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Obchody Dnia Chorego 2014 i zakończenie obchodów XX-lecia Szpitala

Z racji obchodzonego w dniach 11 i 13 
lutego br. Dnia Chorego w szpitalu, pod-
sumowano najważniejsze ubiegłoroczne 
przedsięwzięcia i wydarzenia przeprowa-
dzone w szpitalu, w tym obchody jubileuszu 
XX-lecia działalności medycznej. Wręczo-

no kolejne odznaczenia przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisława Komorowskiego dla osób zasłu-
żonych w służbie państwu i społeczeństwu 
oraz za zasługi dla ochrony zdrowia przez 
Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, 

uzyskane certyfikaty potwierdzające utrzy-
manie ciągłości wdrożenia zewnętrznych 
systemów oceny jakości oraz zdobyte kolej-
ne dwa nowe certyfikaty. Ponadto wręczo-
no dyplomy uznania dla Pracowników przy-
znane przez dyrekcję szpitala.

Inwestycje za 2,5 mln dla chorych

Fot. R. Pankiewicz
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W dniach 13-14 lutego br. odbyła się 
ósma edycja konferencji diabetologicz-
nej pod hasłem „Cukrzyca – problem inter-
dyscyplinarny”. Do Zamościa przyjecha-
li wybitni eksperci i specjaliści m.in.: prof. 
dr hab. med. Krystyna Widecka, prof. dr 
hab. med. Małgorzata Szelachowska, prof. 
dr hab. med. Maciej Małecki, prof. dr hab. 
med. Edward Franek, prof. dr hab. med. 
Tomasz Miazgowski, prof. dr hab. med. 
Waldemar Placek, dr hab. med. Janusz 
Krzymień, dr hab. inż. lek. med. Dariusz 
Włodarek. Kierownikiem naukowym kon-
ferencji był Konsultant Wojewódzki ds. 
Diabetologii prof. dr hab. med. Grzegorz 

9 stycznia br. główny koordynator Or-
kiestry zamojskiej Andrzej Szumowski 
wraz z wolontariuszami oraz przedstawi-
cielami lokalnych mediów gościli w szpi-
talu „papieskim”. Spotkali się z dyrekto-
rem Andrzejem Mielcarkiem, a następnie 
przeszli na oddziały szpitalne aby zapoznać 
się z darami jakie przekazała Orkiestra dla 
Szpitala. Ordynatorzy Oddziałów: dr Han-
na Orianik, prof. Krzysztof Marczewski 
i dr n. med. Jerzy Zawiślak, wyjaśnili wo-
lontariuszom i dziennikarzom do czego słu-
ży otrzymana aparatura i sprzęt medyczny. 
Na Oddziale Neonatologii odbyło się tak-

Dzida. Patronat honorowy nad konferencją 
objął Prezydent m. Zamość Andrzej Wnuk 
oraz Dyrektor SP Szpitala Wojewódzkiego 
im. Papieża Jana Pawła II Andrzej Miel-
carek. Konferencję poprowadziła lek. med. 
Elżbieta Kramarczuk, inicjatorka spotkań 

że spotkanie przybyłych gości z rodzicami, 
którzy zawdzięczają życie ich dziecka apa-
raturze przekazanej przez WOŚP. 

Przedstawiciele szpitala uczestniczyli 
także w spotkaniu inaugurującym i kończą-
cym XXIII Finał WOŚP. W tym roku Orkie-
stra zbiera pieniądze pod hasłem: „Dla pod-
trzymania wysokich standardów leczenia 
dzieci na oddziałach pediatrycznych i on-
kologicznych oraz godnej opieki medycz-
nej seniorów”. Szpital papieski w Zamo-
ściu otrzymał aparaturę i sprzęt medyczny 
od WOŚP o łącznej wartości ok. 800 tys. zł.
Rpank. Fot. R. Pankiewicz

diabetologicznych. Pierwsza edycja konfe-
rencji odbyła się w 2008 r. Rpank.

Fot. R. Pankiewicz

Cukrzyca – problem interdyscyplinarny cz. VIII

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Szpitalu
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22 stycznia br. w szpitalu „papieskim” 
odbyła się konferencja naukowo-szkole-
niowa z udziałem autorytetów w dziedzi-
nie leczenia składnikami krwi i powikłań 
poprzetoczeniowych oraz krzepnięciem 
krwi. Problematykę dotyczącą krwiolecz-
nictwa przedstawiła prof. dr hab. n. med. 
Magdalena Łętowska – Zastępca Dyrek-
tora ds. Transfuzjologii Instytutu Hemato-
logii i Transfuzjologii w Warszawie. Wy-
kład o zaburzeniach krzepnięcia wygło-
sił prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga – 
Kierownik Kliniki Zaburzeń Hemostazy 
i Chorób Wewnętrznych Instytutu Hema-
tologii i Transfuzjologii w Warszawie. Po-
nadto, dr n. med. Ewa Stefańska-Windy-
ga – Kierownik Poradni Zaburzeń Hemos-
tazy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii 
w Warszawie przedstawiła i omówiła róż-
ne przypadki kliniczne, w których występu-
ją zaburzenia hemostazy. Zagadnienia zwią-
zane z hemostazą z punktu widzenia chirur-
ga i nagłą masywną utratą krwi przybliżył 
prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz 

– Kierownik Pododdziału Chirurgii Przewo-
du Pokarmowego Centrum Onkologii Ziemi 
Lubelskiej. Konferencja cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem. Udział w niej wzię-
ło prawie 200 osób, w tym przede wszyst-
kim lekarze ze wszystkich oddziałów na-
szego Szpitala oraz lekarze z Zamojskiego 
Szpitala Niepublicznego, którzy zostali za-

proszeni do wzięcia udziału w konferencji. 
Ponadto, w szkoleniu wzięły udział również 
Pielęgniarki Oddziałowe oraz personel wyż-
szy Laboratorium i Apteki.
– „Omawiane w trakcie konferencji zagad-
nienia są zagadnieniami bardzo trudnymi, 
a jednocześnie bardzo istotnymi i często 
spotykanymi w każdej specjalności lekar-
skiej i to zarówno w specjalizacjach tzw. 
zachowawczych jak i zabiegowych. O tym 
jak istotne zagadnienia były poruszane 
w trakcie konferencji świadczyła między 
innymi frekwencja uczestników. W swoim 
wystąpieniu dotyczącym racjonalnego le-
czenia krwią i jej składnikami prof. M. Łę-
towska podkreśliła, a jednocześnie przypo-
mniała nam wszystkim o tym, jak bardzo 
istotne jest w trakcie podejmowania decy-
zji o leczeniu krwią i jej składnikami, in-
dywidualne podejście do każdego pacjenta. 
Oprócz tego zwrócenie szczególnej uwa-
gi na istotne objawy kliniczne niedoborów 
poszczególnych składników krwi i prze-
taczanie ich tylko w przypadkach uzasad-
nionych wskazań, mając ciągle na wzglę-
dzie możliwość wystąpienia powikłań po-
przetoczeniowych. Z kolei prof. J. Windy-
ga w przystępny sposób przedstawił bar-
dzo skomplikowane mechanizmy hemosta-
zy, jak interpretować wyniki badań z tego 
zakresu i jak wykorzystywać je w leczeniu 
naszych chorych. Omówił również nowe 

leki przeciwkrzepliwe i zwrócił uwagę na 
niebezpieczeństwo jakie niesie ze sobą ich 
stosowanie, a mianowicie brak antidotum 
w przypadku powikłań krwotocznych wy-
stępujących w trakcie ich podawania. Swo-
ją charyzmą i zaangażowaniem w przed-
stawiane zagadnienia zauroczył chyba 
wszystkich. O tym jak ważne są to zagad-
nienia w naszej codziennej pracy z chory-
mi świadczyła burzliwa dyskusja związana 
z tym jak radzić sobie z tymi trudnymi za-
gadnieniami. Częścią, która chyba najbar-
dziej podobała się wszystkim lekarzom by-
ła część konferencji prowadzona przed dr 
E. Stefańską-Windygę i prof. J. Windy-
gę w postaci warsztatów interaktywnych, 
gdzie były prezentowane różne przypadki 
kliniczne pacjentów z zaburzeniami krzep-
nięcia, a po nich różne odpowiedzi i każdy 
z nas mógł sprawdzić swoją wiedzę z za-
kresu zaburzeń hemostazy. Każdy z tych 
przypadków był szczegółowo omawiany 
i wyjaśniany przez prowadzących. W ostat-
nim wykładzie prof. P. Paluszkiewicz przy-
bliżył nam aktualne stanowisko dotyczą-
ce zaburzeń hemostazy z punktu widze-
nia lekarza chirurga i aktualne zalecenia 
dotyczące postępowania w nagłej masyw-
nej utracie krwi, gdzie zwraca się uwagę 
na jak najszybsze wypełnienie łożyska na-
czyniowego, uzupełnianie wszystkich bra-
kujących składników krwi i niedopuszcze-
nie do wystąpienia zaburzeń krzepnięcia 
krwi”. – relacjonuje organizatorka konfe-
rencji dr Elżbieta Tatarska, lekarz odpo-

Profesorowie w szpitalu „papieskim” rozmawiali o krwi
Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. „Zaburzenia hemostazy jako interdyscyplinarne wyzwanie”

Fot. R. Pankiewicz
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Warto wiedzieĆ

Pakiet onkologiczny wdrożony kilka lat temu?

Pakiet onkologiczny, który formalnie 
obowiązuje od początku roku, to tylko wię-
cej formalności. Wychodząc naprzeciw te-
mu problemowi, już kilka lat temu dyrek-
cja szpitala „papieskiego” w Zamościu po-
stanowiła stworzyć ośrodek onkologiczny, 
który będzie leczył pacjentów komplekso-
wo: od rozpoznania, poprzez leczenie sta-
cjonarne i chemiczne, po radioterapię. – 
„Postanowiliśmy, że jednocześnie będzie-
my przygotowywać wszystko, aby zreali-
zować założony plan, łącznie z przygoto-
waniem lekarzy specjalistów”. – podkre-
śla Andrzej Mielcarek, dyrektor szpita-
la. Nowością jest jedynie dołączenie do 
składu naszych specjalistów radioterapeu-
tów, którzy uczestniczą w interdyscyplinar-
nym konsylium oceniającym pacjentów. – 
„Można powiedzieć, że tzw. pakiet onkolo-
giczny w naszym szpitalu mieliśmy wdro-
żony już od kilku lat, ponieważ na pacjen-
tów chorych na raka byliśmy wyczuleni od 
dawna. W naszym działaniu niewiele się 
zmieni. Pacjenci chorzy na raka zawsze by-
li właściwie przyjmowani bez kolejki. Dla-
tego jeśli u naszych pacjentów wykryjemy 
nowotwór jak najszybciej kierujemy ich 
na leczenie”. – wyjaśnia Mielcarek. I do-
daje. – „Wdrożenie pakietu spowodowało 
tylko tyle, że doszło nam więcej formalno-
ści, których teraz wszyscy się uczymy. My-
ślę, że także ustawodawca przygląda się te-
mu co się dzieje i będzie dokonywać nie-
zbędnych zmian, aby jeszcze ulepszyć te 
procedury. Chociażby to, żeby specjalista 
a w szczególności onkolog, który spotyka 
się najczęściej z chorymi na raka, mógł za-
łożyć tzw. „zieloną kartę”, gdy podejrze-
wa, że pacjent ma nowotwór. Od razu zleca 
niezbędne badania i potwierdza lub wyklu-
cza nowotwór. Po co pacjent ma być wysy-

łany najpierw do lekarza POZ, a następnie 
do specjalisty? To przecież wydłuża jego 
drogę do wyleczenia. Dla przykładu, tam 
gdzie nie jest wymagane skierowanie, np. 
do specjalisty ginekologa lub stomatologa, 
gdy podejrzewa on nowotwór automatycz-
nie kieruje takiego pacjenta na odpowied-
nią diagnostykę. A gdy podejrzenie się po-
twierdzi następuje pogłębiona diagnostyka 
aby określić stopień nowotworu. Poza tym 
nie da się z dnia na dzień naprawić wszyst-
kiego co kulało od lat. Musimy wykształ-
cić specjalistów z poszczególnych dzie-
dzin, dzięki którym szybkie leczenie sta-
nie się faktem. Na szczęście przewidzieli-
śmy to i udało nam się wykształcić m.in. 
specjalistów z onkologii, chirurgii onko-
logicznej, hematologii i radiologii, którzy 
obecnie stanowią trzon zespołu oceniają-
cego konkretnego chorego i planuje jego 
dalsze leczenie tj. konsylium. Do pełnego 
składu konsylium brakowało radioterapeu-
tów. Nam na szczęście udało się takich spe-
cjalistów zdobyć. A kilka lat temu udowad-
niano nam, że takich potrzeb wcale nie ma. 
Oddzielną kwestią jest brak odpowiedniej 
liczby specjalistów patomorfologów, na 
których spoczywa ogromna odpowiedzial-
ność. To oni po przeprowadzeniu badania 
histopatologicznego wydają werdykt, czy 
osoba ma czy nie raka”. 

Do przyjęcia pakietu onkologicznego 
szpital przygotował się w każdym zakresie. 
Na poszczególnych oddziałach są wyzna-
czeni koordynatorzy leczenia, którzy zaj-
mą się poprowadzeniem pacjenta w pro-
cesie leczenia. Pacjenci leczeni są na od-
działach: stacjonarnym oraz chemioterapii 
dziennej. Ponadto, rozwija się chirurgia on-
kologiczna. Zakład Radiologii jest w pełni 
ucyfrowiony i wyposażony w nowoczesną 
aparaturę, w tym rezonans magnetyczny. 
W celu zwiększenia możliwości diagno-
stycznych zakupiono drugi tomograf kom-
puterowy, który jest instalowany. W Zakła-
dzie Endoskopii wymieniono całą apara-
turę na nową. Po wielu latach starań przy 
szpitalu będzie działał ośrodek radiotera-
pii, który jest ostatnim elementem kom-
pleksowej opieki onkologicznej. Ośrodek 
jest budowany przez inwestora prywatne-
go, który zapewnia, że pod koniec tego ro-
ku inwestycja będzie zakończona. Pierwsi 
pacjenci zostaną przyjęci na początku 2016 
roku. Leczeniem onkologicznym objętych 
jest ok. 3,5 - 4 tys. pacjentów rocznie.

Rpank

wiedzialny za gospodarkę krwią w szpita-
lu. I dodaje. – „Uzyskana w trakcie kon-
ferencji wiedza pozwoli chociaż częścio-
wo na ugruntowanie naszych dotychcza-
sowych wiadomości w zakresie trudnych 
zagadnień jakimi są zaburzenia hemos-
tazy. Oprócz tego przypomniała o stoso-
waniu składników krwi tylko w przypad-
kach uzasadnionych wskazań, mając ciągle 
na względzie możliwość wystąpienia po-
wikłań poprzetoczeniowych. Wszystko to 
wpływa na podwyższenie poziomu lecze-
nia chorych w naszym Szpitalu i prowa-
dzenia ich zgodnie z aktualnie obowiązu-
jącymi w świecie standardami i zasadami. 
Ponadto, nie tylko zdobywamy certyfika-
ty, ale także jesteśmy na bieżąco z wiedzą”. 

Konferencja została wysoko oceniona 
przez lekarzy, którzy wzięli w niej udział. 
Potwierdzili oni potrzebę organizowa-
nia takich spotkań częściej. – „Również 
nasi goście profesorowie, którzy prowa-
dzili konferencje byli bardzo zadowoleni 
z jej przebiegu, spotkania z nami, a przede 
wszystkim z tak licznej frekwencji, burzli-
wej dyskusji, która wywiązała się w trak-
cie trwania konferencji, a także bardzo mi-
łego przyjęcia w naszym Szpitalu, szcze-
gólnie przez naszego Pana Dyrektora An-
drzeja Mielcarka. Dziękuję wszystkim za 
wzięcie udziału w tej konferencji. Liczę, że 
przedstawione na niej zagadnienia przypo-
mniały a jednocześnie przybliżyły wszyst-
kim istotne, ale także trudne zagadnienia 
dotyczące leczenia krwią i zaburzeń hemo-
stazy. Do zobaczenia na kolejnym spotka-
niu z tego zakresu”. – mówi dr Tatarska.

R. Pankiewicz

Fot. R. Pankiewicz
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W dniu 20 stycznia br. w Samodzielnym 
Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Zamościu odbyło się 
spotkanie opłatkowe osób po transplantacji 
i zaangażowanych w propagowanie daw-
stwa narządów z udziałem Ordynariuszem 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. bp. 
Marianem Rojkiem, dyrekcją szpitala 
i personelem medycznym. Spotkanie wpisu-
je się także w obchodzony 26 stycznia Ogól-
nopolski Dzień Transplantacji, w roczni-
cę pierwszego udanego przeszczepu nerki 
w 1966 r. w I Klinice Chirurgicznej Akade-
mii Medycznej w Warszawie.

Podczas spotkania osoby po przeszcze-
pie serca i nerek opowiadały o swoich do-
świadczeniach po otrzymaniu „drugiego ży-
cia”, m.in.: Jan Malinowski, Patryk Ko-
czyba, Tomasz Łomowski, Grażyna Maj-
chrowicz, Iwona Szpinda, Bożena Garba-
ta, Marzena Kołodziej, Barbara Ryś, Je-
rzy Dzik, Tomasz Weremczuk i Grzegorz 
Kozyra. Najmłodszym uczestnikiem spo-

tkania była czteroletnia Emilka, która ży-
je dzięki przeszczepowi serca. Do Zamo-
ścia przyjechały także osoby zaangażowane 
w propagowaniu transplantacji m.in. Alicja 
Chachaj – wolontariusz Fundacji Śląskiego 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Aleksan-
dra Tomaszek – koordynator ds. transplan-
tacji dawców żywych Szpital Dzieciątka Je-
zus w Warszawie, Grażyna Płaszczewska 

– kierownik Banku Tkanek Oka w Lublinie, 
Małgorzata Borawska – regionalny koor-
dynator ds. transplantacji ze szpitala PSK4 
w Lublinie, Maria Kmicic – szpitalny koor-
dynator ds. transplantacji ze szpitala w Kra-
snymstawie oraz Lucjan Gnyp – Dyrektor 
Bursy nr 1 w Zamościu, oraz wychowawcy 
i delegacja młodzieży.

Spotkanie zostało zorganizowane przez 
Annę Gradziuk koordynatora ds. transplan-
tacji naszego Szpitala. R. Pankiewicz

Ogólnopolski Dzień Transplantacji

Fot. R. Pankiewicz
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Obchody Dnia Chorego 2014 i zakończenie obchodów XX-lecia Szpitala

Z racji obchodzonego w dniach 11 i 13 
lutego br. Dnia Chorego w szpitalu, pod-
sumowano najważniejsze ubiegłoroczne 
przedsięwzięcia i wydarzenia przeprowa-
dzone w szpitalu, w tym obchody jubileuszu 
XX-lecia działalności medycznej. Wręczo-
no kolejne odznaczenia przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisława Komorowskiego dla osób zasłu-
żonym w służbie państwu i społeczeństwu 
oraz za zasługi dla ochrony zdrowia przez 
Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, 
uzyskane certyfikaty potwierdzające utrzy-
manie ciągłości wdrożenia zewnętrznych 
systemów oceny jakości oraz zdobyte kolej-
ne dwa nowe certyfikaty. Ponadto wręczo-
no dyplomy uznania dla Pracowników przy-
znane przez dyrekcję szpitala.

Pierwszy dzień obchodów rozpoczęto 
Mszą św. w intencji chorych i pracowni-
ków służby zdrowia, której przewodniczył 
biskup Marian Rojek Ordynariusz Diece-
zji Zamojsko-Lubaczowskiej. Biskup także 
nawiedził chorych na oddziałach szpital-
nych. Odbył się akt poświęcenia przepro-
wadzonych inwestycji w 2014 r. i uroczy-

ste przecięcia wstęgi z udziałem Arkadiu-
sza Bratkowskiego członka Zarządu Wo-
jewództwa oraz dyrekcji i szefów poszcze-
gólnych jednostek szpitala.

W ubiegłym roku w szpitalu pomyśl-
nie przeprowadzono inwestycje za ok. 
2,5 mln zł, głównie dzięki wsparciu Sa-
morządu Województwa Lubelskiego oraz 
środków własnych. Udało się zakończyć 
i uruchomić zmodernizowane całodobo-
we lądowisko dla helikopterów, którego 
koszt wyniósł ok. 725 tys. zł, z czego aż 
650 tys. zł wyniosło wsparcie Samorządu 
Województwa Lubelskiego. Dzięki sku-
tecznym negocjacjom, nowoczesną apara-
turę do diagnostyki endoskopowej o war-
tości 2 mln zł, udało się zakupić za ok. 915 
tys. zł W szpitalu „papieskim” w Zamościu 
stworzono referencyjny ośrodek endosko-
powy, który jest jednym z najlepiej wypo-
sażonych w Województwie Lubelskim. Do 
wyposażenia Bloku Operacyjnego i Cen-
tralnej Sterylizatorni dokupiono nowocze-
sny sterylizator plazmowy za prawie 420 
tys. zł. Zgodnie z przyjętym planem odna-
wiania oddziałów szpitalnych przez dyrek-

cję placówki, przeprowadzono generalny 
remont Oddziału Gastroenterologii i Cho-
rób Wewnętrznych, którego koszt wyniósł 
ok. 420 tys. zł. Wyjątkowym punktem ob-
chodów Dnia Chorego było uroczyste po-
święcenie nowoczesnego aparatu ultraso-
nograficznego zakupionego dla Szpitala 
i dedykowany Oddziałowi Onkologii Kli-
nicznej przez Fundację Samodzielnego Pu-
blicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Pa-
pieża Jana Pawła II. Wartość zakupu apara-
tu wyniosła ok. 123 tys. zł.

Pierwszym punktem drugiego dnia ob-
chodów uroczystości było wręczenie kolej-
nych odznaczeń przyznanych przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisła-
wa Komorowskiego dla osób zasłużonych 
w służbie państwu i społeczeństwu. W imie-
niu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
pracownikom Szpitala wręczenia odzna-
czeń dokonał Wicewojewoda Lubelski Ma-
rian Starownik, w asyście członka Zarzą-
du Województwa Lubelskiego Arkadiusza 
Bratkowskiego. Za wybitne zasługi w pra-
cy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk 
medycznych, za osiągnięcia w działalności 
na rzecz ochrony zdrowia KRZYŻEM KA-
WALERSKIM ORDERU ODRODZENIA 
POLSKI – Andrzej Kleinrok; za wybitne 
zasługi na rzecz ochrony zdrowia, za osią-
gnięcia w pracy organizacyjnej i działal-
ności społecznej KRZYŻEM KAWALER-

Inwestycje za 2,5 mln dla chorych
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SKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
– Andrzej Mielcarek; za wzorowe, wyjąt-
kowo sumienne wykonywanie obowiąz-
ków wynikających z pracy zawodowej ME-
DALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ 
SŁUŻBĘ – Krzysztof Gąsiorek oraz ME-
DALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLET-
NIĄ SŁUŻBĘ – Adam Harasimiuk. Po-

nadto, postanowieniem Ministra Zdrowia 
Bartosza Arłukowicza za zasługi dla ochro-
ny zdrowia ODZNAKĄ HONOROWĄ od-
znaczony został – Adam Harasimiuk.

Dodatkowo, dyrekcja szpitala wyróż-
niła 107 pracowników dyplomami uznania 
w związku z zakończeniem obchodów ju-
bileuszu. Podczas gali podsumowano zre-
alizowane projekty w 2014 r. oraz Bartosz 
Ratowski, dyrektor zarządzający jednostki 
certyfikującej United Registrar of Systems 
Polska Sp. z o.o., wręczył oficjalnie certy-
fikaty potwierdzające utrzymanie ciągłości 
wdrożenia zewnętrznych systemów oceny 
jakości potwierdzających zgodności Sys-
temu Zarządzania Jakością z Normą ISO 
9001:2008, zgodności Systemu Zarządzania 
Środowiskowego z Normą ISO 14001:2004, 

zgodności Systemu Zarządzania Bezpie-
czeństwem i Higieną Pracy z Normą PN-N 
18001:2004, zgodności Systemu Zarządza-
nia Bezpieczeństwem Informacji z Normą 
ISO 27001:2005 oraz pierwsze certyfika-
ty zgodności Systemu Zarządzania Bezpie-
czeństwem i Higieną Pracy z Normą OH-
SAS 18001:2007 i potwierdzenia zgodno-
ści Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Żywności z Normą ISO 2200:2005.
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Akt przekazania 
ufundowanej aparatury 
przez Fundację Szpitala

Szczególnym momentem uroczystości 
było przekazanie w imieniu Zarządu Funda-
cji Szpitala przez prezesa Zarządu i jedno-
cześnie Przewodniczącego Rady Społecznej 
Bogdana Kawałko, aktu przekazania zaku-
pionego aparatu USG dla Szpitala, dedyko-
wanego Oddziałowi Onkologii Klinicznej. – 
„W imieniu Zarządu i Rady Fundacji mam 
zaszczyt oficjalnie przekazać na rzecz Szpi-
tala zakupiony ultrasonograf z przeznacze-
niem dla Oddziału Onkologii Klinicznej. 
Jest to już kolejna inicjatywa naszej Fun-
dacji, która została powołana i funkcjonuje 
od 1990 r. wyłącznie na rzecz szpitala „pa-
pieskiego”. Prawie dwa lata temu Zarząd 
Fundacji podjął decyzję o wsparciu, rozwo-
ju oraz rozbudowującego się w nowych po-
mieszczeniach Oddziału Onkologii Klinicz-
nej. W porozumieniu z Dyrektorem Szpita-
la oraz w uzgodnieniu z Ordynatorem Od-
działu, ustalono, że najbardziej potrzebnym 
urządzeniem będzie ultrasonograf. W wyni-
ku tej decyzji oraz podjętej akcji gromadze-
nia funduszy na zakup, w szczególny spo-
sób na tę inicjatywę odpowiedzieli Leśnicy 
z Lasów Państwowych na czele z Dyrekto-
rem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Lublinie Janem Kraczkiem. Wspar-
cia finansowego udzieliły Nadleśnictwa: 
Chełm, Krasnystaw, Mircze, Strzelce, To-
maszów Lubelski, Zwierzyniec, Biłgoraj, 
Janów Lubelski, Józefów. Za ten cenny dar, 
za wsparcie chcemy właśnie dzisiaj wspól-
nie Państwu podziękować. W naszych wie-
lokrotnych spotkaniach i dyskusjach uzgod-
niliśmy, że zadeklarowana przez Nadleśnic-
twa kwota wsparcia w wysokości ok. 130 
tys. zł. będzie przeznaczona na konkretne 

urządzenie i sprzęt, z którym Leśnicy – do-
natorzy, będą mogli w jakiś sposób się jed-
noznacznie identyfikować. Tym sposobem 
wybrano ultrasonograf, który został już za-
kupiony i funkcjonuje na Oddziale. Wraz 

z ks. Eugeniuszem Derdziukiem – wi-
ceprezesem Zarządu Fundacji, przekazu-
ję zatem na ręce Dyrektora Szpitala dr. An-
drzeja Mielcarka oraz Ordynatora Oddzia-
łu dr. Teresy Sosnowskiej Akt Ufundowa-
nia Ultrasonografu, który tym samym staje 
się własnością Szpitala „Papieskiego”. Na-

tomiast wszystkim Nadleśniczym oraz Dy-
rektorowi Janowi Kraczkowi, od Funda-
cji oraz od dyrekcji, pracowników i pacjen-
tów szpitala, pragniemy wręczyć specjalne 
podziękowania za życzliwość oraz przeka-

zany dar, który umożliwił zakup tak cen-
nego dla pacjentów urządzenia”. – powie-
dział podczas uroczystości Bogdan Kawał-
ko. Fundacja Szpitala przygotowuje się już 
do kolejnych projektów wsparcia działalno-
ści szpitala.

Ryszard Pankiewicz

„Wręczenie przez Bogdana Kawałko prezesa Fundacji i przewodniczącego Rady Szpitala aktu 
ufundowania ultrasonografu dla O/Onkologii dr. Andrzejowi Mielcarkowi dyrektorowi szpitala
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Adamczyk Irma, Adamczyk Jan, Adamczyk Marek, Artymiak Maria, Bajus Urszula, Bartmańska Wiesława, Białowolska 
Janina, Bielawska Iwona, Boniek Anna, Borowiec-Stankiewicz Jadwiga, Brzostowski Marek, Brzozowski Mirosław, Burda 
Anna, Chmiel Anna, Chodacka-Tukiendorf Jolanta, Ciurysek Ryszard, Czady Janina, Czapla Anna, Dąbrowski Paweł, 
Dębicka Beata, Dębicka Małgorzata, Drankowska Grażyna, Dudek Bernarda, Duma Ewa, Durakiewicz Marek, Dziewulska 
Honorata, Dzięgiel Halina, Dziuba Teresa, Fiedorowicz Anna, Figarski Marek, Flis Jadwiga, Gąsiorek Krzysztof, Gryn 
Andrzej, Hajduk Danuta, Harasimiuk Adam, Horembała Barbara, Hrycaj Halina, Hurkała Barbara, Jarosławska-Brzezińska 
Bożena, Jóźwiakowska Bożena, Kapica Roman, Kapłon Elżbieta, Kapuśniak Alina, Kędziora Waldemar, Kleinrok Andrzej, 
Kokoć Anna, Konopka Teresa, Korzeniowska Alicja, Kowalik Irena, Król Józefa, Książek Ireneusz, Kurkiewicz Grażyna, 
Kwiatuszewska Elżbieta, Kwiatuszewski Jacek, Lechowska Elżbieta, Lipiec Marek, Łaszkiewicz Ryszard, Łyś Dorota, Majdan 
Urszula, Marczewski Krzysztof, Mataczyński Krzysztof, Miernicka Małgorzata, Mika Barbara, Mrozik Elżbieta, Musiej-
Erdmann Barbara, Niańko Jerzy, Nowaczyński Paweł, Orjanik Hanna, Pankiewicz Ryszard, Paprocka Mariola, Pawlicka 
Jadwiga, Pąk Edward, Petryk Bernarda, Piotrowska Halina, Podolak Jan, Poświatowski Janusz, Puszkarska Maria, Rewa-
Chowaniak Maria, Rębisz Mariola, Rogucka Kazimiera, Sarama Bogdan, Siedlecka Jadwiga, Sierkowska Dorota, Słomian 
Michał, Sobczak Jolanta, Sobolewska Katarzyna, Sosnowska Teresa, Strachota Grażyna, Sulej Anna, Szewczuk Andrzej, 
Szewczuk Mariusz, Taczała Urszula, Teterycz Elżbieta, Teterycz Mirosław, Tułecki Łukasz, Wawryca-Kordulska Teresa, 
Ważna Wanda, Wiater Małgorzata, Wierzchowska-Cioch Ewa, Witek Hanna, Władyga Ryszard, Zams Beata, Zaremba-Flis 
Ewa, Zawada Ewa, Zawiślak Jerzy, Zdeb Krzysztof, Ziółkowski Jacek.

Za szczególne zasługi dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II z okazji XX-lecia Szpitala

DYPLOM UZNANIA otrzymali:

Fot. R. Pankiewicz, S. Sobczyk
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Wielki Post – co z tym zrobisz?

Wielki Post daje nam możliwość pró-
by. Możemy sprawdzić silną wolę i swój 
charakter. Zacznijmy od najprostszych 
postanowień typu: „Nie będę jeść słody-
czy”. To przecież tylko 40 dni. Czy jeste-
śmy w stanie odmawiać sobie przez po-
nad miesiąc jedzenia ciastek i cukierków? 
Jeśli nie, to czy możemy w ogóle mówić 
o większych poświęceniach? Możemy 
obiecać sobie, że do końca postu codzien-
nie będziemy uczyć się 10 nowych słówek, 
dzięki czemu Wielkanoc przywitamy z gło-
wą pełną wiedzy. Jednak, czy na pewno je-
steśmy w stanie spełnić tak proste przyrze-
czenie? A może jeszcze inne postanowie-
nie. Każdego dnia 100 „brzuszków”. Wy-
obraźcie sobie tylko – Wielkanoc z płaskim 
i umięśnionym brzuchem. Ale znów przy-
chodzi smutna refleksja, czy damy radę?

Przejdźmy do poważnych postanowień. 
Może, 2 razy w tygodniu wizyta u babci, któ-
ra bardzo potrzebuje naszej obecności, ale 
nigdy nie mamy czasu na odwiedziny. Mo-
że być ciężko, prawda? Albo 5% z pensji od-
damy na dom dziecka. Czy w marcu, kiedy 
wpłyną pieniądze na nasze konto nadal bę-
dziemy mieć ochotę podzielić się pieniędz-
mi z dzieciakami? Oczywiście, wszystkie 
wątpliwości, które tu mam nie są bezcelo-
we. Chcę uzmysłowić, jak łatwo coś obiecać, 
jak trudno jest to spełnić. Szczególnie, jeśli 
obiecujemy „tylko” sobie. Chcę też uderzyć 
w czuły punkt, jakim jest honor... Czy zwąt-
pienie nie działa czasem motywująco?

WIELKI POST TO CZAS W KTÓ-
RYM BARDZIEJ NIŻ ZWYKLE WPA-

TRUJEMY SIĘ W KRZYŻ. TEN JE-
ZUSOWY ALE TEŻ I TEN NASZ CO-
DZIENNY. CHORY I ZDROWY, MŁO-
DY I STARSZY, KAŻDY MA SWÓJ JE-
DYNY, NIEPOWTARZALNY KRZYŻ. 
ZADAM CI PYTANIE: CZY TEGO-
ROCZNY WIELKI POST BĘDZIE TAKI 
JAK POPRZEDNIE? CZY ZECHCESZ 
COŚ ZMIENIĆ W SWOIM ŻYCIU? NIE 
CHODZI O TO ŻEBYŚ ZBAWIAŁ CAŁY 
ŚWIAT, ALE CZY PO UPŁYWIE TYCH 
40 DNI BĘDZIESZ INNY, LEPSZY NIŻ 
DZISIAJ? POSZUKASZ ODPOWIEDZI? 
CO Z TYM ZROBISZ?

Zapraszam na nabożeń-
stwa w Wielkim Po-
ście: Msza św., droga 
krzyżowa, gorzkie żale. 
W tym roku szczegól-
nie chcę Ciebie zaprosić 
na rekolekcje wielko-
postne dla służby zdro-
wia w dniach 30 mar-

ca – 1 kwietnia 2015 r. w naszej kaplicy 
szpitalnej, które poprowadzi ks. dr CZE-
SŁAW SZCZERBA. Spotkania o godz. 
15.00 i 18.00.

To jak z tymi obietnicami. Damy ra-
dę? Wielki Post trwa przecież tylko 40 dni. 
A spełnienie obietnic będzie procentowało 
o wiele dłużej!

ks. Czesław Koraszyński
– Kapelan szpitala

ChoCiaż karnawał był w tym roku bardzo krótki, to wielu z nas obChodziło 
go huCznie i bez zahamowań bawiło się na karnawałowyCh zabawaCh i balaCh. 
teraz nadszedł Czas odpoCzynku i refleksji. nie tylko wierząCy mogą 
wykorzystać Czas wielkiego postu. to doskonały moment na przemyślenia, Co 
w naszym żyCiu jest naprawdę ważne.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Szpital Jana Pawła II w Zamościu

30 marca – 1 kwietnia 2015
Rekolekcje prowadzi: ks. Czesław Szczerba

30 marca – Wielki Poniedziałek
 1500 – Eucharystia ze Słowem Bożym
 1800 – Spotkanie ze Słowem Bożym

31 marca – Wielki Wtorek
 1500 – Eucharystia ze Słowem Bożym
 1800 – Spotkanie ze Słowem Bożym

1 kwietnia – Wielka Środa
 1500 – Eucharystia ze Słowem Bożym
 1800 – Eucharystia ze Słowem Bożym

Każdego dnia możliwość spowiedzi od 
1600-1800

Wirtualna 
twarz DSZ

Duszpasterstwo Służby Zdrowia 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ma 
swoją stronę internetową. – „Już w po-
przednim biuletynie wstępnie zapo-
wiedziałem a teraz mogę już oficjal-
nie zaprosić do korzystania ze strony 
internetowej duszpasterstwa, jak rów-
nież do współpracy na wszystkich eta-
pach jego działalności. Na tej stronie 
znajdziemy wiele informacji i aktual-
ności zarówno ze świata medycznego 
jak i duchowego”. – mówi ks. Czesław 
Koraszyński.

Adres strony:
www.dsz.zamojskolubaczowska.pl 
Wystarczy wpisać w wyszukiwarce in-
ternetowej: dsz zamość a już otworzy 
się strona).

Z końcem 2014 r. J. E. ks. bp. Ma-
rian Rojek mianował ks. Czesława 
Koraszyńskiego na Diecezjalnego 
Duszpasterza Służby Zdrowia. Wcze-
śniej funkcję tę sprawował ks. Józef 
Rzechuła – kapelan szpitala w Toma-
szowie Lubelskim.

Zaproszenie
Duszpasterstwo Służby Zdrowia 

Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej za-
prasza wszystkich pracowników na-
szego Szpitala na Ogólnopolską Piel-
grzymkę Służby Zdrowia na Jasną Gó-
rę, która odbędzie się w dniach 22-
24 maja 2015 r. (piątek – niedziela). 
W programie: Oświęcim, Wadowi-
ce, Kalwaria Zebrzydowska (nocleg), 
Kraków i Jasna Góra (nocleg). Plano-
wany jest jeden autokar z naszej die-
cezji. Można się już zapisywać. Szcze-
gółowy program w czasie późniejszym 
będzie opublikowany na plakatach 
i stronie internetowej Duszpasterstwa. 

Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia 
ks. Czesław Koraszyński

http://www.dsz.zamojskolubaczowska.pl/
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Myśli odkurzone
Ludzie, którzy chcą się porozumieć,
Zawsze znajdą drogę do siebie.

Katarzyna Grochola

Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać 
w powietrzu jak ptaki,
pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam 
tylko jednego:
nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.

George Bernard Shaw

Na drzewie dobrych intencji jest wiele 
kwiatów,
lecz mało owoców.

Konfucjusz

Red. dr Waldemar Frąk
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Zwycięzcą krzyżówki panoramicznej 
ostatniego wydania Biuletynu Szpitalnego 
została Elżbieta Granda ze Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. Losowanie odby-
ło się w obecności mec. Dominika Krza-
nowskiego.

Prawidłowym rozwiązaniem było hasło 
– „Kolorowa choinka”. Wpłynęły 4 prawi-
dłowe odpowiedzi.

Gratulujemy zwycięzcy i zapraszamy 
do udziału w następnych konkursach.

Rpank

Rozwiązanie krzyżówki

W niedzielne południe, zgodnie z wieloletnią tradycją, 1 lutego br. odbyła się zabawa 
choinkowa dla dzieci pracowników szpitala. Choinkowe zabawy, tańce i pociągi rozpoczę-
ły się o godz. 10.00. Dla 150 imprezowiczów przygotowano gry, zabawy i konkursy. Oko-
ło godz. 13.00 do dzieci przyjechał Św. Mikołaj z paczkami pełnymi słodyczy. – „Zarów-
no dzieci jak i rodzice bawili się wspaniale”. – mówi Alina Paszko, odpowiedzialna za or-
ganizację zabawy. Rpank

Bawili się w szpitalu!
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