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16 czerwca br. podpisana została umo-
wa o współpracy Lwowskiego Centrum 
Kardiologii z Samodzielnym Publicznym 
Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana 
Pawła II w Zamościu. Do Zamościa przyje-
chała delegacja ze Lwowa w składzie Ste-
pan Pawlyk, Nela Oryshchyn oraz Oleg 
Bokhonko. Głównym inicjatorem na-
wiązania współpracy między ośrodkami 
ze strony Szpitala jest ordynator Oddzia-
łu Kardiologii dr hab. Andrzej Kleinrok. 
Podpisanie umowy przez szefów obu szpi-
tali, Stepana Pawlyka i Andrzeja Miel-
carka, było poprzedzone zapoznaniem się 
delegacji ze Lwowa m.in. ze strukturą or-
ganizacyjną i zasadami działalności Szpi-
tala, w tym Oddziałów Kardiologii i Kar-
diochirurgii. Goście wizytowali cały kom-

pleks kardiologiczny, tj. sale zabiegowe, 
diagnostykę nieinwazyjną, Pracownię He-

23 czerwca br. doszło do podpisania ko-
lejnych aktów darowizny na zakup sprzętu 
i aparatury medycznej dla Oddziału Onkolo-
gii Klinicznej od przedstawicieli Lasów Pań-
stwowych. Z ramienia Fundacji Szpitala ak-
ty podpisał Bogdan Kawałko prezes zarządu 
Fundacji oraz dr Ryszard Piasecki wicepre-
zes zarządu. Przedstawiciele Lasów Państwo-
wych (Nadleśnictwo Biłgoraj, Chełm, Toma-
szów Lubelski, Strzelce, Krasnystaw, Józe-

modynamiczną, Oddział Kardiologii, Pod-
-oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, 
Ambulatoryjny Ośrodek Rehabilitacji Kar-
diologicznej. 

Umowa o współpracy obejmuje m.in. 
wymianę doświadczeń i szkolenie kadry 
medycznej. 

Po podpisaniu umowy strony uzgod-
niły termin pierwszej wizyty medyków ze 
Lwowa w Zamościu. 

Ryszard Pankiewicz

Serdeczne podziękowanie dla Od-
działu Neurochirurgii za uratowanie ży-
cia i opiekę medyczną dla Pana Ordyna-
tora Adama Harasimiuka, Panom Le-
karzom, Pielęgniarce Oddziałowej Ma-
rii Artymiak, Paniom Pielęgniarkom 
i Paniom Salowym oraz Pani Annie 
Dziura sekretarce medycznej. 

Bardzo dziękuje wdzięczny pacjent 
Stefan Mróz z żoną ze Słupska

fów i Janów Lubelski) tym razem przekazali 
55 tys. zł. To już druga transza wsparcia finan-
sowego Fundacji Szpitala przez Lasy Państwo-
we. Na ubiegłoroczny apel Fundacji o wspar-
cie potrzeb Oddziału Onkologii Klinicznej od-
powiedzieli także przedstawiciele Nadleśnictw 
(Biłgoraj, Mircze, Chełm, Tomaszów Lu-
belski, Strzelce, Krasnystaw, Józefów i Ja-
nów Lubelski) i wówczas przekazali Fundacji 
80 tys. zł.
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Umowa o współpracy polsko-ukraińskiej

Podziękowanie

Fundacja otrzymała kolejne wsparcie
dla szpitala od Lasów Państwowych

Foto R. Pankiewicz

Foto M. Gwiazdowska
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Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
najlepszym szpitalem na Lubelszczyźnie

Nowy Zarząd Województwa Lubelskiego

25 lat wolnych wyborów

12 czerwca br. w Warszawie odbyła się 
uroczysta gala wręczenia wyróżnień naj-
lepszym szpitalom z poszczególnych wo-
jewództw w ramach przeprowadzonego 
badania – System benchmarkingu szpita-
li „Portrety szpitali – mapy możliwości”. 
Wyróżnienie dla Najlepszego Szpitala na 
Lubelszczyźnie osobiście odebrał Andrzej 
Mielcarek, dyrektor szpitala.

Benchmarking jest to rodzaj usługi po-
legającej na przetwarzaniu danych według 
jednolitych algorytmów i prezentacji na 
uśrednionym tle wyników lub innych ogól-
nie przyjętych wskaźników. Celem bench-
markingu jest doskonalenie usług poprzez 
dostosowywanie strategii działania do roz-
wiązań stosowanych przez najlepszych. 
Porównywanie się z innymi na zasadach 
benchmarkingu to bardzo dobry sposób na 
sprawne i nowoczesne zarządzanie oraz 
dostosowanie szpitali do otoczenia. 

Informację, że wyniki są gorsze niż 
w szpitalu o podobnym profilu, mene-
dżer powinien potraktować jako motywa-

13 czerwca odbyły się zamojskie ob-
chody 25. rocznicy wolnych wyborów 
w Polsce po upadku komunizmu, które 
miały miejsce 4 czerwca 1989 r. Uroczysto-
ści rozpoczęły się od Mszy św. w Kościele 

Sławomir So-
snowski zo-
stał wybrany 
nowym mar-
szałkiem wo-

jewództwa lubelskiego. Jego kandydaturę 
poparło 21 radnych sejmiku. Zmiana mar-
szałka była podyktowana rezygnacją z peł-
nionej funkcji Krzysztofa Hetmana, który 

został wybrany na posła do Parlamentu Eu-
ropejskiego.

24 czerwca br. radni wybrali rów-
nież nowy zarząd. Wicemarszałkami wo-
jewództwa lubelskiego zostali Krzysztof 
Grabczuk i Michał Cholewa, a członka-
mi zarządu Jacek Sobczak i Tomasz Pę-
kalski.

www.lubelskie.pl

cję do zmian i inteligentnego wdrażania 
odpowiednich wzorców zachowań zarząd-
czych i rynkowych. Prowadzenie analiz 
porównawczych to narzędzie wspierające 
podejmowanie decyzji, bardzo użyteczne 
w zarządzaniu. Jego największą zaletą jest 
możliwość zidentyfikowania i włączenia 
najodpowiedniejszych procesów w pod-
miocie leczniczym oraz dążenie do ich 
doskonalenia (źródło: http://www.portre-
tyszpitali.pl) 

Projekt Portrety szpitali – mapy moż-
liwości, czyli monitorowanie jakości usług 
publicznych i benchmarking z zakresu nad-
zoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla któ-
rych organem założycielskim jest jednostka 
samorządu terytorialnego realizowany jest 
w ramach Priorytetu V Dobre Zarządzanie, 
Działanie 5.6, Projekty Innowacyjne, Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki na la-
ta 2007 – 2013 na podstawie umowy UDA 
– POKL. 05.02.01-00-115/10–00 zawar-
tej z Ministerstwem Administracji i Cyfry-
zacji. Partnerami projektu są Uniwersytet 

Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu. 
Wśród zgormadzonych pocztów sztanda-
rowych był także poczet Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. 
Papieża Jana Pawła II. Szpital reprezen-

Ekonomiczny we Wrocławiu, Polskie Cen-
trum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., 
Związek Powiatów Polskich oraz Health 
Policy Institute Centralny Instytut Polity-
ki Zdrowotnej.

Ryszard Pankiewicz

tował dyrektor Andrzej Mielcarek. W ko-
lejnej części uroczystości, która była kon-
tynuowana w Centrum Kultury Filmowej, 
otworzono wystawę ,,Droga do wolności”. 
Uczestnicy spotkali się z pierwszymi parla-
mentarzystami: Stanisławem Majdańskim, 
Zygmuntem Łupiną, Januszem Woźnicą 
i Henrykiem Wujcem. Ponadto, wyświetlo-
no film ,,Moje zapiski z podziemia” w re-
żyserii Jacka Petryckiego. Organizatorem 
zamojskich uroczystości był Zarząd Od-
działu NSZZ „Solidarność” w Zamościu.

Rpank

4 czerwca po ciężkiej chorobie 
zmarł doktor Ireneusz Stolar-
czyk (64 l.) wieloletni dyrektor 
Szpitala Powiatowego w Mię-
dzyrzecu Podlaskim. Był radnym 
Województwa Lubelskiego, Prze-
wodniczącym Komisji Ochrony 
Zdrowia i Rodziny oraz członkiem 
Komisji Polityki Społecznej.

Ireneusz Stolarczyk nie żyje

Foto R. Pankiewicz

Foto R. Pankiewicz
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Warto wiedzieĆ

Z dystansem przyjęliśmy informa-
cję o audicie zewnętrznym, którą ma prze-
prowadzić Firma URS – Certyfikacja. Dla 
Szpitala była to trzecia Instytucja dokonują-
ca zewnętrznej oceny realizacji zadań w po-
szczególnych procesach. A jednak, z cze-
go bardzo cieszymy się, nie sprawdziło się 
przysłowie „może nie udać się więcej niż 
dwa razy”. Przeciwnie trzecia niezależna 
Instytucja potwierdziła utrzymanie i dosko-
nalenie zintegrowanych systemów zarządza-
nia jakością. W przypadku Normy Zarzą-
dzania Bezpieczeństwem Żywności i BHP 
OHSAS potwierdziła wdrożenie wyma-
gań tych Norm. Oczywiście, że nie jest to 
tak dojrzałe wdrożenie i stosowanie wyma-
gań tych Norm jak Systemu Zarządzania Ja-
kością czy Zarządzania Środowiskowego. 
Dla przypomnienia Systemy te zostały, po 
Standardach Akredytacyjnych, wdrożone ja-
ko pierwsze – kolejno w roku 2006 i 2007 – 
czyli od ośmiu i siedmiu lat. Stąd poprzez 
systematyczne pomiary w formie auditów 
wewnętrznych i zewnętrznych są już do-
brze realizowane nie tylko w dokumen-
tach i zapisach ale również w praktyce. Co 
nie znaczy, że nie wymagają stałej czujno-
ści w ich aktualizacji i weryfikacji w na-
szej codziennej działalności praktycznej.

Zgodnie z planowanym czasem au-
dit zewnętrzny trwał trzy dni od 26 do 28 
maja 2014 r. Audit został przeprowadzo-
ny również zgodnie z ofertą i regulaminami 
oraz przepisami umieszczonymi na stronie 
www.ros-group.com. Zakres auditu, z wy-
łączeniem Normy ISO 22000 Zarządzanie 
Bezpieczeństwem Żywności, jest wspól-
ny dla pozostałych systemów i dotyczył: 
„Usług medycznych stacjonarnych i am-
bulatoryjnych w zakresie diagnostyki, le-
czenia, pielęgnowania, rehabilitacji, profi-
laktyki, promocji zdrowia oraz dydaktyki, 
sterylizacji i zbierania odpadów medycz-
nych”. Natomiast zakresem auditu zwią-
zanym z wdrożeniem Normy Zarządzania 
Bezpieczeństwem Żywności były usługi ga-
stronomiczne, żywienie szpitalne, żywienie 
zbiorowe. Celem wizyty było potwierdze-
nie, że systemy zarządzania są zgodne z nor-
mami, wymaganiami pacjentów, ich rodzin/
opiekunów, innych klientów zewnętrznych 
i wewnętrznych, są zgodne z wymaganiami 
prawnymi i działają efektywnie.

Stwierdzone nieprawidłowości Firma 
URS definiuje według czterostopniowej 
klasyfikacji: 

1. Duża niezgodność = Wszystko z „po-
winna/musi” punktów normy, lub wy-
magań prawnych, które nie zostało 
spełnione. Dostarczenie do klienta wy-
robu/usługi niezgodnej pomimo usta-
nowienia procesów zapobiegawczych 
= Klasyfikacja 1. 

2. Niezgodność = Część z „powinna/musi” 
punktów normy lub wymagań prawnych 
które nie zostało spełnione. Dostarcze-
nie do klienta wyrobu/usługi niezgodnej 
zostało wychwycone przez inny proces 
= Klasyfikacja 2.

3. Potencjalna Niezgodność = możliwa 
wada systemu stwierdzona przez audi-
tora (Uwaga: element nie został w peł-
ni przetestowany z powodu ogranicze-
nia czasu) = Klasyfikacja 3.

4. Zalecenia do doskonalenia = doświad-
czenie auditora sugeruje, że element 
systemu można poprawić (wydajność 
lub nadzór) = Klasyfikacja 4.
Treść raportu została sporządzona 

z próbek pobranych w trakcie wizyty.
W zakresie spełnienia wymagań Nor-

my Zarządzania Jakością zweryfikujemy 
formularz oceny szkoleń wewnętrznych. 
W zakresie spełnienia wymagań Normy 
Zarządzania Środowiskowego rozważymy 
potrzebę zidentyfikowania i opracowania 
planów reagowania awaryjnego na mniej-
sze zagrożenia mogące wystąpić w obsza-
rze Szpitala (zagrożenia typu pożar i inne 
zagrożenia ujęte w linku stanowiska pracy 
ds. obronnych zostały ocenione pozytyw-
nie). W zakresie spełnienia wymagań Nor-
my Zarządzania Bezpieczeństwem i Higie-
ną Pracy w szczególności musimy zwrócić 
uwagę na zapewnienie integralności i kom-
pletności dokumentacji oceny ryzyka za-
wodowego w poszczególnych Oddziałach 
Szpitala i wykonanie badania czynników 
szkodliwych. W zakresie spełnienia wy-
magań Normy Bezpieczeństwa Informacji 
bardziej szczegółowo podzielimy aktywa 
w dokumencie „Tabela aktywów” i udo-
skonalimy zabezpieczenia elektroniczne 
usługi e-wynik. W zakresie spełnienia wy-
magań Normy Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Żywności zweryfikujemy receptu-
ry w zakresie alergenów i ustalenia zasad 
postępowania. Audytorzy nie stwierdzili 
niezgodności pierwszej i drugiej katego-
rii. Zgłoszone uwagi dotyczą potencjal-
nych niezgodności i zaleceń do dosko-
nalenia. Szpital uzyskał rekomendacje 

„Do trzech razy sztuka”?????

Ksiądz Czesław
mistrzem Diecezji

wydania certyfikatów i przejście do au-
ditu nadzoru w roku 2015. 

Nie byłoby to możliwe bez zaanga-
żowanie pracowników Szpitala. Usłu-
gi medyczne, niemedyczne i dydaktyczne 
są realizowane w oparciu o staranne przy-
gotowanie merytoryczne oraz pożądane 
umiejętności na danym stanowisku pracy. 
Personel stosuje w praktyce zasadę orien-
tacji na pacjenta oraz szerzej na klienta we-
wnętrznego i zewnętrznego. Pracownicy na 
wszystkich szczeblach są podstawą działal-
ności Szpitala. Zaangażowanie i zdolności 
zatrudnionej kadry medycznej, technicznej 
i administracyjnej wpływa na rozwój, trwa-
nie i pełnienie Misji Szpitala, w której nie 
małe ma znaczenie spełnienie wymagań 
Norm Jakościowych. 

Zaangażowanie personelu zosta-
ło zauważone przez Zespół Auditorów 
Zewnętrznych i wyraźnie podkreślone 
w Raportach poauditowych.

Urszula Taczała

W dniach 13-14 czerwca br. odbyły się 
I Mistrzostwa Księży w Tenisie Ziemnym 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W fi-
nałowej rozgrywce spotkali się ks. Czesław 
Koraszyński kapelan szpitala oraz Janusz 
Wyłupek proboszcz ze Starego Lublińca. Po 
bardzo zaciętym pojedynku zwycięstwo od-
niósł ks. Czesław. –„Mecz był bardzo dra-
matyczny. Do końca nie było wiadomo, któ-
ry z nas wygra. W take a breaku, w ostatnim 
secie, który był rozgrywany do dziesięciu, 
przegrywałem 9 do 6. Mój kolega miał 3 
meczowe piłki, których nie skończył. A mój 
każdy przegrany punkt oznaczał porażkę. 
Byłem jednak skoncentrowany i udało się 
wygrać 13 do 11”. – mówi Ks. Czesław Ko-
raszyński, zwycięzca pierwszego w historii 
diecezji turnieju w tenisie ziemnym. Rpank

Foto Katolickie Radio Zamość
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Tradycyjnie w Krakowie w dniach 19-20 
maja br. odbyła się XVIII Ogólnopolska Kon-
ferencja „Jakość w opiece zdrowotnej”. Te-
goroczna Konferencja była wyjątkowa, gdyż 
zbiegła się z jubileuszem dwudziestolecia 
działalności Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia. Uroczystość niezwykła 
nie tylko ze względu na poruszoną tematykę 

ale również ze względu za niepodważalnie za-
służone przyznanie pracownikom CMJ dyplo-
mów i wyróżnień. Był to naprawdę przemiły 
i wzruszający moment programu Konferencji 
dla wszystkich uczestników spotkania. Szpi-
tal reprezentował Dyrektor Szpitala Andrzej 
Mielcarek i Pełnomocnik Dyrektora ds. Jako-
ści Urszula Taczała. Zupełnym zaskoczeniem, 
był wybór naszego Szpitala jako reprezentanta 

aktualnie akredytowanych 146 szpitali w Pol-
sce do wręczenia okolicznościowego Medalu 
i Dyplomu. To niekwestionowane wyróżnie-
nie w kraju. Jubileuszowa Konferencja zgro-
madziła organizatorów i decydentów opieki 
zdrowotnej z przedstawicielami środowiska 
medycznego, towarzystw naukowych i uczelni 
medycznych. Objęła szeroką tematykę zarzą-
dzania bezpieczeństwem w kontekście przy-
wództwa, standaryzacji w ochronie zdrowia, 
ciągłości opieki, problematyki leczenia za gra-
nicą, higieny rąk, rozwiązań europejskich do-
tyczących nowoczesnego kształcenia medycz-
nego oraz systemów monitorowania zdarzeń 
niepożądanych i w konsekwencji dokonywa-
nia pomiarów własnej działalności i jej ze-
wnętrzną oceną.

Konferencja „Jakość w opiece zdrowot-
nej” to uznane forum wymiany doświadczeń 
i miejsce spotkania dla osób najbardziej zain-
teresowanych i aktywnych w działaniach na 
rzecz jakości opieki zdrowotnej. Red

Dwadzieścia lat działalności Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

W y r ó ż n i e n i e  d l a  s z p i t a l a  „ p a p i e s k i e g o ”

24 www.tygodnikzamojski.plTYGODNIK ZAMOJSKI  28 MAJA 2014 r. ZDROWIE

– To kolejny zabieg innowa-
cyjny, wpisujący się w trend, który 
utrzymuje się od lat i sprawia, że Za-

mość zajmuje 
zauważalne 
miejsce na 
mapie kardio-
logicznej Pol-
ski – ocenia 
dr hab. An-
drzej Klein-
rok, ordyna-
tor oddziału 

kardiologii Szpitala Wojewódzkiego 
im. Jana Pawła II w Zamościu. 

– Nie odstajemy od czołówki. 
Przeciwnie, dzięki wysiłkowi całego 
zespołu jesteśmy liczącym się w kraju 
ośrodkiem. Co kilka miesięcy udaje się 
nam wprowadzić nowatorskie proce-
dury. Zaliczyć do nich z pewnością 
należy: zamykanie nieprawidłowych 
połączeń w obrębie serca, denerwa-
cję tętnic nerkowych (niszczenie 
wysoką temperaturą włókien układu 
współczulnego, przebiegających w 
tętnicach nerkowych) czy przezskór-
ną implantację zastawki aortalnej, 
czyli wprowadzenie jej do serca przez 
niewielki otwór w tętnicy udowej. 
Wszystko po to, by mieszkańcom 
Zamojszczyzny zapewnić dostęp do 
najnowszych osiągnięć w dziedzinie 
kardiologii – wyjaśnia ordynator. 

Lekarze ze szpitala papieskiego wykonali nowatorski zabieg na sercu. I dali szansę 
pacjentom, dla których nie było ratunku

Nowe życie serca 
– Jakbym dostała drugie życie... – nie kryje radości 
Zdzisława Marczuk z Lipiny Nowej (gm. Skierbieszów). 
Była jedną z pierwszych pacjentek, u której kardiolodzy 
wspólnie z kardiochirurgami szpitala papieskiego 
w Zamościu wszczepili zastawkę aortalną metodą 
przezskórną (TAVI). To alternatywa dla tradycyjnej 
operacji kardiochirurgicznej. A przede wszystkim 
nadzieja dla pacjentów, których dotychczas – ze 
względu na wysokie ryzyko – lekarze bali się operować. 

n Pokażmy, że robimy
Starania o sfinansowanie 

przez ministerstwo zdrowia bar-
dzo drogiego zabiegu TAVI (ok. 
90 tys. zł; koszt wszczepienia za-
stawki metodą standardową to 21 
tys. zł) zamojski szpital rozpoczął 
jeszcze przed dwoma laty.

– Chcieliśmy dać szansę pa-
cjentom z ciężkim zwężeniem 
zastawki aortalnej w sercu, którzy 
z różnych względów medycznych 
nie mogli być operowani. Głównie 
są to osoby w podeszłym wieku, 
które ze względu na inne scho-
rzenia są obciążone dużym ry-
zykiem. U nich klasyczny zabieg 
z rozcięciem mostka i wstrzy-
maniem ak-
cji serca, by 
wszczepić 
zastawkę, 
j e s t  z b y t 
ryzykowny, 
wręcz nie-
bezpieczny. 
Dotychczas 
nie mogli-
śmy tym pacjentom pomóc, byli 
tak naprawdę pozostawieni sami 
sobie. W każdej chwili mogli 
umrzeć – mówi Łukasz Tułecki, 
ordynator kardiochirurgii szpitala 
papieskiego. 

Walka więc szła o pacjentów 
w wieku powyżej 75 lat – mówi 
się, że 35-40 proc. chorych w tej 
grupie z różnych powodów leka-
rze bali się operować. 

Pierwszy zabieg TAVI wykona-
no w 2002 r. we Francji. Wprawdzie 
pacjent zmarł po 17 tygodniach, ale 
nie z powodu choroby serca. Metoda 

dała nadzieję schorowanym pacjen-
tom w podeszłym wieku. W Polsce 
zastawkę aortalną przezskórnie 
zaczęto wszczepiać w 2008 r. 
(obecnie ok. 260 rocznie) w ośrod-
kach klinicznych w Krakowie, 
Warszawie i w Zabrzu. 

Zamość chciał do nich do-
łączyć. Bezskutecznie – kilka 
razy w roku od ministra zdrowia 
przychodziła odpowiedź, że nie 
ma pieniędzy. 

– Wtedy w moim gabinecie 
stawiali się ordynatorzy kardio-
logii i kardiochirurgii. Jednym 
głosem przekonywali: „Postaw-
my ministra trochę pod ścianą i 
pokażmy, że to robimy. Dlaczego 

rolnik spod Zamościa ma być 
gorzej traktowany niż urzędnik w 
Warszawie? To nieuczciwe. Mamy 
sprzęt i ludzi przeszkolonych w 
ośrodkach klinicznych w Polsce 
i za granicą, gotowych do pracy”. 
Znalazłem więc pieniądze na 
pierwszą zastawkę – opowiada 
Andrzej Mielcarek, dyrektor szpi-

tala papieskiego. Ministerstwo 
dołożyło na kolejne dwie. 

n Nadzieja w TAVI
Zabiegi TAVI wykonali świet-

nie przeszkoleni i współpracujący 
ze sobą kardiochirurg Łukasz 
Tułecki i kardiolog Tomasz Smyk. 
Towarzyszył 
im zespół le-
karzy, wśród 
nich Ewa 
Zaremba-
Flis i Do-
rota Nowo-
sielecka, a 
znieczulenia 
podjął się Ja-

rosław Bródka, kierownik zespołu 
zamojskich kardioanestezjologów. 
W zabiegach uczestniczył prof. 
Adam Witkowski z Instytutu Kar-
diologii w Warszawie. 

Jednego dnia – 28 kwietnia – 
nowe życie dostały dwie pacjentki: 
Zdzisława Marczuk (82 l.) z Lipiny 
Nowej i Anna Osioł (80 l.) z Krze-
mienia Drugiego pod Frampolem. 

– Zaufa-
łam bezgra-
nicznie leka-
rzom, którzy 
mówili, że to 
jedyna szan-
sa dla mnie. 
Wcześniej 
nie dawali mi 
nadziei, bo 
miałam nadciśnienie, astmę, kilka 
różnych operacji za sobą. Zgodzi-
łam się, bo zwężona zastawka 
dokuczała mi coraz bardziej. 
Nie mogłam oddychać, traciłam 
siły. Trudności sprawiało mi 
chodzenie, dusiłam się po kilku 
krokach, miałam zawroty głowy i 
mroczki. Co to za życie? – mówi 
Zdzisława Marczuk. 

O podobnych objawach mówi 
nam Anna Osioł. 

– Trafiłam do Zamościa przez 
przypadek. Mam chore biodro, 
ledwie chodzę o kulach. Leka-
rze szykowali mnie do operacji 
wszczepienia endoprotezy i wy-
słali najpierw na badanie serca. 
Tak trafiłam do doktora Smyka. 
Przestraszył się. Lekarz żartował: 
„Szmer taki, że prawie słychać 
bez słuchawek”. Ocenił, że moje 
serce nie wytrzyma operacji, bo 
cierpię jeszcze na cukrzycę i nad-
ciśnienie. A kiedy zaproponował 
nowy zabieg, nie wahałam się. 
Przeżegnałam się i pojechałam 
do Zamościa. 

n Jak autostrada
U obu pacjentek zdiagnozo-

wano ciężkie zwężenie zastawki 
aortalnej, czyli znaczne zmniej-
szenie średnicy otworu (poniżej 
1 cm, powinien mieć ok. 2,5 cm), 

przez który serce z lewej komory 
wypompowuje krew do obwodu, 
czyli do nerek, wątroby, mózgu. 

– Nie wiadomo tak naprawdę, 
jakie jest ryzyko wystąpienia tego 
defektu. Na pewno występuje 
częściej u osób otyłych, palących 
papierosy, z cukrzycą i w pode-
szłym wieku. Zastawka w sposób 
naturalny włóknieje, wapnieje, i 
zaczyna się zwężać. I nie ma już 
od tego odwrotu. Początkowo 
pacjent może nawet nie odczuwać 
żadnych dolegliwości, z czasem 
ma coraz mniej siły, dusi się po 
kilku krokach, traci przytomność. 
Okres od wystąpienia objawów 
do śmierci jest bardzo krótki, 
u jednych trwa kilka miesięcy, 
u innych dwa, trzy lata – mówi 
Tomasz Smyk. 

Lekarze u obu pacjentek przez 
niewielki otwór w tętnicy udowej 
wprowadzili sprasowaną zastawkę 
(rodzaj koszyczka z nitynolu – 
stopu niklu i tytanu, z ukształto-
wanymi z osierdzia wieprzowego 
płatkami zastawki, które się otwie-
rają i zamykają), przeszli aortą do 
serca i tam ją rozprężyli. 

– Dzięki temu średnica otwo-
ru, przez który wypompowywana 
jest krew, zwiększyła się do ok. 2,5 
cm. Dla serca to jak autostrada. 
Pacjent więc nabiera sił, nie męczy 
się, może chodzić. Po tygodniu 
wraca do normalnego życia. 

Pacjentki wróciły do domu – i 
do nowego życia 7 maja. Obie nie 
mają słów wdzięczności. 

– Całym nowym sercem chcę 
podziękować lekarzom za drugie 
życie – mówi Anna Osioł. 

– Dla takich pacjentów, 
zwłaszcza przy rosnącej w Polsce 
średniej długości życia, to rewo-
lucja – ocenia Łukasz Tułecki. – 
Nadzieja na zdrowie i lepsze życie. 
A obie uśmiechnięte panie, które 
przyszły do nas na wizytę kontrol-
ną, to największe podziękowanie. 
I potwierdzenie, że warto było. 

Jadwiga Hereta 

WWW Czekamy na Państwa komentarz 
www.tygodnikzamojski.pl

Andrzej Kleinrok.

Tomasz Smyk.

Łukasz Tułecki.

Zdzisława Marczuk.

Jednego dnia – 28 kwietnia – nowe życie dostały dwie pacjentki.

Badania odbędą się 8 czerwca w ra-
mach akcji Nefrotest w Zamościu (Centrum 
Dializ Fresenius, ul. Peowiaków 1, na terenie 
Zamojskiego Szpitala Niepublicznego).

Akcja w Zamościu jest częścią ogól-
nopolskiej kampanii społecznej, organizo-
wanej przez Nefron Sekcję Nefrologiczną 
Izby Gospodarczej Medycyna Polska (orga-
nizacja skupiająca publiczne i niepubliczne 
stacje dializ oraz oddziały nefrologiczne w 
kraju). Chodzi w niej o zwrócenie uwagi 
na to jak ważna jest profilaktyka chorób 
nerek. Szacuje się, że w Polsce problemy z 
nerkami mają ponad 4 mln osób. 

– O nerkach mówi się często jako o ci-
chym zabójcy. Choroby tych narządów mogą 
rozwijać się nawet 20 lat, bez wiedzy pacjenta. 
Nic go nie boli, a potem nagle trafia na dializy 
lub na pilną listę do przeszczepu nerki. Tym-
czasem wystarczy proste badanie moczu i 
krwi, by wykryć przewlekłą chorobę nerek 
we wczesnym stadium. Chory ma wówczas 
szansę na pełne wyleczenie – tłumaczy lek. 
med. Małgorzata Kaczurba-Figarska, dyrektor 
Centrum Dializ Fresenius w Zamościu.

Czterysta osób będzie mogło za darmo sprawdzić, 
czy ma zdrowe nerki 

Nerki pod kontrolą
n Mieszkańcy Zamościa i okolic, 
którzy ukończyli 50 lat, będą mieli 
okazję za darmo zbadać swoją 
krew pod kątem chorób nerek. 

W grupie największego ryzyka zachoro-
wania na niewydolność nerek są osoby chore 
na cukrzycę, nadciśnienie, schorzenia układu 
krążenia (pacjenci po zawałach, udarach i z 
miażdżycą) i które ukończyły 60 lat. Profilak-
tyczne badania zalecane są też tym, którzy 
mają w rodzinie osoby chore na nerki. 

Zamość to 44. miasto na mapie 
Polski, w którym odbędzie się kampania 
Nefrotest. Od początku akcji (od 2010 r.) 
przebadano ponad 26 tys. osób. 

Organizatorami w Zamościu są 
Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospo-
darczej Medycyna Polska oraz Centrum 
Dializ Fresenius w Zamościu, które w tym 
roku obchodzi dziesięciolecie istnienia.

Akcję wspierają małżonka prezydenta 
RP Anna Komorowska i prof. dr hab. 
Marian Klinger, krajowy konsultant w 
dziedzinie nefrologii. Patronat prasowy 
sprawuje Tygodnik Zamojski. mp 

Ci, którzy chcą przebadać krew 
podczas Nefrotestu w Zamościu, mu-
szą się wcześniej zarejestrować. Zapi-
sy będą prowadzone 3 i 4 czerwca, w 
godz. 10-15, pod numerami telefonów: 
797 736 776 lub 797 736 767. Chętni 
muszą podać numer PESEL. 

– Dzień bez Papierosa obchodzimy 
31 maja. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia co roku palenie tytoniu zabija 
ponad 5 mln ludzi na świecie. Czy polskie 
statystyki są równie przerażające?

– Blisko 10 mln Polaków pali regu-
larnie 15-20 papierosów dziennie. Prawie 
połowa z nich sięga po nie od ponad 20 
lat. 57 proc. palaczy to mężczyźni, reszta 
– kobiety, w tym 15-20 proc. ciężarnych. 
W sumie Polacy wypalają 4,5 mld paczek 
papierosów rocznie. W naszym kraju 
rocznie notuje się ok. 100 tys. zgonów, 
będących następstwem palenia papiero-
sów. Poza tym palacze żyją od 10 do 20 
lat krócej od innych osób. 

– Jakie mogą być skutki długotrwa-
łego nałogu?

– W dymie tytoniowym jest 4 tys. 
toksycznych związków. Nie trzeba być 
chemikiem, żeby wiedzieć, co to jest 
cyjanowodór czy rakotwórczy benzen. 
Podczas palenia dym tytoniowy z tymi 

n Rozmowa z lek. med. 
Elżbietą Poniatowską-Kubiną, 
kierownikiem Poradni Gruźlicy 
i Chorób Płuc w Zamojskim 
Szpitalu Niepublicznym 

Lepiej nie pal

związkami i nikotyną powoduje uszko-
dzenia różnych narządów. Jest takie 
powiedzenie, że palacz pali dla nikotyny, 
a umiera od dymu. 

– Na jakie choroby są narażeni 
palacze? 

– Działanie związków chemicznych 
jest różnorodne, dlatego schorzenia do-
tyczą wielu narządów i funkcji ludzkiego 
organizmu. Są trzy grupy chorób zwią-
zane z paleniem 
nikotyny. Pierw-
sza to nowotwo-
ry. Szacuje się, że 
połowa wszyst-
kich nowotwo-
rów u mężczyzn 
w średnim wieku 
jest spowodowa-
na paleniem. Na 
pierwszym miejscu 
jest rak płuc, który występuje niemal wy-
łącznie u palaczy – aż 95 proc. chorych na 
raka płuc to palacze. Na drugim miejscu 
są choroby układu oddechowego, np. 
przewlekła obturacyjna choroba płuc 
(POChP), przewlekłe zapalenie oskrzeli 
i astma oskrzelowa. Trzecią grupę 
wywołują substancje kardiotoksyczne, 
które są w dymie tytoniowym. Uważa 
się, że 30 proc. wszystkich zawałów 
serca i chorób kardiologicznych jest 
związanych z paleniem. 

– Większość palaczy wie o tych 
zagrożeniach, jednak trudno im zerwać 
z nałogiem. 

– Rzucić palenie jest bardzo trudno, 
ponieważ mózg domaga się dawki niko-

tyny. Niektórzy palacze nie wytrzymują 
objawów abstynencji. Poza tym uważają, 
że zaciągną się raz, zrobi im się dobrze, 
ale już od jutra nie będą palić. Nic z tego, 
po prostu znowu palą. 

– Czy e-papierosy pomagają w rzu-
caniu palenia?

– Z rachunku zalet i wad e-p-
apierosów, które mogą zawierać płyn 
bez tytoniu lub z tytoniem, wynika, że są 
lepsze i zdrowsze.

– Dlaczego?
– Płyn, który jest w e-papierosie, 

zawiera nikotynę lub glikol propylenowy 
(imitujący dym papierosowy), jest to sub-
stancja niegroźna dla zdrowia człowieka. 
Elektroniczny papieros nie zawiera całej 
grupy związków toksycznych. Dym wy-
dzielający się podczas palenia e-papierosa 
to mgła, będąca efektem spalania tego 
płynu, nie zawiera żadnych toksycznych 
i rakotwórczych substancji. Poza tym 
statystyki mówią, że przejście z palenia 
tytoniu na e-papierosa jest trwałe i sku-
teczne w ponad 60 proc. przypadków. 
Nikotynowa terapia zastępcza typu 
plastry czy gumy do żucia ma zaledwie 
15-procentową skuteczność. 

– Opłaca się rzucić palenie...
– Mając na uwadze każdą część swojego 

ciała. Pamiętajmy również o tym, że nasza 
skóra nie lubi dymu. Dermatolodzy mówią 
nawet o tytoniowej twarzy, która jest szara, 
wcześnie pojawią się na niej zmarszczki. 
Oprócz tego za sprawą papierosów zaostrza 
się stan niektórych schorzeń, np. trądziku u 
młodzieży czy łuszczyca.

Rozmawiała Małgorzata Pytkowska

Elżbieta Poniatow-
ska-Kubina.

Przedruk: Tygodnik Zamojski (28 maja 2014 r.)

Foto CMJ
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Warto wiedzieĆ

XXIV Światowy Tydzień P romocji Karmienia Piersią

Tradycyjnie w ramach akcji uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zamościu, pod opie-
ką nauczycielki Joanny Kaczebura, odwie-
dzą Mamy i ich pociechy na oddziale. Ucznio-
wie przedstawią przygotowaną na tę uroczystość 
część artystyczną oraz będą składali życzenia, 
recytowali wierszyki, wręczali prezenty i czer-
wone serduszka z napisem „Kocham Cię Ma-
mo”. Mamy będą mogły uczestniczyć w spotka-
niu z działającym przy szpitalu Kołem Wsparcia 
Matek Karmiących oraz emerytowanymi po-
łożnymi Marią Sawulską, Marią Wełną, Janiną 
Adamko, które podzielą się swoimi doświadcze-
niami.

Ponadto, w ramach obchodów także przed-
stawiona została akcja profilaktyczna z progra-
mem edukacyjnym „Szkoła zdrowego uśmiechu 
Multimed dla Mamy i dziecka” dotycząca pre-
zentacji praktycznych porad w jaki sposób dbać 

„Karmienie piersią – mądra inwestycja na całe 
życie” – pod takim hasłem po raz siódmy w na-
szym Szpitalu obchodzony będzie Światowy 
Tydzień Promocji Karmienia Piersią. Uroczyste 
obchody odbyły się w dniu 26 maja o godz. 
13.00 na Oddziale Ginekologiczno-Położni-
czym i Patologii Ciąży.

Ponowna wizyta w Instytucje Fizyki Jądrowej PAN

Pod koniec kwietnia br. na zaproszenie 
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krako-
wie, z którym współpracuje szpital, gościł 
w ośrodku krakowskim inspektor ochro-
ny radiologicznej Zbigniew Pankiewicz. 
Podczas spotkania z z-cą dyrektora in-
stytutu prof. IFJ PAN dr. hab. Maciejem 
Budzanowskim oraz dr inż. Renatą Ko-
peć kierownik Laboratorium Dozyme-
trii Indywidualnej i Środowiskowej, wy-
mieniono uwagi i spostrzeżenia dotyczące 
współpracy. Odrębnym punktem było za-

poznanie się z bieżącą pracą instytutu oraz 
zespołem dozymetrii indywidualnej i śro-
dowiskowej, a w szczególności z dzia-
łaniem terapii protonowej. – Ogromne 
wrażenie wywarło na mnie stanowisko 
protonowe do terapii chorób nowotworo-
wych. Aktualnie w instytucie stosuje się 
terapię protonową gałki ocznej, natomiast 
trwają prace nad uruchomieniem stano-
wiska do terapii nowotworów całego cia-
ła. W terapii ma zastosowanie niezwykłe 
zjawisko tzw. pik Bragga, który polega na 
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Ludzie i wydarzenia

XXIV Światowy Tydzień P romocji Karmienia Piersią

o zdrowie jamy ustnej w sposób bezpieczny dla 
dziecka po informacje na temat zmian w jamie 
ustnej, które zachodzą podczas ciąży, odżywia-
nia w ciąży i jego wpływ na zęby niemowlaka, 
higieny jamy ustnej niemowlaka oraz profilakty-
ki wad zgryzu i próchnicy.

Światowy Tydzień Promocji Karmienia Pier-
sią corocznie jest organizowany na całym świe-
cie. Po raz pierwszy obchodzony był 1 sierpnia 
1990 r., w dzień podpisania tzw. Deklaracji In-
nocenti WHO i UNICEF w sprawie ochrony, 
propagowania i wspierania karmienia piersią. 
Deklarację parafowało 29 państw, w tym Pol-
ska. W większości krajów święto to obchodzi się 
w pierwszy tydzień sierpnia. W Polsce utrwaliła 
się data 26 maja – 1 czerwca, która „spina” dwa 
ważne święta – Dzień Matki i Dzień Dziecka.

Ryszard Pankiewicz

Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarki i Położnej

9 maja br. w naszym szpitalu odbyły 
się główne uroczystości obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położ-
nej. W spotkaniu uczestniczyły m.in. Joan-
na Walewander sekretarz Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, Danuta Kusiak 
przewodnicząca Okręgowej Izby Pielę-

gniarek i Położonych w Zamościu, Doro-
ta Flis Naczelna Pielęgniarka Samodziel-
nego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 
4 w Lublinie. Na uroczystość przyjechał 
także Mariusz Paszko prezes Zamojskie-
go Szpitala Niepublicznego wraz z Anną 
Gieletą Naczelną Pielęgniarką.

tym, że protony uwalniają swoją energię 
w ściśle określonym miejscu zapalnym. 
A dzięki temu nie uszkadzają tkanki przez 
które wcześniej przenikają a także tkanki 
sąsiednie. Dyrektor instytutu wyraził chęć 
przyjazdu do naszego szpitala by przed-
stawić wykład o dozymetrii indywidual-
nej i terapii protonowej. – mówi Zbigniew 
Pankiewicz.

Pierwsza wizyta w krakowskim insty-
tucie, w wyniku której nawiązana została 
współpraca ze szpitalem, odbyła się trzy la-
ta temu w Krakowie.

Ryszard Pankiewicz

Foto Ł. Kamiński

Foto W. Michoński
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Podczas spotkania wygłoszono oko-
licznościowe wykłady i złożono życzenia 
całemu środowisku pielęgniarek i położ-
nych oraz uhonorowano pielęgniarki szpi-
tala „papieskiego” biorące udział w IX 

Ogólnopolskim Konkursie „Pielęgniarka 
Roku 2013”. W tegorocznej edycji udział 
wzięły. Bożena Adamczyk, Violetta Gac-
-Gowinek, Ewa Homa, Elżbieta Hałas, 
Aneta Juś, Iwona Kitka, Violetta Łepik, 
Alicja Korzeniowska, Antonina Mazur-
kiewicz, Jolanta Ordyniec, Aneta Pate-

rak, Anna Piasecka, Irena Płocharz, An-
na Saranowska, Renata Świderek. Listy 
gratulacyjne laureatkom wręczyli: Tere-
sa Wawryca-Kordulaska Naczelna Pie-
lęgniarka, Ewa Duma i Urszula Taczała 
z-cy Pielęgniarki Naczelnej oraz Andrzej 
Mielcarek dyrektor szpitala. 

Po spotkaniu wszyscy uczestnicy ob-
chodów podziwiali prace artystyczne pielę-
gniarek i położnych pracujących w „szpita-
lu papieskim”. Prace przygotowały: Bogiel 
Galyna (OAiIT) -– malarstwo, Liga-Car 
Aneta (Oddział Chirurgii Ogólnej i Onko-
logicznej) – malarstwo, Ćwik Alicja (Dział 
Epidemiologii) – haft, Grula Halina (Wo-
jewódzka Przychodnia Kardiologiczna) –
szydełkowanie, Hałas Elżbieta (Poradnia 
Chirurgii Naczyniowej) – haft krzyżyko-
wy, Homa Ewa (Oddział Neurochirurgii) 
– rękodzieło artystyczne, Harbuz Barba-

ra (Oddział Urologiczny) – szydełkowa-
nie, Pawlasiuk Dorota (Oddział Chirurgii 
Ogólnej i Onkologicznej) – haft krzyżyko-
wy, Kusztykiewicz Dorota (Oddział Re-
habilitacji) – Decoupage? – poezja, Sier-
kowska Danuta (Oddział Urologiczny) 
– haft krzyżykowy, Decoupage?, Szabat 
Lidia (Oddział Chirurgii Ogólne j i Onko-
logicznej) – haft krzyżykowy, Mariola Łój 
() stroiki wielkanocne i pisanki.

Ryszard Pankiewicz
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XV Rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zamościu

13 czerwca br. odbyły się w Szpitalu 
uroczystości upamiętniające wizytę Św. Ja-
na Pawła II w Zamościu. W ramach Dni Pa-
pieskich do Szpitala przyjechał Metropolita 
Lwowski ks. abp. Mieczysław Mokrzyc-
ki, wieloletni osobisty sekretarz Ojca Świę-
tego, który przewodniczył Mszy świętej 
w kaplicy szpitalnej. Na uroczystość przy-
było wielu gości m.in. Biskup Pomocniczy 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. dr 
hab. Mariusz Leszczyński, Kanclerz Kurii 
Diecezjalnej ks. dr Michał Maciołek, licz-
nie zgromadzeni kapłani, Eurodeputowa-
ny Arkadiusz Bratkowski, Poseł na Sejm 
RP Sławomir Zawiślak, Przewodniczą-
cy Rady Społecznej Szpitala Bogdan Ka-
wałko, samorządowcy, przedstawiciele La-

sów Państwowych, pracownicy i pacjenci. 
Szczególnym gościem była Maria Czesak-Dzień Papieski -Dudek pierwszy dyrektor szpitala, pomy-

słodawczyni nadania szpitalowi imienia Pa-
pieża Jana Pawła II. W uroczystości udział 
wzięła także Ordynator Neurologii dr n. 
med. Ewa Wierzchowska-Cioch, inicja-
torka sprowadzenia relikwii Św. Jana Paw-
ła II do kaplicy szpitalnej.

Spotkanie z osobistym sekretarzem Oj-
ca Świętego Jana Pawła II ks. abp. Mo-
krzyckim było okazją do otrzymania wy-
jątkowego autografu w książce autorstwa 
Brygidy Grysiak pt. „Miejsce dla każdego. 
Opowieści o świętości Jana Pawła II”, opi-
sującej wspomnienia Metropolity Lwow-
skiego wówczas gdy pełnił służbę przy Św. 
Janie Pawle II. – „(...) Swoim życiem, cier-
pieniem i śmiercią napisał najpiękniejszą 
encyklikę. Żadna inna encyklika nie miała 
takiej siły. Żadna inna encyklika nie przy-
prowadziła do Boga tylu ludzi. To, jak żył 
i jak umierał na oczach całego świata, by-
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Wspomnienie z uroczystości kanonizacyjnych w Watykanie

Patron Szpitala Świętym

ło dowodem jego miłości do nas. Dowo-
dem zaufania i wielkiej mądrości. Widzia-
łem, jak wielu jest wśród nas niewiernych 

Tomaszów. Że nie uwierzymy, dopóki nie 
zobaczymy. Że w słabości jest siła. Że nie 
trzeba mówić, żeby powiedzieć więcej niż 

kiedykolwiek wcześniej. Że można i war-
to kochać tych, którzy nas nienawidzą,. 
I wybaczać tym, którzy chcieli nas zabić. 
Wreszcie, że warto żyć Chrystusem i war-
to zawierzyć Jego Matce. Bo wtedy nie ma 
dramatu, z którego człowiek by się nie pod-
niósł. Ani bólu, który byłby nie do zniesie-
nia. Wtedy z każdego cierpienia rodzi się 
jakieś dobro. Jego cierpienie nawracało lu-
dzi. Widziałem to. Byłem świadkiem je-
go świętości”. – wspomina we wstępie do 
książki abp. Mieczysław Mokrzycki. 

Po Mszy św. ks. dr Michał Maciołek 
przedstawił wykład pt. „Cierpienie w na-
uczaniu Jana Pawła II”, a następnie wszy-
scy udali się przed główne wejście do szpi-
tala pod tablicę upamiętniającą wizytę Św. 
Jana Pawła II i złożono kwiaty oraz znicze. 
Oprawę muzyczną uroczystości przygoto-
wał Chór Sitanianie.

Ryszard Pankiewicz

27 kwietnia br. stało się to na co wszy-
scy wierni z całego świata oczekiwali – 
Jan Paweł II został ogłoszony Świętym. 
Proces uznania za świętego Jana Paw-
ła II jest najszybszym w nowożytnej hi-
storii Kościoła. Do historii przejdzie tak-
że to, że wraz z wielki Polakiem świętym 
ogłoszony został drugi wielki papież Jan 
XXIII. Podczas uroczystości w Watyka-
nie szpital oficjalnie reprezentowała dr 
Ewa Wierzchowska-Cioch – „Bardzo się 
cieszę, że mogłam osobiście uczestniczyć 
w tym historycznym wydarzeniu z ramie-
nia szpitala. Przeżycie jest wielkie i nie 
do opisania. Zaznaczenie obecności na-
szego szpitala w Watykanie na uroczysto-

ści powołania do świętości naszego patro-
na to wydarzenie bez precedensu. Wśród 
wielu Polaków widać było flagę polską z 
napisem Zamość. Pragnę wyrazić wiel-

ką wdzięczność ks. prałatowi Jarosławo-
wi Cieleckiemu, który wyraził gotowość 
pomocy w przygotowaniu na jesień ofi-
cjalnej audiencji u papieża Franciszka dy-
rekcji szpitala w związku z obchodzonym 
w tym roku jubileuszem dwudziestolecia 
istnienia szpitala. Niewątpliwie splot tych 
dwóch wielkich wydarzeń w historii Ko-
ścioła i naszego szpitala wymaga szcze-
gólnego podkreślenia. – mówi dr Ewa 
Wierzchowska-Cioch.

Foto J. Gowinek
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Dzień Dziecka

29-30 maja br. w Wojewódzkim Szpitalu 
Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie 
odbył się III Ogólnopolski Zjazd Szpita-
li im. Jana Pawła II z udziałem przedstawi-
cieli 15 z 17 szpitali publicznych noszących 
imię Papieża Polaka z całego kraju. Pierw-
sze dwa spotkania odbyły się w Krakowie. 
Tegoroczne spotkanie poświęcone było oso-
bom chorym i niepełnosprawnym i przebie-
gało pod hasłem „Sens osoby chorej i nie-
pełnosprawnej w społeczeństwie”.

Uroczystej Mszy św. w kaplicy szpital-
nej inaugurującej spotkanie przewodniczył 
Metropolita Przemyski Ks. Abp Józef Mi-
chalik. Uczestnicy Zjazdu mieli okazję wy-
słuchać wykładu Ks. dra. Zbigniewa Gło-
wackiego, kapelana krośnieńskiego szpitala, 
nt. nauczania Św. Jana Pawła II w odniesie-

29 maja 2014 r. W drugi dzień III Ogólno-
polskiego Zjazdu Szpitali im. Jana Pawła II, 
przewidziano konferencję naukową poświę-
coną współczesnym dylematom zarządza-
nia w ochronie zdrowia. Jak podkreślił Piotr 
Lenik, dyrektor szpitala w Krośnie jednym 
z najważniejszych jest niedoskonały krajo-

niu do osób chorych i cierpiących. Jak pod-
kreśliła reprezentująca nasz szpital Urszula 
Taczała Pełnomocnik Dyrektora ds. Jako-
ści, ostatnie zdanie wykładu było i zawsze 
będzie ponadczasowe – „Nikt od sensu wła-
snego cierpienia nie ucieknie”.

Pierwszym punktem konferencji było 
uroczyste poświęcenie tablicy upamiętniają-
cej kanonizację Ojca Świętego: „W hołdzie 
Świętemu Janowi Pawłowi II – Kanonizo-
wanemu w dniu 27.04.2014 roku” – Krosno 

wy system opieki zdrowotnej, mało satys-
fakcjonujące kalkulacje dotyczące proce-
dur medycznych wykonywanych na rzecz 
pacjentów, mankamenty dotyczące relacji 
na styku pacjent – służba zdrowia. Zwrócił 
także uwagę na duże rozbieżności pomię-
dzy oczekiwaniami społeczeństwa a aktu-
alnymi możliwościami finansowymi placó-
wek zdrowotnych. Patronat honorowy nad 
konferencją objął Marszałek Województwa 
Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, 
Arcybiskup Metropolita Przemyski i Rek-
tor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Red

Około 300 osób uczestniczy-
ło w pikniku rodzinnym dla pracowni-
ków szpitala i ich rodzin, zorganizowany 
z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerw-
ca w Krasnobrodzie. Pompowane mia-
steczko m.in. z trampolina, zjeżdżal-
nią oraz gry, konkursy i zabawy w pełni 
wypełniły czas wszystkim milusińskim. 
Dla tych, którzy chcieli się trochę ogrzać 
przygotowano ognisko z kiełbaskami 
i myśliwskim bigosem. Jak podkreślają 
pracownicy ośrodka oraz Alina Paszko, 
odpowiedzialna za organizację pikniku, 
pogoda w pełni dopisała. Dzieci bawiły 
się cudownie.

Rpank

Ogólnopolski zjazd szpitali im. Papieża Jana Pawła II

Foto U� Majdan
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W dniach 23-25 maja br. pracownicy 
szpitala razem z kapelanem ks. Jackiem Ka-
nią pielgrzymowali do miejsc związanych 
z życiem Św. Jana Pawła II. Pielgrzymka 
była połączona z Ogólnopolską Pielgrzym-
ką Służby Zdrowia do Częstochowy. Już po 
raz czwarty odwiedziliśmy te miejsca. Tra-
sa była nie zmieniona ale i tak każdy wyjazd 
jest inny od poprzedniego o czym świadczy 
fakt, że niektórzy pracownicy pielgrzymo-
wali już kolejny raz. To bardzo miłe, że ks. 
Jacek niestrudzony organizuje te wyjazdy. 
Dziękujemy za to!

Pierwszego dnia byliśmy w Kalwarii 
Zebrzydowskiej gdzie jest przepiękne Sank-
tuarium Pasyjno-Maryjne oo. Bernardynów 
oraz tzw. Polska Jerozolima. To 42 kaplice 
i kościoły dróżek. Tutaj Papież od najmłod-
szych chłopięcych lat pielgrzymował, naj-
pierw z ojcem, później jako ksiądz, biskup, 
kardynał wreszcie Papież.

Drugi dzień – miejsce szczególne – Wa-
dowice, skąd pochodził najbardziej na świe-
cie znany Polak. Zwiedziliśmy Nowe Mu-
zeum – Muzeum Dom Rodzinny Jana 
Pawła II w Wadowicach. Muzeum powsta-
wało stopniowo. Od narodzin pomysłu do 
realizacji marzeń upłynęło wiele lat. Ale tu 
wszystko się zaczęło. Tutaj przyszło na świat 
najmłodsze dziecko Karola Wojtyły seniora 
i Emilii z Kaczorowskich. Tutaj był pierw-

szy dom Papieża. Wielu ludzi przyczyniło 
się do powstania Muzeum. Tak napisał ks. 
Dariusz Raś dyrektor Domu Papieża:

„...Polaków wnoszących w dziedzictwo 
ludzkości swój geniusz było zapewne wielu. 
Mikołaj Kopernik z Torunia, Fryderyk Cho-
pin z Żelazowej Woli, Maria Skłodowska-
-Curie z Warszawy, Lech Wałęsa z Gdańska 
i – największy z nich – Karol Wojtyła – Jan 
Paweł II z Wadowic...” Mamy szczęście 
upamiętniać ich dziedzictwo. To nasze pra-
wo i zarazem wdzięczność wyrażona Bożej 
Opatrzności. Dlatego budujemy im instytu-
ty, centra, muzea, pomniki. W słynnej z go-
ścinności Polsce staramy się również poka-
zać nasze najważniejsze bogactwo: ludzi, 
którzy rozsławili ten kraj. Urodziłem się 
w Wadowicach. Karol Wojtyła. Te słowa to-
warzyszyły pracownikom muzeum w przy-
gotowaniach pierwszej takiej, tożsamościo-
wej relacji z drogi życiowej Karola Wojtyły. 

Pokonaliśmy wiele przeciwności, ludzkich 
niemożności, a nawet pesymizmu. Ale ko-
niec wieńczy dzieło. Chcemy oddać w rę-
ce miliony Polaków i gości zza granicy wy-
stawę, aby jeszcze raz nasz bohater mógł 
powiedzieć: urodziłem się w Polsce, uro-
dziłem się w Wadowicach. I podpisać się: 
Karol Wojtyła - Jan Paweł II”. Zwiedza-
jąc wystawę nikt z nas nie krył wzruszenia. 
W Wadowicach w miłej atmosferze przy ka-
wie jedliśmy pyszne „papieskie” kremówki, 
które za każdym razem smakują lepiej.

Jeszcze tego samego dnia w Godzinie 
Miłosierdzia byliśmy w Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. 
Miejsce to związane jest z życiem i działal-
nością Św. Siostry Faustyny Kowalskiej, 
propagatorki kultu Bożego Miłosierdzia. 
Jest tam nowoczesna bazylika z 77-metro-
wą wieżą widokową.

Z przygodami (ze względu na nowego 
Pana Kierowcę) dotarliśmy do Częstocho-
wy i jak zawsze – pogodny wieczór, Apel 
Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obra-
zu, Droga Krzyżowa na Wałach Jasnej Góry 
z rozważaniami opartymi o życie i naucza-
nie duszpasterza Służby Zdrowia bł. Ks. Je-
rzego Popiełuszko – niezapomniane ducho-
we wrażenia. Następnego dnia o godz. 11.00 
była uroczysta Msza św. na szczycie Jasnej 
Góry, w której uczestniczyły Pielgrzym-
ki Służby Zdrowia z całej Polski, a między 
nimi transparent z napisem „Samodzielny 
Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papie-
ża Jana Pawła II w Zamościu” – to My. Tej 
uroczystej Liturgii przewodniczył abp Jó-
zef Kupny z Wrocławia. W darach zosta-
ły złożone przez lekarzy Tablice Deklaracji 
Wiary. Umocnieni obiadem w Częstocho-
wie odwiedziliśmy jeszcze muzeum Mi-
niatrur sakralnych. Zakończę te wspominki 
jak po pierwszej pielgrzymce: Zadowoleni 
i uśmiechnięci wróciliśmy do Zamościa. Ża-
łujcie, że nie byliście z Nami.

Urszula Borawska

Pielgrzymka dziękczynna za dar kanonizacji Patrona
naszego Szpitala Jana Pawła II
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Odszedł Mecenas Krzysztof Kopaczyński

Ks. Jarosław Cielecki w Szpitalu

24 czerwca pod-
czas Mszy św. w ko-
ściele pw. Matki Bo-
żej Królowej Polski 
w Zamościu poże-
gnaliśmy śp. Krzysz-

tofa Kopaczyńskiego (78 l.), wieloletniego 
radcę prawnego naszego szpitala. Zmarł 
19 czerwca br�

Mecenas Kopaczyński – urodził się 19 
listopada 1936 r. w Kryłowie. Jego rodzi-
ce – Wacław i Janina byli nauczycielami. 
Szczęśliwe i dostatnie dzieciństwo prze-
rwał Mu wybuch II wojny światowej. Jego 
Ojciec został zmobilizowany, a następnie - 
w 1940 r. aresztowany i osadzony w obozie 
koncentracyjnym Oranienburg-Sachsenhau-
sen niedaleko Berlina, gdzie przebywał do 
wyzwolenia w 1945 r. Większość Jego ży-
cia naznaczona była tęsknotą za Ojcem, któ-
ry zmarł w 1948 r. Jako dziecko przeżył też 
utratę rodzinnego domu i majątku wskutek 
ucieczki przed okrucieństwem Ukraińców. 
Był człowiekiem o wielkim sercu, dobrym 
i życzliwym. Zawsze najważniejsze były dla 
Niego więzy krwi i rodzina. Był kochającym 
Synem, Bratem, Mężem, a później wspania-
łym Ojcem i Dziadkiem, który bawił, po-
magał, wspierał, służył radą, motywował 
do działania. Z wykształcenia był prawni-

kiem. Ukończył studia prawnicze na Uni-
wersytecie Warszawskim. Jego marzeniem 
było wykonywanie wolnego zawodu – rad-
cy prawnego. Ukończył aplikację radcow-
ską i uzyskał uprawnienia radcy prawnego. 
Specjalizował się przede wszystkim w pra-
wie cywilnym i prawie pracy. Był człowie-
kiem bardzo aktywnym zawodowo. Praco-
wał nieprzerwanie przez 55 lat. Pracowitość, 
wykształcenie oraz zdolności organizacyj-
ne spowodowały, że sprawnie pokonywał 
kolejne stopnie kariery zawodowej. Zajmo-
wał kierownicze stanowiska, był m.in. pre-
zesem Powiatowego Związku Gminnych 
Spółdzielni w Hrubieszowie, wicepreze-
sem Wojewódzkiego Związku Spółdzielni 
Rolniczych w Zamościu, Dyrektorem Wo-
jewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu We-
wnętrznego w Zamościu. Był też aktyw-
nym działaczem związkowym i społecznym, 
m.in. radnym Rady Miasta w Zamościu. Za 
swoją pracę zawodową i społeczną był wie-
lokrotnie wyróżniany i nagradzany. Otrzy-
mał m. in. Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, od-
znaczenie za zasługi dla województwa za-
mojskiego, odznaczenia za zasługi dla roz-
woju spółdzielczości. Kochał sport. Jego 
ukochaną dyscypliną była piłka nożna. Sam 
grał jako obrońca w drużynie klasy A – Unii 

Hrubieszów. Był też wiceprezesem tego klu-
bu sportowego. Do końca życia pozostał za-
palonym kibicem. Będąc już w szpitalu, 
u schyłku Swego życia, oglądał większość 
meczy rozgrywanych podczas Mistrzostw 
Świata. Jego ulubionym piłkarzem był Leo 
Messi. Bardzo lubił też muzykę, szczegól-
nie opery i operetki. Sam śpiewał ulubione 
fragmenty ciepłym tenorem. Interesował się 
teatrem. W młodości grał w amatorskim ze-
spole teatralnym. Wiele podróżował. Lubił 
zwiedzać ciekawe miejsca zarówno w ojczy-
stym kraju, jak i za granicą. Jego pasją była 
historią, zwłaszcza okres II wojny światowej 
i Powstania Warszawskiego oraz losy jego 
rodziny w tym okrutnym dla Polski okresie. 
Szczególną uwagę poświęcał gromadzeniu 
danych dotyczących dziejów własnej rodzi-
ny. Stworzył dzięki temu drzewo genealo-
giczne rodziny, jednak ze względu na utratę 
w czasie wojny wielu rodzinnych dokumen-
tów było to bardzo trudne. Dbał pieczołowi-
cie o pamiątki rodzinne. Napisał pełne miło-
ści opracowania poświęcone swojemu Ojcu 
i Mamie. Mimo wielu przeciwności losu żył 
intensywnie, barwnie i ciekawie. Był „du-
szą towarzystwa”. Zawsze służył radą i po-
mocą. Gdy odszedł, powstała pustka, której 
nic i nikt nie wypełni. Pogrążona w smutku 
Rodzina.

25 czerwca w kaplicy szpitalnej od-
prawiona została Msza św. z modlitwą 
o uzdrowienie której przewodniczył ks. 

prałat Jarosław Cielecki z Watykanu. Po 
Mszy św. wszyscy wierni zostali namasz-
czeni olejem Św. Charbela. Ksiądz prałat 

odwiedził także pacjentów na oddziałach 
szpitalnych.

Red

Foto R. Pankiewicz
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Myśli odkurzone
Człowiek może się wzbogacić kosztem 
bliźnich, ale ubożeje na własny rachunek.

Horacy Safrin

Cały kłopot polega na tym, że głupcy są 
pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości.

Otto Szmidt

Szczęśliwi godzin nie liczą. Liczą pieniądze.
Tadeusz Gicgier

Red. dr Waldemar Frąk
Zwycięzcą krzyżówki panoramicznej 

ostatniego wydania Biuletynu Szpitalnego 
została Małgorzata Nowak pracująca na 
Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii. Nad prawidłowością losowania czu-
wał mec. Dominik Krzanowski.

Gratulujemy zwycięzcy i zapraszamy 
do udziału w następnych konkursach.

Rozwiązanie krzyżówki




