezbędny sprzęt: 
maty gimnastyczne i piłki położnicze 
do ćwiczeń, przewijaki, wanienki, lak-
tator ręczny i elektryczny oraz inne ar-

tykuły wspomagające. Kupione będą 
też dwa fantomy niemowląt służące do 
nauki opieki i pielęgnacji noworodków, 
a także z możliwością nauki resuscytacji.

Program zakłada też niwelowanie nie-
prawidłowości w rozwoju najmniej-
szych dzieci. Dlatego w ramach progra-
mu noworodki i dzieci do 2. roku ży-
cia z grupy ryzyka (po zbyt długim lub 
zbyt szybkim porodzie, porodzie zabie-
gowym, cesarskim cięciu, niską punk-
tacją w skali Apgar w zakresie napięcia 
mięśniowego), zostaną objęte profe-
sjonalnym wsparciem w kierunku roz-
woju psychoruchowego, wczesnej in-
terwencji, zaburzeń karmienia. Przewi-
dziano też opiekę psychologiczną dla 
dzieci i rodziców w przypadku nowo-
rodków z wrodzoną wadą rozwojową 
oraz instruktaż rehabilitacji w warun-
kach domowych z dojazdem instruk-
tora – rehabilitanta do domu dziecka.
Uwzględniono również wczesną re-
habilitację kobiet po porodzie. Zaję-
cia będą zawierać różne formy ćwi-
czeń: krążeniowych i przeciwzakrze-
powych, wzmacniających mięśnie dna 
miednicy oraz mięśnie współpracujące, 
ogólnokondycyjnych, utrzymujących 

prawidłową postawę ciała, wzmac-
niających mięśnie brzucha i grzbietu. 
Zajęcia będą się rozpoczynać jeszcze 
na oddziale porodowym, następnie 
kontynuowane będą w sali gimnastycz-
nej po wyjściu położnicy ze szpitala. 

Program pozwala również na ob-
jęcie dzieci szczepieniami prze-
ciw pneumokokom. - Szczepion-
ka będzie nieodpłatna. To istot-
ne, bo do tej pory, z uwagi na kosz-
ty, ze szczepienia korzystało zaled-
wie 25 proc. populacji – mówi prezes 
KCZ. W ramach projektu zostanie za-
szczepionych 300 dzieci: 150 otrzy-
ma dwie dawki, a kolejnych 150 – 3.

W ramach programu przewidziane jest 
również szkolenie personelu medycz-
nego. 10 położnych będzie doskonali-
ło swoje umiejętności interpersonalne 
oraz indywidualną opiekę nad wcze-
śniakiem i noworodkiem. - To będą 
profesjonalne szkolenia zawodowe 
spełniające zalecenia odpowiednich 
towarzystw i instytutów branżowych, 
zarówno krajowych jak i międzynaro-
dowych – zaznacza Marcin Misiewicz.
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uruchamiamy pogram badań profilaktycznych raka jelita grubego pozwalający na 
wczesne wykrycie choroby. Program będziemy realizować do 2020 r., co pozwoli na 
nieodpłatne przebadanie 1050 osób.

Rak jelita grubego jest jednym 
z częstszych nowotworów zło-
śliwych w Polsce. Dodatkowo 
wskaźnik umieralności na nowo-
twory złośliwe dolnego odcin-
ka układu pokarmowego w po-
wiecie krapkowickim jest wyższy 
niż średnia dla całej Polski. Leka-
rze wskazują, że przyczyną wy-
sokiej umieralności na raka jelita 
grubego jest to, że zbyt mała licz-
ba osób wykonuje regularne ba-
dania dolnego odcinka jelita gru-
bego, czyli kolonoskopię. Badanie 
to pozwala na wczesne wykrycie 
choroby i odpowiednie leczenie.

Ten częsty nowotwór rozwija się 
ze zmian łagodnych - zwanych po-
lipami. Taka przemiana trwa naj-
częściej kilkanaście lat. Dlatego 
też tak ważne jest by poddać się 
badaniu odpowiednio wcześnie, 
usunąć polipy. Ich usunięcie sku-
tecznie zapobiega przekształceniu 

zmian w inwazyjnego raka, a wy-
krycie początkowego stadium no-
wotworu daje szansę na całkowite 
wyleczenie. Ani polipy, ani rak we 
wczesnym stadium zazwyczaj nie 
powodują objawów zauważalnych 
dla chorego, stąd pacjent nie jest 
świadomy rozwijającej się choroby. 
Istotą profilaktycznej kolonosko-

pii jest odnalezienie tych właśnie 
bezobjawowych jeszcze zmian i 
- o ile to możliwe - ich usunięcie.
W ramach programu realizowane-
go przez KCZ będzie wykonywana 
kolonoskopia diagnostyczna wraz 
z usunięciem polipów o wielkości 
do 10 mm i ich badaniem histopa-
tologicznym oraz pobraniem wy-
cinków z nacieku nowotworowego 
wraz ze znieczuleniem pacjenta. 
- Osoby, które będą tego wymagały 
skierujemy na odpowiednią ścieżkę 
leczenia – mówi Marcin Misiewicz, 
prezes krapkowickiego szpitala.
Od lat obserwujemy wzrost liczby 
zgonów z powodu raka jelita gru-
bego spowodowanych zbyt póź-
nym wykryciem choroby. Przy-
czyną jest tu zarówno mała świa-
domość i wiedza na temat choro-
by, profilaktyki i metod leczenia, 
jak również strach przed bólem 
w trakcie badania i powszechny 
lęk przed wykryciem nowotworu. 

Bądź SPrytNiEJSZy NIż raK!

- Chcemy nie tylko wpłynąć na 
poprawę profilaktyki raka jeli-
ta grubego, ale również dzię-
ki temu zahamować wzrost za-
chorowań na ten nowotwór
i umieralność będącą jego następ-
stwem – podkreśla prezes KCZ. 
Aby ułatwić dostępność do pro-
gramu, badania będą wykonywane 
w KCZ w godzinach popołudnio-
wych, a także w soboty. 

- Chcemy przekonać do ba-
dań jak najwięcej osób, stąd oso-
by mające problem z porusza-
niem się będą miały zapewniony 
dojazd, samochodami należący-
mi do KCZ – zapewnia Marcin Mi-
siewicz. - Pomożemy też tym, któ-
rzy mają pod opieką osoby nie-
pełnosprawne, niesamodzielne, 
starsze, wymagające stałej opieki. 
W ramach projektu będziemy mie-
li możliwość zwrotu kosztu wyna-
jęcia opiekuna dla osoby niesamo-
dzielnej na czas badania – dodaje.
Głównym kryterium decydują-
cym o zakwalifikowaniu do pro-
gramu będzie wiek (patrz ramka), 
to, czy dana osoba miała już wy-
konywane badanie kolonoskopo-
we w ostatnich 10 latach, miej-
sce zamieszkania, nauka lub pra-
ca na terenie województwa. Re-
krutacja będzie trwała 40 mie-
sięcy, a pacjent będzie mógł sko-
rzystać z badania tylko raz.

WażNE! 
Kartę zgłoszeniową będzie 
można pobrać ze strony 
internetowej 
www.kcz.krapkowice.pl, 
u lekarza POZ lub podczas 
przygotowywanych wyda-
rzeń informacyjnych. 
Chcesz się umówić na 
badanie – zadzwoń 
77 446 72 28 !

CO tO jESt KOlONOSKOPIa?

To badanie jelita grubego. Polega na wprowadzeniu przez odbyt 
kolonoskopu na głębokość ok. 100 cm i ocenie całego jelita gru-
bego. W badaniu ocenia się błonę śluzową jelita grubego i poszu-
kuje się ewentualnych zmian patologicznych. Przy użyciu dodat-
kowych instrumentów istnieje możliwość pobrania wycinków do 
badania histopatologicznego, jak również wykonanie zabiegów 
endoskopowych, np. usunięcie polipów. 

GrOźNy raK

Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmowego, 
w latach 2011-2013, stanowiły przyczynę 14 proc. ogółu zgo-
nów z powodu nowotworów złośliwych wśród mieszkańców 
naszego województwa. Poziom umieralności z powodu nowo-
tworów złośliwych dolnego odcinka układu pokarmowego męż-
czyzn jest znacznie wyższy niż kobiet i wynosi 39,8/100 tys. dla 
mężczyzn przy współczynniku 27,1/100 tys. dla kobiet (dane za 
lata: 2011-2013).

KOGO ObEjmIE
PrOGram?

- mieszkańcy powiatu krap-
kowickiego 
- w wieku 50-64 lat
- osoby w wieku 40-49 lat, 
które mają krewnego pierw-
szego stopnia, u którego roz-
poznano raka jelita grubego
- osoby w wieku 25-49 lat 
z rodzin, w których wystąpił 
dziedziczny rak jelita grubego 
z polipowatością (wymagane 
potwierdzenie z Poradni Ge-
netycznej) 

ryZyKO rOśNIE Z WIEKIEm

Według badań przeprowadzonych przez naukowców 
z Johns Hopkins Kimmel Cancer Center ryzyko tworze-
nia się polipów rośnie stopniowo między trzecią, a pią-
tą dekadą życia (od 1,72 do 3,59 proc.) i szybko się zwięk-
sza po 50. roku życia. Ocenia się, że co czwarty człowiek ma 
w tym wieku zmiany przednowotworowe. U ok. 5 proc. osób 
z tej grup polipy przerodzą się w nowotwór złośliwy. Najwię-
cej przypadków raka jelita grubego jest diagnozowane u osób, 
które skończyły 65 lat (źródło: http://onkologia.org.pl/kolono-
skopia/).
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SPrZęt DO WalKI Z 
ChOrObamI CyWIlIZaCyjNymI

aparaturę medyczną wartą niemal 2 mln zł kupimy w ramach programu, którego ce-
lem jest podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych. Wysokiej klasy 
sprzęt trafi do oddziału Chirurgii z Pododdziałem Chirurgii onkologicznej oraz od-
działu Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologii w KCZ.  

dzięki pozyskanym funduszom unijnym oddziały Noworodków i Ginekologiczno-Po-
łożniczy Krapkowickiego Centrum Zdrowia zyskają wysokiej klasy specjalistyczny 
sprzęt medyczny. 

Choroby cywilizacyjne takie jak no-
wotwory, otyłość czy cukrzyca, do-
tyczą coraz większej liczby pacjen-
tów. Do ich diagnostyki i skutecz-
nego leczenia niezbędny jest sprzęt 
pozwalający zarówno na sku-
teczną diagnostykę jak i leczenie. 

- Dzięki pozyskanym pieniądzom 
będziemy mogli lepiej dostoso-
wać infrastrukturę zdrowotną do 
wyzwań demograficznych regio-
nu i podnieść wydajność lecze-
nia chorób cywilizacyjnych. Do-
datkowy sprzęt pozwoli na za-
pewnienie kompleksowych świad-
czeń medycznych, skróci czas ho-
spitalizacji i czas oczekiwania na 
badania diagnostyczne, co z pew-
nością ucieszy pacjentów – mówi 
Marcin Misiewicz, prezes KCZ.
Barbara Próchnicka, kierow-
nik Bloku Operacyjnego KCZ: 

- Dzięki programowi doposażony 
będzie nasz Blok Operacyjny. To 
specyficzne miejsce – serce szpi-
tala. Tu jest bardzo drogi i specja-
listyczny sprzęt, kosztowny nie tyl-
ko w momencie zakupu, ale i pod-
czas eksploatacji. Obowiązkowe 
przeglądy, zakup osprzętu, któ-
ry niejednokrotnie jest jednora-
zowego użytku, to wydatki, któ-
re trzeba ponosić, by zapewnić 
bezpieczeństwo pacjentowi i bar-
dzo wysoką jakość leczenia, któ-

rą oferujemy w naszej placówce.
Dzięki pozyskanym pieniądzom 
Blok Operacyjny zostanie wypo-
sażony m.in. w wieżę laparosko-
pową, lampy operacyjne, stół ope-
racyjny, pompy do leczenia bólu 
oraz pompy infuzyjne, które są 
niezbędne do bardzo precyzyj-
nego podawania specjalnych le-
ków. To wszystko jest wykorzysty-
wane na co dzień przez naszych 
operatorów, a fakt, że będzie to 
sprzęt najnowszy i najwyższej kla-
sy z pewnością ułatwi im pracę. 

- Cieszymy się również, bo będzie-
my mogli zakupić sprzęt do ogrze-
wania płynów infuzyjnych, czy-
li tych, które podłączamy pacjen-
towi w trakcie zabiegu lub już po 
jego zakończeniu. Płyny te muszą 
być ogrzane do temperatury cia-
ła pacjenta, nie mogą być wychło-
dzone – mówi Barbara Próchnicka. 

- Będziemy mieli też możliwość 
ogrzania płynów, którymi pod-
czas operacji płucze się jamy ciała. 
One również muszą mieć określo-
ną temperaturę. Każdy z tych ele-
mentów bardzo ułatwi nam pra-
cę i wpłynie na komfort pacjenta. 
Sprzęt, z którego dotąd korzysta-
liśmy zostanie zagospodarowywa-
ny w innych miejscach, jak choć-
by aparaty do znieczuleń, które 
przeniesiemy na salę wybudzeń.

CO KuPImy W ramaCh PrOjEKtu?
Wideogastroskop i kolonoskop z procesorem HD, diatermia, wideokolonoskop i gastroskop za-
biegowy (2 szt.), aparat do znieczuleń (2 szt.), stół operacyjny, lampa operacyjna sufitowa LED (2 
szt.), łóżka szpitalne (25 szt.), łóżka do sali wzmożonego nadzoru (5 szt.), skaner żył (2 szt.), na-
rzędzia chirurgiczne, sterylizator parowy, aparat USG z funkcją EUS, aparat USG, wieża laparo-
skopowa, cieplarka do płynów infuzyjnych, podgrzewacz płynów infuzyjnych, koc do ogrzewa-
nia pacjenta (2 szt.), pompa infuzyjna (6 szt.), dezynfektor parowy, macerator (2 szt.), defibrylator.

- Oba oddziały to nasze oczko w 
głowie. Przez lata pracowaliśmy na 
zaufanie i dobrą opinię pacjentek, 
co zaowocowało rosnącą liczbą 
urodzeń w naszym szpitalu. Tylko 
w czerwcu br. urodziło się u nas 70 
dzieci, a cały rok zapowiada się na 
rekordowy. To nas bardzo cieszy 
i mobilizuje do ciągłego rozwoju 
i podnoszenia standardów. Korzy-
stamy ze sprzętu wysokiej klasy, 
jednak postęp w medycynie jest 
tak ogromy, że wciąż wymusza ko-
lejne inwestycje. Dzięki pozyska-

nej kwocie zaopatrzymy oddzia-
ły w urządzenia najwyższej kla-
sy, by jeszcze lepiej dbać o zdro-
wie i komfort pacjentek – pod-
kreśla Marcin Misiewicz, prezes 
KCZ. - Zakup odpowiedniej apa-
ratury medycznej diagnostycz-
nej i terapeutycznej oraz innego 
sprzętu umożliwi przeprowadza-
nie badań wśród ciężarnych oraz 
zapewnienie im bezpiecznego po-
rodu, a także profesjonalnej opie-
ki nad noworodkiem. Da również 
szpitalowi możliwość zwiększenia 

liczby przyjęć pacjentów co prze-
łoży się na zwiększenie liczby uro-
dzeń – dodaje Marcin Misiewicz.

Dodatkowy sprzęt to również 
zwiększenie dostępności do ba-
dań profilaktycznych, możliwość 
ukierunkowania na wykonywa-
nie zabiegów kompleksowych oraz 
wzrost komfortu i poziomu za-
dowolenia pacjentów. Całkowi-
te koszty projektu to 1 778 430 zł.

CO mOżEmy KuPIć?

Dzięki pozyskanym dotacjom będziemy mogli kupić: 3 szt. in-
kubatora zamkniętego, 2 szt. respiratora noworodkowe-
go, 12 szt. pomp infuzyjnych, 2 szt. lamp do fototerapii, apa-
rat USG noworodkowych,  aparat USG ginekologicznego, apa-
rat do znieczuleń, dwa łóżka porodowe, urządzenie do ciągłe-
go monitorowania płodu, dwa fotele ginekologiczne, 10 szt. lak-
tatorów elektrycznych oraz skaner żył, 32 szt. łóżek szpitalnych 
z szafkami przyłóżkowymi oraz dwa wózki do przewozu chorych.

Zgłaszać się tu mogą pacjenci 
z schorzeniami chorób serca i ukła-
du krążenia.
- Zamierzamy wykonywać kontrole 
poszpitalne oraz kwalifikować pa-
cjentów do planowych zabiegów  
wykonywanych w oddziałach kar-
diochirurgii takich jak chirurgiczne 
leczenie choroby wieńcowej po-
mostowanie naczyń wieńcowych 
(CABG), operacyjne leczenie wad 
zastawkowych serca: wymiany 

i naprawy zastawek serca, korek-
ty wady zastawki mitralnej tech-
nikami małoinwazyjnymi, wymia-
na zastawki aortalnej na zastaw-
ki bezstentowe, chirurgiczne le-
czenie niewydolności lewej komo-
ry i innych - mówi pracujący w po-
radni Piotr Daszkiewicz, specjalista 
chirurgii ogólnej i kardiochirurgii.
Aby korzystać z konsultacji kar-
diochirurgicznej należy umó-
wić się na wizytę osobiście 

(ul. Szkolna 7) lub telefonicznie: 

77 446 70 00. 

W związku z  brakiem kontraktu 
z NFZ w tym zakresie poradni 
działa na zasadach komercyjnych. 
Jednak liczymy, że zyska uznanie 
pacjentów, którzy nie mogli uzy-
skać konsultacje bez  konieczności 
wyjazdu do większych miast jak 
opole, Katowice.

NOWA pORADNIA 

jESt już CZyNNa
1 sierpnia br. w Krapkowickim Centrum Zdrowia otwarto nową poradnię konsultacyjną – kardiochirurgiczną. 

ChCEmy jESZCZE lEPIEj Dbać O 
ZDrOWIE PaCjENta
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ZabIEG SIę uDał, ChOć 
był barDZO truDNy

OzOnOterapia 
– uZuPEłNIajĄCa mEtODa lECZENIa

Niecodzienną i bardzo skomplikowaną operację wykonali lekarze gastroenterolodzy 
z oddziału wewnętrznego z chirurgami Krapkowickiego Centrum Zdrowia. 

Krapkowickie Centrum Zdrowia od trzech lat wykorzystuje ozonoterapię w leczeniu 
swoich pacjentów. teraz z szerokiego zastosowania ozonu w lecznictwie mogą sko-
rzystać również pacjenci komercyjni. 

Pacjent po operacji usunięcia żo-
łądka spowodowanej chorobą 
nowotworową, trafił do szpitala 
w Krapkowicach z powikłaniami 
pooperacyjnymi. Chory miał wy-
konane zespolenie przełyku z jeli-
tem w jednym z opolskich szpita-
li. Niestety, doszło do powikłań. 
Powstała przetoka jelitowo-skór-
na. Ze względu na zły stan chore-
go oraz wysokie ryzyko związane 
z kolejnym zabiegiem operacyj-
nym, postanowiono podjąć pró-
bę endoskopowego zaopatrze-
nia przetoki. Przeprowadzenia za-
biegu podjęli się chirurdzy ze szpi-
tala w Krapkowicach. Rozważa-
no różne warianty postępowa-
nia, m.in. użycie protezy samo-
rozprężalnej, która mogła za-
mknąć nieszczelność zespolenia.

- Stopień skomplikowania plano-
wanego zabiegu wymagał współ-
działania zespołu chirurgicznego, 
anestezjologicznego i endoskopo-
wego – mówi Andrzej Żelowski, 
ordynator Oddziału Wewnętrzne-
go z Pododdziałem Gastroentero-
logii. - Najpierw musieliśmy zna-
leźć miejsce, w którym powstała 
przetoka i rozważyć metodę, któ-

rą moglibyśmy choremu pomóc. 
Udało nam się znaleźć nieszczel-
ność przewodu pokarmowego, łą-
cząc metody radiologiczne i endo-
skopowe. Podjęliśmy decyzję, że 
spróbujemy wykonać zamknięcie 
przetoki używając narzędzi endo-
skopowych – tłumaczy ordynator.

Dzięki staraniom całego zespo-
łu zabieg zakończył się sukcesem. 
- Udało nam się zamknąć otwór 
w kikucie dwunastnicy bez ko-
nieczności wykonywania operacji 
chirurgicznej, która byłaby o wie-
le bardziej obciążająca dla cho-
rego – mówi Andrzej Żelowski. 
W placówkach medycz-
nych Opolszczyzny nie wyko-
nuje się zabiegów tą techni-
ką. Dlaczego? Z kilku powodów. 
- Zespolenie przełykowo-jelitowe
 z wytworzeniem pętli omega, po-
woduje trudny dostęp dla endo-
skopu. Mówiąc kolokwialnie po-
wstaje labirynt pętli jelitowych, w 
których znalezienie ujścia prze-
toki o średnicy ok. 2-3 mm przy-
pomina szukanie igły w stogu sia-
na. Również samo zamknięcie zi-
dentyfikowanej przetoki utrudnia-
ły zmienione warunki anatomicz-

ne oraz naciek zapalny. To wła-
śnie z uwagi na stopień skompli-
kowania zabiegu, konieczność za-
angażowania lekarzy i pielęgnia-
rek różnych specjalności, wymóg 
posiadania odpowiedniego zaple-
cza technicznego oraz bardzo wy-
soki koszt zastosowanych narzę-
dzi endoskopowych, inne ośrodki 
nie podejmują się podobnych wy-
zwań – tłumaczy Andrzej Żelowski. 

Szansa na powodzenie lecze-
nia endoskopowego nie była 
duża. Zespół chirurgów był przy-
gotowany do przeprowadze-
nia klasycznego zabiegu opera-
cyjnego, w razie niepowodzenia. 
- Jednak zdecydowaliśmy się pod-
jąć próbę z uwagi na zły stan cho-
rego i fakt, że standardowy zabieg 
chirurgiczny byłby dla niego bar-
dzo dużym obciążeniem. Bez do-
brej współpracy z naszymi chirur-
gami oraz specjalistycznych na-
rzędzi nie byłoby to możliwe. 
Próba zakończyła się powodze-
niem dając tym samym pacjento-
wi szansę na wyleczenie przy nie-
porównywalnie mniejszym ryzy-
ku powikłań – dodaje ordynator.

Ozonowanie krwi stosuje się jako 
uzupełnienie innych terapii. Jest 
to komplementarna metoda tera-
peutyczna. Istnieje wiele chorób, 
w których ozonoterapia może wy-
kazywać korzystne działanie lub 
w znacznym stopniu umożliwić 
wyleczenie. Ozon medyczny jest 
bezpieczny, praktyczny oraz sku-
teczny w niektórych chorobach. 
Dziedzina jest na tyle popular-
na, że w ubiegłym roku utworzo-
no Polskie Towarzystwo Ozono-
terapii (www.ptozon.pl), a w tym 
roku w Berlinie odbyło się spo-
tkanie międzynarodowe osób zaj-
mujących się autohemotransfuzją.
- Choć jest to zabieg komercyjny, 

to w wybranych przypadkach sto-
sujemy go u pacjentów szpitalnych 
na potrzeby leczenia trudno go-
jących się ran, np. przy popular-
nej gangrenie. Zabieg wykonujemy 
już od trzech lat i możemy powie-
dzieć, że dzięki niemu proces goje-
nia ran czy owrzodzeń jest szybszy 
– mówi Sławomir Rowiński z Od-
działu Chirurgii Ogólnej, jednocze-
śnie Dyrektor ds. medycznych KCZ. 
Sam zabieg ozonowania rozwi-
ja się doskonale w ramach lecz-
nictwa ambulatoryjnego oraz 
uzdrowiskowego. Mają go w ofer-
cie liczne sanatoria, a pacjenci 
chwalą sobie uzyskiwane efekty. 
– Leczenie miejscowe ran, owrzo-

dzeń, zgorzeli to już klasyczne za-
stosowanie ozonu. Ozonoterapia 
jest alternatywnym rozwiązaniem 
nie dającym skutków ubocznych. 
Podanie ozonu w kilku seriach daje 
te same efekty co wielomiesięcz-
na kuracja antybiotykami. Podob-
nie jest z reumatoidalnym zapale-
niem stawów: leczenie ozonote-
rapią pozwala zatrzymać chorobę 
i powstawanie zmian w stawach. 
Przykłady można mnożyć. Ozo-
nowanie krwi zmienia wszystko 
w jej strukturze. Ma ona dużo tlenu, 
i wszystkie bakterie beztlenowe, 
które źle się czują w środowisku 
tlenowym giną – wyjaśnia chirurg. 

KOmErCyjNE ZabIEGI OZONOtEraPII

Zabieg ozonowania krwi - 200,00 zł
Pakiet 5 zabiegów - 900,00 zł
Zabieg ozonowania sól fizjologiczna - 90,00 zł
ozonowanie kończyn - 50,00 zł

KIEDy StOSujEmy 
OZONOtEraPIę?

- trudno gojące się rany, owrzo-
dzenia, stopa cukrzycowa,
- zaburzenia krążenia obwodo-
wego,
- grzybica,
- reumatyzm, choroby zwyrod-
nieniowe stawów,
- cukrzyca,
- wspomagająco przy chemio
 - i radioterapii w onkologii,
- częste bóle głowy, migreny, 
obniżona odporność, częste 
przemęczenie organizmu,
- alergia i choroby na jej pod-
łożu,
- wirusowe zapalenie wątroby, 
uszkodzenie wątroby wywoła-
ne alkoholem, marskość wątro-
by,
- stany zapalne jelita grubego 
m.in. choroba Leśniowskiego - 
Crohna, wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego,
- choroby wirusowe (np. bore-
lioza).
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Niemal wszystkie miejsca dla rezydentów w Krapkowic-
kim Centrum Zdrowia są zajęte. Młodzi lekarze wybiera-
ją krapkowicki szpital jako miejsce praktycznej nauki za-
wodu chętniej niż inne placówki medyczne.

agnieszka Sczakiel z krapkowickiego szpitala kolejny raz została nominowana przez 
swoje pacjentki do ogólnopolskiego plebiscytu „Położna na medal”. Konkurs wyłoni 
trzy najlepsze położne w Polsce i najlepsze położne w każdym województwie.

rEZydENCi 
ChętNiE
WyBiEraJą 
NASZ SZpITAl

NaSZa
PołoŻNa 
ZNóW 
Na MEdaL

Proces kształcenia lekarzy jest 
długotrwały. Po sześciu latach na-
uki i rocznym stażu młody lekarz 
jest dopiero na początku drogi za-
wodowej. Rozpoczyna rezyden-
turę, podczas której teorię zamie-
nia na praktykę i poznaje tajniki 
wybranej przez siebie specjaliza-
cji. W miarę zdobywania doświad-
czenia jego obowiązki i odpowie-
dzialność szybko przestają się róż-
nić od tych, które mają doświad-
czeni koledzy ze specjalizacją.
Rezydent uczy się pod okiem leka-
rza, który ma już II stopień specja-
lizacji lub tytuł specjalisty w danej 
dziedzinie medycyny. To od nie-
go zależy ile dostanie swobody w 
działaniu i samodzielności podej-
mowania decyzji. Dlatego przyszli 
rezydenci szukają informacji o po-
tencjalnych miejscach praktycznej 
nauki zawodu i nie ukrywają, że 
Krapkowice w środowisku medycz-
nym cieszą się bardzo dobrą opinią. 
- Przekazujemy sobie nawzajem 
uwagi gdzie warto pójść, by jak 
najwięcej się nauczyć i przygoto-
wać do samodzielnej pracy – mówi 
Maciej Jędrusik. - Lekarze pracu-
jący w innych szpitalach poleca-
li mi Krapkowice jako najlepsze 
miejsce na rezydenturę. Mamy tu 
większą możliwość samodzielnej 
diagnostyki i nauki niż w innych 
ośrodkach – podkreśla pan Ma-
ciej, który zrezygnował z rezyden-

tury w Opolu, by przenieść się do 
szpitala w Krapkowicach. – Pra-
ca w tym szpitalu sprawia mi przy-
jemność i nie zamierzam się ni-
gdzie przenosić – zaznacza rezy-
dent Oddziału Wewnętrznego z 
Pododdziałem Gastroenterologii.
Malwina Chmielewska–Lellek koń-
czy rezydenturę na Oddziale Pedia-
trycznym. – Choć jestem z Opola, 
to wybrałam Krapkowice na miej-
sce rezydentury, bo tu szybko za-
częłam samodzielne dyżury i mo-
głam być bardziej samodzielna. To 
był dobry wybór, bo jest tu bardzo 
przyjazna atmosfera. Mamy super 

szefa, który bardzo dba o to, aby-
śmy mogli się jak najwięcej na-
uczyć – podkreśla pani Malwina.
- Tylko jeden rezydent pochodzi 
stąd. Reszta wybrała nasz ośrodek, 
mimo iż wiąże się to z konieczno-
ścią dojeżdżania. Dla młodych le-
karzy ważniejsze jest jednak to, że 
nasi kierownicy specjalizacji dba-
ją o to, by jak najwięcej ich na-
uczyć. I jak widać ten system się 
sprawdza, bo wszyscy, którzy ro-
bią u nas rezydenturę zdają egza-
miny końcowe. To najlepszy do-
wód, że dobrze szkolimy – mówi 
Marcin Misiewicz, prezes KCZ.

Ubiegłoroczną edycję konkursu 
pani Agnieszka zakończyła na trze-
cim miejscu w klasyfikacji na najlep-
szą położną Opolszczyzny. - Bar-
dzo dziękuję wszystkim za odda-
ne głosy i ciepłe słowa, które kie-
rowane były pod moim adresem. 
Wiem, że zarówno cały nasz szpi-
tal, jak i wszystkie moje koleżan-
ki z oddziału, mają bardzo dobrą 
opinię wśród rodzących i wszyst-
kie zasługują na to wyróżnienie – 
mówi skromnie Agnieszka Sczakiel. 
Pracę położnej docenili również czy-
telnicy „Tygodnika Krapkowickie-
go”, którzy w ubiegłym roku odda-
li na panią Agnieszkę najwięcej gło-
sów w kategorii pielęgniarek i po-
łożnych w powiecie krapkowickim. 
„Pani Agnieszka to skarb. Trafi-
łam na wspaniałą położną, która 
szanowała moje potrzeby i wspie-
rała mnie na każdym kroku. Pani 
Agnieszka informowała mnie 
o wszystkim, niczego mi nie narzu-
cała, nie krytykowała mnie. I ani 
razu nie okazała zniecierpliwie-

nia czy zmęczenia. Przez cały czas 
była ciepła i serdeczna. Uśmiech 
z jej twarzy nie schodził ani na 
chwilę. (…) Wszystkim polecam 
przeżyć tak wspaniały poród z po-
łożną Agnieszką w Krapkowicach. 
Mam nadzieję, że tym razem wła-
śnie Pani Agnieszka zdobędzie 
I miejsce w woj. opolskim” - napi-
sała pacjentka zgłaszająca położ-
ną do tegorocznej edycji konkursu. 
- Jestem zaskoczona kolejną no-
minacją i znów nie wiem komu 
za to mogę dziękować. Nie mam 
pojęcia kim jest ta pani, ale bar-
dzo jej dziękuję za miłe sło-
wa – mówi pani Agnieszka.
Plebiscyt „Położna na medal” jest 
elementem ogólnopolskiej kampa-
nii, której celem jest uświadomie-
nie społeczeństwu roli, jaką pełnią 
położne w opiece okołoporodo-
wej. Akcentuje się tu nie tylko tro-
skliwość i empatyczne podejście do 
pacjentki, ale i coraz wyższe kom-
petencje medyczne, wysokie stan-
dardy opieki okołoporodowej, jak 

i dużą odpowiedzialność położnych.
Pani Agnieszka w wymogi konkur-
su wpisuje się doskonale. Już od 
10 lat towarzyszy kobietom w jed-
nym z ważniejszych momentów 
ich życia. Od trzech lat wspólnie 
z dwiema koleżankami prowadzi 
też Szkołę Rodzenia abcBrzuszek 
w Gogolinie. Zawsze podkreśla, że 
to nie tylko jej zawód, ale i pasja. 
– Praca położnej daje mi wiele satys-
fakcji – podkreśla pani Agnieszka.

jaK ZaGłOSOWać? 

Głosy można oddać za pomcą 
formularza zamieszczonego na 
stronie www.poloznanamedal 
2017.pl  
W zakładce „Kandydatki” pod 
zdjęciem pani Agnieszki wpi-
sujemy swój adres e-mail, któ-
ry zostaje potwierdzony przez 
system konkursu. Głos moż-
na oddać tylko raz. Głosowa-
nie trwa do 31 grudnia 2017 r.
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WoLNE ChWiLE 
Na SPortoWo

W krapkowickim szpitalu mamy nie tylko świetny personel medyczny, ale również 
zgrany zespół, który chętnie spędza razem wolny czas. łączy go wiele wspólnych pa-
sji, m.in. sport.

Coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskami pogodowymi, których skala powo-
duje liczne zniszczenia. Nie omijają one również Krapkowickiego Centrum Zdrowia. 
Zarząd szpitala wraz z Zarządem Powiatu krapkowickiego podjął starania by jak naj-
lepiej zabezpieczyć budynek i mienie placówki.

1 maja br. pięcioosobowa repre-
zentacja Krapkowickiego Cen-
trum Zdrowia wzięła udział w ju-
bileuszowym 35. Krapkowickim 
Biegu Ulicznym. Jego częścią był 
III Bieg Sztafetowy Zakładów Pra-
cy pn. „Sztafeta Dobroczynno-
ści”. Na linii startu stanęło 14 dru-
żyn, w tym KCZ, które zmagało 
się m.in. z drużyną Starostwa Po-
wiatowego w Krapkowicach oraz 
firm: Chespa, Filplast, Śląskie Kru-
szywa Naturalne czy Cembud, któ-
ra ostatecznie wygrała zmagania.

Do przebiegnięcia był dystans 5 
km, a KCZ ostatecznie uplasowało 
się na czwartym miejscu. - To nie 
uzyskane czasy czy emocje zwią-
zane ze współzawodnictwem mia-
ły największe znaczenie. Bieg co 
roku ma charytatywny charak-
ter, a wpłacone pieniądze wspie-
rają Fundację Pomoc, która dzięki 
zebranym funduszom będzie mia-
ła możliwość zakupu sprzętu re-
habilitacyjnego dla osób niepeł-
nosprawnych z powiatu krapko-
wickiego – podkreśla Marcin Mi-
siewicz, prezes KCZ. - Naszej dru-
żynie serdecznie gratuluję nie tyl-

ko dobrego wyniku, ale również 
wielkich serc. Udało nam się poka-
zać, że nie tylko w pracy zajmuje-
my się pomaganiem – mówi prezes. 

Kolejne zmagania sportowe, w któ-
rych wziął udział zespół KCZ, to 
Wyścigi Smoczych Łodzi, czyli naj-
większa atrakcja corocznych Pikni-
ków Odrzańskich. Jedenastooso-
bowa załoga najpierw trenowała, by 
dobrze przygotować się do startu, 
a 8 lipca br. pojawiła się na starcie. 
V Piknik Odrzański należał do re-
kordowych pod względem liczby 
osad, które wystartowały w wy-
ścigach. W tym roku było ich aż 
21. Z uwagi na duże zaintereso-
wanie zawodami w jednym biegu 
na 300-metrowym odcinku Odry 
startowały trzy osady, a nie jak do-
tychczas dwie. - Niestety, nie dane 
nam było ukończyć zawodów na 
wysokim miejscu, a w trakcie za-
wodów udało mam się przewró-
cić łódź. – mówi prezes KCZ. Był 
to nasz pierwszy udział w tej im-
prezie i mamy niewielkie doświad-
czenie w tych zawodach.- Spró-
bujemy swych sił ponownie za 
rok – zapewnia Marcin Misiewicz.

ZaBEZPiECZENi PrZEd WODĄ

Gwałtowne ulewy przechodzą-
ce nad Krapkowicami już dwu-
krotnie spowodowały zalanie po-
mieszczeń na parterze szpitala. 
Woda wdarła się do budynku na 
wysokość ok. 10-12 centymetrów. 
Dzięki szybkiej i sprawnej reakcji 
personelu szpitala placówka nie 
poniosła żadnych strat material-
nych. Udało się też w pełni uchro-
nić sprzęt przed uszkodzeniem. 
– Nie odnotowaliśmy strat, jed-
nak każdy z tych incydentów wy-
łączał z działalności Izbę Przy-
jęć i wymagał wypompowa-
nia wody, osuszenia i dokład-
nej dezynfekcji zalanych pomiesz-
czeń – mówi Marcin Misiewicz, 
prezes krapkowickiego szpitala. 
W obu przypadkach nieocenio-
na była pomoc strażaków, któ-
rzy workami z piaskiem i wę-
żami z wodą zabezpiecza-
li budynek przed wdarciem wody. 
To jednak tylko doraźne rozwią-
zania. Postanowiono więc prze-
prowadzić remont, który może 
pomóc w rozwiązaniu problemu.
- Pogłębiliśmy studzienki odbie-
rające wodę, by mogła swobod-
niej spływać. Zrobiliśmy też na-
syp pod kostką brukową, któ-
ry jest rodzajem podwyższenia 
stanowiącego barierę dla wody 

– mówi Zbigniew Stawiński, kie-
rownik Działu Technicznego KCZ. 
- Położyliśmy krawężniki w miej-
scach, w których woda nie natra-
fiała na żadną barierę i bez prze-
szkód spływała do pomieszczeń 
szpitalnych. Wszystkie te roz-
wiązania pozwalają spływać wo-
dzie dalej. Mamy nadzieję, że uda 
nam się w ten sposób lepiej za-
bezpieczyć szpital – podkreśla.

- Teraz wiele zależy od tego, czy 
kanalizacja będzie drożna, bo do-
tychczasowe ulewy, które przeszły 
nad Krapkowicami były tak inten-
sywne, że studzienki kanalizacyjne 
nie nadążały z odbieraniem wody. 
W ostatnim czasie wykona-
no ich dodatkowe oczyszczanie, 
by być lepiej przygotowanym na 
ewentualne kolejne groźne ule-
wy – dodaje Marcin Misiewicz
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WyKaZ KoMórEK orGaNiZaCyJNyCh W SZPitaLu:

• Oddział Wewnętrzny z częścią gastroenterologiczną
• Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej
• Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia
• Urologia – Zespół Chirurgii Jednego Dnia
• Oddział Ginekologiczno – Położniczy
• Oddział Noworodków
• Oddział Pediatryczny
• Izba Przyjęć
• Blok Operacyjny
• Poradnia Chirurgii Ogólnej
• Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
• Poradnia Alergologiczna
• Poradnia okulistyczna
• Zakład Diagnostyczny:
• Dział Diagnostyki Laboratoryjnej:
• Laboratorium analityczne
• Dział Diagnostyki Obrazowej:
• Pracownia RTG
• Pracownia USG
• Pracownia Endoskopii
• Pracownia Kardiologiczna
• Centralna Sterylizatornia
• Dział Farmacji
• Transport Sanitarny 

W BudyNKu ZNaJduJE SiE róWNiEŻ:

• Punkt nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej działającej w dni powszednie godz. 18.00-8.00 
• dnia następnego i całodobowo w soboty, niedziele i święta
• Zarząd i Administracja


