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Czasopismo bezpłatne

Certyfikacja 
jakości w służbie 
zdrowia

BPIC Sp. z o.o. jest jedną z najprężniej dzia-
łających jednostek certyfikacyjnych w branży 
medycznej w Polsce. Zgromadzone w tym sek-
torze doświadczenie pozwala nam w łatwiejszy 
i bardziej precyzyjny sposób identyfikować ob-
szary potencjalnych nieprawidłowości w orga-
nizacjach branży medycznej.

Certyfikacja systemu zarządzania danej orga-
nizacji polega na zweryfikowaniu czy wymagania 
określonej normy/norm ISO (np. 9001) są wdro-
żone i przestrzegane. Warto podkreślić, że wdro-
żenie skutecznego systemu zarządzania w dużej 
organizacji (np. szpitalu) to proces pracochłon-
ny, czasochłonny i kosztowny. Wymaga nie tyl-
ko zaangażowania całego personelu w tworzenie 
struktur systemu, ale przede wszystkim wymusza 
potrzebę zbudowania świadomości celu, jakiemu 
takie przedsięwzięcie ma służyć.

Wdrożenie systemu zarządzania np. jako-
ścią, ma bowiem na celu poprawę jakości świad-
czonych usług w placówkach ochrony zdrowia – 
ma ułatwić życie pacjenta oraz usprawnić proces 
jego leczenia i rekonwalescencji. 

Sama certyfikacja jest już jedynie oceną czy 
cele te oraz inne szczegółowe wymagania nor-
my są realizowane. Warto zwrócić uwagę, że 
sam fakt poddawania się corocznej ocenie przez 
niezależnych auditorów działa mobilizująco na 
organizację oraz zapewnia niezależną i świeżą 
opinię na temat prowadzonych działań. Dzięki 
temu system może być skutecznie doskonalony. 

Proces certyfikacji również ewoluuje. Zmie-
niają się normy i podnoszone są standardy ja-
kościowe. Zaostrzają się również wymagania co 
do samych jednostek certyfikacyjnych, ich kom-
petencji i jakości prowadzonych ocen. 

A wszystko to po to by skuteczniej i możli-
wie szybciej udzielać pomocy pacjentom.

Bartłomiej Włodarski
Wicedyrektor BPIC Sp. z o.o.

29 listopada będą wręczone uzyskane 
przez Szpital certyfikaty jakości: Systemu 
Zarządzania Środowiskiem PN-EN ISO 
14001:2005 i Systemu Zarządzania Bez-
pieczeństwem Informacji PN - ISO/IEC 
27001:2007. W przypadku pierwszego 

certyfikatu jest on wznawiany po raz trze-
ci, w drugim po raz drugi. Certyfikaty są 
przyznawane na okres 3 lat. – „W ramach 
Zintegrowanego Systemu Oceny Jakości 
w Szpitalu posiadamy jeszcze certyfikaty: 
ISO 9001:2008, PN-N 18001:2004 oraz 

mu Zarządzania Środowiskowego, BHP 
i Zarządzania Bezpieczeństwem Informa-
cji. Certyfikaty zostaną wręczone przez 
przedstawicieli Polsko-Brytyjskiego In-
stytutu Certyfikacji Sp. z o.o. w Warsza-
wie. RPank

HACCP. Oprócz systemów jakości ISO 
i Polskiej Normy posiadamy jeszcze Cer-
tyfikat Akredytacyjny przyznawany przez 
Ministra Zdrowia oraz Certyfikat Szpital 
Przyjazny Dziecku.” – mówi mgr inż. Mi-
rosław Teterycz Pełnomocnik ds. Syste-

Certyfikaty jakości ponownie przyznane
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Powiększony Oddział Onkologii Klinicznej

wanych ok. 1000 porad. Rocznie oddział 
opiekuje się ok. 4 tysiącami chorych na 
raka. Pacjenci chorzy na nowotwory po 
przeprowadzeniu Oddziału Onkologii Kli-
nicznej będą leczeni na IV piętrze szpitala. 
Oddział będzie posiadał 33 łóżka (dotych-
czas 19). Poprawi to jakość leczenia i kom-
fort pacjentów przez stworzenia godnych 
i ludzkich warunków dla chorych, którzy 
obecnie z braku miejsc w salach leżeli na 
tzw. „dostawkach” na korytarzu oddzia-
łu. Decyzja o takim rozwiązaniu podykto-
wana została ze względu na zwiększającą 
się stale liczbę pacjentów onkologicznych. 
Z naglącymi potrzebami Szpitala, w tym 
onkologicznymi, osobiście zapoznali się 
w ubiegłym roku, Marszałek Wojewódz-
twa Lubelskiego Krzysztof Hetman oraz 
Europoseł Arkadiusz Bratkowski. Szpi-
tal otrzymał wsparcie finansowe z Lu-
belskiego Urzędu Marszałkowskiego 
w wysokości ok. 1,5 mln. zł na remont nie-
używanego budynku z przeznaczeniem na 
działalność Oddziału Rehabilitacji. Zarząd 
Województwa jednogłośnie podjął decy-
zję o przyznaniu środków finansowych na 
ten cel. Dzięki tej inwestycji Oddział On-
kologii Klinicznej mógł zająć opuszczony 
oddział. 

 Profil medyczny oddziału 
Oddział prowadzi leczenie chemiczne 
wszystkich nowotworów zgodnie ze wska-
zaniami. Leczenie to jest prowadzone 
w oddziale stacjonarnym i oddziale dzien-
nym. Poza leczeniem chemicznym oddział 

pacjentów, a wykonywanych jest ponad 
4100 jednodniowych hospitalizacji. Taka 
sytuacja jest możliwa tylko dzięki pacjen-
tom, którzy przyjeżdżają na własny koszt 
na chemię i w ten sposób nie są położe-
ni na łóżko na oddziale. Skala problemu 
jest także widoczna w poradniach, w któ-
rych tylko w ciągu miesiąca jest wykony-

zajmuje się leczeniem objawowym, dia-
gnostyką nowotworów. Bardzo ważnym 
osiągnięciem Oddziału jest realizacja pro-
gramów lekowych w następujących no-
wotworach: chłoniaki, rak piersi, rak jelita 
grubego, rak płuca oraz chemioterapia nie-
standardowa. Poza programem leczenia ra-
ka nerki oraz kilku bardzo rzadko występu-
jących nowotworów realizujemy wszystkie 
przewidziane dla Oddziału Onkologii Kli-
nicznej procedury. Na oddziale jest reali-
zowana procedura implantacji portu naczy-
niowego. 

 Społeczne wsparcie idei 
 rozwoju zamojskiej onkologii 
Nowy oddział dla pacjentów został w pełni 
wyremontowany i będzie dodatkowo wy-
posażony w nową wysokospecjalistyczną 
aparaturę. Wszystko za sprawą pozyskania 
darczyńców przez Fundację Samodzielne-
go Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 
im. Papieża Jana Pawła II, Stowarzysze-
nie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Ama-
zonki” oraz Szpital. – „Znaczący wkład 
w sfinansowaniu m.in. remontu oddzia-
łu poniosły Amazonki Zamojskie. Fun-
dacja Szpitala, której przewodniczy Bog-
dan Kawałko, zbiera pieniądze na zakup 
nowoczesnego ultrasonografu. Jestem nie-
zmiernie wdzięczna za wszystkie prze-

29 listopada odbędzie się uroczystość 
otwarcia wyremontowanego dla potrzeb 
Oddziału Onkologii Klinicznej nowego 
oddziału, który dotychczas był zajmowa-
ny przez Oddział Rehabilitacji. Było to 
możliwe dzięki przeprowadzeniu Oddzia-
łu Rehabilitacji do nowego nie zajmowa-
nego dotychczas budynku zaadaptowanego 
na jego potrzeby. Uroczystość będzie po-
przedzona Mszą św., odprawioną o godz. 
12.00 w Kaplicy Szpitalnej, której prze-
wodniczyć będzie JE ks. dr Marian Ro-
jek Biskup Diecezji Zamojsko - Luba-
czowskiej. Następnie w sali konferencyjnej 
na II piętrze rozpocznie się część oficjal-
na uroczystości. Wygłoszone zostaną dwa 
wykłady: prof. dr hab. n. med. Elżbiety 
Starosławskiej Konsultanta Wojewódz-
kiego ds. Onkologii Klinicznej pt. „Dokąd 
zmierza współczesna onkologia” oraz prof. 
dra hab. n. med. Wojciecha Polkowskie-
go Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chi-
rurgii Onkologicznej pt. „Postępy w lecze-
niu raka piersi”. Uroczystość zakończy się 
otwarciem i poświęceniem Oddziału On-
kologii Klinicznej.

 Ogromne potrzeby 
Od 2007 r., od początku istnienia oddzia-
łu, zwiększyła się liczba leczonych pacjen-
tów oraz zrealizowanych procedur. Rocz-
nie hospitalizowanych jest ponad 2300 
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z życzliwym przyjęciem wielu środo-
wisk i osób prywatnych. Już teraz dziękuję 
wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc 
i wsparcie. Na apel Fundacji odpowiedzia-
ły m.in. Lasy Państwowe w tym, Nadle-
śnictwa; Biłgoraj, Mircze, Chełm, To-
maszów Lubelski, Strzelce, Krasnystaw, 
Józefów, Zwierzyniec i Janów Lubelski. 
W dniu 14 listopada w Szpitalu odbyło się 
spotkanie z zarządem Fundacji w trakcie, 
którego Nadleśniczowie na czele z Dyrek-
torem Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Lublinie Janem Kraczkiem 

uroczyście podpisali akt darowizny w kwo-
cie 80 tys. zł.. Zgromadzone środki zostaną 
przeznaczone na zakup sprzętu, a w pierw-

kazane sumy przez darczyńców instytu-
cjonalnych i prywatnych. Wielkie ukłony 
i podziękowania dla Wszystkich. Szcze-
gólnie pragnę podziękować Panu Arkadiu-
szowi Bratkowskiemu, który od lat dąży 
do rozwoju onkologii zamojskiej. Dzięku-
ję Panu Marszałkowi Krzysztofowi Het-
manowi, który osobiście zapoznał się z na-
szymi problemami, i to że dziś jesteśmy 
w tym miejscu, to także jego zasługa. Po-
wołana została do życia Fundacja Onko-
logia Zamojska założona przez Krystynę 
i Szymona Kuczyńskich oraz Wiesława 
Gryn, która będzie zbierała środki pienięż-

ne na wsparcie naszej działalności. Dodam, 
że fundację tę tworzą rolnicy pragnący nam 
pomóc. Dziękuję wszystkim, którym los 
naszego oddziału leży na sercu”. – mówi 
dr Teresa Sosnowska, Ordynator Oddzia-
łu Onkologii Klinicznej.
– Podjęta przez Fundację inicjatywa na 
rzecz wsparcia rozwoju Oddziału Onko-
logii szpitala „Papieskiego” spotkała się 

szej kolejności na aparatu USG oraz inne 
potrzebne wyposażenie – podkreśla Bog-
dan Kawałko, prezes zarządu Fundacji, 
zaangażowany w pozyskiwanie funduszy 
oraz pomoc dla Oddziału Onkologii.
– „Niestety tempo wzrostu tej choroby jest 
tak olbrzymie, że musimy się na to przygo-
tować. Uważam, że w Zamościu musi być 
kompleksowa onkologia, tzn. pacjent powi-
nien być objęty opieką od rozpoznania do fi-
nalnego wyleczenia, łącznie z radioterapią. 
Dziękuję za dotychczasowe wsparcie Mar-
szałkowi Krzysztofowi Hetmanowi i To-
maszowi Pękalskiemu. I liczymy, że zreali-
zowane zostaną marzenia nasze i pacjentów. 
Ilość pacjentów jaka występuje w naszym 
szpitalu już przekracza 4 tys. To obrazu-
je skalę problemu. Wszystkie działania po-
dejmowane w szpitalu, w tym przeniesienie 
i zwiększenie zakresu działania Oddziału 
Onkologii Klinicznej mają służyć lepsze-
mu wykorzystaniu bazy szpitala. W szcze-
gólności w zakresie dziedzin, które obecnie 

ścienne”. – mówi inspektor nadzoru z ra-
mienia szpitala mgr inż. Ryszard Władyga 
z Działu Technicznego. Koszt niezbędnych 
remontów i koniecznego wyposażenia 
(łóżka, szafki przyłóżkowe, materace prze-
ciwodleżynowe, pompy infuzyjne itd.) wy-
niósł ok. 250 tys. zł.

są najbardziej deficytowe a mianowicie: on-
kologii, intensywnej terapii i rehabilitacji. 
Temu celowi podporządkowane były zre-
alizowane już projekty m.in. powiększenia 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii oraz przeprowadzenie Oddziału Reha-
bilitacji do nowego budynku w pełni wypo-
sażonego i stwarzającego lepsze warunki 
dla pacjentów rehabilitowanych. Oddział 
Onkologii Klinicznej został w pełni wyre-
montowany za pieniądze pochodzące od 
darczyńców. Wielkie podziękowania kieru-
ję do firm, które znaczące kwoty pieniędzy 
bezpośrednio skierowały do szpitala na ten 
cel, m.in. PGE Dystrybucja oddz. Zamość 
i Firma Roche Polska. Dziękuję także Fun-
dacji Szpitala i Zamojskim Amazonkom 
za przeprowadzenie zbiórki pieniędzy oraz 
wszystkim pracownikom oddziału i pra-
cownikom administracyjno-technicznym za 
determinację w remoncie oddziału, w tym 
m.in. dyr. Bernardzie Petryk, dyr. Marko-
wi Lipcowi, Romanowi Kapicy, Mirosła-
wowi Brzozowskiemu i Ryszardowi Wła-
dyga”. – mówi dyrektor szpitala Andrzej 
Mielcarek.

 Front robót 
Prace remontowo-budowlane objęły kom-
pleksowo cały oddział. – „Wykonane zo-
stały roboty malarskie, murarskie, glazur-
nicze i naprawcze. W dalszej kolejności 
wymieniono podwieszany strop okładziny 

Podpisanie aktów darowizny przez przedstawicieli Lasów Państwowych i Zarząd Fundacji
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Warto wiedzieĆ

Od 6 lat w szpitalu „papieskim” funk-
cjonuje Oddział Onkologii Klinicznej. 
W praktyce hospitalizuje się na nim jedno-
razowo 22-23 osoby chore, z których więk-
szość na dostawionych w ciasnym koryta-
rzu łóżkach. Warunki leczenia są bardzo 
trudne i uciążliwe zarówno dla chorych 
jak i dla personelu. Chorzy na raka umie-
rają w ciszy i cierpieniu. Nie protestują, nie 
uskarżają się na niedogodności w leczeniu. 
Ale nie mogą być samotną wyspą.

Postawienie szybkiej diagnozy i przy-
pisanie zindywidualizowanej terapii to nie 
wszystko.

Ważne jest również stworzenie pacjen-
towi warunków sprzyjających powrotowi 
do zdrowia.

Dla onkologa najważniejszy jest czło-
wiek, jego potrzeby i warunki leczenia. Dy-
rekcja Szpitala wychodząc naprzeciw potrze-
bom pacjentów, których ciągle przybywa, 
oddała w czerwcu br. pomieszczenia po Od-
dziale Rehabilitacji. Po wieloletnim użyt-
kowaniu sale wymagały remontu i specja-
listycznego wyposażenia. Z uwagi na duże 
nakłady finansowe, których Szpital w całości 
nie był w stanie pokryć, „Zamojskie Ama-
zonki” podjęły trud pozyskania pieniędzy od 
ludzi dobrej woli. Po przebytej traumie le-
czenia raka piersi, odpowiedzialne i życzli-
we, mamy świadomość jak ważne jest odda-
nie tego Oddziału dla potrzeb chorych.

Starając się pozyskać donatorów, spon-
sorów wspierających nasze działanie prze-
konałyśmy się kolejny raz, że w sprawach 
istotnych możemy niezawodnie liczyć na 
pomoc i wsparcie.

W naszych działaniach Razem z nami 
jest dr Teresa Sosnowska, która w miarę 
swoich możliwości uczestniczyła w roz-
mowach z darczyńcami. Pierwsza nasza 
rozmowa z Panią Krystyną Kuczyńską 
utwierdziła nas w przekonaniu, że mamy 
cudownych ludzi, wrażliwych na potrzeby 
innych, o ogromnym sercu, że Razem mo-
żemy zrobić dużo dobrego. 

Dziękujemy Darczyńcom i wierzymy, 
że nowy Oddział Onkologii Klinicznej bę-
dzie miejscem przyjaznym dla chorych, 
gdzie odzyskają swoje zdrowie a personel 
będzie ofiarnie i w dobrych warunkach pra-
cował dla ich dobra.

Z wyrazami szacunku i podziękowania 
Jadwiga Dubas

CHOROBA NIE WYBIERA
– wspólnie pomagamy pacjentom onkologicznym godnie walczyć z chorobą...

Wsparli nas: Krystyna Kuczyńska Hurtownia Środków Ochrony Roślin w Zamościu, PGE Ob-
rót S.A. Oddz. w Zamościu, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Polski Cukier w Toruniu, Adam Ku-
stra Zakład Remontowo-Budowlany w Żdanowie, Kancelaria Prawnicza FORUM Radca prawny 
Piluś Krzysztof i spółka w Zamościu, Kredyt INKASO S.A. w Warszawie, EGIS Polska Spół-
ka z o.o. w Warszawie, PSS Robotnik „Społem” w Zamościu, Pan Jerzy Nizioł z Zamościa, Dr 
Maria Danuta Borek NZOZ Spiromet s.c. w Zamościu, Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. 
w Zamościu, Euro Car Sp. z o.o. w Zamościu, METBUD S.J. Władysław Brodziak w Zamościu, 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDMAT w Zamościu, Lucyna Elżbieta Stąsiek z Zamościa, 
PPH Halina i Henryk Gajewscy w Żdanowie, ARMET Tadeusz Nowicki i wspólnicy w Zamo-
ściu, Nauka Jazdy EXPERT Grażyna Błońska w Zamościu, Kancelaria Notarialna Barbara Soboń 
w Zamościu, Kancelaria Notarialna Kamila Kosicka w Zamościu, Kancelaria Notarialna Miro-
sław Piotr Bilski w Zamościu, Zarząd Osiedla Orzeszkowej i Reymonta w Zamościu, PH LU-
ZAM Wojtowicz Lucjan i Anna w Zamościu, Kancelaria Adwokacka Maciej Stopczyński w Za-
mościu, Maria Lucyna Dominik Chyże Gm. Bełżec.
Na naszą prośbę odpowiedzieli także opiekunowie i dzieci z Koła Plastycznego działającego przy 
ODK „Okrąglak” prowadzonego przez Marię Śliczniak, które malują obrazy na ściany Oddzia-
łu – dla uśmiechu chorego.

 Tak się zaczęło 
30 marca 2007 r. odbyła się uroczystość 
otwarcia Oddziału Onkologii Klinicznej. 
Oddział został umieszczony na VI piętrze 
z wydzielonej części Oddziału Urologicz-
nego. W skład pierwszego zespołu oddzia-

łu weszli lekarze: lek. med. Teresa Sosnow-
ska – Ordynator Oddziału, lek. med. Maria 
Mazurek z-ca Ordynatora, dr n. med. Zo-
fia Świta, lek. med. Alicja Furmanek, lek. 
med. Beata Ziółkowska i lek. med. Andrzej 
Sieradzki. Pielęgniarki: Jadwiga Borowiec-
-Stankiewicz p.o. Pielęgniarki Oddziało-
wej, Janina Białowolska p.o. z-cy Pielę-
gniarki Oddziałowej, mgr Iwona Kudełka, 
Krystyna Świszcz, Ewa Elżbieta Górska, 
Teresa Rębisz, Urszula Ćwik, Agata Kwa-
śniewska, Barbara Kłus, Anna Waleńczyk, 
Teresa Tarkowska, Teresa Kosior, Edy-
ta Skóra, Antonina Mazurkiewicz, Mariola 
Herc, Ewa Chachulska, Grażyna Rabiega. 
Referentem gospodarczym została Maria 
Powroźnik a salową – Janina Michalska.

Ryszard Pankiewicz
Fot. Archiwum Szpitala
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