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Be ne fi cjent: 

Wo je wódz ki Szpi tal Spe cja li stycz ny w Ol szty nie, ul. Żoł nier ska 18, 10- 561 Ol sztyn tel./ faks 89 5386 550 www.wss.ol sztyn.pl

In sty tu cje za an ga żo wa ne w pro jekt:

– In sty tu cja Za rzą dza ją ca – Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go 

http://www.mrr.gov.pl/

– In sty tu cja Po śred ni czą ca – Mi ni ster stwo Zdro wia

http://www.mz.gov.pl/

– In sty tu cja Wdra ża ją ca – Cen trum Sy ste mów In for ma cyj nych Ochro ny Zdro wia

http://www.csioz.gov.pl/

Dla roz wo ju In fra struk tu ry i Śro do wi ska

Zło ty te am z wo je wódz kie go szpi ta la

Cen trum Ura zo we to do sko na le zor ga ni zo wa na pra ca po szcze gól -

nych od dzia łów i gru pa le ka rzy spe cja li stów, któ rzy przy go to wa ni są

do przy ję cia pa cjen ta z ob ra że nia mi wie lo na rzą do wy mi. Jed nak, aby

wszyst ko od po wied nio za dzia ła ło, nie zbęd ne są pie nią dze i re or ga -

ni za cja pra cy.

Cen trum Ura zo we w Wo je wódz kim Szpi ta lu Spe cja li stycz nym w Ol -

szty nie, któ re jest w trak cie or ga ni za cji, nie bę dzie no wym od dzia łem,

czy też wy o dręb nio nym miej scem w kil ku na stu szpi tal nych sa lach.

To do brze do pra co wa ny sy stem i me to dy dzia ła nia, w któ re bę dą włą -

cze ni naj lep si spe cja li ści z róż nych dzie dzin me dy cy ny. A wszyst ko

po to, by pa cjent z ob ra że nia mi wie lo na rzą do wy mi, któ re naj czę ściej

wy stę pu ją w wy ni ku wy pad ków, miał jak naj wię ksze szan se nie tyl ko

na prze ży cie, ale prze de wszyst kim na szyb ką dia gno zę, do bór op ty -

mal nych me tod eli mi na cji za gro żeń ży cia i szan sę na szyb ki po wrót

do zdro wia. Jed nak, aby tak się sta ło, ka dra za rzą dza ją ca i per so nel

me dycz ny mu si wy ko nać jesz cze wie le wy sił ków, by nie tyl ko zmie nić

or ga ni za cję pra cy po szcze gól nych od dzia łów, ale też wy pra co wać

jak naj lep sze pro ce du ry po stę po wa nia z tak szcze gól nym pa cjen tem,

by każ da mi nu ta je go po by tu w szpi ta lu by ła jak naj le piej wy ko rzy -

sta na do szyb kiej dia gno zy i za sto so wa nia od po wied nich środ ków

ra tu ją cych ży cie. – Oczy wi ście szpi tal przyj mu je pa cjen tów z ura za mi

wie lo na rzą do wy mi od wie lu lat. Nato miast cią gle zmie nia się for mu ła

i wy mo gi sta wia ne nam przez mi ni ster stwo zdro wia, by pod nieść po -

ziom bez pie czeń stwa pa cjen tów z bez poś red nim za gro że niem ży cia.

Dla te go wy ma ga ją oni po stę po wa nia zes po ło we go, in ter dy scy pli nar -

ne go. I cho dzi o to, że by ta kie go pa cjen ta nie trans por to wać od szpi -

ta la do szpi ta la, ale w ra mach dzia ła nia jed ne go tak się zor ga ni zo wać,

by w spo sób kom plek so wy, wy ko rzy stu jąc je go struk tu rę, zdia gno -

zo wać ta kie go pa cjen ta te a mem ura zo wym, czy li zes po łem spe cja li -

stów – wy jaś nia Ire na Kierz kow ska, dy rek tor Wo je wódz kie go Szpi ta la

Spe cja li stycz ne go w Ol szty nie.

Kosz tow ne przy go to wa nia

Aby w peł ni przy sto so wać po szcze gól ne od dzia ły, wy ko na na zo sta -

nie mo der ni za cja i re mont od dzia łu oto la ryn go lo gii i on ko lo gii la ryn -

go lo gicz nej z pro fi lem chi rur gii szczę ko wo-twa rzo wej, bu do wa

lą do wi ska przy WSS w Ol szty nie, mo der ni za cja i re mont od dzia łu chi -

rur gii ogól nej, na czy nio wej z pro fi la mi to ra ko chi rur gii i uro lo gii, mo -

der ni za cja i re mont po miesz czeń SOR (szpi tal ne go od dzia łu

ra tun ko we go) oraz po dod dzia łu in ten syw nej te ra pii. Oczy wi ście szpi -

tal za ku pi rów nież no wy sprzęt i apa ra tu rę me dycz ną. – Do sto so wa -

nie szpi ta la do po trzeb no wo two rzo ne go Cen trum Ura zo we go

wy ma ga zwię ksze nia licz by łó żek in ten syw nej te ra pii w szpi ta lu z 10

do 16-tu. Pro jekt prze wi du je wy gos po da ro wa nie po wierz chni ok.

260 m kw. na ce le łóż ko we i za ple cze 6-cio łóż ko we go Po dod dzia łu

In ten syw nej Te ra pii. Jed no cześ nie ist nie je po trze ba nie wiel kiej prze -

bu do wy prze strzen nej po miesz czeń SOR-u rów nież w kie run ku do -

sto so wa nia po miesz czeń te go od dzia łu dla po trzeb Cen trum Ura zo -

we go. Wy ni kiem tej prze bu do wy bę dzie wy gos po da ro wa nie

po wierz chni, m.in. na 4 łóż ka ob ser wa cyj ne i 2 sta no wi ska in ten syw -

nego nadzoru, po ko ju kon sul ta cji i ba dań oraz ma ga zy nów na sprzęt

i apa ra tu rę me dycz ną – wy mie nia lek. med. Ra kesh Ja la li, ko or dy na -

tor Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we go z Iz bą Przy jęć Wo je wódz kie -

go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go w Ol szty nie.

Waż nym ele men tem dzia ła nia Cen trum Ura zo we go bę dzie no we lą -

do wi sko dla he li kop te rów me dycz nych. – Ze wzglę du na bu do wę no -

we go blo ku ope ra cyj ne go mu sie liś my zam knąć sta re lą do wi sko.

Obec nie, dzię ki przy chyl no ści władz Ol szty na, he li kop te ry z oso ba mi

w sta nie za gro że nia ży cia, lą du ją obok ha li „Ura nia”. Ale wkrót ce ru -

szą pra ce nad no wym lą do wi skiem, któ re bę dzie do sto so wa ne do lą -

do wań noc nych i wy po sa żo ne w spe cja li stycz ną na wi ga cję – do da je

dy rek tor szpi ta la.

– Oczy wi ście, aby zre a li zo wać tak am bit ny cel, po trzeb ne są pie nią -

dze. Kie dy oka za ło się, że właś nie w na szym szpi ta lu bę dzie or ga ni -

zo wa ne Cen trum Ura zo we, za in te re so wa liś my się pro gra mem

ope ra cyj nym Unii Eu ro pej skiej, w ra mach któ re go moż na by ło skła -

dać wnio sek apli ka cyj ny o środ ki na re a li za cję te go ce lu. Dzię ki sta -

ra niom, nasz pro jekt zo stał za ak cep to wa ny, a z po nad 13 mln zł, któ re

po trzeb ne są na nie zbęd ne in we sty cje, otrzy ma my do fi nan so wa nie

w wy so ko ści po nad 9,5 mln zł z pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko,

z cze go 5 mln zł zo sta nie prze zna czo ne na za kup no we go sprzę tu

me dycz ne go – mó wi El żbie ta Maj chrzak-Kło koc ka, kie row nik dzia łu

za rzą dza nia, mar ke tin gu i pro mo cji WSS w Ol szty nie, ko or dy na tor

pro jek tu.

Do bra na dru ży na

– Kie dy ta ki pa cjent tra fia do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we go,

jesz cze do koń ca nie wie my, ja ki jest fak tycz ny je go stan. Bo ob ra -

że nia we wnętrz ne moż na zdia gno zo wać do pie ro po wy ko na niu

spe cja li stycz nych ba dań – mó wi lek. med. Ra kesh Ja la li. Dla te go

tak istot ne jest do bre zdia gno zo wa nie pa cjen ta oraz wy pra co wa -

nie pla nu za bie gów, któ rym mu si być on pod da ny. Ja ko pier wszy

mu si być wy ko na ny ten, któ ry zlik wi du je bez poś red nią przy czy nę

za gro że nia ży cia. – Jest to no wy mo del pra cy zes po ło wej, in ter dy -

scy pli nar nej. I jest to coś no we go, bo tra dy cyj nie je steś my przy -

zwy cza je ni do pra cy w pew nych za kre sach, tu chi rur gia, tu

or to pe dia. Do tej po ry szpi tal le czył ta kich pa cjen tów sy ste mem

kon sul ta cyj nym. W przy pad ku Cen trum Ura zo we go od cho dzi my

od sy ste mu kon sul ta cyj ne go i prze cho dzi my do te a mu ura zo we go.

Tak pra cu ją na Za cho dzie i to, z ich do świad cze nia wy ni ka, zwię -

ksza bez pie czeń stwo i uspraw nia prze bieg dia gno zo wa nia pa cjen -

ta. Czy li Cen trum Ura zo we jest to za da nie fun kcjo nal ne, a nie no wy

od dział – wy jaś nia Ire na Kierz kow ska.

Aby dzia ła nie te a mu by ło sku tecz ne, mu si być wy o dręb nio ny sy stem

po wia da mia nia je go człon ków – nie za leż ne nu me ry te le fo nów – tak,

by le ka rze naj póź niej w cią gu dwóch mi nut przy szli do przy wie zio ne -

go pa cjen ta. To wy ma ga od po wied niej lo gi sty ki ze stro ny szpi ta la.

Oczy wi ście wy ma ga to rów nież zmia ny men tal no ści wśród le ka rzy

spe cja li stów, bo de cy zje bę dą mu sia ły być po dej mo wa ne zes po ło -

wo, a nie in dy wi du al nie, jak to by ło w przy pad ku kon sul ta cji. – Przed

na mi stoi wiel kie wy zwa nie, ale też i szan sa dla na sze go szpi ta la. Mu -

si my iść do przo du i speł niać wy ma ga nia pa cjen tów. A jak waż ne jest

dla nich ta kie cen trum wie każ dy, kto jeż dżąc po krę tych dro gach

War mii i Ma zur na tknął się na wy pa dek, wi dział pra cę ra tow ni ków me -

dycz nych i stan po szko do wa nych. Dzię ki no we mu lą do wi sku, roz bu -

do wa ne mu od dzia ło wi ra tun ko we mu i te a mu zło żo ne go ze

spe cja li stów, każ dy z nich bę dzie miał zwię kszo ne szan se na prze ży -

cie i szyb szy po wrót do zdro wia – pod kre śla El żbie ta Maj chrzak-Kło -

koc ka.

Tyl ko nie zła ma ny pa lec

Kie dy sy stem Cen trum Ura zo we go za cznie w Wo je wódz kim Szpi ta lu

Spe cja li stycz nym w Ol szty nie w peł ni fun kcjo no wać, oso by z drob -

niej szy mi ura za mi po win ny tra fiać do in nych pla có wek w mie ście.

Wią że się to z fak tem, iż tu głów nie bę dą tra fia li pa cjen ci z ob ra że nia -

mi wie lo na rzą do wy mi. To właś nie dla nich bę dą przy go to wa ne sa le

ope ra cyj ne i te am. – Ce lem cen trum ura zo we go nie jest udzie la nie

po mo cy pa cjen tom z drob ny mi ura za mi, ta ki mi jak zła ma nie pal ca,

czy zwich nię cie no gi, ale by cie w peł nej go to wo ści do nie sie nia po -

mo cy pa cjen tom z cięż ki mi ob ra że nia mi – pod kre śla dy rek tor Ire na

Kierz kow ska.

W po ło wie 2012 r. za koń czo ne zo sta ną wszyst kie in we sty cje zwią za -

ne z fun kcjo no wa niem Cen trum Ura zo we go. – Pew ne ele men ty te go

sy ste mu już dzia ła ją. Za koń czo no re mont od dzia łu oto la ryn go lo gii,

w sierp niu po win na za koń czyć się mo der ni za cja chi rur gii. Tak że jest

to pro ces, ni czym do jrze wa nie – do da je ko or dy na tor pro jek tu.

– Ma my du że do świad cze nie w le cze niu pa cjen tów z ob ra że nia mi

wie lo na rzą do wy mi. Jed nak dzię ki po wsta niu Cen trum Ura zo we go ja -

kość na szej opie ki wzroś nie, ze wzglę du na op ty mal ną or ga ni za cję

opie ki. Do dat ko wo szpi tal zo sta nie do po sa żo ny w nie zbęd ny i bar -

dzo no wo czes ny sprzęt, któ ry roz sze rzy moż li wo ści nie tyl ko dia gno -

zo wa nia, ale też i pod trzy my wa nia pro ce sów ży cio wych. Za ku pio ne

zo sta ną, mię dzy in ny mi, urzą dze nia poz wa la ją ce na po za u stro jo we

oczysz cza nie krwi z dwut len ku wę gla, któ re czę ścio wo za stą pi fun -

kcjo no wa nie płuc. Jest ono istot ne w ob ra że niach klat ki pier sio wej.

Ta kie apa ra ty w Pol sce są za led wie trzy – mó wi dr n. med. Da riusz

Oni chi mow ski, or dy na tor Od dzia łu Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej Te ra -

pii, kon sul tant wo je wódz ki ds. ane ste zjo lo gii i in ten syw nej te ra pii.

Wo je wódz ki Szpi tal Spe cja li stycz ny wkrót ce zmie ni ob li cze me dy cy -

ny na War mii i Ma zu rach. 

Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską 

ze środ ków Eu ro pej skie go  Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go 

w ra mach Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko

„Cen trum ura zo we w Wo je wódz kim Szpi ta lu Spe cja li stycz nym w Ol szty nie 

szan są kom plek so we go le cze nia pa cjen tów z ura za mi wie lo na rzą do wy mi”

In sty tu cje fi nan su ją ce pro jekt:

Eu ro pej ski Fun dusz Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko 2007-2013

Prio ry tet XII Bez pie czeń stwo zdro wot ne i po pra wa efek tyw no ści sy ste mu ochro ny zdro wia

Dzia ła nie 12.1 Roz wój sy ste mu ra tow nic twa me dycz ne go


