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Od 21 do 25 wrzeœnia ponad 40 
placówek medycznych w ca≥ej Polsce, 
w tym z województwa lubelskiego 
S a m o d z i e l n y  P u b l i c z n y  S z p i t a l  
Wojewódzki im. Papie¿a Jana Paw≥a II 
w Zamoœciu, przeprowadzi≥o bezp≥atne 
badania profilaktyczne realizowane 
w ramach III Europejskiego Tygodnia 
Profilaktyki Nowotworów G≥owy i Szyi 
„G≥oœno i wyraŸnie – zrozumieæ i przeciw-
dzia≥aæ”. Kampania ma na celu podnie-
sienie œwiadomoœci spo≥eczeñstwa 
nt. choroby, a w konsekwencji zwiêkszenie 
liczby wczesnych rozpoznañ jednego 
z najczêstszych i zarazem najmniej 
znanych nowotworów.

„Akcja cieszy≥a siê bardzo du¿ym 
zainteresowaniem. Do programu zarejest-
rowano telefonicznie (z potwierdzeniem) 
32 osoby, 7 pacjentów nie zg≥osi≥o siê, 

? 20%

 

 

a 129 osób zapisa≥o siê na listê rezerwowπ 
w pierwszym tygodniu po wyemitowaniu 
informacji prasowych. W dniu 23 wrzeœnia 
przebadaliœmy 25 osób. Nale¿y zaznaczyæ, 
¿e u 4 pacjentów stwierdzono zmiany 
podejrzane o proces nowotworowy 
wymagajπce dalszej diagnostyki pog≥êbio-
nej, tj. w≥ókniaka b≥ony œluzowej policzka, 
naciek przegrody nosa, naciek stropu 
nosogard≥a oraz naciek wyrostka zêbodo≥o-
wego. U pozosta≥ych 15 osób stwierdzono 
zmiany wymagajπce leczenia laryngolo-
gicznego”. – mówi Ordynator Oddzia≥u 
Laryngologii dr n. med. Jerzy Zawiœlak. 
I dodaje. –„ Chcia≥bym przy tej okazji 
podziêkowaæ wszystkim zaanga¿owanym 
lekarzom oraz pracownikom oddzia≥u 
i z poradni za œwietnie wykonanπ pracê”. 

W ramach akcji informacyjnej 
nt. Europejskiego Tygodnia Profilaktyki 
Nowotworów G≥owy i Szyi dr J. Zawiœlak 
wyg≥osi≥ wyk≥ad dla lekarzy ró¿nych 
specjalnoœci, a na stronie internetowej 
Szpitala i na FB zamieszono komunikaty 
prasowe. Oprócz tego informacje rozes≥ane 
zosta≥y do szkó≥ ponadgimnazjalnych 
(licea ogólnokszta≥cπce) oraz do zamoj-
skich uczelni wy¿szych i miejscowych 
mediów. Ryszard Pankiewicz.

Oddzia≥ Neurologii z Pod-oddzia≥em 
Udarowym rozpoczπ≥  dzia ≥alnoœæ 
20 listopada 1995 r. Pierwszym ordynato-
rem by≥ dr n. med. Stanis≥aw ¯elazny. 
Nastêpnie oddzia≥em kierowa≥ dr n. med. Andrzej Brodowski .  Od 2002 r. 

Ordynatorem jest dr n. med. Ewa Wierzchowska-Cioch .  Zastêpcami 
Ordynatora byli: dr n. med. Anna Zwolan 
oraz lek. med. Wies≥awa Stêpieñ-Wilczek. 
Od 2011 r. funkcjê tê pe≥ni lek. med. Beata Szajnoga. Od poczπtku dzia≥ania Oddzia≥u 
P i e l ê g n i a r k π  O d d z i a ≥ o w π  j e s t  
mgr Ma≥gorzata Wiater. Do 2004 r. 
funkcjê z-cy Pielêgniarki Oddzia≥owej 
pe≥ni≥a mgr Ewa Kasprzak-Czerwieniec. 
Obecnie funkcjê tê pe≥ni mgr Jadwiga Pietnoczka.  „Wk≥ad w rozwój Oddzia≥u 
ma wieloletni Konsultant Wojewódzki 
ds. Neurologii prof. Zbigniew Stelmasiak, 
który przyczyni≥ siê do zbudowania 
wysokospecjalistycznego Oddzia≥u 
Neurologicznego wraz z Pododdzia≥em 
Udarowym w Zamoœciu. Nasze dzia≥ania 
wspiera≥ i nadal to czyni obecny Konsultant 
Wojewódzki prof. Kondrat Rejdak, 
kierownik Katedry i Kliniki Neurologii 
U M  w  L u b l i n i e ” .  –  p o d k r e œ l a  
E. Wierzchowska-Cioch.
Rocznie na Oddziale hospitalizowanych 
jest ok. 1 700 pacjentów, z tego ok. 600 
dotyczy udarów mózgu. Lekarze Oddzia≥u 
prowadzπ tak¿e leczenie ambulatoryjne 
w Poradni Neurologicznej, w której rocznie 
opiekπ medycznπ objêtych jest ok. 7 tys. 
pacjentów. 

W ramach dzia≥ania Oddzia≥u znajdujπ 
siê Pracownie: EEG Video, EMG 
i Potencja≥ów Wywo≥anych S≥uchowych 
i Wzrokowych. Pracownia EEG powsta≥a 
w 1995 r., jeszcze przed powstaniem 
Oddzia≥u Neurologii. Poczπtkowo istnia≥a 
jako zak≥ad diagnostyki, a nastêpnie zosta≥a 
w≥πczona do struktury organizacyjnej 
Oddzia≥u. Pracownia elektrofizjologiczna 
dzia≥a od 1995 r. Pierwszym pracownikiem 
by≥ œp. dr W≥adys≥aw Do≥omisiewicz. 
„W pracowni wykonywane sπ badania 
przewodnictwa nerwowego, badanie 
miêœni, potencja≥y wywo≥ane, badanie 
EMG pojedynczego w≥ókna miêœniowego. 
W przysz≥oœci chcemy siê zajπæ stymulacjπ 
magnetycznπ przezczaszkowπ. – mówi 
dr S≥awomir Gontarz. Oprócz tego, 
w przypadku diagnostyki i efektów 
leczenia zaburzeñ napadowych zwiπzany-
ch z centralnym uk≥adem nerwowym 
takich jak padaczka, omdlenia, bóle 
i zawroty g≥owy, w pracowni EEG 
wykonuje siê badania czynnoœci mózgu 
EEG i EEG Video pacjentom hospitalizo-
wanym na Oddziale Neurologii oraz 
z innych oddzia≥ów, w tym pacjentom 
ambulatoryjnym. – „W pracowni EEG 
wykonuje siê badania elektromiograficzne, 
badania potencja≥ów wywo≥anych. 
W zakresie diagnostyki nale¿y wymieniæ 
badania elektroneurograficzne tj. prze-
wodnictwa nerwowego. Wykonuje siê je 
stymulujπc nerwy o niewielkim stê¿eniu. 
Badania elektromiograficzne polegajπ 
na badaniu miêœnia elektrodπ ig≥owπ. 

W zakres badañ potencja≥ów wywo≥anych 
wchodzπ badania wzrokowych potencja-
≥ów wywo≥anych w trakcie których pacjent 
obserwuje szachownicê na monitorze. 
Ustalamy w trakcie badanie ew. uszkod-
zenia nerwów wzrokowych. Dodatkowo 
wykonujemy badania s ≥uchowych 
pniowych potencja≥ów wywo≥anych. 
Pacjent w s≥uchawkach s≥ucha trzasków. 
W ten sposób ustalamy uszkodzenie 
s≥uchowych dróg czuciowych w pniu 
mózgu. Wykonujemy badania somatose-
nsorycznych potencja≥ów wywo≥anych, 
w trakcie których nerwy sensoryczne sπ 
stymulowane prπdem o niewielkim 
natê¿eniu. Ustalamy w ten sposób 
uszkodzenie czuciowych dróg centralnych 
oraz badania dermatosonalnych potencja-
≥ów wywo≥anych, które polegajπ na 
stymulacji obszarów skóry unerwianych 
przez poszczególne korzenie nerwowe, co 
pozwala ustaliæ ew. uszkodzenie któregoœ z 
korzeni wychodzπcych z krêgos≥upa 
lêdŸwiowego. W pracowni wykonuje siê 
ok. 400 badañ rocznie”. – mówi dr Micha≥ Feja. I dodaje. – „Obecnie lekarze naszego 
oddzia≥u szkolπ siê w leczeniu spastycz-
noœci poudarowej miêœni koñczyny górnej 
toksynπ botulinowπ. Leczenie ma na celu 
poprawê jakoœci ¿ycia po udarach mózgu. 
W przysz≥oœci planujemy te¿ leczyæ w ten 
sposób dystoniê miêœniowa, spastycznoœæ 
w przebiegu stwardnienia miêœniowego 
oraz migrenowe bóle g≥owy. Bêdzie 
mo¿liwoœæ wykonywania iniekcji toksyny 
botulinowej pod kontrolπ aparatu EMG.

W okresie 20 lat w pracowni EEG 
przebadano ok. 25 tys. pacjentów, z czego 

Dwadzieœcia lat budowania 
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Badania profilaktyczne nowotworów g≥owy i szyi

Dr Frπk z Laurem Pacjenta

Z dniem 1 listopada br. stanowi-
sko kierownika Bloku Operacyjnego 
z Centralnπ Sterylizatorniπ objπ≥ dr Jerzy Wójcik, który do momentu przejêcia 
nowej funkcji by≥ z-cπ Ordynatora 
Oddzia≥u Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii. Zastπpi≥ na tym stanowisku dra Waldemara Dzikiego, który kierowa≥ tπ 
jednostkπ od 2007 r. Panie Doktorze, 
serdecznie gratulujemy i ¿yczymy 
powodzenia. W imieniu ca≥ego zespo≥u 
redakcyjnego – Ryszard Pankiewicz.

Nowy szef Bloku Operacyjnego Dr Waldemar Frπk lekarz Oddzia≥u 
Neurologii z Pododdzia≥em Udarowym 
o r a z  w s p ó ≥ r e d a g u j π c y  B i u l e t y n  
Informacyjny Szpitala, jest posiadaczem 
dyplomu Laur Pacjenta 2014. Nagroda ta 
jest przyznawana przez pacjentów, którzy 
oddajπ swoje g≥osy wysy≥ajπc SMS-y. 
W naszym Szpitalu Dr Frπk wspólnie i dr. 
n. med. Tomasz Romanowicz z-cπ 
Oddzia≥u Chirurgii Ogólnej i Onkolo-
gicznej sπ posiadaczami tego szczególnego 
wyró¿nienia. Gratulujemy i ¿yczymy 
kolejnych sukcesów. Ryszard Pankiewicz.

 wysokospecjalistycznej neurologii w Zamoœciu
KRÓTKO ZE SZPITALA LUDZIE I WYDARZENIA
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Na Oddziale prowadzona jest 

diagnostyka i leczenie schorzeñ demielini-
zacyjnych w ramach Programów 
Lekowych - lekami immunomodulujπc-
ymi. Ponadto, na oddziale prowadzony jest 
Program „Edukacji Dla Pacjenta” 
w zakresie Profilaktyki i Leczenia 
Odle¿yn. „Staramy siê pielêgnowaæ 
naszych pacjentów zgodnie z nowoczesn-
ymi standardami, które obowiπzujπ 
w Polsce i na ca≥ym œwiecie. Na oddziale 
sporadycznie zdarza siê, ¿e pacjent dosta≥ 

odle¿yn. Najczêœ-
ciej mamy do czy-
nienia z sytuacjami, 
w których to pac-
jenci przyje¿d¿ajπ 
do nas z odle¿-
ynami z innych 
szpitali lub bez-
poœrednio z domu”. 
– mówi mgr Ma≥-
gorzata Wiater.

Z liczπcego 39 ≥ó¿ek oddzia≥u jest 
wyodrêbniony 19-≥ó¿kowy Pododdzia≥ 
Udarowy, wyposa¿ony w wysokospecja-
listyczny sprzêt m. in. kardiomonitory, 
respiratory, pompy infuzyjne, holtery RR 
oraz holtery EKG. Dziêki dzia≥alnoœci 
pododdzia≥u oraz zbudowaniu œwietnie 
wykwalifikowanej kadry medycznej 
oddzia≥ w≥πczy≥ siê do „Narodowego 
Programu Leczenia Udarów Mózgu”, a od 
2013 r. wprowadzono do leczenia pacje-
ntów trombolizy do¿ylnej oraz wczesnej 
rehabilitacji poudarowej. – „Wykonaliœmy 

ju¿ ok. 50  tromboliz w ostrej fazie udaru 
mózgu. Szczególnπ uwagê zwracamy na 
kompleksowe leczenie naszych pacjentów. 
Dlatego prowadzimy wczesnπ rehabilitacjê 
chorych po udarach. Rehabilitanci 
pracujπcy na Oddziale ukoñczyli kurs 
„Funkcjonalna Fizjoterapia chorych po 
ogniskowym uszkodzeniu mózgu”. 
Planujemy tak¿e poszerzenie oddzia≥u 
o ≥ó¿ka wczesnej rehabilitacji poudaro-
wej”. – wyjaœnia dr Wierzchowska-Cioch. 

Na oddziale pracuje trzech magistrów 
fizjoterapii. –„Pod naszπ opiekπ jest ok. 40 

Pietnoczka Jadwiga 
Pielêgniarka specjalistka – mgr  Antonow 
Irmina
St. pielêgniarka – Bia≥ek Renata 
Pielêgniarka specjalistka – Budzyñska 
Anna 
St. pielêgniarka – Czuba-¯eliszczak 
Monika
St. pielêgniarka – Chmiel Halina 
St. pielêgniarka – Dyœ Joanna
St. pielêgniarka – Garbarz Magdalena
St pielêgniarka – Górnik Teresa 
St. pielêgniarka – Gradziuk Barbara 
Pielêgniarka specjalistka  – mgr Juœ Aneta 
Pielêgniarka specjalistka – Kap≥on 
Agnieszka 
Pielêgniarka specjalistka – mgr Kielar 
Jolanta 
St. pielêgniarka – Kowalczyk Barbara 
St. pielêgniarka – Koz≥owska Teresa 
St. pielêgniarka – Krukowska Ewa 
St. pielêgniarka – Krzemianowska Edyta 
St. pielêgniarka – Krzysztoñ Renata 
Pielêgniarka specjalistka – Kwika Beata 

Pielêgniarka specjalistka – mgr  £epik 
Violetta 
St. pielêgniarka – Malus Ma≥gorzata
St. pielêgniarka – Mêkal Agnieszka 
Pielêgniarka specjalistka – Misiarz Beata 
St. pielêgniarz – mgr Mróz Ryszard 
St. pielêgniarka – Osiñska Ewa
Pielêgniarka specjalistka – Palonka Dorota 
St. pielêgniarka – P≥otnikiewicz Renata 
Pielêgniarka specjalistka – Popielec Anna 
Pielêgniarka specjalistka – mgr Pupiec 
Monika 
Pielêgniarka specjalistka – Uleryk Anna
St. pielêgniarka – Wojciechowska Anna 
St. pielêgniarka – Za≥uska Joanna 
St. pielêgniarka – ̄ abska Wioletta 
St. pielêgniarka – mgr ¯ybura-Ferêc 
Renata  

mgr Kolimaga Adam 

mgr Zugaj Marta 

mgr Stecka Katarzyna 
mgr Jurczyk Areta

Neurofizjolog

Neurologopeda

Psycholodzy

Technik EEG

Sekretarka medyczna

Fizjoterapeuci 

Referent gospodarczy

Sanitariusz

Salowe

Ja≥oszyñska El¿bieta
mgr Biczak Marta 

mgr Namro¿y Gra¿yna

mgr Duma Bart≥omiej
mgr Kusiak Marcin
mgr £yœ Mariusz

Majkut Alicja

mgr Swatko Tomasz

Jacak Barbara 
Kudyk Gra¿yna 
Malec Krystyna 
Niemczuk  Zofia
Pizun Zofia 
Presz Stanis≥awa 
Baranowska Dorota 

Ryszard Pankiewicz

40% stanowili pacjenci hospitalizowani. 
Od 2012 r. wykonano kilkanaœcie badañ 
polisonograficznych hospitalizowanych na 
Oddziale Kardiologii z opornym nadciœni-
eniem têtniczym w kierunku opturacyjnego 
oddechu sennego. W pracowni pracuje 
dr S≥awomir Gontarz, dr Micha≥ Feja, mgr Marta Biczak, mgr Adam Kolimaga oraz El¿bieta Ja≥oszyñska.

Pracownia powsta≥a w 2008 r. 
Wykonywane w niej sπ badania USG 
Doppler duplex têtnic szyjnych i krêgo-
wych oraz wewnπtrzczaszkowych, a tak¿e 
badania dopplerowskie têtnic tzw. œlepy 
Doppler. Liczba badañ w pracowni ciπgle 
wzrasta poniewa¿ sta≥y siê one jednymi 
z g≥ównych badañ diagnostycznych 
u pacjentów z naczyniowych uszkodzeni-
em centralnego uk≥adu nerwowego. 
–„Diagnozujemy nie tylko mia¿d¿ycowe 
i nie mia¿d¿ycowe patologie têtnic 
domózgowych. Ale równie¿ wykonujemy 
monitorowanie pacjentów w ostrym 
okresie udaru niedokrwiennego mózgu. 
Monitorujemy skurcz naczyñ mózgowych 
w przebiegów krwotoków podpajêczy-
nówkowych, przeprowadzamy diagno-
stykê w kierunku bezpoœredniego 
przecieku z krπ¿enia ma≥ego do du¿ego 
oraz diagnozujemy zatrzymanie krπ¿enia 
mózgowego. Badania wykonujemy przede 
wszystkim dla naszego oddzia≥u, ale tak¿e 
dla potrzeb Oddzia≥u Kardiologii, Chirurgii 
Naczyñ, Neurochirurgii oraz oddzia≥ów 
wewnêtrznych. Z ka¿dym rokiem iloœæ 
badañ wzrasta. W ciπgu ostatnich dwóch lat 
wykonaliœmy ponad 1000 badañ rocznie”. 
– mówi dr Beata Szajnoga.

„Cieszê siê, ¿e kadra oddzia≥u 
ciπgle podnosi swoje kwalifikacje, 
biorπc udzia≥ w ró¿nego typu szkoleniac-
h, kursach, sympozjach, aby œwiadczone 
us≥ugi by≥y na wysokim poziomie. 
Wszczête sπ tak¿e postêpowania 
otwarcia przewodów doktorskich 
lekarzy pracujπcych na naszym 
Oddziale, a jedno jest ju¿ w stadium 
zaawansowanym. Strategicznym 
kierunkiem rozwoju neurologi i  
w Zamoœciu jest tak¿e wdro¿enie 
w najbli¿szym czasie nowatorskiej 
metody leczenia udarów z zastosowa-
niem trombektomii. Ju¿ podjêliœmy 
szerokie dzia≥ania w tym zakresie 
poczπwszy od przygotowania kadry 
medycznej, a sala hybrydowa w szpitalu 
umo¿liwia nam takie leczenie. Moim 
marzeniem jest aby w Zamoœciu 
powsta≥o Centrum Udarowe na najwy¿-
szym poziomie. Optymizmem napawa 
to, ¿e w konfrontacji z innymi oœrodkami 
w kraju jesteœmy notowani w czo≥ówce. 
Potwierdzeniem tego jest wynik 
pierwszego audytu diagnostycznego 
Quick (QUality Improvement of aCute 
ischemic stroKe patient management - 
Poprawa jakoœci zarzπdzania ostrego 
udaru niedokrwiennego mózgu pacjenta  
przeprowadzonego na naszym oddziale 
w bie¿πcym roku. Zgodnie z nim Oddzia≥ 
Neurologii z Pododdzia≥em Udarowym 
w Zamoœciu zosta≥ oceniony jako 
najlepszy w Polsce pod wzglêdem czasu, 
jaki up≥ywa od wystπpienia udaru do 
podjêcia leczenia. Zgodnie z badaniami 
czas ten czêsto przekracza ramy czasowe 
niezbêdne do wdro¿enia skutecznego 
leczenia reperfuzyjnego. I czêsto nie 
udaje siê rozpoczπæ tego leczenia 
w zalecanym czasie „od drzwi do ig≥y”  
wynoszπcym 1 godzinê (z≥ota godzina). 
To ogromy sukces ca≥ego Zespo≥u”. – 
podkreœla dr E. Wierzchowska-Cioch.

)
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17 paŸdziernika br. odby≥a siê 
uroczystoœæ jubileuszu XX – lecia 
Oddzia≥u Neurologii z Pododdzia≥em 
Udarowym Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Wojewódzkiego im. Papie¿a Jana 
Paw≥a II w Zamoœciu. Na obchody 
przyby≥o wielu znamienitych goœci, m.in. 
przedstawiciele w≥adz koœcielnych, 
samorzπdowych i uczelni wy¿szych, 
dyrektorzy i ordynatorzy szpitali, repre-
zentanci organizacji lekarskich i pielêgnia-
rskich oraz sπdownictwa i prokuratury. 

Uroczystoœæ by≥a poprzedzona Mszπ 
œw., której przewodniczy≥ i wyg≥osi≥ 
homiliê ks. bp. Marian Rojek Biskup 
Zamojsko-Lubaczowski. Nastêpnie odby≥a 
siê prezentacja Oddzia≥u Neurologii 
z Pododdzia≥em Udarowym oraz uhonoro-
wane zosta≥y osoby, które wnios≥y 
szczególny wk≥ad w rozwój oddzia≥u. 

Obecny na uroczystoœciach cz≥onek 
Zarzπdu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, w imieniu 
Zarzπdu Województwa Lubelskiego, 
wrêczy≥ odznakê honorowπ „Zas≥u¿ony dla 

Województwa Lubelskiego” Ordynator 
dr n. med. Ewie Zofii Wierzchowskiej-Cioch oraz mgr Pielêgniarce Oddzia≥owej Ma≥gorzacie Wiater. Ponadto, Zarzπd 
Województwa podjπ≥ uchwa≥ê o przyznan-
iu Medalu Pamiπtkowego Województwa 
Lubelskiego nastêpujπcym osobom: 
dr n. med. Ma≥gorzacie Bulak-Mazurek, 

mgr Adamowi Kolimadze, mgr Gra¿ynie Urszuli Namro¿y oraz lek med. Beacie Antoninie Szajnodze. W imieniu Rady 
Spo≥ecznej Szpitala gratulacje wraz listem 
okolicznoœciowym z≥o¿y≥ przewodnicy Bogdan Kawa≥ko. Oprócz tego dyrektor 
Szpitala Andrzej Mielcarek wrêczy≥ listy 
uznania pracownikom oddzia≥u: lekarzom 
– dr n. med. Ewie Wierzchowskiej-Cioch, 
Beacie Szajnodze, dr. n. med. Ma≥gorzacie 
Bulak-Mazurek, Lechowi Zajπcowi, S≥awomirowi Gontarzowi, Walde-marowi Frπkowi, Magdalenie Piwo-warskiej, Iwonie £yp, Micha≥owi Feja; 
pielêgniarkom – mgr Ma≥gorzacie Wiater, 
mgr Jadwidze Pietnoczka, mgr Irminie Antonow, Annie Budzyñskiej, Barbarze Gradziuk, mgr Anecie Juœ, Barbarze Kowalczyk, Teresie Koz≥owskiej, Renacie Krzysztoñ, mgr Wiolettcie £epik, Ma≥gorzacie Malus, Agnieszce Mêkal ,  Beacie Misiarz ,  Renacie P≥otnikiewicz; neurofizjologowi – 
mgr Adamowi Kolimadze; technikom EEG 
– El¿biecie Ja≥oszyñskiej, mgr Marcie Biczak; sekretarce – mgr Gra¿ynie 
Namro¿y; referentowi gospodarczemu – Alicji Majkut;  salowym – Zofii Niemczuk, Gra¿ynie Kudyk oraz 
sanitariuszowi mgr Tomaszowi Swatko.

Szczególne podziêkowania za pomoc 
i wsparcie w budowaniu fundamentów 
oddzia≥u odebra≥ prof. dr hab. n. med. Zbigniew Stelasiak, wieloletni Konsultant 
ds. neurologii.

„Serdecznie gratulujê dr Ewie 
Wierzchowskiej-Cioch i personelowi za to, 
¿e w stosunkowo krótkim czasie uda≥o siê 
doprowadziæ oddzia≥ do tak dobrego 
funkcjonowania. Wspó≥czesna neurologia 
szpitalna jest to opieka nad pacjentem 
z udarem mózgu. U pañstwa to leczenie 
znakomicie siê rozwija. Widaæ to zw≥a-
szcza po parametrach pacjentów leczonych 
trombolitycznie. Z roku na rok jest ich 
coraz wiêcej. W tej chwili liczby ju¿ 
spe≥niajπ standardy œwiatowe. Patrzπc 
w przysz≥oœæ, leczenie trombolizπ do¿ylnπ 
w pewnym sensie zamyka okres dwudzies-
tolecia. Tak siê sk≥ada, ¿e w tym roku 
obchodzimy dwudziestolecie wydania 
pierwszych publikacji, które da≥y pozyt-
ywne wyniki. Równie¿ w 2015 roku 
ukaza≥y siê badania pokazujπce pozytywne 
wyniki trombektomii mechanicznej, która 
jest kolejnπ propozycjπ, poza trombolizπ 
do¿ylnπ, którπ mo¿emy zaproponowaæ 
pacjentowi. Oczywiœcie, ¿eby to leczenie 
skutecznie wdro¿yæ musimy stworzyæ sieæ 
oœrodków udarowych wysokospecjalist-
ycznych. Niestety nie uda siê tego zrobiæ 
w oœrodku bez doœwiadczenia i umiejêtn-
oœci. Tych oœrodków w skali kraju nie musi 
byæ tyle co oddzia≥ów udarowych, tj. ok. 
150-170. Oczywiœcie na tym tle Pañstwa 
oœrodek jest wiodπcym. Chcemy stworzyæ 
sieæ centrów udarowych. Docelowo by≥oby 
to ok. 30 takich oœrodków w kraju. 
I Zamoœæ bardzo dobrze wpisuje siê 
w geografiê, poniewa¿ na Pañstwa terenie 
sπ du¿e oœrodki szpitalne i akademickie 
w Lublinie i Rzeszowie. Dlatego te¿, ¿eby 
pacjenci mogli otrzymaæ skuteczne 
leczenie jakim jest mechaniczne usuwanie 
skrzeplin z du¿ych naczyñ w udarze 

niedokrwiennym mózgu, jest zasadne ¿eby 
taki oœrodek u Pañstwa w szpitalu te¿ siê 
rozwinπ≥. I myœlê, ¿e sπ na to bardzo du¿e 
szanse. Zwarzywszy, na entuzjazm zespo≥u 
i dr Ewy Wierzchowskiej-Cioch, jesteœcie 
Pañstwo na to skazani. Oczywiœcie jest to 
wielkie wyzwanie organizacyjne.  
Obejmuje ono wspó≥pracê wielu specjali-
stów, w tym: neurologów i neuroradiolo-
gów oraz specjalistów zajmujπcych siê 
interwencjami wewnπtrznaczyniowymi 
w g≥owie czyli neurologów i neurochirurg-
ów, a tak¿e zespo≥u radiologicznego. Bez 
dobrej radiologii wspó≥czesna opieka nad 
pacjentem z udarem mózgu nie istnieje. 
Jest to tak¿e du¿e wyzwanie dla ca≥ego 
szpitala, ¿eby pacjent móg≥ otrzymaæ to 
leczenie jak najszybciej. Kolejna sprawπ 

jest rehabilitacja, która u Pañstwa siê 
rozwija. Wiemy, ¿e bez rehabilitacji 
leczenie ostrej fazy udaru mózgu nie ma 
sensu. Odsy≥ajπc pacjenta do domu 
z deficytem neurologicznym tracimy ten 
efekt, który uzyskamy poprzez tromblizê 
do¿ylnπ czy mechanicznπ trombektomiê. 
W tak szczególnym dniu ¿yczê Pañstwu 
sukcesów i tego aby te dwie ga≥êzie opieki 
udarowej u Pañstwa rozwinê≥y siê na 
wysokim poziomie. Bêdê Pañstwa 
wspiera≥ osobiœcie i merytorycznie”. – 
mówi dr hab. n. med. Adam Kobayashi, 
kierownik Centrum Interwencyjnego 
Leczenia Udaru Mózgu i Chorób 
Naczyniowych Mózgu, Instytut Psychiatrii 
i Neurologii w Warszawie.

Uroczystoœæ jubileuszu XX - lecia Oddzia≥u Neurologii z Pododdzia≥em Udarowym                 
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Uroczystoœci towarzyszy≥a sesja 
naukowa,  której  przewodniczyl i :  
Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii 
prof. dr hab. n. med. Kondrat Rejdak oraz 
prof. Zbigniew Stelmasiak. Wyk≥ady 
wyg≥osili znani i wybitni specjaliœci: prof. 
Kondrat Rejdak, prof. dr hab. n. med. Anna Grzywa ,  dr  hab.  n.  med. Anna Szczepañska-Szerej oraz dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok.

Uroczystoœæ zwieñczy≥a kolacja, którπ 
uœwietni≥ wspania≥y koncert muzyczny 
z udzia≥em Piotra Stopy (fortepian) 
Dyrektora Pañstwowej Szko≥y Muzycznej 
I i II Stopnia im. Karola Szymanowskiego 
w Zamoœciu, Emi Ueno-Stopy (skrzypce) 
oraz Micha≥a Stopy (wiolonczela). - „Tym 
wystêpem chcia≥em z≥o¿yæ podziêkowania 
i ho≥d lekarzom oraz personelowi Szpitala. 
¯yjê dziêki pomyœlenie przeprowadzonej 
operacji w naszym szpitalu. Wraz ze mnπ 
wystêpuje mój syn wraz z ¿ona. Jest to dla 
mnie symboliczne, poniewa¿ dziêki 
uratowaniu ¿ycia mog≥em cieszyæ siê na ich 
œlubie, a oni swojπ grπ chcπ podziêkowaæ za 
to, ¿e jestem z nimi”. – we wstêpie 
do koncertu powiedzia≥ Piotr Stopa. 

Po koncercie i kolacji, w oprawie muzycz-
nej  Hetmañskich Sarmatów oraz 
z udzia≥em Ordynator Oddzia≥u dr Ewy 
Wierzchowskiej-Cioch i Marsza≥ka 
Arkadiusza Bratkowskiego, dokonano 
podzielenia wspania≥ego stukilogramo-
wego tortu jubileuszowego. 

Ryszard Pankiewicz
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Jesteœmy jeszcze w atmosferze 

uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych 
i w miesiπcu listopadzie, czêœciej ni¿ 
zwykle, myœlimy o naszych zmar≥ych – 
udajemy siê na cmentarze, wspieramy ich 
naszπ modlitwπ i prosimy o wsparcie 
w naszej codziennoœci, nieraz bardzo 
trudnej.

Przed nami Adwent, czas radosnego 
oczekiwania na przyjœcie Jezusa 
Chrystusa. Kolejny etap w ¿yciu.  Etap, w 
czasie którego mo¿emy siê szczególne 
przygotowaæ, uwra¿liwiæ, by nie przegapiæ 
przyjœcia Chrystusa do naszego serca. Aby 
nie tylko w czasie Bo¿ego Narodzenia, lecz 
ka¿dego dnia widzieæ Go w innym 

W dniach 3-5 listopada br. na Jasnej 
Górze odby≥y siê Rekolekcje Ksiê¿y 
Kapelanów Szpitali, Domów Pomocy 
Spo≥ecznej i Hospicjum. Refleksjami 
biblijnymi podczas tegorocznych dni 
skupienia z Kapelanami dzieli≥ siê 
ks. dr Krzysztof Wons z Krakowa. Wœród 
uczestników by≥ ks. bp Stefan Regmunt, 
odpowiedzialny w Konferencji Episkopatu 
Polski za S≥u¿bê Zdrowia i ks. prof. S t a n i s ≥ a w  Wa r z e s z a k  K r a j o w y  
Duszpasterz S≥u¿by Zdrowia, oraz oko≥o 
150 Kapelanów z ca≥ej Polski. Z Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej udzia≥ wziê≥o 
4 Ksiê¿y Kapelanów. – „Którzy jesteœmy 
najbli¿ej o≥tarza, którzy ocieramy siê o cud 
Bo¿ego mi≥osierdzia (…). Kiedy jako 
kapelani wiedzπc, ¿e nie mamy nic z siebie, 
a jesteœmy tak blisko, ¿e Jezus nas postawi≥ 
jako pierwszych przy stole, mo¿emy 
doœwiadczyæ, jak wielkie jest jego 
mi≥osierdzie. I doœwiadczajπc tej darmowej 
mi≥oœci, kompletnie darmowej, dopiero 
wtedy mo¿emy g≥osiæ jπ innym. Nigdy 
bardziej jestem ksiêdzem, jak wtedy, kiedy 
czuje siê naprawdê ubogi, u≥omny, 
niewidomy i chory. Nigdy bardziej 
pomagam ludziom w konfesjonale, tym 
ubogim, u≥omnym, niewidomym i chorym, 
którzy przychodzπ siê spowiadaæ, jak 
wtedy, kiedy sam pierwszy takim siê czujê. 
I wy lepiej to wiecie ode mnie, którzy 

Rozwiπzanie krzy¿ówki
Zwyciêzcπ krzy¿ówki panorami-

cznej ostatniego wydania Biuletynu 
Szpitalnego zosta≥a Marzena Brzezicka 
z Oddzia≥u Chirurgii Naczyniowej. 
Losowanie odby≥o siê w obecnoœci mec. 
Dominika Krzanowskiego.

G r a t u l u j e m y  z w y c i ê z c y  
i zapraszamy do udzia≥u w nastêpnych 
konkursach. 

Red.

18 listopada br. o godz. 14.00 
w kaplicy szpitalnej odprawiona zosta≥a 
M s z a  œ w.  w  i n t e n c j i  z m a r ≥ y c h  
pracowników naszego Szpitala. Serdecznie 
dziêkujemy za wspólnπ modlitwê.

Kapelani.
Odeszli od nas:
Kazimiera Turzyniecka (1999) – 

Sanitariusz
Edyta Æwik (1999) – Po≥o¿na
dr Zbigniew Dudek (2000) – Lekarz
Zofia Borowiec (2001) – Sanitariusz
mgr in¿. Marian Kusznierowski (2002) – 

Elektryk
Zdzis≥awa Zalewska (2002) – Salowa
Teresa B≥êdkowska (2003) – Pielêgniarka
Marian Batyra (2005) – Automatyk
Ewa Ziemian (2007) – Pielêgniarka
Katarzyna Baj (2007) – Pielêgniarka
Agata Wo≥oszyn (2007) – Referent 

ds. zaopatrzenia
Jerzy Dziêgiel (2008) – Mechanik
dr Grzegorz Winniczuk (2008) – Lekarz
dr Tomasz Teresiñski (2008) – Lekarz
Zofia Kalinowska (2008) – Salowa
dr W≥adys≥aw Do≥omisiewicz (2009) – 

Lekarz

Msza œw. za zmar≥ych 
dr Anna Kaczurba (2009) – Lekarz
Bernardyna Œwirgoñ (2010) – Pielêgniarka
Krystyna Mazurek (2010) – Pielêgniarka
prof. n. med. Jerzy Michalak (2010) – 

Lekarz
dr Ewa Kamiñska (2011) – Lekarz
Edward Zarêbski (2011) – Elektryk
Piotr Wójtowicz (2011) – Specjalista 

ds. BHP
dr Anna Æwirzeñ (2012) – Lekarz

dr Jerzy Mazur (2012) – Lekarz
dr Cezary Mazurkiewicz (2012) – Lekarz
Jadwiga Zezula (2012) – Pielêgniarka 
Wies≥aw Stopa (2012) – Starszy inspektor 

ds. eksploatacji i kontroli jakoœci
Arnold Ohde (2014) – Technik serwisowy 
urzπdzeñ medycznych
Krzysztof Kopaczyñski (2014) – Radca 

prawny
Krystyna Nowak (2014) – Sanitariusz

Myœli odkurzone
od poniedzia≥ku do piπtku 

w godz. 8.00-17.00

w soboty i niedziele 

w godz. 10.00-15.30
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Serdecznie zapraszamy na 

smaczne œniadania (nowoœæ!), 

posi≥ki, ciasta w≥asnej produkcji.

Red. dr Waldemar Frπk

Dziel z innymi swój chleb, a lepiej bêdzie ci 
smakowa≥.

Phil Bosmans

¯e wszystko mija wiadomo 
ju¿ w m≥odoœci,
lecz jak szybko wszystko mija, 
doœwiadcza siê dopiero na staroœæ.

Marie von Ebner-Eschenbach

Daj drugiemu dojœæ do g≥osu 
– przecie¿ wiesz, co chcesz 
powiedzieæ, a nie wiesz co 
powie ten drugi, wiêc to 
powinno byæ dla ciebie ciekawsze.

Magdalena Samozwaniec

Adwent - Czas Przemiany serc
cz ≥owieku. Prze¿ywanie Adwentu 
powinno nas mobilizowaæ do uporzπd-
kowania swego wnêtrza tak, aby powitaæ 
Pana czystym sercem. Okres  ten, to czas 
nawrócenia, by jeszcze raz, ale ju¿ g≥êbiej 
i pe≥niej, przebyæ drogê Jezusa, która jest 
drogπ Koœcio≥a.

Niech rozpoczynajπcy siê Adwent 
bêdzie dla nas czasem zatrzymania siê 
i zastanowienia. Dokπd biegniemy, gdzie 
tak pêdzimy? Tak nam czasu ciπgle brak. 
Dokπd siê spieszymy, o czym myœlimy? Co 
w naszym ¿yciu ma wartoœæ? Wspó≥czesny 
œwiat nie umie siê zatrzymaæ. Œwiat nie 
umie czekaæ. Wszyscy za czymœ gonimy. 
Biegniemy … bo inni biegnπ. Zapominamy 

o tym co wa¿ne, a mo¿e najwa¿niejsze. Na 
to pytanie musisz odpowiedzieæ sobie sam 
w swoim sercu. I po to w≥aœnie jest, to 
niezwyk≥e zatrzymanie siê. Spójrzmy na 
nasze ¿ycie duchowe. Potrzebujemy 
ciπg≥ej odnowy i sta≥ego nawracania do 
Boga. Przygotujmy siê na spotkanie z Nim 
c i π g l e  d o  n a s  p r z y c h o d z π c y m :  
w Eucharystii, w Noc Bo¿ego Narodzenia.

WeŸmy na adwentowπ drogê ¿ywπ 
wiarê, mocnπ nadziejê i gorπcπ mi≥oœæ. Nie 
lêkajmy siê trudów i zawierzmy Matce 
Bo¿ej czas adwentowej PRZEMIANY 
NASZYCH SERC.

Ks.Czes≥aw Koraszyñski - Kapelan SzpitalaKapelani szpitalni w czasie æwiczeñ duchowych 
stykacie siê codziennie z tajemnicπ 
ludzkiego cierpienia, którzy spotykacie 
ludzi na ≥o¿u boleœci, czêsto przygwo¿-
d¿onych do ≥ó¿ka, którzy mogπ jedynie 
wo≥aæ do nieba w swoim cierpieniu, wy 
jesteœcie wtedy pierwsi przy o≥tarzu, bo 

o≥tarz jest wtedy tam, gdzie jest ≥ó¿ko 
cierpiπcego. To jest o≥tarz Jesusa 
Chrystusa”. - powiedzia≥ ks. dr Wons. Apel 
Jasnogórski poprowadzi≥ bp Stefan 

Regmunt. Za ksiêdzem rekolekcjonistπ 
wskaza≥, ¿e kapelani szpitalni sπ w czasie 
æwiczeñ duchowych „pacjentami Jezusa”. 
– „Jezus (…) dokonuje tak, jak kiedyœ 
w Jerozolimie, kiedy przebywa≥ wœród 
chorych, s≥abych, niepe≥nosprawnych, 
cudów. Swojπ mocπ umacnia ich wiarê, 
serce, wolê, umys≥. Uzdalnia do odpow-
iedzialnych decyzji, pomaga byæ nadal 
wiernymi swemu powo≥aniu. Pomaga byæ 
gorliwymi s≥ugami chorych i cierpiπcych, 
umacnia ich mi≥oœæ i pobudza do œwiêtoœci. 
Wyproœ nam odwagê wspó ≥pracy 
z Jezusem. Maryjo-Zawierzamy Tobie, 
ca≥e nasze pos≥ugiwanie. Chcemy wyje-
chaæ stπd umocnieni w wierze, nape≥nieni 
nadziejπ i przekonani, ¿e tylko w Bogu 
Trójjedynym jest sens naszego trudu, 
Ÿród≥o prawdziwego szczêœcia i radoœci 
i droga do ¿yciowego zwyciêstwa”. 

Ks. Czes≥aw Koraszyñski

Diecezjalny Duszpasterz S≥u¿by Zdrowia
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