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Do niedawna nadmiar
kandydatów, obecnie więcej
miejsc niż chętnych. zmiany
w systemie oświaty
i utrzymanie licznych oddziałów
sprawiły, że w przedszkolach
stało się luźniej.

Wtym ro ku dru gi raz z rzę du w Gli wi -
cach nie by ło pro ble mu zmiej scem wprzed -
szko lu. Poza koń cze niu re kru ta cji po zo sta -
ło po nad 200 wa ka tów. 

Gli wi ce przy go to wa ły w tym ro ku po -
nad 4,5 tys. miejsc, a ma lu chów by ło

4,2 tys. – Pro blem zumiesz cze niem dziec -
ka do ty czy tyl ko czę ści naj bar dziej ob le ga -
nych pla có wek. Miejsc za bra kło dla 91
2,5- i 3-lat ków. Z na bo ru uzu peł nia ją ce go
sko rzy sta ło 81 dzie ci – in for mu je Ma riusz
Ku charz, na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji
Urzę du Miej skie go w Gli wi cach.

Miej skie przed szko la na dal dys po nu ją
więc wa ka ta mi. Re kru ta cja nawol ne miej -
sca, rów nież dla dzie ci spo za te re nu, pro wa -
dzo na bę dzie nabie żą co przez ca ły rok szkol -
ny. Ro dzi ce mo gą skła dać wnio ski bez po -
śred nio do dy rek to rów pla có wek.

– Jesz cze nie daw no przed szko la pę ka -
ły w szwach. Sy tu acja zmie ni ła się

od wrze śnia ze szłe go ro ku, od kie dy
doszkół obo wiąz ko wo ma sze ru ją sze ścio -
lat ki – wy ja śnia zmia nę ten den cji na czel -
nik Ku charz.

Przed szko la po wta rza ją dro gę, któ rą ma
już za so bą edu ka cja wyż szych szcze bli.
Szko ły, za zwy czaj prze peł nio ne po nad
mia rę, wostat nim cza sie pu sto sze ją. Naj słab -
sze są li kwi do wa ne, po zo sta łe ry wa li zu ją
o kan dy da tów. Czy po dob nie bę dzie
w przed szko lach? Sy tu acja, w któ rej to
przed szko la wal czą odzie ci, nie zaś ro dzi -
ce omiej sca, wnie od le głej prze szło ści by -
ła jesz cze nie do wy obra że nia. 

(pik)

Mirela Witek, mama
półrocznej aleksandry,
mieszka w rybniku.
Jednak rodzić przyjechała
do Gliwic. Bo tylko nasz
Szpital
Wielospecjalistyczny
polecano jej ze względu
na wysoki poziom opieki.
Dziś rybniczanka
stwierdza: nigdzie nie
zaopiekują się matką
i noworodkiem lepiej. 

– Ko bie ta wpo ło gu ma tu taj ob słu gę nie -
ziem ską – mó wi pa ni Mi re la. – Pro szę mi
wie rzyć, jesz cze ni gdy nie spo tka łam się
z ta kim za in te re so wa niem per so ne lu.
Wtym szpi ta lu pra cu ją le ka rze, któ rzy po -
tra fią roz ma wiać zpa cjent ką. Czę sto skła -
da ją wi zy ty, cier pli wie od po wia da ją nakaż -
de py ta nie. I, co dla mnie naj waż niej sze,
mó wią zro zu mia łym dla la ika ję zy kiem. Je -
stem na praw dę pod wra że niem. Te raz
wszyst kim w Ryb ni ku po le cam gli wic ki
szpi tal.

– Cie szy mnie, że pa cjent ki tak nas po -
strze ga ją, ale zda ję so bie spra wę, że wie -
le pra cy jesz cze przed na mi – mó wi 
dr n. med. Be ata Sa dow nik, pre zes za rzą -
du szpi ta la. 

– Wciąż sta ra my się pod no sić stan dar -
dy na szej opie ki. Bar dzo waż ne są dla nas
kom fort ido bre sa mo po czu cie na szych pa -
cjen tek. 

Ja ko je den znie licz nych szpi ta li naŚlą -
sku sto su je my bez płat nie wie le me tod ła -
go dze nia bó lu oko ło po ro do we go. Na le żą
do nich for my na tu ral ne, ta kie jak ma sa -
że, imer sja wod na czy elek tro sty mu la cja
me to dą TENS. Dome tod far ma ko lo gicz -
nych za li cza ją się znie czu le nia pod pa ję czy -
nów ko we, ze wną trzo po no we, mie sza ne
oraz En to nox, zna ny wśród pa cjen tek ja -
ko gaz roz we se la ją cy.

Od wie lu lat stan dar dem w na szym
szpi ta lu – rów nież zmniej sza ją cym stres oko -

ło po ro do wy – jest plan po ro du, opra co wy -
wa ny wcza sie cią ży przez pa cjent kę i jej le -
ka rza pro wa dzą ce go lub po łoż ną. Za wie ra
on in for ma cje na te mat prze bie gu po ro du,
ocze ki wa nia ispe cjal ne ży cze nia ro dzą cej. 

– Je ste śmy jed nym z pierw szych szpi -
ta li w wo je wódz twie, któ ry od 15 lat pro -
wa dzi po ro dy wwo dzie. Szko li my na wet
po łoż ne z in nych ośrod ków – mó wi pre -
zes Sa dow nik. – Ist nie je unas tak że moż -
li wość in dy wi du al nej opie ki po łoż nej
w trak cie po ro du, a w przy pad ku de pre sji
po po ro do wej za pew nia my kon sul ta cje
psy cho lo ga kli nicz ne go. Je śli ko bie ta ma
pro ble my z kar mie niem pier sią, mo że
z ko lei po roz ma wiać z kon sul tan tem lak -
ta cyj nym, zaś powy pi sie ze szpi ta la – sko -
rzy stać zpo rad ni lak ta cyj nej. Mat ki prze -
by wa ją na od dzia le ra zem z dzieć mi
w tzw. sys te mie ro oming in.

– Wszpi ta lu ca ły czas dy żu ru je dwóch
gi ne ko lo gów -po łoż ni ków, sta le obec ni są
neo na to log iane ste zjo log. Odkil ku lat od -
dzia ły Gi ne ko lo gii, Po łoż nic twa iPa to lo -
gii Cią ży oraz Neo na to lo gii po sia da -
ją II sto pień re fe ren cyj no ści, co umoż li wia
pro wa dze nie ciąż wy so kie go ry zy ka – mó -
wi lek. med. An drzej Księ ża rek, or dy na -
tor od dzia łu Gi ne ko lo gii, Po łoż nic twa
i Pa to lo gii Cią ży Szpi ta la Wie lo spe cja li -
stycz ne go wGli wi cach. – Pla ców ka zo sta -
ła do po sa żo na wno wo cze sny sprzęt, dzię -
ki cze mu wcze śnia kom icho rym no wo rod -
kom za pew nia my pouro dze niu pro fe sjo -
nal ną opie kę. No wo rod ki wy ma ga ją ce
kon sul ta cji kar dio lo ga lub neu ro lo ga dzie -
cię ce go są wstęp nie dia gno zo wa ne przez
spe cja li stów bez po śred nio nana szym od -
dzia le. Dzie ci wy ma ga ją ce ob ser wa cji
roz wo ju poza koń cze niu le cze nia kon tro -
lu je my wprzy szpi tal nej Po rad ni Pa to lo gii
No wo rod ka – opo wia da Zo fia Au gu sty -
niak, dy rek tor ds. lecz nic twa. 

– Waż ne są dla nas rów nież wa run ki, ja -
kie za pew nia my na szym pa cjent kom i ich
dzie ciom. Po prze pro wa dzo nym w ostat -
nim cza sie re mon cie od dzia łu po łoż ni cze -
go pla nu je my dal sze pra ce re mon to we ko -
lej ne go pię tra, naktó rym usy tu owa na jest
pa to lo gia cią ży. Dzię ki wspar ciu fi nan so -

we mu władz Gli wic zre ali zu je my rów nież
wnaj bliż szym cza sie re mont po miesz czeń
izby przy jęć – mó wi pre zes szpi ta la Be ata
Sa dow nik.

Rze czy wi ście, kie dy te raz od wie dza my
gli wic kie po łoż nic two, moż na od nieść
wra że nie, że to nie szpi tal, a... ho tel.
Wśród 13 sal znaj du je się 5 jed no oso bo -
wych po koi z es te tycz ny mi ła zien ka mi,
do te go ka me ral ne, ro dzin ne sa le po ro do -
we, ana wet ro dzin ny po kój, wktó rym pa -
cjent ka mo że prze by wać z mę żem. We
wszyst kich po ko jach jest za pew nio ny
bez płat ny, bez prze wo do wy do stęp do in -
ter ne tu. Wtro sce oza do wo le nie pa cjen tek
od czerw ca szpi tal roz po czął współ pra cę
zfir mą ca te rin go wą FHU Fu zja, któ ra pod -
ję ła wy zwa nie, by udo wod nić, że je dze nie
wszpi ta lu mo że być za rów no smacz ne, jak
i sy cą ce. 

Do Szpi ta la Wie lo spe cja li stycz ne go
wGli wi cach co raz czę ściej przy jeż dża ją ro -
dzić ko bie ty z in nych miast, na wet tych od -
le głych, jak Czę sto cho wa. Oka zu je się, że
na sza pla ców ka jest dziś jed ną z naj chęt -
niej od wie dza nych na Ślą sku! Za sły nę ła
zpro fe sjo na li zmu, do bre go trak to wa nia pa -
cjen tek i ich no wo na ro dzo nych dzie ci oraz
przy ja znej at mos fe ry. 

Szpi tal Wie lo spe cja li stycz ny to nie tyl -
ko re we la cyj ne po łoż nic two. Tak że od -
dział gi ne ko lo gicz ny z no wo cze sny mi
me to da mi le cze nia ope ra cyj ne go. – Sto -
su je my tech ni ki en do sko po we, wy ko nu -
je my za bie gi la pa ro sko po we w ob rę bie

na rzą du rod ne go. Od 2012 r. od by ło się
u nas już po nad 60 za bie gów la pa ro sko -
po we go wy cię cia ma ci cy. Ta kie ope ra -
cje prze pro wa dza się tyl ko w kil ku od -
dzia łach na Ślą sku. Prócz te go wy ko nu -
je my za bie gi hi ste ro sko po we, za rów no
dia gno stycz ne, jak i te ra peu tycz ne,
na przy kład w dia gno sty ce bez płod no -
ści – mó wi or dy na tor Księ ża -
rek. – Przy uży ciu spe cjal nych taśm wy -
ko nu je my ope ra cje ko rek cyj ne sta ty ki na -
rzą du rod ne go i wy sił ko we go nie trzy ma -
nia mo czu – do da je. 

Po na szej dzien ni kar skiej wi zy cie
wSzpi ta lu Wie lo spe cja li stycz nym jed ne -
go je ste śmy pew ni: to pla ców ka no wo cze -
sna pod każ dym wzglę dem. Pra cu ją tu
świet ni fa chow cy, któ rzy uży wa ją no wo -
cze sne go sprzę tu iwy ko rzy stu ją naj no wo -
cze śniej sze tech ni ki le cze nia. Adote go pa -
nu je ser decz na at mos fe ra (nie bez ko ze ry
od 2000 ro ku pla ców ka utrzy mu je ty tuł
szpi ta la przy ja zne go dziec ku!). Cóż – jak
ro dzić i się le czyć, to tyl ko wwie lo spe cja -
li stycz nym! 

n

PROMOCJA

Dni oTWar Te Szko ły ro Dze nia 
Szpi tal Wie lo spe cja li stycz ny od lat pro wa dzi do sko na łą szko łę ro dze -

nia. ko rzy sta z niej co raz wię cej ko biet. W czerw cu moż na prze ko nać
się, jak szko ła wy glą da, zwie dzić od dział po łoż ni czy, po roz ma wiać z per -
so ne lem i prze ko nać się, że wszyst ko, o czym pi sze my, jest praw dą. 

za pra sza my na dni otwar te po łą czo ne z pik ni kiem ro dzin nym: so bo -
ta, 27 czerw ca, godz. 11.00 – 17.00. 

Chcesz wie dzieć wię cej? Wejdź na www.szwg.pl

n „Trosz czy my się o Cie bie i Two ich bli skich – to mi sja Szpi ta la Wie lo spe cja li stycz ne go w Gli wi cach. Dzię ki wy so ko wy kwa li fi ko wa nej (ale
i sym pa tycz nej!) ka drze z tej pla ców ki na sze mia sto wresz cie mo że być dum ne z po łoż nic twa.

Po łoż nic two przyjazne 
matce i dziecku

Luz w przed szko lach


