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1 listopada 1998 r. lek. med. Andrzej 
Mielcarek został powołany na stanowi-
sko dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Ja-
na Pawła II w Zamościu. Z okazji jubile-
uszu 15 – lecia kierowania naszym Szpi-
talem, w dowód wdzięczności i szacun-

Jubileusze pracownicze
Wrzesień – Październik

20 lat
Bulak-Mazurek Małgorzata, Kuźniarz Anna, 
Łepik Violetta, Nowaczyński Paweł,
Uleryk Anna, Wilczyńska Renata

25 lat
Bednarczyk Celina, Boniek Anna,
Ćwik Urszula, Jabłońska Katarzyna,
Jakubczak Robert, Jaworska Elżbieta,
Kitka Piotr, Kłus Barbara
Kowalczuk-Czwartkowska Renata,
Mika Barbara, Pałka Teresa,
Prokop-Lewicka Grażyna,
Wiater Małgorzata, Zając Lech,
Zaśko Ewa

30 lat
Bednarczuk Teresa, Borowiec Maria,
Czady Janina, Kędziora Małgorzata,
Kosuń Jacek, Lizut Anna,
Mikulska Małgorzata, Sidor Tadeusz,
Szynkaruk Małgorzata, Wójcik Lilla

35 lat 
Borowiec-Stankiewicz Jadwiga,
Kostrubiec Wiesława, Nizioł Edward,
Nowosad Andrzej, Paszko Alina,
Teterycz Elżbieta,
Wierzchowska-Cioch Ewa

40 lat
Kleinrok Andrzej, Mazurek Grażyna

15 lat za sterem Kardiolodzy kształcą się w Zamościu Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy wszystkich 

chętnych pracowników na uroczystość 
oddania do użytku nowego Oddzia-
łu Onkologii Klinicznej. Uroczystość 
z udziałem JE ks. Biskupa Mariana 
Rojka rozpocznie się Mszą św. o godz. 
12.00 w Kaplicy Szpitalnej. Uroczy-
stość będzie połączona z wręczeniem 
Certyfikatów Zintegrowanego Syste-
mu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, 
Systemu Zarządzania Środowiskowego 
wg ISO 14001, Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg 
PN-N 18001, Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji wg PN - 
ISO/IEC 27001:2007, Systemu HACCP 
wg CAC/RCP 1-1969, Rew. 4 (2003) 
nadanych przez Brytyjsko – Polski In-
stytut Certyfikacji Sp. z o.o.

Dyrekcja Szpitala

Andrzej Mielcarek – Absolwent 
Akademii Medycznej w Lublinie – Wy-
dział Lekarski – specjalizacja położnic-
two i ginekologia. Absolwent podyplo-
mowych studiów z zarządzania służbą 
zdrowia. Uczestnik konferencji, warsz-
tatów, seminariów i szkoleń z zakre-
su ochrony zdrowia. Menadżer i or-
ganizator ochrony zdrowia – dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Zamościu, dyrektor Wydziału Zdro-
wia Urzędu Wojewódzkiego w Zamo-
ściu, Lekarz Wojewódzki. Obecnie czło-
nek Konwentu Szpitali Zamojszczyzny 
oraz Członek Zarządu Ogólnopolskie-
go Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych. 

Rpank.

ku za wrażliwe i oddane serce pacjentowi 
i pracownikom oraz wkład w rozwój szpi-
tala składamy Panu Dyrektorowi życzenia 

wszelkiej pomyślności i sukcesów z wyko-
nywanej pracy.

Zarząd Szpitala i Pracownicy

Przeszedł
na emeryturę

Czesław Zawiślak (l. 61) z końcem 
października przeszedł na emeryturę. Na 
stanowisku palacza w Kotłowni praco-
wał od 1 października 1994 r. Do szpitala 
przyszedł z Roztoczańskiej Fabryki Mebli 
w Bondyrzu. Gratulujemy.

25 października w szpitalu gościła dele-
gacja medyków z Ukrainy, m.in. z Lwow-
skiego Uniwersytetu Medycznego, Lwow-
skiego Centrum Kardiologii oraz Centrum 
Diagnostyki Klinicznej Obwodu Lwow-
skiego. Głównym celem spotkania było na-
wiązanie współpracy między ośrodkami ze 

Delegacja z Ukrainy w szpitalu
Lwowa i naszym szpitalem, m.in. na płasz-
czyźnie wymiany doświadczeń, kadry me-
dycznej i wspólnych badań naukowych. 
Inicjatorem spotkania był dr hab. n. med. 
Andrzej Kleinrok, który nawiązał kon-
takty z przedstawicielami medycyny ukra-
ińskiej podczas konferencji naukowej na 
Ukrainie. Delegacja spotkała się z dyrekcją 
szpitala i zapoznała się z funkcjonowanie 
naszej placówki. – „Wszyscy uczestnicy 
wyrazili intencję sformalizowania współ-
pracy po uzgodnieniu wszystkich zakresów 
współpracy” – mówi Marek Lipiec, z-ca 
dyrektora do spraw lecznictwa.

Rpank.

Od września br. w naszym szpitalu od-
było się pięć kursów specjalizacyjnych prze-
znaczonych dla lekarzy specjalizujących się 
w kardiologii. Kierownikiem naukowym 
wszystkich kursów jest dr hab. n. med. 
Andrzej Kleinrok, ordynator Oddziału 
Kardiologii. Kształcenie lekarzy odbywa 
się przy współpracy z Centrum Medycznym 
Kształcenia Podyplomowego w ramach 
projektu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Oddział Kardiologii naszego 
szpitala jest jedynym na Lubelszczyźnie 
i jednym z kilku ośrodków kardiologicz-
nych w kraju wyłonionych jako realizator 
tego projektu.

Dotychczasowy plan kursów obejmo-
wał diagnostykę i leczenie niewydolności 
serca, nadciśnienie tętnicze, diagnostykę 
i leczenie niewydolności serca, ostre ze-
społy wieńcowe oraz diagnostykę i lecze-
nie stabilnej choroby niedokrwiennej ser-
ca. Ostatni szósty kurs poświęcony będzie 
diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu 
serca. Głównym celem realizacji projektu 
jest wsparcie kształcenia specjalizacyjne-
go lekarzy. Efektem tego działania ma być 
m.in. wzrost specjalistów w tej dziedzinie 
i większa dostępności do świadczeń zdro-
wotnych w tym zakresie.

RPank.

Całodobowe lądowisko dla śmigłowców

tego roku. Najpóźniej obiekt będzie odda-
ny do użytku w przyszłym roku. Obecnie 
resort zdrowia przygotował projekt zmiany 
w rozporządzeniu zakładającym wydłuże-
nie terminu posiadania takiego lądowiska 
do końca 2016 roku.

Trwają prace budowlane na dotych-
czasowym przyszpitalnym lądowisku dla 
helikopterów. Przedmiotem inwestycji 
jest wykonanie przebudowy istniejące-
go dziennego lądowiska śmigłowców dla 
SOR na lądowisko całodobowe. Szpital 
jest zobowiązany do posiadania takiego 
lądowiska zgodnie z wytycznymi rozpo-
rządzenia, które zakłada, że każdy szpital 
posiadający SOR ma obowiązek od 2014 
roku posiadać całodobowe lądowisko dla 
helikopterów. Całość inwestycji to koszt 
ok. 680 tys. zł.

Przebudowa będzie obejmowała speł-
nienie wszystkich wymogów jakie ma po-

siadać lądowisko całodobowe, tj. wszystkie 
konieczne parametry, oświetlenie, zabez-
pieczenia ppoż. i bezpieczeństwa operacji 
lotniczych oraz transportu chorych i komu-
nikacji. Wykonany zostanie m.in. demon-
taż płyt drogowych w granicach istnieją-
cego ogrodzenia lądowiska, wykonanie 
podłoża pod płytę betonową powiększają-
cą część betonową (TLOF) przyziemienia, 
montaż urządzeń lądowiska niezbędnych 
do lotów nocnych i częściowa naprawa 
oraz budowa drogi dojazdowej do lądo-
wiska. Zakończenie robót budowlanych, 
jeżeli nie wystąpią niesprzyjające warunki 
atmosferyczne, zaplanowane jest na koniec 

Reportaż w TVP o Michale
Zapraszamy do obejrzenia reportażu 

o naszym pacjencie Michale Hubala na an-
tenie Zdarzenia, magazyn reporterów TVP 
Lublin i Magazyn Ekspresu Reporterów 
TVP. Michał po bardzo ciężkim urazie i wie-
lu tygodniach walki o życie na Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii obecnie 
poddawany jest intensywnej rehabilitacji na 
Oddziale Rehabilitacji. Informacje o Michale 
można znaleźć na jego stronie internetowej: 
http://www.michalhubala.pl/. Trzymamy 
kciuki za całkowity powrót do zdrowia.

Program można obejrzeć na stronie internetowej 
TVP Lublin: http://www.tvp.pl/lublin/reportaze/zda-
rzenia-magazyn-reporterow/wideo/11-pazdziernika-
2013/12676356, oraz TVP Warszawa: http://vod.tvp.
pl/audycje/publicystyka/magazyn-ekspresu-reporte-
row/wideo/22102013/12574724#

Fot. M. Baran

Fot. M. Baran

Fot. M. Teterycz

Fot. M. Baran
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łą osobowością, wiarę duchowo i życiowo 
owocną. Jan Paweł II widział taką pokusę 
intelektu, który w imię powierzchownie poj-
mowanego kompromisu i chęci zachowania 
spokoju za wszelką cenę, był gotów zrezy-
gnować z części depozytu wiary i przez to 
wyrzec się swej tożsamości. Obok niezwy-
kle istotnych słów Ojciec Święty pozosta-
wił nam także czyny, gesty i spotkania, któ-
re doskonale ilustrują jego poglądy i mają 
niezwykłą moc przekonywania. Trzeba tu-
taj podkreślić choćby międzyreligijne spo-
tkanie modlitewne w Asyżu (1986 r.), pra-
ce Papieskiej Akademii Nauk, nieustanny 

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy
tym razem wsparła noworodki

W ramach wielkiego grania Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy nasz szpital ponownie otrzymał aparatu-
rę medyczną. Tym razem otrzymaliśmy dary dla potrzeb 
najmniejszych naszych pacjentów. Na Oddział Neonatolo-
gii Fundacja przekazała wysokospecjalistyczną aparaturę 
i sprzęt medyczny, tj. inkubator noworodkowy, zespół do 
transportu wewnętrznego z aparatem do wspomagania od-
dychania Infant Flow SiPAP oraz nowoczesny kardiomo-
nitor. – „Bardzo się cieszymy, że taki sprzęt do nas trafił. 
Jest to aparatura, która znalazła się na naszej liście życzeń. 
Fundacja odpowiedziała na nasze oczekiwania. Inkubator 
transportowy pozwala na bezpieczny transport noworod-
ka bezpośrednio z sali porodowej na oddział. Już na po-
rodówce można zastosować nieinwazyjne wsparcie odde-
chowe. Oprócz tego personel jest zadowolony z wysokiej 
klasy inkubatora noworodkowego z monitorem i lampą do 
fototerapii. Dzięki darom WOŚP nasz oddział stał się jesz-
cze bardziej bezpieczny. – mówi dr Irena Kowalik, Ordy-
nator Oddziału Neonatologii.

To już kolejna w tym roku transza darów od Funda-
cji. Na przełomie sierpnia i września szpital otrzymał od 
WOŚP dary dla pacjentów zmagających się z chorobami 
wieku podeszłego ultrasonograf, 12 łóżek i szafek przy-
łóżkowych, kardiomonitor przewoźny, 2 wózki inwalidz-
kie wielofunkcyjne, podnośnik, 2 pompy infuzyjne, 2 fo-
tele kąpielowe, spirometr, superrotor, holter ciśnieniowy 
oraz przenośną klatkę gimnastyczną. Nasz szpital znalazł 
się w gronie oddziałów geriatrii i zakładów opiekuńczo-
-leczniczych zajmujących się osobami starszymi w Pol-
sce, którym fundacja przekazała połowę zebranych pienię-
dzy podczas wielkiego grania 13 stycznia (ok. 25 mln. zł.).

Rpank.

Ludzie i wydarzeniaWarto wiedzieĆ

Zgłębianie papieskiego nauczania w tym obszarze, w łączności z Oj-
cem Świętym Franciszkiem I, w klimacie modlitwy i pogłębionej refleksji 
może przynieść poprawę umiejętności twórczego spotkania ludzi odmien-
nych poglądów czy wyznawanej wiary, ludzi głęboko religijnych i szcze-
rze poszukujących Boga. Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II był 
mistrzem dialogu. Nie tylko w sensie teoretycznym. Jego pouczające sło-
wa o tym zagadnieniu zyskiwały niezwykłą siłę oddziaływania i swoisty 
blask prawdziwości poprzez prezentowaną przez Papieża unikalną posta-
wę w kontakcie z drugim człowiekiem. Cechował ją niezwykły wręcz sza-
cunek dla tego „innego”, z którym się spotykał, budowany na respektowa-
niu jego ludzkiej godności. Wynikała ona ze świadomości, że każdy czło-
wiek ma przecież Boży rodowód, nawet jeśli tego nie uznaje lub jeszcze nie 
odkrył. Zasadą papieskiej sztuki dialogu było poszanowanie prawdy. 
Myślimy tutaj o prawdzie faktów, nawet tych najtrudniejszych, o prawdzi-
wości ludzkich doświadczeń oraz o nadziei wypływającej z Prawdy Osta-
tecznej, a więc o Bogu, który prowadzi nieustanny dialog z człowiekiem. 
Celem tego dialogu zbawienia jest ostateczne uszczęśliwienie człowieka, 
przekraczające granice pojmowania czy ludzkiej wyobraźni. Jan Paweł II 
przekonywał nieustannie, że Bóg stoi po stronie człowieka i działa na je-
go rzecz. Postawa niezwykle istotna szczególnie w dialogu z poszukujący-
mi wiary czy z tymi, którzy ją z jakichś względów utracili. Kolejną waż-
ną normą, której Jan Paweł II był oddany do końca, jest wierność wy-
znawanej wierze, której nie wolno porzucić w imię jakichkolwiek innych 
wartości. Rzecz jasna chodzi tu o wiarę rozumną, zintegrowaną z dojrza-

XIII Dzień Papieski:
Jan Paweł II – Papież Dialogu

„Jan Paweł II – Papież Dialogu” pod takim hasłem decyzją Konferen-
cji Episkopatu Polski 13 października był obchodzony tegoroczny XIII 
już Dzień Papieski. W naszym szpitalu uroczystość Dnia Papieskiego 
połączona była ze wspomnieniem św. Łukasza patrona służby zdro-
wia. 24 października w Kaplicy szpitalnej odprawiona została Msza św. 
z udziałem ks. Bp Mariana Rojka.

Do Akredytacji, jako zewnętrznej formy 
oceny pracy Szpitala, przystępujemy syste-
matycznie i konsekwentnie od 2001 roku, 
zachowujemy ciągłość utrzymania statusu 
Szpitala Akredytowanego. W maju 2013 
roku pracownicy poddali się po raz piąty 
procedurze wizyty akredytacyjnej. Obecnie 
Akredytacja prowadzona jest w oparciu 
o ustawę o akredytacji w ochronie zdro-
wia i towarzyszące jej dwa rozporządzenia. 
Akredytacji udziela oraz przyznaje certyfi-
kat akredytacyjny Minister Zdrowia w opar-
ciu o rekomendacje Rady Akredytacyjnej.

W dążeniu do poprawy jakości opieki 
i świadczeń zdrowotnych niekwestiono-
wanym autorytetem o zasięgu ogólnopol-
skim, jest Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia, powołane zarządze-
niem (31 marca 1994 roku) Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej. Instytucja ta od kilku-
nastu lat stanowi dla naszych pracowników 
wsparcie merytoryczne w utrzymaniu i do-
skonaleniu tzw. dobrej praktyki, zawartej 
w standardach akredytacyjnych. Od dwóch 
lat współpracujemy z Politechniką Gdańską 
w zakresie pilotażowego projektu wspoma-
gania osiągania i oceny zgodności z norma-
mi i standardami. Jest to nowoczesna plat-
forma usług informatycznych, wspierająca 
nas dodatkowo w osiąganiu zgodności ze 
standardami CMJ. Usługi NOR-STA udo-
stępniają, opracowany przez ekspertów 
Centrum Monitorowania Jakości, wykaz 
wymaganych w procesie akredytacji do-
kumentów oraz w pełni pozwalają na ewi-

dencję dokumentów 
w formie elektronicz-
nej, przeprowadzenie 
ich oceny, jak również 
prostą do interpreta-
cji prezentację ogól-
nej oceny Szpitala. Uzyskiwana w efekcie 
kontrola nad stanem przygotowań pozwala 
na większą pewność, że Szpital jest gotowy 
aby przystąpić do kolejnej procedury akre-
dytacyjnej.

Dostosowanie funkcjonowania naszego 
Szpitala do poziomu zestawu standardów 
akredytacyjnych jest procesem, który wyma-
ga ciągłej edukacji, terminowości, współpra-
cy, koordynacji, konsekwencji, przekonania 
o konieczności i słuszności własnych działań, 
wynikających z zakresu obowiązków.

Zamieszczone zdjęcie na stronie 6-7 
Biuletynu Informacyjnego jest tylko sym-
bolem, namiastką, zupełnie przypadkową, 
bo dyspozycyjną/delegowaną grupą osób, 
reprezentującą pracowników z poszczegól-
nych jednostek/komórek organizacyjnych 
Szpitala na „środowym informacyjnym spo-
tkaniu”, określanym jako cząstkowy prze-
gląd zarządzania. Nie ma pracowników, któ-
rych zadania są realizowane bez planu i rze-
czywistej potrzeby. Zatrudnienie każdej oso-
by, niezależnie od miejsca pracy i stanowi-
ska, ma wpływ na zadowolenie i utrzymanie 
bezpiecznych warunków pobytu pacjentów 
hospitalizowanych i korzystających z am-
bulatoryjnej opieki medycznej. Oczywiście 
zakres odpowiedzialności jest zróżnicowa-

dialog z młodzieżą, spotkania z dyploma-
tami niemal wszystkich krajów oraz prze-
mówienia w Organizacji Narodów Zjedno-
czonych. Ufamy, że obszerne zagadnienie 
dialogu, które podejmiemy podczas tego-
rocznego XIII Dnia Papieskiego przyniesie 
błogosławione i oczekiwane owoce popra-
wy wzajemnych relacji w naszych środowi-
skach i w naszej Ojczyźnie.

Ks. Czesław Koraszyński,
kapelan.

Pracownik w procesie akredytacji

Ars medica 2013
„Krwawiący problem leków kardiologicznych” pod takim hasłem odbyła się 26 październi-
ka piąta edycja warsztatów pod auspicjami Zamojskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego, Tomaszowskiego Oddziału Terenowego Kolegium Lekarzy 
Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszenia Rozwoju Kardiologii Ziemi Tomaszowskiej. 
Celem tegorocznych warsztatów było wyjaśnienie najnowszych zaleceń postępowania w 
obszarach hematologii, kardiologii i gastroenterologii oraz wyjaśnienie wszelkich wątpli-
wości jakie mogą nasuwać się w codziennej pracy z pacjentami, których problemy zdro-
wotne mogą wchodzić w zakres zainteresowania tych specjalności. Wykłady wygłosili 
pracownicy naszego szpitala: Hemotoksyczność leczenia kardiologicznego – dr n. med. 
Joanna Wszoła-Kleinrok (Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego 
i Chorób Wewnętrznych); Leczenie przeciwpłytkowe – aktualne zalecenia – dr n. med. 
Paweł Dąbrowski (Z-ca Ordynatora Oddziału Kardiologii); Leczenie przeciwkrzepliwe – 
aktualne zalecenia – dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok, Przewodniczący Zamojskiego 
Oddziału PTK (Ordynator Oddziału Kardiologii) oraz Gastroenterotoksyczność leków 
kardiologicznych – prof. Krzysztof Celiński (SPSK nr 4 Lublin). Nad organizacją warsz-
tatów czuwał  dr Piotr Gozdek, Przewodniczący – Elekt Oddziału Zamojskiego PTK.Fot. M. Baran
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18 listopada 2013 r. o godz. 12.00 
w Centrum Kultury Filmowej Stylowy 
w Zamościu odbędzie się uroczystość 
wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego 
po raz pierwszy Zamojskiemu Szpitalowi 
Niepublicznemu oraz po raz piąty 
Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi 
Wojewódzkiemu im. Papieża Jana 
Pawła II w Zamościu. Certyfikaty wrę-
czy Cezary Rzemek, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia oraz dr Jerzy 
Hennig, Dyrektor Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia.

Mariusz 
Paszko,
Prezes Zarządu 
Zamojskiego 
Szpitala 
Niepublicznego 
Sp. z o.o.
– „Jest dla 
nas wielką nobilitacją, że wspólnie 
z Samodzielnym Publicznym Szpitalem 
Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II 
wspólnie będziemy odbierać Certyfikat 
Akredytacyjny. Dla nas to moment szcze-
gólnie ważny w historii szpitala ponie-
waż odbieramy akredytację pierwszy raz. 
Chciałbym bardzo podziękować wszystkim 

ny, bo zróżnicowane są nasze zadania na 
stanowiskach wykonawczych i funkcyjnych. 
Niezależnie od tego - zadania, opinie, pro-
pozycje zmian zgłaszane przez każdą osobę 
zatrudnioną w Szpitalu są ważne, potrzebne 
i przyczyniają się do ciągłego doskonalenia 
w utrzymaniu zgodności wymagań standar-
dów akredytacyjnych. Utrzymanie ich na 
poziomie nie niższym niż 80% to ciężka, 
wieloletnia praca, która nieustannie wymaga 
nie tylko doskonalenia, ale i bycia otwartym 
na zmiany w szczególności w kontekście po-
trzeb i oczekiwań pacjentów.

Nie ma wyższej miary sukcesu nad 
zdrowie i zadowolenie chorego.

Urszula Taczała

pracownikom, którzy wnieśli swój wkład do 
zdobycia akredytacji. Mam nadzieję, że jest 
to początek drogi do uzyskania najwyższej 
jakości świadczonych usług w naszym szpi-
talu”.

Andrzej Mielcarek, Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II 
Zamościu
– „Po raz pierwszy w historii naszego 
pięknego miasta wydarzy się coś nieby-
wałego. Dwa zamojskie szpitale wspólnie 
będą świętowały otrzymanie akredyta-
cji. Dla nas będzie to już piąty certyfikat. 
Początek drogi wysiłku całego naszego 

zespołu rozpoczęliśmy w 1999 r. Nie było 
łatwo. Wdrażanie medycznych standardów 
światowych z jednej strony jest wyzwaniem 
i dobrodziejstwem dla pacjenta a z drugiej 
ogromnym wysiłkiem całego personelu, 
któremu oprócz codziennej pracy docho-
dzi jeszcze dodatkowe zajęcie pilnowania 
aby wdrożone zasady były realizowane. To 
nie jest proces łatwy i przyjemny. Wydaje 
mi się, że jednak już oswoiliśmy się po 
tych kilkunastu latach z zasadami ważny-
mi dla pacjenta, np. czy działają żarówki 
bakteriobójcze?! Nie wyobrażamy sobie te-
raz, że nagle przestałyby istnieć standardy 
akredytacyjne. Doceniamy ogromy wkład 
zakresie podwyższania jakości w usłu-

gach medycznych Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia. Instytucja ta 
niczym NIK, ciągle nas kontroluje i wyzna-
cza kolejne wyzwania. Chciałbym przy tej 
okazji bardzo podziękować Dyrektorowi 
Centrum i całemu zespołowi za wspa-
niałą współpracę. Jednocześnie dziękuję 
wszystkim pracownikom naszego szpita-
la za trud podnoszenia jakości w opiece 
nad pacjentem. Szczególnie dziękuję Pani 
Pełnomocnik do spraw Jakości Urszuli 
Taczale, za nieustanny wysiłek i ciągnięcie 
nas wszystkich w tym procesie. Raz jeszcze 
dziękuję wszystkim i wyrażam nadzieję, że 
będziemy mimo trudności nadal podążać 
drogą jakości”.

Dążąc do Jakości

Fot. S. Białas
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W rankingu uczestniczyło 251. szpitali 
z całej Polski. Ranking dla „Rzeczpospolitej” 
opracował zespół Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia, jednostka 

Ministerstwa Zdrowia. Centrum oceniało 
m.in.: zarządzanie szpitalem, jakość opieki, 
opiekę medyczną, jakość usług dla pacjen-

w Zamościu w rankingu „Rzeczpospolitej” 
w 2012 roku był sklasyfikowany dwukrot-
nie na 2 miejscu w kategorii zabiegowych 

i Towarzystwa Promocji Jakości Opieki 
Zdrowotnej.

Rpank.

ta, certyfikaty jakości zdobyte przez szpi-
tal, komfort pobytu pacjenta i wniesione 
skargi. Maksymalnie szpital mógł zdobyć 
1000 punktów. Nasz szpital zdobył 886,57 
punktów (w ubiegłym roku 910). Na uro-
czystej gali w siedzibie Rzeczpospolitej 
wyróżnienia w imieniu szpitala odebrał 
Andrzej Mielcarek, dyrektor szpitala. 

Drugim szpitalem na Lubelszczyźnie 
w tegorocznym rankingu tzw. „Złotej Setki 
Szpitali” Rzeczpospolitej został Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny z Białej Podlaskiej.

Samodzielny Publiczny Szpital 
Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 

szpitali publicznych: wielospecjalistycz-
nych i onkologicznych oraz jakości opie-
ki medycznej. W dziesięcioletniej historii 
rankingu szpital zajmował już, m.in.: dwu-
krotnie 4, 3, 2. Największy sukces odniósł 
w 2011 roku zajmując 1. miejsce w kraju 
wśród wszystkich sklasyfikowanych szpi-
tali. W czterech edycjach (w latach 2006-
2009 i 2011) był sklasyfikowany jako naj-
lepszy szpital na Lubelszczyźnie.

Na wyróżnienie zasługuje 2002 r., 
w którym szpital został wyróżniony jako 
najlepszy w kraju wg Rankingu Szpitali 
przeprowadzonego przez Newsweek Polska 

Największe osiągniecia w rankingach
Najlepszy szpital
w Polsce w 2011 r.
według Rankingu 
„Bezpieczny szpital”. 
„Rzeczpospolitej” i Centrum 
Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia

Najlepszy szpital w Województwie Lubelskim według Rankingu „Bezpieczny szpital” 
„Rzeczpospolitej” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

w latach 2006-2009, 2011 i 2013

Bezpieczny szpital. Jubileuszowy X Ranking Rzeczpospolitej 2013

Szpital „papieski” najlepszym szpitalem Lubelszczyzny 
i w czołówce „Złotej Setki Szpitali” w Polsce

W dniu dzisiejszym zostały oficjalnie opublikowane wyniki rankingu „Złotej Setki Szpi-
tali” w Polsce. W tegorocznej edycji rankingu szpitali dziennika „Rzeczpospolita ” Sa-
modzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zo-
stał uznany za najlepszy szpital w Województwie Lubelskim. Ponadto, w kategorii 
jakości opieki medycznej szpital uplasował się na podium szpitali w Polsce zajmując 
3 miejsce. Oprócz tego w kategorii zabiegowych szpitali wielospecjalistycznych i on-
kologicznych szpital „papieski” został sklasyfikowany na 4 miejscu. 

Najlepszy szpital w kraju w 2002 r. wg Rankingu Szpitali przeprowadzonego przez 
Newsweek Polska i Towarzystwa Promocji
Jakości Opieki Zdrowotnej

Fot. S. Białas

Fot. S. Białas

Fot. S. Białas

Fot. R. Pankiewicz

Fot. Arch. Szpitala
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Myśli odkurzone
Kiedy ludzie stają się naprawdę źli,
jedynym uczuciem, jakie im pozostaje,
jest radość z cudzej krzywdy.

Johann Wolfgang Goethe

Młodość jest przesycona przyszłością,
wiek dojrzały teraźniejszością, a starość 
przeszłością.

Antoni Kępiński

Kiedy filozof odpowiada,
przestajemy rozumieć, o co pytaliśmy.

Andre Gide

Red. dr Waldemar Frąk

Rozwiązanie krzyżówki
Zwycięzcą krzyżówki panoramicznej 

ostatniego wydania Biuletynu Szpitalnego zo-
stała Ewa Kalmuk (Oddział Ginekologiczno-
Położniczy i Patologii Ciąży). Nad prawi-
dłowością losowania czuwał mec. Dominik 
Krzanowski.

Prawidłowym rozwiązaniem było hasło 
– „Pół prawdy to całe kłamstwo”. Wpłynęło 
9 prawidłowych odpowiedzi.

Gratulujemy zwycięzcy i zapraszamy 
do udziału w następnych konkursach.

Dzień Niepodległości

Lekarze zakończyli sezon 2013Rekordowa VII Kwesta w Zamościu 2013

Wszystkich Świętych i wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych (1 i 2 Listopada)

Nr 65 listopad 2013 r. Nr 65 listopad 2013 r.

Tegoroczna kwesta zakończyła się wiel-
kim sukcesem. Zebrano w sumie 18 372 zł 
i 6 groszy. Społeczny Komitet Odnowy 
Cmentarza Parafialnego w Zamościu 
wszystkim darczyńcom serdecznie dzię-
kuje za wsparcie dotychczasowych i przy-
szłych działań. Nasz Szpital reprezentował, 
jak co roku, członek Komitetu Ryszard 
Pankiewicz (Rzecznik Szpitala) wraz 
z córką Amelią.

Komitet w okresie swojego działania 
odnowił 15 nagrobków i 2 zabytkowe la-
tarnie. Za obecną zbiórkę planowane jest  
odnowienie kolejnych trzech nagrobków. 
W tym roku za pieniądze z ubiegłorocznej 
kwesty udało się odrestaurować nagrobki 
Anny Czujkiewicz, Aleksandra Friedlicha 
i rodzeństwa Szajewskich.

Pierwsze dni listopada to taki szczególny 
czas, kiedy nastaje cisza a my gromadzimy 
się na cmentarzach przy grobach naszych 
bliskich w wielkiej zadumie rozmyślamy 
gdzie oni są i co się z nimi teraz dzieje. Otóż, 
mamy taką możliwość, by za osobę zmarłą, 
która jest w czyśćcu, ofiarować odpust, tzn. 
spowodować, żeby kary za grzechy, które 
popełniła w swoim życiu zostały jej darowa-
ne. Ofiarować odpust w czyjejś intencji, czy-
li poprosić Boga, by przez naszą modlitwę 
i praktyki religijne odpuścił kary za grzechy.
Za pobożne odwiedzenie cmentarza 
w dniach od 1 do 8 listopada i jednocze-
sną modlitwę za zmarłych można uzyskać 
odpust zupełny.

ODPUSTY W KOŚCIELE
Nauka o odpustach łączy się z ta-

jemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakra-
mencie pojednania grzesznik otrzymu-
je przebaczenie wyznanych grzechów, 
za które szczerze żałuje. Dzięki temu 
może on osiągnąć wieczne zbawienie. 
Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak 
od kar doczesnych (czasowych), które spo-
tykają nas za życia lub po śmierci w czyść-

cu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie 
obfity skarbiec odpustów Kościoła.

Odpust jest to darowanie przez Boga 
kary doczesnej za grzechy odpuszczone 
już co do winy.

Ewentualna spowiedź, Komunia świę-
ta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego 
mogą być wypełnione w ciągu kilku dni 
przed lub po wypełnieniu czynności, z któ-
rą związany jest odpust; między tymi ele-
mentami musi jednak istnieć związek. 
Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele 
odpustów zupełnych, natomiast po jednej 
Komunii świętej i jednej modlitwie w inten-
cjach papieża - tylko jeden odpust zupełny.

Kościół zachęca do ofiarowania odpu-
stów za zmarłych (niekoniecznie muszą być 
to osoby nam znane, nie musimy wymieniać 
konkretnego imienia - wystarczy ofiarować 
odpust w intencji osoby zmarłej, która tego 
odpustu potrzebuje).

Odpustów (zarówno cząstkowych, jak 
i zupełnych) nie można ofiarowywać za 
innych żywych.

W dniach od 1 do 8 listopada za nawie-
dzenie cmentarza z równoczesną modlitwą 
za zmarłych - codziennie odpust zupełny, 
który można ofiarować wyłącznie za zmar-
łych (za nawiedzenie cmentarza w inne dni 
- odpust cząstkowy również wyłącznie za 
zmarłych).

Odpusty cząstkowe:
Są trzy ogólne warunki uzyskania odpu-

stu cząstkowego:
1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, 

jeśli w czasie spełniania swoich obo-
wiązków i w trudach życia wznosi myśli 
do Boga z pokorą i ufnością, dodając 
w myśli jakiś akt strzelisty, np. „Jezu 
Chryste, zmiłuj się nad nami”

2. Jeśli wierny powodowany motywem 
wiary przyjdzie z pomocą potrzebu-
jącym współbraciom, pomagając im 
osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi 
dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy

3. Gdy wierny w intencji umartwiania 
się, odmówi sobie czegoś godziwego, 
a przyjemnego dla siebie, uzyskuje od-
pust cząstkowy. Warunek ten ma zachę-
cić wiernych do praktykowania dobro-
wolnych umartwień
Odpust cząstkowy jest związany z od-

mówieniem wielu znanych modlitw i moż-
na go uzyskać wielokrotnie w ciągu dnia. 
Niektóre z modlitw związanych z odpu-
stem cząstkowym to: Anioł Pański, Wierzę 
w Boga; Wieczny odpoczynek; Pod Twoją 
obronę; odmówienie jednej z litanii za-
twierdzonych dla całego Kościoła; pobożne 
uczynienie znaku Krzyża świętego.

Ks. Czesław Koraszyński – Kapelan

Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zu-
pełne (zależnie od tego, w jakim stopniu 
uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty 
te może zyskiwać każdy ochrzczony po 
spełnieniu odpowiednich warunków dla 
siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.

Warunki uzyskania
odpustu zupełnego:
• Brak jakiegokolwiek przywiązania do 

grzechu, nawet powszedniego (jeżeli 
jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje 
się odpust cząstkowy)

• Stan łaski uświęcającej (brak nieod-
puszczonego grzechu ciężkiego) lub 
spowiedź sakramentalna

• Przyjęcie Komunii świętej
• Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze 

nasz” i „Zdrowaś Mario”) w intencjach 
Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę 
w intencji samego papieża, choć i ta 
modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa 
związana z odpustem ma być skierowa-
na w intencji tych spraw, za które modli 
się każdego dnia papież).

• Wykonanie czynności związanej z od-
pustem

Tradycyjnie, jak co roku, w zamojskich 
uroczystościach w 95. rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę udział  wzię-
ła delegacja i poczet sztandarowy naszego 
Szpitala. Szpital reprezentowali: Bernarda 
Petryk z-ca dyr. ds. administracyjnych 
i Marek Lipiec z-ca dyr. ds. medycznych 
oraz Alicja Korzeniowska, Ewa Kalmuk, 
i Wojciech Michoński (poczet sztandarowy).

Wojewódzki Turniej Tenisowy Lekarzy 
„Pożegnanie Lata” o puchar Prezesa 
Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie 
przeszedł do historii. Turniej rozegrano 28 
– 29 września na kortach ZTT KT Return 
w Zamościu. W zawodach startowało 11 
zawodników, w tym 8 zawodników i 2 za-
wodniczki. Wśród tryumfatorów byli także 
nasi medycy! Gratulujemy. Poniżej przed-
stawiamy wyniki turnieju.

Gra pojedyncza kobiet OPEN
1. Jadwiga Ładziak – Tęcza – Lublin
2. Halina Marmurowska-Michałowska – 

Lublin
3. Ewa Lipska – Zamość

Gra pojedyncza mężczyzn OPEN
1. Piotr Petryk – Łabunie
2. Dariusz Gwizdak – Zamość

3. Czesław Koraszyński – Zamość
4. Dariusz Dębicki – Zamość

Gra pojedyncza mężczyzn + 50
1. Andrzej Zieja – Zamość
2. Krzysztof Michałowski – Lublin
3. Jarosław Bródka – Zamość
4. Stanisław Pisarski – Szczebrzeszyn

Gra podwójna mężczyzn OPEN
1. Krzysztof Michałowski – Lublin / 

Andrzej Zieja – Zamość
2. Jarosław Bródka – Zamość / Stanisław 

Pisarski – Szczebrzeszyn
3. Piotr Petryk – Łabunie / Czesław 

Koraszyński – Zamość
Gra mieszana OPEN

1. Halina Marmurowska-Michałowska / 
Krzysztof Michałowski – Lublin

2. Jadwiga Ładziak-Tęcza – Lublin / 
Jarosław Bródka – Zamość

Fot. T. Madej

Fot. M. Teterycz

Fot. M. Teterycz




