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Andrzej Mielcarek
Człowiekiem Roku 2017

Ryszard Pankiewicz powołany do Wojewódzkiej 
Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Jolanta Bochen ze szpitala „papieskiego”
najlepszą Położną w Województwie Lubelskim

Andrzej Mielcarek, Dyrektor Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala Wojewódz-
kiego im. Papieża Jana Pawła II w  Zamo-
ściu, wygrał plebiscyt Człowiekiem Roku 
2017 zorganizowany przez dziennik Kurier 
Lubelski w kategorii Samorządność i  Spo-
łeczność Lokalna-Zamość. Dyrektor został 

Adwokat, dr n. prawn. 
Ryszard Pankiewicz, 
z-ca dyrektora ds. Stra-
tegii Rozwoju, Marke-
tingu i  Komunikacji 
naszego Szpitala został 
powołany przez Woje-
wodę Lubelskiego na 
członka Wojewódz-

kiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach 
Medycznych. W  skład Wojewódzkiej Ko-
misji drugiej kadencji 2018-2024 wcho-

nominowany za zajęcie III miejsca w ogól-
nopolskiej klasyfikacji szpitali w  rankingu 
„Bezpieczny Szpital Przyszłości”.

Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!

RPank.

dzi 16 członków, w  tym kandydaci zgło-
szeni przez samorządy zawodowe lekarzy, 
lekarzy dentystów, pielęgniarek i  położ-
nych oraz diagnostów laboratoryjnych, 
mających siedzibę na terenie wojewódz-
twa lubelskiego, oprócz tego kandydaci 
zgłoszeni przez samorządy zawodowe ad-
wokatury oraz samorządów radców praw-
nych, mających siedzibę na terenie woje-
wództwa lubelskiego a  także kandydaci 
zgłoszeni przez organizacje społeczne, 
działające na terenie województwa lubel-

skiego na rzecz praw pacjenta. Ponadto, 
w  skład Komisji wchodzą osoby powoła-
ne przez Ministra Zdrowia oraz Rzeczni-
ka Praw Pacjenta. Wojewódzka Komisja 
do Spraw Orzekania o  Zdarzeniach Me-
dycznych w  Lublinie orzeka o  zdarzeniu 
medycznym lub jego braku, będących na-
stępstwem udzielania świadczeń zdrowot-
nych  w  szpitalu  w  rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej.
Gratulujemy! DKrzan.
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„Położna na medal” – pod takim ha-
słem odbyła się nowa edycja konkursu na 
najlepszą Położną w kraju i poszczególnych 
województwach, organizowanego od czte-
rech lat przez Akademia Malucha Alan-
tan. Pierwsze miejsce w województwie lu-
belskim zdobyła Położna Jolanta Bochen 
z  Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II 
w Zamościu, która uzyskała 582 głosy. Pa-
ni Jolanta w zawodzie Położnej pracuje już 
30 lat, w tym 11 na sali porodowej Oddzia-
łu Ginekologiczno-Położniczego i Patologii 
Ciąży w zamojskim Szpitalu. Głównym ce-
lem prowadzonej kampanii jest zwrócenie 
uwagi na kwestie związane z koniecznością 
podnoszenia standardów i  jakości opieki 
okołoporodowej w Polsce poprzez edukację 
i promocję dobrych praktyk. Pomysłodaw-
cą akcji jest Akademia Malucha Alantan, 
która od lat angażuje się w  propagowanie 
bezpiecznego i  zdrowego stylu życia dzie-
ci i rodziców oraz podnoszenie świadomo-
ści społecznej związanej z opieką okołopo-
rodową i wychowaniem dzieci. Red.
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Minister Zdrowia dotuje zakup aparatury medycznej

W Zamościu wykonuje się najwięcej na świecie
zabiegów przezżylnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych!

W  ramach „Narodowego Programu Wy-
równywania Dostępności do Profilaktyki i  Le-
czenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego 
POLKARD na lata 2017-2020” Szpital został do-
posażony w  najnowocześniejszą aparaturę me-
dyczną. Zakupione zostały dwa mobilne apara-
ty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do operacji 
wewnątrznaczyniowych dla potrzeb Oddziału 
Chirurgii Naczyniowej i  Oddziału Kardiologii 
na łączną kwotę ponad 2,1 mln. zł. (dotacja Mi-
nisterstwa Zdrowia w wysokości ok.1,4 mln. zł., 
wkład własny ok. 722 tys. zł.).

Doposażona została hybrydowa sala ope-
racyjna na potrzeby chirurgii naczyniowej, 

Na koniec 2017 r. w Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła 
II w  Zamościu wykonano 600-ny zabieg prze-
zżylnego usuwania zużytych elektrod wewnątrz-
naczyniowych bez powikłania śmiertelnego. 
Zabieg przeprowadzono u  73-letniej pacjentki 
z Kielc. Należy podkreślić, że na zabiegi te przy-
jeżdżają pacjenci z całej Polski (ok. 70% pacjen-
tów spoza województwa lubelskiego). Według 
dostępnych źródeł zamojski ośrodek wykonuje 
najwięcej tego typu zabiegów na świecie.

Zabiegi przezżylnego usuwania zużytych 
elektrod wewnątrznaczyniowych charakteryzu-
ją się dużą skalą trudności i są obarczone wyso-
kim ryzykiem. W zamojskim Szpitalu aby unik-
nąć powikłań zastosowano nową (hybrydową) 
organizację zabiegów TLE. Wykonywanie tych 
zabiegów łączy dziedziny elektrokardiologii, kar-
diologii inwazyjnej i  kardiochirurgii. Hybrydo-
wość ta w podejściu do tego zagadnienia mogła 
być wdrożona ponieważ wypracowano zamojski 
model współpracy Oddziału Kardiologii z  Od-
działem Kardiochirurgii. – „Podczas wspólnych 
przygotowań do pierwszych zabiegów starali-
śmy się stworzyć taki schemat organizacyjny, któ-
ry pozwalałby na zapewnienie możliwie jak naj-
większego stopnia bezpieczeństwa pacjenta. Ba-
zuje on na aktualnych zaleceniach amerykań-
skich i europejskich towarzystw naukowych (He-
art Rhythm Society-HRS, American Heart As-
sociation-AHA, European Heart Rhytm Asso-
ciation-EHRA) oraz dostępnym piśmiennictwie 
naukowym, które nie pozostawiają wątpliwości – 
tylko ścisła współpraca kardiologa, kardiochirur-
ga i anestezjologa oraz personelu pomocniczego 
pozwoli na maksymalizację poziomu bezpieczeń-
stwa. Schemat organizacyjny zabiegów przezżyl-

kardiologii i  kardiochirurgii w  aparat ultra-
sonograficzny z  możliwością przezprzełyko-
wej oceny układu krążenia za ok. 400  tys. zł. 
(dotacja Ministerstwa Zdrowia w  wysokości 
ok. 260 tys. zł., wkład własny w kwocie 140 tys. 
zł.). Oprócz tego doposażenie Szpitala uzu-
pełnił echokardiograf dla poradni kardiolo-
gii dziecięcej za prawie 240 tys. zł (dotacja Mi-
nisterstwa Zdrowia w  wysokości 160  tys. zł., 
wkład własny w  kwocie 75  tys. zł). Ponadto, 
Szpital w  ramach otrzymanej dotacji celowej 
zaopatrzył się w  najnowocześniejszą aparatu-
rę medyczna (m.in. inkubatory i  inny specja-
listyczny sprzęt) dla potrzeb Oddziału Neo-

nego usuwania elektrod (zabiegi TLE – ang. tran-
svenous lead extraction) w  Oddziale Kardiochi-
rurgii ma na celu zapewnienie możliwie najwięk-
szego stopnia bezpieczeństwa operowanego pa-
cjenta. Pierwszym elementem tego schematu jest 
miejsce wykonywania zabiegów TLE – wszystkie 
są przeprowadzane na bloku operacyjnym, z peł-
nym wynikającym z tego miejsca rygorem utrzy-
mania czystości i  sterylności. Większość proce-
dur wykonywana jest w nowoczesnej sali hybry-
dowej (zabiegi skomplikowane, o dużym poten-
cjalnie stopniu ryzyka), pozostałe na sali opera-
cyjnej kardiochirurgicznej wyposażonej w radio-
logiczne ramię C. Obie te sale są w  pełni przy-
stosowane do wszelkich czynności chirurgicz-
nych, zapewniając maksymalny poziom steryl-
ności i  bezpieczeństwa” – mówi Łukasz Tułec-
ki, Ordynator Oddziału Kardiochirurgii. I doda-
je. – „Drugim ważnym elementem zabiegów TLE 
jest zespół operacyjny. W  Zamościu procedurę 
wykonuje kardiochirurg z  kardiologiem pracu-
jący ramię w ramię przy stole operacyjnym, nad 
znieczuleniem ogólnym czuwa wyspecjalizowa-
ny kardioanestezjolog, doświadczony w  prowa-
dzeniu pacjentów o  dużym ryzyku sercowo-na-
czyniowym. Przebieg każdego zabiegu monito-
rowany jest przez kardiologa echokardiografistę 
przy pomocy echokardiografii przezprzełykowej. 

natologii za ok. 1,8 mln. zł (dofinansowanie 
w wysokości ok. 1,75 mln. zł, wkład własny ok. 
308 tys. zł.).

Ponadto, w ramach programu polityki zdro-
wotnej ,,Program polityki zdrowotnej służą-
cy wykonywaniu programu kompleksowego 
wsparcia rodzin ,,Za Życiem” na lata 2017-2021” 
Szpital pozyskał dotację z  Ministerstwa Zdro-
wia w wysokości ok. 143 tys. zł., na zakup sprzę-
tu komputerowego oraz narzędzi informatycz-
nych umożliwiających koordynację udzielanych 
świadczeń przez poradnie neonatologiczno-pe-
diatryczne.

Red.

Do tego dochodzi grupa ludzi, którzy albo bez-
pośrednio wspierają zespół operujący albo stano-
wią zabezpieczenie na wypadek powikłań wyma-
gających nagłej interwencji kardiochirurgicznej. 
W sumie do każdego zabiegu TLE zaangażowany 
jest zespół 12 osób”.

Należy zaakcentować, że w  Zamościu te 
zabiegi są wykonywanie w  skomplikowanych 
przypadkach, które nie są podejmowane w  in-
nych ośrodkach w  kraju. Jest to możliwe dzię-
ki ścisłej współpracy podjętej z Prof. Andrzejem 
Kutarskim, autorytetem w tej dziedzinie medy-
cyny, oraz przy wsparciu dra hab. Andrzeja Kle-
inroka, Ordynatora Oddziału Kardiologii za-
mojskiego Szpitala. Dodatkowo, wykonywanie 
opisywanych zabiegów w wielospecjalistycznym 
Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu, ma jeszcze 
jedną niezaprzeczalną zaletę – na miejscu są do-
stępni specjaliści z innych dziedzin, którzy w ra-
zie potrzeby wspierają operujący zespół, m.in. 
nefrolodzy (dostępność leczenia nerkozastęp-
czego 24 godziny na dobę), chirurdzy naczynio-
wi, angiolodzy czy radiolodzy naczyniowi (le-
czenie powikłań naczyniowych, niedrożności 
żył centralnych klatki piersiowej wynikających 
z przewlekłej obecności elektrod w układzie żyl-
nym), czy też specjaliści do spraw zakażeń, któ-
ry konsultują wszystkie przypadki infekcyjnego 
odelektrodowego zapalenia wsierdzia czy infek-
cji miejscowych pod kątem antybiotykoterapii.

Szczegóły dotyczące zabiegów przezżylne-
go usuwania zużytych elektrod wewnątrznaczy-
niowych wykonywanych w  SP Szpitalu Woje-
wódzkim w Zamościu im. Papieża Jana Pawła II 
w Zamościu, można obejrzeć w materiałach fil-
mowych zamieszczonych na stronie interneto-
wej Szpitala: szpital.zam.pl. Red.

Doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny za prawie 5 mln. zł.
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Warto wiedzieĆ

wiodącym było „Bezpieczeństwo przetwa-
rzania danych medycznych w  kontekście 
unijnej reformy ochrony danych osobo-
wych”. Wykład został zaprezentowany przez 
Panią mecenas Sylwię Ratajczyk (Kancela-
ria Radcy Prawnego Sylwia Ratajczyk War-
szawa) oraz Panią Katarzynę Maćkowską – 
Specjalistę ds. Bezpieczeństwa z Poznania. 
Przytoczono następujące przykłady naru-
szeń:
 Dostęp do danych medycznych osób 

nieuprawnionych.
 Brak upoważnienia do przetwarzania 

danych medycznych.
 Uzyskiwanie informacji o  stanie zdro-

wia pacjenta w obecności osób trzecich.
 Przenoszenie zabezpieczonej doku-

mentacji medycznej.
 Wysyłanie wiadomości zawierających 

dane medyczne poczta elektroniczna 
bez zapewnienia poufności.

 Złamanie zasady czystego biurka, czyste-
go ekranu (niezabezpieczony dostęp do 
informacji o stanie zdrowia pacjentów).

 Brak umów powierzenia przetwarzania 
danych bądź źle sformułowane umowy 
z partnerami.

 Niezabezpieczenie danych na dyskach 
przed dostępem osób serwisujących 
sprzęt.

Zajęcia w  drugim dniu poprowadził 
Pan Andrzej Warunek – Kierownik Dzia-
łu Standaryzacji Centrum Monitorowania 
Jakości w  Ochronie Zdrowia w  Krakowie. 
Uczestnicy skupili się na kwestiach zwią-
zanych z corocznym rankingiem szpitali, 

W  dniach 24-26.01.2018 r. odbyła się 
piętnasta edycja szkolenia dla członków 
Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akre-
dytowanych w  Piotrkowie Trybunalskim. 
W spotkaniu udział wzięło ponad 80 uczest-
ników. 

Pierwszego dnia zajęcia rozpoczęły się 
w  godzinach popołudniowych, a  tematem 

badaniem satysfakcji pacjentów oraz au-
toryzacji. 
Zajęcia warsztatowe były skupione na 
próbie wypracowania kryteriów autory-
zacji w następujących obszarach:
 Infrastruktura i  środowisko opieki 

zdrowotnej.
 Utrzymanie higieny i zwalczanie zakażeń.
 Gospodarowanie zasobami ludzkimi, 

materiałowymi i finansowymi.
 Procesy diagnostyczno-lecznicze.
 Bezpieczeństwo informacji wrażliwych 

dla pacjentów.
 Realizowanie wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości i  bezpieczeństwo 
pacjentów.

 Efektywność ekonomiczna.

Doświadczenia własne związane z  ba-
daniem i analizą wyników ankiet satysfak-
cji pacjenta zaprezentowały trzy szpitale: 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu – „Badanie satys-
fakcji pacjenta w  Specjalistycznym Szpi-
talu Miejskim im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu” – Anita Cyrok – Pełnomocnik 
Dyrektora ds. Jakości, Szpital Wojewódz-
ki w Opolu Sp. z o.o. – „Ocena satysfakcji 
pacjenta jako wyznacznik poziomu jako-
ści świadczonych usług w Szpitalu Woje-
wódzkim w  Opolu Sp. z  o.o.” – Ewa Ra-
domska – Szpitalny Rzecznik Praw Pacjen-
ta i  Stanisława Domaradzka – Kochanek, 
Naczelna Pielęgniarka. Trzecią prezentację 
„Jakość w  wymiarze badania satysfakcji 
pacjentów” przedstawił – Andrzej Mielca-
rek – Dyrektor Szpitala, Urszula Taczała – 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości i Anna 
Piskor – Rzecznik Pacjenta. 

Pan Dyrektor Szpitala lek. med. An-
drzej Mielcarek przedstawił ogólne dane 
dotyczące funkcjonowania Szpitala oraz od 

3 lutego br. został zorganizowany 
Dzień Drzwi Otwartych, podczas któ-
rego Pacjenci skorzystali z bezpłatnych 
konsultacji specjalistów w Poradni On-
kologicznej Samodzielnego Publiczne-
go Szpitala Wojewódzkiego im. Papie-
ża Jana Pawła II w Zamościu oraz leka-
rzy radioterapeutów-onkologów w Za-
kładzie Radioterapii, a  także wysłu-
chali ciekawych wykładów i  zwiedzili 
ośrodek NU-MED Centrum Diagno-
styki i  Terapii Onkologicznej Zamość 
Sp. z o.o. (pracowni tomografii kompu-
terowej, modelarni, pracowni akcele-
ratorów) Pacjenci wysłuchali wykładu 
pt. „Radioterapia”, który wygłosiła on-
kolog – radioterapeuta dr Małgorzata 
Chilimoniuk oraz „Profilaktyka nowo-
tworów” – Pielęgniarki Koordynującej 
Edyty Naworol.

Red.

Dzień Drzwi 
Otwartych

XV edycja szkolenia dla członków
Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych
W  dniach 24-26.01.2018 r. odbyła się piętnasta edycja szkolenia dla członków 
Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych w Piotrkowie Trybunalskim. 
W spotkaniu udział wzięło ponad 80 uczestników.
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Rzecznik Pacjenta
zaprasza do swojego biura

kiedy, dlaczego, po co i w  jaki sposób jest 
prowadzone badanie satysfakcji pacjentów 
stacjonarnych i ambulatoryjnych.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości 
przedstawiła kształtowanie się na przestrze-
ni ostatnich ośmiu lat, wskaźników zwrot-
ności ankiet oraz skrajne wartości wskaź-
ników w poszczególnych obszarach opieki. 
Rzecznik Pacjenta omówiła zasady komu-
nikacji i współpracy z pacjentami hospitali-
zowanym w Szpitalu oraz organizację prze-
kazywania i odbioru ankiet.

W szkoleniu swoja obecnością zaszczy-
cił Pan Marek Tombarkiewicz, Wicemini-
ster Zdrowia, który odpowiadał na pyta-
nia zebranych dotyczące między innymi 
systemu poprawy jakości i bezpieczeństwa 
pacjenta, proponowanych i  planowanych 
zmian do projektowanej ustawy o  jakości 
i bezpieczeństwie pacjentów oaz bieżących 
spraw i problemów nurtujących podmioty 
Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akre-
dytowanych.

Szkolenie zakończono wykładem na te-
mat „Sterylizacja a  zakażenia szpitalne 
– punkty krytyczne”, który poprowadziła 
Pani Dorota Kudzia – Karwowska, Prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Me-
dycznej.

Zarząd Ogólnopolskiego Zrzeszenia 
Szpital Akredytowanych (OZSA) dzięku-
jąc za tak liczne przybycie, zainteresowanie 
i  nie mniejszą frekwencję do zakończenia 
ostatniego wykładu zaprosił przedstawicieli 
OZSA na kolejne spotkanie, które zaplano-
wano w czerwcu bieżącego roku.

Urszula Taczała.

Instytucja Rzecznika Pacjenta dzia-
ła w naszym Szpitalu już niemal od 9 lat 
(od 2 listopada 2009 r.). Pacjenci mo-
gą zgłaszacie się z wnioskami o uzyska-
nie informacji dotyczących szeroko ro-
zumianych praw pacjenta, jak również 
informacji na temat zakresu świad-
czeń zdrowotnych udzielanych w Szpi-
talu oraz zasad funkcjonowania ochro-
ny zdrowia. Jak podkreśla Rzecznik Pa-
cjenta Anna Piskor, ważne jest aby pa-
cjent potrzebujący pomocy zaczynał 
jej szukać w miejscu w którym udziel-
no mu pomocy medycznej. –„Dialog 
jest fundamentem budowania dobrych 
relacji pomiędzy pacjentami a  perso-
nelem medycznym. Chciałam Pań-
stwu serdecznie podziękować za otwar-
tość i chęć podzielenia się z nami swo-
imi wątpliwościami i  rozterkami, któ-
re towarzyszą w  trudnych momentach 
życiowych dotyczących sfery zdrowia 
oraz życia. Na uwagę zasługuje fakt, 
że dzięki sygnałom i  sugestiom napły-
wającym z Państwa strony, dokładamy 
wszelkich starań aby móc doskonalić 
i  podnosić jakość udzielanych świad-
czeń zdrowotnych, a  także dostosować 
je do Państwa potrzeb i oczekiwań. Ze 
swojej strony pragnę zapewnić o chęci 
niesienia pomocy, jesteśmy otwarci na 
współpracę z Państwem. To dzięki Pań-
stwa zaufaniu jakim nas obdarzyliście, 
możemy pomagać”. – podkreśla Anna 
Piskor. Zapraszamy do obejrzenia ma-
teriału filmowego na stronie interneto-
wej Szpitala: www.szpital.zam.pl. Red.
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Tradycyjnie od 42 lat w Niedzielę Palmową poprzedzającą Święta Wielkanocne na Ryn-
ku Wielkim w Zamościu odbył się Kiermasz Wielkanocny. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
z tego wydarzenia. Fot. Sławomir Białas.

Kiermasz wielkanocny
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25 stycznia 2018 r. w  naszym Szpitalu 
odbyło się wzruszające spotkanie osób po 
transplantacji oraz osób związanymi z  po-
bieraniem i  przeszczepianiem narządów 
w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia 
Transplantacji (przypadającego 26 stycz-
nia w  dzień pierwszego udanego w  Polsce 
przeszczepu nerki w 1966 r.). W spotkaniu 

uczestniczyły osoby po przeszczepie nerki: 
Grażyna Majchrowicz, Barbara Ryś, Iwo-
na Szpinda, Bożena Garbata, Jerzy Dzik, 
Mariusz Gucma i  Marek Jawor. Oprócz 
nich były także osoby po przeszczepie ser-
ca: Emilia Skiba wraz z rodzicami oraz Ula 
Szymkiewicz (gdy miała 9 miesięcy prze-
prowadzono u niej przeszczep serca z powo-
du kardimiopatii roztrzeniowej, obecnie ma 

11 lat i bardzo aktywnym dzieckiem) ze swo-
ją mamą Kasią Szymkiewicz, która przed-
stawiła krótka prezentację. Bardzo wzrusza-
jące było wystąpienie Grzegorza Małysa oj-
ca zmarłego Rafałka, którego narządy były 
pobrane w naszym Szpitalu, dar życia ofia-
rowany przez Rafałka uratował życie innym 
osobom.

Spotkanie uświetnił występ wokal-
no-taneczny dzieci z  Przedszkola Miej-
skiego Nr 7 z  Oddziałami Integracyjny-
mi w Zamościu, obecna była również Dy-
rektor Przedszkola Monika Cieślak. Pro-
gram przygotowały Panie wychowawczy-
nie: Anna Mulawa, Agata Martyn, Ali-
cja Naworol i  Edyta Skiba. Pan Lucjan 
Gnyp Dyrektor Bursy nr 1 w  Zamościu, 

grą na gitarze zachęcił wszystkich uczest-
ników do wspólnego śpiewania. Spotka-
niu towarzyszyła wystawa prac plastycz-
nych o  tematyce transplantacyjnej wy-
chowanków Bursy nr 1 w  Zamościu. Pra-
gnę nadmienić, że w  2017 r. odnotowa-
liśmy rekordową liczbę pobrań narzą-
dów do przeszczepu (5 pobrań, w  tym  
3 wielonarządowe, oraz 6 rogówek). 

Bez społecznej akceptacji dla tej wyjąt-
kowej metody leczenia około 3 tys. osób nie 
otrzyma szansy na nowe życie. W 2017 r. ocze-
kujących na przeszczep serca było 435 osób, 
a przeszczep otrzymało tylko 98 chorych.

Anna Gradziuk 
Koordynator ds. Transplantacji

Dzień Transplantologii
W 2017 r. w naszym Szpitalu odnotowaliśmy rekordową liczbę pobrań narządów do przeszczepu
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Przeżywamy wielką radość, kiedy ktoś 
z naszych bliskich powraca do zdrowia. Jest 
to radość wielka zwłaszcza wtedy, gdy za-
kończyła się choroba zagrażająca życiu. Mó-
wimy wówczas: „Chwała Bogu” albo „Bogu 
niech będą dzięki”. Znam takie osoby, które 
po wyzdrowieniu pobiegły do najbliższego 
kościoła, aby zamówić Mszę św. w podzię-
kowaniu za powrót do zdrowia, ale znam 
też i  takich, którzy pojechali kilkaset kilo-
metrów do miejsc szczególnego kultu re-
ligijnego, jak na przykład Jasna Góra albo 
Lourdes, aby tam złożyć swoje dziękczynie-
nie i okazać radość z powrotu do zdrowia. 
To jest naturalna reakcja człowieka religij-
nego – chce podziękować Bogu. 

Przeżywamy uroczystości Zmartwych-
wstania Pańskiego, cieszymy się, że poprzez 
to wydarzenie każdemu z nas Bóg przywró-
cił nadzieję na życie wieczne. Życie w grze-
chu, zwłaszcza ciężkim, można porównać 
do fizycznej śmierci. Chrystus po zmar-
twychwstaniu przynosi cudowne lekarstwo 
w  postaci sakramentu pojednania, a  dając 
siebie w  Komunii Świętej, jakby wskrze-
sza człowieka. To jest wielka radość, gdy po 
spowiedzi wstępują w nas nowe siły ducho-
we, a nieraz i  fizyczne. To jest niesamowi-
ta radość, gdy czujemy pokój w sercu z po-
wodu duchowego zmartwychwstania. Do-
konuje się to przez Chrystusa, który poko-
nał śmierć i Szatana, aby udowodnić, że to 
On ostatecznie decyduje o wszystkim. Nam 
przez to dał i ciągle daje nadzieję, że i my 
możemy doznać uzdrowienia duchowego. 
Możemy też doznać uzdrowienia fizyczne-
go, jeśli taka jest wola Boga i jeśli w to moc-
no wierzymy. 

Trzeba dziękować Bogu za radosne 
wieści, które do nas docierają. Jest ich 
wiele, trzeba je zauważać. Trzeba dzięko-
wać za tysiące spowiedzi, nawróceń, prze-

mian, pojednań, które dokonały się w sa-
kramencie pokuty także w naszych rodzi-
nach i wspólnotach i są znakiem, że to Bóg 
nas wspomaga i daje siłę do pokonywania 
trudności.

Włączamy komputer, telewizor, ra-
dio. Słyszymy wiele różnych wieści. Wie-
le z nich jest ciekawych, często radosnych, 
wiele jest sensacyjnych i przynoszących na-
dzieję, bo gdzieś odkryto nowe lekarstwo, 
bo ktoś pomógł sąsiadowi... (...). To są do-
bre wieści, które my też powinniśmy rozno-
sić. Mamy budzić nadzieję i przesyłać dobre 
słowa otuchy w liście, SMS-ie czy e-mailu.

Pan Jezus przyniósł wszystkim wie-
rzącym w  Niego wiadomość najlepszą: 
Bóg jest potężny. Potrafi pokonać nawet 
śmierć. Skoro tak, to i nam daje nadzieję, 
że jeśli będziemy zachowywać Jego naukę, 
to będziemy żyć wiecznie. Życie doczesne, 
często pełne trudności, chorób i cierpienia, 
skończy się, a  niebo otworzy przed nami 
perspektywę życia w  pełnej szczęśliwości, 
bez chorób i cierpienia na wieki.

Zmartwychwstały Pan jest światłością 
dla nas i  całego świata. Przynosi nadzieję 
i pokój. Przynosi pewność, że i my z Nim 
też kiedyś zmartwychwstaniemy. Jest to 
wiadomość szokująca, wspaniała, wielka 
i prawdziwa! Dziękujmy Mu za to i prośmy, 
abyśmy potrafili radość zmartwychwstania 
nieść innym. Dziękujmy za to, że daje nam 
potężną siłę, która oświetla mroki i daje cie-
pło, budzi nadzieję i  jest źródłem nowego 
życia. Niech ta radość wypełnia nasze ser-
ca i  mobilizuje do pozytywnego myślenia 
i działania.

Wszystkim pracownikom Służby Zdro-
wia życzę błogosławionych świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego 2018 roku.

Ks. Czesław Koraszyński
Kapelan Szpitala

Radość Zmartwychwstania... TRIDUUM 
PASCHALNE 

2018 roku

ZMARTWYCHWSTANIE 

PAŃSKIE 1.04 
NIEDZIELA

WIELKI CZWARTEK 
29.03 – godz. 17.00

PONIEDZIAŁEK 
WIELKANOCNY 2.04

WIELKA SOBOTA 
31.03 – godz. 17.00

WIELKI PIĄTEK 30.03
– Dzień Męki Pańskiej

Porządek nabożeństw 
w Kaplicy Szpitalnej

(Pamiątka ustanowienia sakramentu Eu-
charystii i Kapłaństwa)

REZUREKCJA – godz. 6.00
Msza św. – godz. 15.00

Msza św. – godz. 7.30
Msza św. – godz. 15.00

Droga krzyżowa – godz. 16.00
Liturgia – godz. 17.00

Wigilia paschalna (zabieramy ze sobą 
świece)

Serdecznie zapraszamy
Kapelani Szpitala
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12 lutego br. był obchodzony w  naszym Szpitalu Światowy Dzień Chorego. Uroczy-
stej Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. bp Marian Rojek, Biskup Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej. Następnie Biskup odwiedził chorych na oddziałach szpitalnych. 
Pacjenci, którzy nie mogli przybyć na Mszę Św. mogli oglądać jej przebieg za pośrednic-
twem telewizji szpitalnej. Galeria zdjęć na: www.szpital.zam.pl. Red.

XXVI Światowy Dzień Chorego

Diecezjalny Dzień Chorych Terminarz wydarzeń
Duszpasterstwa
Służby Zdrowia

3 lutego br. w Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej po raz trzeci był obchodzony Die-
cezjalny Dzień Chorych. W  obchodach, 

oprócz pacjentów i  przedstawicieli ochro-
ny zdrowia, liczny udział wzięły zamojskie 
Amazonki, które tego dnia również święto-
wały uroczystość swojej patronki św. Aga-
ty. – „Tego dnia w szczególny sposób pole-
caliśmy Panu Bogu osoby chore i  cierpiące 
w naszej diecezji” – mówi ks. Czesław Ko-
raszyński, diecezjalny duszpasterz Służ-
by Zdrowia. I  dodaje. –„Podczas Mszy św. 
chorym udzielono sakramentu namaszcze-
nia chorych. Uroczystości odbyły się w para-
fii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu, 
a Mszy św. przewodniczył ks. bp Marian Ro-
jek, Biskup Zamojsko-Lubaczowski. Red.

Zbliża się bardzo intensywny czas dla 
DSZ naszej diecezji. Zachęcam do zaanga-
żowania się i udziału w następujących wy-
darzeniach:

12 maja 2018 r. – o  godz. 10.00. wyrusza 
Diecezjalna Pielgrzymka Służby Zdrowia 
do Krasnobrodu z udziałem ks. bp Maria-
na Rojka.
25. 05.2018 r. – godz. 13.00. Szpital Wo-
jewódzki im. Jana Pawła II w  Zamościu. 
Uroczyste zakończenie Peregrynacji obra-
zu i  relikwii „Szlachetni Polacy w  Służbie 
Zdrowia” i zawierzenie Służby Zdrowia na-
szej diecezji Matce Bożej i św. Janowi Paw-
łowi II. Mszy św. będzie przewodniczył ks. 
bp Marian Rojek. Zapraszam do udziału 
w peregrynacji, która rozpocznie się w na-
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Myśli odkurzone

Życie nigdy liczyć się nie uczyło, ale rachunek
to w każdej chwili wystawić Ci potrafi.

Emanuel Konstanty Piotrowski

Niewolnik marzy o wolności, 
człowiek wolny o bogactwie,
Bogacz o władzy, władca o wolności.

Andrzej Majewski

Człowiek sławny to osoba, która 
pracuje ciężko dla popularności
a potem nosi ciemne okulary, 
by jej nie rozpoznano.

Fred Allen

Red. dr Waldemar Frąk

Warto wiedzieĆ
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22 – 29.09 2018 r. 
DZIEŃ 1 – Wyjazd z Zamościa – w kierun-
ku Serbii, przejazd przez Słowację, Węgry, 
Serbię. Zakwaterowanie w hotelu tranzyto-
wym w Serbii. 
DZIEŃ 2 – Po śniadaniu wyjazd do Grecji, 
zakwaterowanie w  hotelu, obiadokolacja, 
nocleg w hotelu na riwierze olimpijskiej. 
DZIEŃ 3 – Po śniadaniu wyjazd do miejsco-
wości Filipii – zabytek UNESCO, miasta za-
łożonego przez króla Filipa II Macedońskie-
go w IV w. p.n.e. Z tego miejsca Apostoł Pa-
weł w 49 r. n.e. rozpoczął misję po Europie. 
W Filipii wtrącono go do więzienia, ale rów-
nież to w tym mieście odniósł sukces nawró-
cenia przez siebie pierwszych chrześcijan. 
Podczas zwiedzania terenów archeologicz-
nych zobaczymy m.in. więzienie św. Pawła, 
ruiny rzymskiego forum, teatr. Po zwiedze-
niu Msza Św. w miejscu ochrzczenia Świętej 
Lidii przez Apostoła Pawła. Po Mszy prze-
jazd do Thessalonik – spacer po placu Ary-
stotelesa z jego posągiem, plac i Kościół Agia 
Sofia, z  którego przemawiał Apostoł Paweł 
oraz symbol Thesalonik – Biała Wieża. Mia-
sto założone przez króla Kassandrosa w IV 
w. p.n.e. Odwiedził je I w. n.e. św. Paweł – 
napisał Listy do Tessaloniczan. Odwiedzimy 
Kościół Agia Sofia – Świętej Mądrości, Plac 
Arystotelesa z  jego posągiem, forum rzym-
skie, łuk Galeriusza oraz słynną białą wieżę 
i  pomnik Alexandra Wielkiego. Powrót do 
hotelu – obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 4 – Po śniadaniu przejazd do Kalam-
baki – wizyta w  pracowni tradycyjnego wy-
robu ikon bizantyjskich. Następnie zwiedza-
nie jednego z sześciu czynnych średniowiecz-
nych „wiszących klasztorów” – zabytek UNE-
SCO malowniczo położonych na szczytach 
kamiennego lasu Meteorów. Msza Św. Następ-
nie przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5 – Po śniadaniu wyjazd na zwie-
dzanie Akropolu ateńskiego zabytek UNE-
SCO. Po zejściu z Akropolu wejście na Ae-
ropag, skąd Apostoł Paweł przemawiał do 
Ateńczyków. Czas wolny. Kolejnym punk-
tem programu jest odwiedzenie najbar-
dziej reprezentacyjnych miejsc stolicy Gre-
cji – Parlament ze zmianą warty przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza, Stadion Olim-
pijski z 1896 r. Następnie przejazd do Tolo 
– po drodze krótki postój nad Kanałem Ko-
rynckim. przejazd do Starożytnego Koryn-
tu – zabytek UNESCO, miejsca, w którym 
dwukrotnie przebywał Apostoł Paweł, na-
pisał dwa Listy do Koryntian. Zakwatero-
wanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 6 – Msza Święta. Po śniadaniu ca-
łodzienny wypoczynek nad morzem. Obia-
dokolacja,(Wieczór Grecki) nocleg. 
DZIEŃ 7 – Po śniadaniu przejazd przez 
Republikę Macedonii do Serbii – zakwate-
rowanie w hotelu – obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 8 – Po śniadaniu wyjazd do Bel-
gradu, zwiedzanie. Przejazd do Polski przez 
Węgry, Słowację. 

Koszt pielgrzymki: 1.690 zł/os., zaliczka: 
500 zł.
Cena obejmuje: przejazd komfortowym auto-
karem VDL Futura rok prod. 2016 wyposażo-
ny w nowoczesną klimatyzację, nowoczesny 
sprzęt DVD z kinowym systemem dźwięku – 
płaskie ekrany LCD; telewizja cyfrowa; roz-
kładane siedzenia ze stolikami; lodówka, WC, 
BAREK z kawą i herbatą GRATIS, zespół ak-
tywnego bezpieczeństwa: asystent pasa jezd-
ni, tempomat aktywny i  opcjonalny hamu-
jący autokar przed przeszkodą, trzy punkto-
we pasy bezpieczeństwa. Oświetlenie wnętrza 
LED, Wi-Fi, gniazda do ładowania laptopów 
lub telefonów komórkowych, – 5 noclegów 
w miejscu pobytu w Grecji, 2 noclegi w Serbii 
w hotelu ***, pokoje 2-3 osobowe – 7 śniadań, 
7 obiadokolacji, – opieka pilota podczas całej 
wycieczki, – ubezpieczenie KL, NNW. 
Cena nie zawiera biletu wstępu na: Akro-
pol – 20 EUR 
Wieczór Grecki – 30 EUR
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Zapisy do końca marca. Imię i nazwisko, 
PESEL.
Zapisy: Ks. Czesław Koraszyński
tel. 602 783 279 lub czekor@op.pl

Śladami św. Pawła
PIELGRZYMKA PO GRECJI dla Pracowników Służby Zdrowia wraz z rodzinami

szym Szpitalu 21 maja 2018 r. Mszą św. o godz. 15.00, a zakończy 25.05.2018 r. Mszą św. 
o godz. 13.00. Każdego dnia Msza św. i modlitwy do Patronów Służby Zdrowia. Będziemy 
gromadzić się na Mszy św. oddziałami szpitala. Szczegółowe informacje zostaną przekaza-
ne tuż przed peregrynacją.
26-27.05.2018 r. – Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę. Szczegóły na 
plakatach. Zachęcam do zapisywania się. Liczba miejsc ograniczona.
2.06.2018 r. – Diecezjalna Pielgrzymka Chorych do Krasnobrodu. Rozpoczęcie o  godz. 
10.00, o godz. 11.30. Msza św., której przewodniczyć będzie ks. bp Mariusz Leszczyński.
22-29 września 2018 r. – Pielgrzymka dla pracowników Służby Zdrowia i  ich rodzin do 
Grecji Śladami św. Pawła. Zachęcam do udziału.

Zapraszam na stronę duszpasterstwa:
www.dsz.zamojskolubaczowska.pl

Mam prośbę, aby przed każdym wydarzeniem, które będzie miało miejsce w ramach 
DSZ, przekazać mi, czy będzie obecny Ksiądz i ile osób będzie razem z Księdzem.
Proszę o kontakt:
Ks. Czesław Koraszyński, tel. 602 783 279, czekor@op.pl

mailto:czekor@op.pl
http://www.dsz.zamojskolubaczowska.pl/



