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– Nowe hasło jest
optymistycznym
spojrzeniem na narodziny
w dobrym szpitalu,
w wyróżniającym się
w Polsce mieście, jakim są
Gliwice – mówi dr Beata
Sadownik, prezes Szpitala
Wielospecjalistycznego
w Gliwicach. 

Ko niec ro ku 2017 i po czą tek 2018
przy nio sły wie le zmian. Wie lo spe cja -
li stycz ny wszedł do sie ci szpi ta li w za -
kre sie gi ne ko lo gii, po łoż nic twa i neo -
na to lo gii, utrzy mał kon trakt na świad -
cze nia w dzie dzi nie la ryn go lo gii dzie -
ci i do ro słych, po sze ściu la tach od zy -
skał kon trakt na oku li sty kę. I co nie -
zwy kle waż ne, po trzy let nim okre sie
przy go to wań otrzy mał po zy tyw ną
oce nę ko mi sji akre dy ta cyj nej, zdo by -
wa jąc ko lej ny cer ty fi kat ja ko ści – przy -
zna wa ny przez mi ni stra zdro -
wia – akre dy ta cję. 

Kie dy w czerw cu 2014 r. dr Sa dow -
nik obej mo wa ła funk cję pre ze sa, po -
sta wi ła so bie i ze spo ło wi wy so ką po -
przecz kę. Wszyst ko po to, by zmie nić
wi ze ru nek szpi ta la. – Naj więk szy na -
cisk po ło ży li śmy na po pra wia nie stan -
dar dów opie ki. I sys te ma tycz nie re ali -
zu je my na szą wi zję, sta jąc się jed ną
z naj bar dziej pro fe sjo nal nych, od po -
wie dzial nych i przy ja znych pa cjen to -
wi pla có wek ochro ny zdro wia, gwa -
ran tu ją cych bez pie czeń stwo oraz naj -
wyż szy po ziom usług me dycz nych.
Do po sa ża nie pla ców ki w no wo cze sny
sprzęt me dycz ny, wy so kie kwa li fi ka -
cje ka dry me dycz nej, po pra wa kom -
for tu pa cjent ki w okre sie po ło gu (fi -
zjo te ra pia re wi ta li za cyj na) oraz pro wa -
dzo ne szko le nia per so ne lu nie tyl ko
w za kre sie stra te gii roz wo ju usług
me dycz nych, ale i po pra wia ją ce umie -
jęt no ści mięk kie w re la cjach z pa cjen -
ta mi, przy no szą efek ty w po sta ci po -
zy tyw ne go po strze ga nia szpi ta la – tłu -
ma czy dr Sa dow nik.

Wpro wa dza ne od czte rech lat zmia -
ny są wi docz ne nie tyl ko w sfe rze fi -
nan so wej (szpi tal nie jest za dłu żo ny),
lecz przede wszyst kim do ty czą po pra -
wy kom for tu pa cjen tek i pa cjen -
tów. – To dla nas prio ry te to wa kwe -
stia – pod kre śla pre zes. Bar dzo in te -
re su je się i śle dzi opi nie na te mat szpi -
ta la, ana li zu je te do bre i złe. – Gło sy
kry tycz ne tak że są dla nas istot ne, bo
wska zu ją, na co po ło żyć na cisk, choć
oczy wi ście po ru sza my się w trud nej
ma te rii prze pi sów, za le ceń, roz po -
rzą dzeń i wa run ków kon trak to wa -
nia – do da je. 

W cią gu trzech ostat nich lat w szpi -
ta lu wy re mon to wa no izbę przy jęć,
po łoż nic two, pa to lo gię cią ży i gi ne ko -
lo gię, po pra wia jąc es te ty kę od dzia łów,
ich funk cjo nal ność oraz kom fort pa -
cjen tek. W od dzia le po łoż ni czym
część sal wy po sa żo no w no wo cze sne,
au to ma tycz nie ste ro wa ne łóż ka, co jest
szcze gól nie waż ne dla pa cjen tek
po po ro dach i ce sar skich cię ciach. 

Prze bu do wa no po miesz cze nia
po daw nej ste ry li za cji i stwo rzo no
przy ja zną, kli ma tycz ną ka wia ren kę
szpi tal ną. Dzię ki wspar ciu fir my Mar -
co od no wio no szpi tal ne pa tio, z któ -
re go w cie płe dni mo gą ko rzy stać pa -
cjen ci.

Pa cjent ki przy go to wu ją ce się do po -
ro du ma ją moż li wość za po zna nia się

ze szpi ta lem wcze śniej po przez udział
w za ję ciach szko ły ro dze nia lub uczest -
nic two w dniach otwar tych, or ga ni zo -
wa nych dla więk szych grup. W ubie -
głą so bo tę od by ła się, cie szą ca się du -
żym po wo dze niem, trze cia edy cja dni
otwar tych szko ły ro dze nia, pod czas
któ rych szpi tal od wie dzi ło po nad
300 osób. Moż li we jest rów nież in dy -
wi du al ne opro wa dze nie, po uprzed nim
umó wie niu z wy bra ną po łoż ną. 

Obec nie, dzię ki wspar ciu mia sta,
pla ców ka przy go to wu je się do re -
mon tu od dzia łu la ryn go lo gii. 

Szpi tal wie lo spe cja li stycz ny sto su -
je, 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, jak ma sa że, im mer sja
wod na czy elek tro sty mu la cja me to dą
TENS. Do me 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, rów nież
zmniej sza ją cym stres oko ło po ro do wy,
jest plan po ro du opra co wy wa ny w cza -
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 i spe cjal ne ży cze nia
ro dzą cej. 

– Od 17 lat szpi tal pro wa dzi po ro -
dy w wo dzie – mó wi pre zes Sa dow -
nik. – Ist nie je 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 po wy pi sie ze
szpi ta la sko rzy stać z po 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. Do stęp ny jest tak że ma saż
dla pa cjen tek, a w szpi tal nej te le wi zji,
do stęp nej na każ dej sa li, moż na obej -
rzeć spe cjal nie przy go to wa ny film
in struk ta żo wy – kom pen dium wie dzy
dla mam. 

Dla każ de go 
no wo rod ka – wy praw ka
No wo ścią, wpro wa dzo ną od je sie -

ni 2018 r., bę dą wy praw ki dla no wo -

rod ków. W fi nan so wa niu po mo że
szpi ta lo wi mia sto. W wy praw ce znaj -
dą się pod sta wo we rze czy: ko cyk,
ter mo izo la cyj ne opa ko wa nie na bu tel -
kę, pacz ka pam per sów i mięk ka grze -
chot ka. 

Waż nym ele men tem po zy ski wa -
nia opi nii o opie ce me dycz nej i stan -
dar dach opie ki są an kie ty (ano ni mo -
we). – Wpro wa dzi li śmy je po to, by
uzy skać in for ma cję zwrot ną o na -
szych dzia ła niach, ale rów nież, aby
do wie dzieć się o po trze bach pa -
cjen tek. Chce my, by gli wic kie po łoż -
nic two by ło wy jąt ko we i od kil ku lat
po dej mu je my trud, by zna leźć się
wśród naj lep szych – tłu ma czy dr Sa -
dow nik. 

Oku li sty ka wró ci ła 
Od dział dzia ła od 1 kwiet nia.

O przy wró ce nie kon trak tu szpi tal sta -
rał się od 2012 ro ku. Od dział funk cjo -
no wał w ogra ni czo nym za kre sie, re ali -
zu jąc tyl ko za bie gi ko mer cyj ne.
W ocze ki wa niu na ogło sze nie po stę -
po wa nia kon kur so we go pod ję to wie -
le dzia łań zmie rza ją cych do wła ści we -

go przy go to wa nia od dzia łu i, co naj -
waż niej sze, skom ple to wa nia ca łe go ze -
spo łu le kar skie go oraz pie lę gniar skie -
go. W ostat nim ro ku prze pro wa dzo no
grun tow ną prze bu do wę od dzia łu,
a blok ope ra cyj ny po więk szył się
o no wą sa lę z wen ty la cją i kli ma ty za -
cją. Koszt re mon tu i za kup sprzę tu me -
dycz ne go wy niósł po nad 1,3 mln zł.

– By li śmy świa do mi, że pro wa dzo -
ne po stę po wa nie kon kur so we, przy tak
ogrom nej kon ku ren cji, bę dzie bar -
dzo trud ne, dla te go do ko na li śmy uno -
wo cze śnie nia od dzia łu, wy po sa ża jąc
go w no wy, nie zbęd ny sprzęt oku li -
stycz ny. Wy so ko wy spe cja li zo wa ny
per so nel le kar ski i pie lę gniar ski za pew -
nia pro fe sjo nal ną opie kę na wy so kim
po zio mie. Do ope ra cji za ćmy i in nych
za bie gów oku li stycz nych pa cjen ci bę -
dą przyj mo wa ni na od dział w ra mach
chi rur gii jed ne go dnia – wy ja śnia 
dr Sa dow nik. Ina czej niż po przed nio
pa cjent bę dzie przyj mo wa ny, ope ro -
wa ny i wy pi sy wa ny te go sa me go
dnia. Nie ma ca ło do bo wych ostrych
dy żu rów oku li stycz nych. Po rad nia
oku li stycz na, świad czą ca usłu gi w ra -
mach kon trak tu z NFZ, przyj mu je
pa cjen tów na do tych cza so wych za sa -
dach. 
W wie lo spe cja li stycz nym 

– opie ka noc na 
i świą tecz na 

Od paź dzier ni ka 2017 ro ku szpi tal
przyj mu je w ra mach kon trak tu na noc -
ną i świą tecz ną opie kę am bu la to ryj ną.
Cho rzy mo gą się zgła szać od 18.00
do 8.00 ra no, a w ze spo le le kar skim
dy żu ru je le karz ro dzin ny, w dni wol -
ne od pra cy rów nież pe dia tra. – By ło
to dla nas wy zwa nie lo gi stycz no -or ga -
ni za cyj ne, ale uda ło się po zy skać
kon trakt – pod kre śla pre zes szpi ta la. 

Akre dy ta cja – trzy la ta 
wy tę żo nej pra cy 

Od mar ca 2018 r. gli wic ki szpi tal
wie lo spe cja li stycz ny ma akre dy ta -
cję przy zna wa ną przez mi ni stra zdro -
wia na pod sta wie re ko men da cji ra dy
akre dy ta cyj nej, po prze pro wa dze niu
prze glą du i oce ny pla ców ki przez wi -
zy ta to rów Ośrod ka Akre dy ta cji Cen -
trum Mo ni to ro wa nia Ja ko ści
w Ochro nie Zdro wia. Jej przy zna nie
po prze dzi ły trzy la ta in ten syw nej
pra cy ca łe go ze spo łu. – Bar dzo trud -
na dro ga, wie le do ku men tów, norm,
stan dar dów, od naj drob niej szych
kwe stii. Oce na akre dy ta cyj na opie ra
się na po rów na niu rze czy wi stej prak -
ty ki z wzor ca mi, ja kie sta no wią stan -
dar dy akre dy ta cyj ne – kry te ria oce -
ny two rzo ne w ob sza rach, któ re
w naj więk szym stop niu wpły wa ją
na po ziom świad czeń i bez pie czeń -
stwo pa cjen tów. Prze gląd do ko ny wa -
ny jest przez ze spół nie za leż nych, ze -
wnętrz nych wi zy ta to rów, do świad -
czo nych i zna ją cych spe cy fi kę pra cy
pla có wek me dycz nych. Oce na do ty -
czy szpi ta la ja ko funk cjo nal nej ca ło -
ści: prze glą do wi pod le ga peł ne spek -
trum dzia łal no ści kli nicz nej, za rzą dza -
nia i ad mi ni stra cji. Szpi tal, za nim
pod da się oce nie, mu si za po znać się
z 221 stan dar da mi akre dy ta cyj ny mi
zgru po wa ny mi w 15 dzia łach te ma -
tycz nych i przy go to wać się do ich
speł nie nia – tłu ma czy dr Sa dow nik. 

Otrzy ma nie akre dy ta cji nie jest
pro ste i wie le szpi ta li nie speł nia wy -
mo gów, tym bar dziej cie szy po zy cja
gli wic kie go, któ ry zna lazł się w eli tar -
nym gro nie 220 szpi ta li o naj wyż szych
stan dar dach le cze nia. (ts)

Szpital wielospecjalistyczny nie tylko systematycznie podnosi komfort pacjentów i pacjentek, ale też inwestuje w remonty oraz sprzęt. 
Od 2015 roku przeznaczył na te cele prawie 3 mln zł. 

Gli wi ce – tu za czy na się mo ja przy szłość

n W cią gu trzech ostat nich lat w szpi ta lu wy re mon to wa no izbę przy jęć, po łoż nic two, pa to lo gię cią -
ży i gi ne ko lo gię, po pra wia jąc es te ty kę od dzia łów, ich funk cjo nal ność oraz kom fort pa cjen tek.

n W ostat nim ro ku na oddziale okulistyki prze pro wa dzo no grun tow ną prze bu do wę, a blok ope ra cyj -
ny po więk szył się o no wą sa lę z wen ty la cją i kli ma ty za cją.


