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  Idea, by zbudowa  nowe szpi-
tale w Olsztynie zrodzi a si
w 1956 roku. G ównymi auto-
rami pomys u byli dr Józef 
W grzyn, dr Edward Mróz, 
mgr Eugeniusz Szulc, dr Mie-
czys aw Szwa kiewicz. Szcz -
liwie nowych szpitali chcieli 

te  wa ni dygnitarze, dlatego 
zabiegano, by inwestycje fi-
nansowane centralnie nie 
utkn y w martwym punkcie.
  Warunki w obydwu ówcze-
snych szpitalach w mie cie
(Szpital Wojewódzki – obec-
nie Miejski oraz Wojewódzki 
Szpital Dzieci cy) by y fatal-
ne. W obliczonym na 180 ó-

ek Szpitalu Wojewódzkim le-
a o 500 chorych. Anestezjologii nie by o (znieczulenia robiono za po-

moc  maski z eterem), na dy urach niepe na obsada, chorzy na dostaw-
kach na pod odze.
Projekt szpitala wykona a in . Irena Bie kuska, która projektowa a tak-

e budynki AM w Bia ymstoku i Wojewódzkiego Szpitala Dzieci cego
w odzi.
W 1964 roku prace ruszy y. Dr Szwa kiewicz odpowiada  za przygoto-
wanie kadry. Uprzedza , e do nowego budynku przejd  tylko najlep-
si, a ordynatorzy b d  musieli mie  doktoraty. Trzeba by o równie
kszta ci  m odych lekarzy, którzy w przysz o ci sami b d  rozwi zywa

trudne problemy medyczne. Mia a
temu s u y  tzw. ma a akademia – jak 
nazwa  j  dr Szwa kiewicz. Akade-
mia oznacza a grup  najzdolniejszych 
lekarzy, którzy mieli zdobywa  nowe 
kwalifikacje, tytu y naukowe oraz 
wprowadza  nowe metody leczenia. 
Przede wszystkim trzeba by o stwo-
rzy  anestezjologi , bo jej brak unie-
mo liwia  prowadzenie z o onych
operacji naczy , p uc i trzustki. 
Dr Szwa kiewicz  cz sto przychodzi
na budow : „Pracujcie solidnie, bo to 
b dzie wasz szpital. W razie potrzeby 
i dla was miejsce si  znajdzie” – mó-
wi  do robotników.
Pierwszym dyrektorem szpitala w bu-
dowie zosta  dr Jan Artur Maksay, 
który obj  to stanowisko 1 lipca 1969 
roku w fazie prac wyko czeniowych.

Pierwszy pacjent zosta  przyj ty do szpitala 4 maja 1970 roku. Przy tej 
okazji w napi ciu ledzono rozruch zaplecza szpitalnego – Dzia u y-
wienia, Eksploatacji, Pralni.
Dyrektor Maksay bez reszty po wi ci  si  terminowemu oddaniu szpi-
tala do u ytku, na co naciska y w adze wojewódzkie. Wielki , naszpi-
kowany nowoczesn  na ówczesne czasy  aparatur  „kombinat zdro-
wia ” (jak pisa a prasa regionalna) wymaga  od dyrektora szczególnego 
zaanga owania w okresie trudnego rozruchu. Odbi o si  to w znacz-
nym stopniu na jego stanie zdrowia, co nie usz o uwadze rodziny,  
przyjació  i wspó pracowników. Na troskliwe upomnienia otoczenia 
mia  jedn  odpowied : „Wezm  si  za siebie jak uruchomi  szpital 
w pe ni”. Nie zd y . Zmar  niespodziewanie 23 lutego 1972 roku 
w wieku 53 lat. Pozosta  w pami ci znaj cych go wspó pracowników 
jako Cz owiek-Legenda.

„Kombinat
zdrowia”,
czyli nasze 
korzenie

Dyrektorzy Szpitala od 

pocz tku jego powstania:

Jan Maksay

1969–1972

Andrzej D browski

01.09 1972–31.08 1975

Stefan Bo oczko

01.09.1975–29.09.1980

Jan Forfa

01.12.1980–19.11.1996

Andrzej Kaczmarek

01.12.1996–marzec 2000

Jan Forfa

15.05.2000–06.12.2002

Bo ena Marcinkowska 

od 01.01.2003
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Fot. archiwum redakcji

 Pami tam jakby to by o wczoraj – 1 stycznia 
2003 roku. By  to dla mnie wielki dzie . Przy-
niós  rado , optymizm i energi . Nowy rok, 
nowe wyzwania, nowa droga w yciu…
 Wype nianie obowi zków dyrektora Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego – Szpi-
tala, który ma tak wielkie znaczenie dla ca e-
go regionu, stawa o si  dla mnie codzienno-
ci . Cieszy am si  z tego, e powierzono mi 

tak wa n  i odpowiedzialn  funkcj , jak za-
rz dzanie placówk , która corocznie ratuje 

ycie kilkudziesi ciu tysi com ludzi w na-
szym regionie. 
 To by o dla mnie wielkie wyzwanie. Wiele 
wysokospecjalistycznych oddzia ów, dosko-
nale wykszta cona kadra… To robi wra enie,
ale równie  zobowi zuje!
 Chcia am dobrze pozna  Szpital, aby rozpo-
cz  prac  nad tym, co najwa niejsze i najpil-
niejsze. Wymaga  on szybkich nak adów inwe-
stycyjnych, dostosowania do stale rosn cych 
wymaga  pacjentów.
 Nieremontowany, stary budynek, przesta-
rza a aparatura, wymagaj ca wymiany i uno-
wocze nienia zach ca y do dynamicznej pra-
cy. Chcia am, aby mieszka cy województwa 
mogli by  dumni ze swojego Szpitala. 
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ol-
sztynie nie móg  odbiega  od zmieniaj cej si
rzeczywisto ci i nowych realiów. Czeka a nas 
ogromna, wyt ona praca, aby nad y  za 
otaczaj cymi nas zmianami.
 Postawi am na taki rozwój placówki, który 
umo liwi jej wykonanie wysokospecjalistycz-
nych procedur medycznych, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem tych, które ratuj ycie. Dla-
tego rozszerzyli my profil ju  istniej cych od-
dzia ów, a tak e skupili my si  na organizacji 
kardiochirurgii. W styczniu 2005 roku, pod 
patronatem prof. Zbigniewa Religi powsta
Oddzia  Kardiochirurgiczny, w którym zna-
komici specjali ci, dysponuj c sprz tem na 
najwy szym poziomie wykonuj  wiele skom-
plikowanych, ratuj cych ycie operacji. 
 Kolejn  niezmiernie wa n  nie tylko dla 
szpitala, ale i dla województwa inwestycj ,
by o powi kszenie i unowocze nienie Od-
dzia u Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  

Z nadziej
i optymizmem 
w przysz o

Jubileusz jest zawsze wietn  okazj  do podzi kowa  i ycze .

Z wielkim przekonaniem i z prawdziwej potrzeby serca korzystam 

z tej okazji. Dzi kuj  wszystkim pracownikom Szpitala za wielkie 

zaanga owanie i realizacj  misji „Pacjent przede wszystkim”. 

Potwierdzona przez rozmaite rankingi pozycja, jak  zajmuje nasz 

Szpital w województwie i kraju, jest Pa stwa wielkim sukcesem. 

Stanowicie Pa stwo prawdziw  elit , a takiego statusu nie osi ga

si  bez ogromnego wysi ku. Do podzi kowa  do czam yczenia,

eby ten wysi ek by  dla Pa stwa ród em g bokiej satysfakcji i aby 

tej satysfakcji towarzyszy a pomy lno  w yciu osobistym. Du o

szcz cia i zdrowia dla tych, którzy dbaj  o zdrowie innych.



PA DZIERNIK '2006 PULS SZPITALA

5

nymi dzi ki nowej, specjalistycznej aparatu-
rze. Te oddzia y maj  niezwyk e dzia anie strate-
giczne dla mieszka ców Olsztyna i wojewódz-
twa.
 Oddzia em, którego funkcjonowanie by o
zagro one i który wymaga  szybkiego remon-
tu by a te  neurochirurgia. W maju 2004 roku 
otworzyli my nowoczesny, zmodernizowany 
Oddzia  Neurochirurgii. 
 W pa dzierniku 2004 roku Dzia  Diagnostyki 

Laboratoryjnej otrzyma  odnowione pomiesz-
czenia na niskim parterze, wyposa one w naj-
nowocze niejszy sprz t specjalistyczny. U a-
twi o to pacjentom ca odobowy dost p do labo-
ratorium. Opuszczone pomieszczenia zmoder-
nizowano i przekazano Oddzia om Hematolo-
gii oraz Endokrynologii i Diabetologii. 
 Szpital wymaga  wielkich nak adów finanso-
wych równie  na wymian  i zakup nowocze-
snego sprz tu do diagnostyki i leczenia, aby 

 Bez odpowiedniego OIT-u szpital specjali-
styczny praktycznie nie mo e istnie . Stary od-
dzia  nie zaspokaja  potrzeb szpitala i regionu. 
Pomieszczenia, w których funkcjonowa  od-
dzia  nie spe nia y ustalonych norm, a sprz t
by  zdekapitalizowany i wymaga  szybkiej wy-
miany. Uznali my, e inwestycje s  tu niezb d-
ne. Pod koniec 2003 roku otworzyli my naj-
wi kszy i najnowocze niejszy Oddzia  Inten-
sywnej Terapii w województwie warmi sko-
-mazurskim. Brak modernizacji wi za by si
z konieczno ci  zamkni cia oddzia u.
 W szpitalu, w którym wiadczy si  tak wy-
sokospecjalistyczne metody leczenia musi ist-
nie  profesjonalny i dobrze wyposa ony SOR. 
Dlatego konieczno ci  sta o si  przekwalifiko-
wanie Izby Przyj  w Szpitalny Oddzia  Ra-
tunkowy z Izb  Przyj . Nowy oddzia  za-
pewnia pacjentom profesjonaln  opiek  me-
dyczn  oraz znacznie krótszy czas oczekiwa-
nia na diagnostyk  i leczenie. A to mi dzy in-

Profesor Zbigniew Religa obj  honorowym patrona-

tem Oddzia  Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpi-

tala Specjalistycznego w Olsztynie. Od pocz tku 

wspiera  pomys  utworzenia tego oddzia u w na-

szym Szpitalu, uznaj c e jest to Oddzia  niezb dny 

nie tylko w Olsztynie, ale i w ca ym regionie.

Szpitalny Oddzia  Ratunkowy rocznie ratuje ycie 

oko o 20 tys. ludzi. Praca w tym Oddziale jest trudna 

i stresuj ca. Tu nie ma rutyny. W a ciwa opieka nad 

pacjentem to praca ca ego zespo u.
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móc systematycznie rozszerza  zakres wiad-
czonych przez oddzia y us ug, wprowadza  no-
woczesne techniki stosowane w szpitalach kli-
nicznych. Ju  wiele zrobili my, ale nie spoczy-
wamy na laurach, ci gle si  rozw amy.
 Liczba przyznanych w ostatnich latach wy-
ró nie , dyplomów, certyfikatów jako ci, wyso-
kich miejsc w rankingach pokazuje, e zmierza-
my w odpowiednim kierunku. W tej chwili je-
ste my ju  na etapie, gdzie zarz dzanie jako ci
jest norm  w ca ej Europie. Musz  z dum
przyzna , e nie odbiegamy ju  od tego stan-
dardu. Ale, eby ten poziom utrzyma , musimy 
systematycznie pracowa  nad nasz  jako ci .
Chcia abym, aby Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny w Olsztynie by  placówk  w ród naj-
lepszych w Polsce i niczym nie ró ni  si  od spe-
cjalistycznych szpitali w Europie.
 W 2003 roku uzyskali my Certyfikat Akre-
dytacyjny, wydany przez Centrum Monitoro-
wania Jako ci w Ochronie Zdrowia na trzy 
lata. Naszym wielkim sukcesem jest ponowne 

uzyskanie tego certyfikatu w bie cym
roku. Poniewa  nie jest on przyznawa-
ny raz na zawsze, to motywuje nas do 
dalszego doskonalenia si . Akredyta-
cja oznacza dla nas wiarygodno  i pre-

sti . a tak e Certyfikat Zarz dzania Ja-
ko ci  ISO 9001:2000 i Certyfikat Zarz -

dzania rodowiskowego ISO 14001. Cieszy-

my si , e NFZ docenia placówki posiadaj ce
certyfikaty. Ale te certyfikaty to nie tylko do-
datkowe pieni dze. wiadcz  te  one o rozwo-
ju w zarz dzaniu i o dba o ci o rodowisko, 
podnosz  presti  szpitala. 
 Ogromnym sukcesem jest bardzo wysoka 
pozycja naszych oddzia ów w rankingach naj-
lepszych szpitali, opublikowanych przez tygo-

Plebiscyt „Wielkie Serce” „Gazety Olszty skiej” i „Dziennika Elbl skiego” jest wyj tkow  form  konkursu, 

poniewa  wyboru dokonuj  pacjenci, którzy w sposób najbardziej wiarygodny mog  oceni  prac  lekarza, 

piel gniarki, czy te  opiek  w szpitalu. To w a nie dla nich pracownicy Szpitala dok adaj  wielu stara , by 

wiadczy  us ugi na jak najwy szym poziomie. I za t  prac  nasz Szpital zosta  nagrodzony przez miesz-

ka ców Warmii i Mazur.

Wszyscy pami tamy ten dzie  – 19 wrze nia 2004 roku. To w asnie wtedy oficjalnie Szpital otrzymal dwa 

certyfikaty ISO: Zarzadzania Jako ci  i Ochron rodowiska. Szpial mo e poszczyci  si  równie  licznymi 

certyfikatami laboratoryjnymi, takimi jak: Certyfikat wydany przez Centralny O rodek Bada  Jako ci w Dia-

gnostyce Laboratoryjnej, QCS – Quality Control Sernice – dotycz cy biochemii, STA-QCE – Certyfikat Koagu-

logiczny oraz SF-IQAS – Certyfikat hematologiczny, które upowa niaj  do prowadzenia poszczególnych bada

w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej. 

Akredytacja ma wielkie znaczenie dla placówki me-

dycznej. Szpital poddaj c si  zewn trznej ocenie zy-

skuje w ten sposób wiarygodno  i przkonuje pacjen-

tów, e jest placówk  bezpieczn , a jako  udzielanych 

w niej wiadcze  zdrowotnych jest na najwy szym

poziomie. Szpital posiadaj cy certyfikat jako ci staje 

si  wi c presti ow  placówk .
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dniki „Wprost” i „Newsweek”. Cieszy równie
fakt, e tak m ody Oddzia , jakim jest Kardio-
chirurgia, ju  plasuje si  na wysokich miej-
scach. Oddzia  docenili fachowcy, ale docenili 
te  pacjenci, którzy nie musz  ju  podró owa
do Gda ska, Warszawy czy Bia egostoku i cze-

ka  w d ugich kolejkach na zabiegi. Ten od-
dzia  to tak e zysk dla szpitala. Poszerzenie za-
kresu wiadczonych us ug zwi ksza bowiem 
jego presti  i daje dodatkowe przychody. 
 Niczego nie mo na jednak osi gn  bez 
wsparcia ludzi. Zawsze mogli my liczy  na 
wszystkich cz onków Zarz du Województwa  
i Sejmiku. Szczególnie pomocna by a przy-
chylno  Marsza ka Województwa Warmi -
sko-Mazurskiego Andrzeja Ry skiego. Swoj

yczliwo ci  obdarzy  nas równie  prof. Zbi-
gniew Religa. Dzi ki dobrze uk adaj cej si
wspó pracy, mogli my rozwi za  wiele pro-
blemów. Równie  Rada Spo eczna s u y a
nam swoim g osem doradczym. Razem mo -
na wi cej! Tak e wspó praca z Prezydentem 

Miasta Czes awem Je-
rzym Ma kowskim oraz 
przedstawicielami Urz -
du Wojewódzkiego przy-
nosi owoce, a nasz Szpital 
mo e zaoferowa  leczenie na 
najwy szym poziomie. Dzi kuj
za wspóln  prac  i przyja  oka-
zan  Szpitalowi.
 Wielkim wsparciem jest dla mnie 
zespó  pracowników Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego 
w Olsztynie, na który zawsze mo-
g am liczy . S  to dynamiczni 
i kreatywni ludzie. Przy takim 
potencjale szybko osi gamy

Bylo wiele prac i przygotowa , aby przyst pi  do jedenastej edycji Polskiej Nagrody Jako ci. Jednak nasz wysi-

ek nie poszed  na marne. W listopadzie 2005 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odby o si  uroczyste wr -

czenie presti owej nagrody. Pani dyrektor Bo ena Marcinkowska odebra a wyro nienia w kategoriach: „Organi-

zacja Publiczna” oraz „Doskona o  Zarz dzania”.

Przyjaciele i Mecenasi naszego Szpitala. Zawsze mo emy liczy  na ich wsparcie i pomoc. Roztaczaj  wo-

kó  naszej placówki aur  wyj tkowo ci, u wietniaj c swoj  obecno ci  uroczyste spotkania i uczestnicz c

z nami w jego rozwoju.

Cz onkowie Komitetu ds. Jako ci

Bezpieczny Szpital to ranking oceniaj cy polskie szpi-

tale. G ówny nacisk jest po o ony na zapewnienie 

bezpiecze stwa pacjenta i ocen  infrastruktury szpita-

la. W 2005 roku Szpital zaj  18 miejsce w ród wszyst-

kich placówej medycznych w kraju.

W 2005 roku w konkursie organizowanym przez 

„Gazet  Olszty sk ” i „Dziennik Elbl ski” na naj-

lepszy produkt i us ug  Warmii i Mazur  Szpital za-

j  I miejsce w Kategorii „Us ugi Medyczne – Kar-

diochirurgia”.
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zamierzone cele. Ta ci ka praca wszystkich 
pracowników pozwoli a na wysoki poziom 
rozwoju us ug medycznych. 
 Co dla mnie znaczy Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Olsztynie? 
 Mocno si  z nim identyfikuj , bowiem wiele 
pracy i wysi ku wk adam wraz ze wszystkimi 
pracownikami, by uczyni  nasz Szpital jed-
nym z najlepszych, aby mieszka cy ufali nam 
i bez obaw oddawali swoje zdrowie i ycie
w nasze r ce.
 Chcecie Pa stwo zapyta , jakie osi gni cia
w zarz dzaniu szpitalem uwa am osobi cie za 
najwa niejsze?
 Wprowadzenie nowego stylu zarz dzania,
którego istot  jest zarz dzanie jako ci , da o
swój efekt w wykreowaniu nowej kultury or-
ganizacji. Ciesz  si , e niemal ka dy oddzia
poszerzy  zakres swojego dzia ania i prowa-
dzonych procedur. To spowodowa o, e jeste-
my w stanie udzieli  pomocy naszym pacjen-

tom niemal w ka dej sytuacji. 
 Na pewno zorganizowanie i zdobycie fun-
duszy na Oddzia  Kardiochirurgii, który wiet-

Bez nowoczesnego sprz tu i fachowej opieki nie mo na ju  sobie wyobrazi  profesjonalnego leczenia cho-

rych. Tak  opiek  gwarantuje nasz Szpital. Krystyna Gnes, laureatka plebiscytu „Wielkie Serce” „Gazety 

Olszty skiej” i „Dziennika Elbl skiego” w 2005 roku na najpopularniejsz  piel gniark  regionu, piel gniar-

ka Oddzia u Kardiochirurgii przyznaje, e jej Oddzia  jest jednym z ci szych i bywaj  bardzo trudne dni. 

Ale wg niej wszystkie trudy wynagradzaj  wizyty pacjentów, którzy przychodz , aby podzi kowa  gdy 

po ci kiej operacji serca powracaj  do zdrowia.

cis a dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjali-

stycznego w Olsztynie. Od lewej: Hanna Sadow-

ska – G ówna Ksi gowa, Jolanta Citko – z-ca dyrek-

tora ds. lecznictwa, Bo ena Marcinkowska – Dy-

rektor Szpitala, Stefan Barabasz – z-ca dyrektora ds. 

eksploatacyjno-technicznych, Alicja Markiewicz – 

z-ca dyrektora ds. piel gniarstwa.
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nie si  rozw a, na OIT, SOR, ale te   du ym wy-
zwaniem by  remont i modernizacja budynku 
szpitala. Istotne jest równie  wyremontowanie 
i doposa enie kilku oddzia ów, które obecnie 
przyj y nowoczesny wizerunek, w tym Od-
dzia  Neurochirurgii, Endokrynologii i Diabe-
tologii, Hematologii. Inwestycje s  kontynu-
owane, trwa remont Oddzia u Ortopedii. 
 Plany na przysz o ?
 Moim marzeniem jest ci g e poszerzanie 
przez Szpital zakresu wiadczonych us ug
medycznych i realizowanie ich w warunkach 
godnych, dostosowanych do wymogów euro-
pejskich.
 Nie brakuje mi nowych wizji i celów. A do 
ich realizacji potrzebne s  pieni dze! Du a
cz  mojej aktywno ci si  rzeczy koncentruje 
si  na zdobywaniu rodków finansowych. Pla-
nujemy wybudowanie dodatkowego skrzyd a
szpitala przeznaczonego na bloki operacyjne, 
remonty pozosta ych oddzia ów, utworzenie 
nowoczesnej sterylizacji, utworzenie odpo-
wiednich parkingów przyszpitalnych. Planów 
jest naprawd  du o.
 B dziemy robi  wszystko, aby nasz Szpital 
by  najlepszy, nie zniech cimy si  przeciwno-
ciami i zawsze b dziemy kroczy  naprzód. 

Z nadziej  i optymizmem spogl damy w przy-
sz o .

Rada Spo eczna
Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Olsztynie 

Julian Osiecki
Przewodnicz cy Rady

Ewa GutowskaAlfred Szlaski

Wojciech Szadziewicz Stefan Procyk Danuta liwa

Jan Kaleta

Uznanie w oczach pacjentów to najwi ksza rado

i satysfakcja dla tych, którzy swoje ycie po wi ca-

j  ratowaniu ich zdrowia i ycia. Decyzj  czytelni-

ków „Gazety Olszty skiej” i „Dziennika Elbl skie-

go” najpopularniejsz  piel gniark  na Warmii 

i Mazurach zosta a Krystyna Gnes pracuj ca w Od-

dziale Kardiochirurgii naszego Szpitala, a w ród

najpopularniejszych lekarzy regionu znalaz  si

Rakesh Jalali, zast pca ordynatora SOR.

Rada Spo eczna zosta a powo ana pod koniec 2002 roku. 
Swoj  dzia alno  rozpocz a w styczniu 2003 roku.
Jest cia em opiniodawczym i doradczym. Dzi ki jej wspar-
ciu wyremontowano budynek Szpitala, pozyskano pieni -
dze na modernizacj  Oddzia u Neurochirurgii, SOR i OIT. 
Cz onkowie Rady Spo ecznej aktywnie uczestniczyli w po-
zyskiwaniu rodków na utworzenie jedynego w woje-
wództwie Oddzia u Kardiochirurgii. Cz onkowie Rady 
Spo ecznej na posiedzeniu Radnych Sejmiku wspierali po-
trzeb  dotacji na modernizacj  Oddzia u Chirurgii Urazo-
wo-Ortopedycznej, w otwarciu którego w najbli szym cza-
sie b dziemy uczestniczyli.

fot. Ryszard Czerwi ski
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Poczet piel gniarek i po o nych oddzia owych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie 

Anna W cha a
Anestezjologia

i Intensywna Terapia

Maria Kowalska
Chirurgia Ogólna 

i Naczyniowa

Bo ena Rembiszewska
Chirurgia 
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Gra yna Roman
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i Diabetologia
oraz Hematologia

Bo ena Rusewicz
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i Rehabilitacja

Monika Kaliszuk
Ginekologia

Alina wiek
Po o niczy

Rooming-in
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Halina Walczyk
Po o niczy II – septyczny

Alicja Otrocka
Trakt porodowy

Danuta Jurkowska
Kardiochirurgia

El bieta Kacperska
Nefrologia

Gabriela Rudzi ska
Neurochirurgia

Anna Adamczyk
Neurologia

Agnieszka Przyby ek
Okulistyka

Teresa Berkolec
Otolaryngologia

Ma gorzata Zaj c
Patologia i Intensywna 

Terapia Noworodka

Anna Trzaska
SOR

Teresa Grynkiewicz
Kardiologia
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Oddzia  Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
licz cy dziesi  w pe ni i nowocze nie wyposa-
onych stanowisk, jest najwi kszym i najnowo-

cze niejszym oddzia em referen cyjnym tego 
typu w regionie. Zastosowano tu najnowocze-
niejsze rozwi zania dotycz ce skomplikowa-

nej infrastruktury, odpowiednich zabezpiecze
(np. niezale nego zasilania w energi  elektrycz-
n ), ergonomiki. Oddzia  wyposa ony jest rów-
nie  w najnowocze niejszy sprz t najbardziej 
renomowanych firm (respiratory, sprz t moni-
toruj cy, pompy infuzyjne do precyzyjnego po-
dawania silnie dzia aj cych leków, ó ka z elek-

tryczn  nawigacj  u o enia, sprz t resuscyta-
cyjny), do leczenia pacjentów w najci szych
stanach, z jednoczesnym monitorowaniem 
wielu parametrów yciowych i podtrzymywa-
niem niewydolnych funkcji narz dowych,
w tym przede wszystkim oddychania i kr e-
nia. Bardzo wa n  grup  osób w procesie le-
czenia jest zespó  wysoko wykwalifikowanych 
lekarzy i piel gniarek, w tym z wykszta ce-
niem wy szym. Profesjonalno  zespo u, du a
wra liwo  na potrzeby chorych oraz sta a

obecno  przy ó kach pacjentów przy zapew-
nionej obsadzie jednej piel gniarki na dwa sta-
nowiska chorych gwarantuj  najwy sz  ja-
ko  opieki w oddziale. 
Leczeni s  tu chorzy w stanie bezpo redniego
zagro enia ycia, którzy bez intensywnej tera-
pii nie mieliby szans prze ycia, od na ogó  m o-
dych ofiar urazów wielonarz dowych, po cho-
rych w podesz ym wieku z ró nymi z o ony-
mi patologiami. 

Oddzia  Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Oddzia  posiada 43 ó ka. Przeprowadza si  tu 
ok. 1500 operacji z zakresu chirurgii naczynio-
wej: operacje chorób t tnic obwodowych po-
mostowanie i udro nienia t tnic, operacje 
udro nienia t tnic szyjnych, operacje t tnia-
ków aorty brzusznej i innych t tnic, operacje 
naczy  uszkodzonych na skutek urazów, zabie-
gi ylaków i przewlek ej niewydolno ci ylnej.
We wspó pracy z Zak adem Radiologii wyko-
nujemy angioplastyki i stentowanie t tnic 
oraz implantacj  stent-graftów do t tniaków.
Przeprowadzamy równie  operacje z zakresu 
chirurgii ogólnej i onkologicznej: operacje prze-
wodu pokarmowego w pe nym zakresie (no-
wotwory o dka, trzustki, powik ania choroby 

wrzodowej o dka, operacje dróg ó ciowych, 
operacje nowotworów jelita grubego, operacje 
proktologiczne, przepukliny, operacje urazo-
wych uszkodze  tu owia), operacje onkologicz-
ne (ww. w zakresie przewodu pokarmowego 
oraz operacje sutka, nowotworów skóry – czer-
niaka i raków, operacje guzów tkanek mi k-
kich).
Stosowane s  nowoczesne techniki chirurgii 
onkologicznej, np. radioizotopowa technika 
biopsji w z a wartowniczego. Wykonujemy 

operacje z zakresu chirurgii endokrynologicz-
nej, szczególnie tarczycy i guzów nadnerczy, 
leczenie urazów komunikacyjnych i innych, 
w tym tak e oparze .
W oddziale od wielu lat stosuje si  techniki 
operacji laparoskopowych, techniki operacji 
z zastosowaniem staplerów (zszywaczy me-
chanicznych).
W Oddziale prowadzone jest tak e ca kowite 

ywienie pozajelitowe.

Oddzia  Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
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Oddzia  jest miejscem leczenia najci szych 
przypadków urazowych z ca ego wojewódz-
twa, w tym z ama  kr gos upa z uszkodzeniem 
rdzenia kr gowego. Turystyczny charakter wo-
jewództwa powoduje, e wzrasta liczba pacjen-
tów z wypadków komunikacyjnych; trafiaj
równie  skoczkowie na g ow  do p ytkiej wody.
W oddziale wszczepia si  tak e endoprotezy 
stawu kolanowego, jak równie  nowe rodzaje 
protez stawu biodrowego.
Szczególnie intensywnie rozw a si  chirurgia 
kr gos upa – ju  nie tylko urazy, ale tak e zmia-
ny zwyrodnieniowe, kr gozmyki, dyskopatie 
szyjne i l d wiowe. Ostatnio wzros a liczba 
operowanych chorych z przerzutami nowo-
tworowymi do kr gos upa. Od roku wykony-
wane s  zabiegi wertebroplastyki. To olbrzymia 
pomoc chorym ze z amaniami osteoporotycz-
nymi kr gos upa. Sta o si  to mo liwe dzi ki 
przeniesieniu z Oddzia u Kardiochirurgii no-
wego aparatu rentgenowskiego typu rami  C.
Tak e w ostatnim roku oddzia  wzbogaci  si
o nowoczesny artroskop. 
Od roku jako pierwsi w województwie rozpo-
cz li wszczepianie protez ruchomych w od-
cinku szyjnym, a nast pnie l d wiowym kr -
gos upa.

Oddzia  uzyska  akredytacj  do prowadzenia 
specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii 
narz du ruchu, a tak e akredytacj  do prowa-
dzenia szkole  z zakresu ortopedii we wszystkich 
specjalizacjach medycznych, które maj  szkole-
nie w zakresie ortopedii uj te w programie.
Oddzia  jest pozytywnie postrzegany w ród

pacjentów. wiadcz  o tym wyniki testów sa-
tysfakcji pacjenta. Tak e w rankingach tygo-
dników „Wprost” i „Newsweek” znajduje si
zawsze w pierwszej 20. w ród klinik i oddzia-
ów w Polsce, a w 2004 roku w rankingu tygo-

dnika „Wprost” w zakresie chirurgii kr gos u-
pa uplasowali si  na II miejscu w Polsce.

Oddzia  Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddzia  Endokrynologii i Diabetologii wraz 
z Poradniami w Wojewódzkim Szpitalu Specja-
listycznym w Olsztynie jest unikaln  jednostk
organizacyjn  w opiece diabetologicznej w re-
gionie i w Polsce (poza o rodkami uniwersytec-
kimi), wzorowan  na strukturze organizacyjnej 
Steno-Center w Kopenhadze w Danii. 
W Oddziale Endokrynologii i Diabetologii znaj-
duje si  14 ó ek, a w Oddziale Diabetologicz-
nym Dziennym sze , w których cznie hos-
pitalizowanych jest ponad 500 osób rocznie. 
W 2004 roku oddzia  zmieni  siedzib  i prze-

prowadzi  si  do nowych pomieszcze  szpital-
nych. Posiada dwustanowiskow  sal  inten-
sywnego nadzoru diabetologicznego z mo li-
wo ci  prowadzenia monitoringu kardiolo-
gicznego i metabolicznego. 
Oddzia  dysponuje specjalistycznym sprz -
tem wykorzystywanym do diagnostyki i lecze-
nia hospitalizowanych pacjentów, m.in.: pod-
skórne i do ylne pompy insulinowe, CGMS – 

system do ci g ego pomiaru glikemii bez glu-
kometrów, aparat do mierzenia poziomu he-
moglobiny glikowanej.
Oddzia  posiada akredytacj , która pozwala 
na specjalizowanie lekarzy w zakresie chorób 
wewn trznych, diabetologii i endokrynologii.
Wspó pracuje równie  z o rodkami naukowy-
mi zarówno w Polsce, jak i na wiecie.

Oddzia  Endokrynologii i Diabetologii
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Oddzia  Gastroenterologiczny jest jedynym 
oddzia em w województwie. Rocznie diagno-
zuje i leczy ok. 200 osób z nowotworami z o-
liwymi i agodnymi, co stanowi trzeci  cz

wszystkich hospitalizowanych pacjentów. 
Oddzia  jest jednostk  odwo awcz  dla ca ego 
regionu w zakresie najcz stszych postaci nie-
swoistych zapale  jelit i chorób w troby. Le-
karze z regionu maj cy w tpliwo ci odno nie 
do leczenia zwracaj  si  do fachowców z tego 
oddzia u.
Celem oddzia u jest bezbolesne, skuteczne 
i szybkie leczenie, a tak e zapobieganie choro-
bom nowotworowym. Dysponuje ju  sprz -
tem do przeprowadzania zabiegów górnego 

i dolnego odcinka dróg pokarmowych.Od-
dzia  jest wyposa ony w sprz t endoskopowy, 
taki jak wideogastroskopy, wideokolonosko-
py, bimer argonowy. 
Leczy si  tu schorzenia przewodu pokarmo-
wegoo. Lekarze z Oddzia u zajmuj  si  najpo-
wa niejszymi chorobami o dka, jelit, narz -
dów mi szowych jamy brzusznej, takich jak 
w troba i trzustka, które z racji stopnia za-
awansowania przebiegu klinicznego, b d
wyst puj cych powik a  nie mog  by  leczo-
ne ambulatoryjnie. Lecz  równie  zaawanso-
wane nowotwory przewodu pokarmowego 
z powik an  chorob  wrzodow o dka lub 
dwunastnicy, u których, mimo stosowanego 

leczenia w warunkach domowych nie uzysku-
je si  poprawy w stanie zdrowia. S  te  pacjen-
ci z chorobami jelit. W ród nich coraz wi ksz
grup  stanowi  chorzy ze rednioci kim lub 
ci kim rzutem nieswoistego zapalenia jelit, 
np. wrzodziej cego zapalenia jelita grubego 
lub choroby Le niowskiego-Crohna. W ostat-
nich latach ro nie liczba chorych z przewlek y-
mi schorzeniami w troby.
Zajmuj  si  te  chorobami trzustki, w tym naj-
ci szymi przypadkami ostrego zapalenia tego 
narz du. Znaczn  cz  dzia alno ci stanowi
te  hospitalizacje, maj ce ustali  przyczyny z e-
go stanu zdrowia pacjenta. W tym celu przysy-
ani s  do Oddzia u chorzy z ca ego regionu.

Oddzia  Gastroenterologii

Oddzia  Ginekologii pe ni rol  o rodka refe-
rencyjnego dla województwa warmi sko-ma-
zurskiego zgodnie z zasad  centralizacji lecze-
nia operacyjnego schorze  nowotworowych 
narz du rodnego. Stanowi Oddzia  odwo aw-
czy dla regionu w zakresie ginekologii opera-
cyjnej. Oddzia  jest o rodkiem trzeciego (naj-
wy szego) poziomu referencyjnego – jedy-
nym na Warmii i Mazurach – w zakresie per-
inatologii na podstawie rz dowego programu 
Poprawy Opieki Perinatalnej. W rankingach 
„Newsweeka” w ostatnich latach oddzia  wy-
mieniany jest w ród najlepszych oddzia ów
ginekologiczno-po o niczych w Polsce.

Dzi ki sta ej, cis ej wspó pracy z innymi naj-
lepszymi o rodkami ginekologiczno-po o ni-
czymi, krajowymi i zagranicznymi, w oddziale 
wprowadza si  najnowsze metody diagno-
styczno-lecznicze z zakresu ginekologii i po o -
nictwa, zgodne z aktualnie obowi zuj c  wie-
dz . Pierwsze zabiegi endoskopowe (laparo-
skopie i histeroskopie operacyjne), pierwsze 
limfadenektomie miedniczne i oko oaortalne 

(równie  laparoskopowe), pierwsze operacje 
onkologiczne narz du rodnego metod  laparo-
skopow , a tak e z oznaczaniem „w z a war-
townika” (zabiegi wykonywane jedynie w kil-
ku najlepszych o rodkach ginekologii onkolo-
gicznej w kraju) oraz wewn trzmaciczne zabie-
gi diagnostyczno-lecznicze na p odzie (kordo-
centezy i amnioinfuzje) na terenie Warmii i Ma-
zur wykonano w a nie w tym o rodku. 

Oddzia  Ginekologii
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Oddzia  Hematologii jest jedynym oddzia em
w województwie warmi sko-mazurskim, pe -
ni cym specjalistyczn  opiek  nad chorymi ze 
schorzeniami uk adu krwiotwórczego. 
Pracuje w nim dwóch specjalistów hematologii. 
Rocznie przyjmuje oko o 800 pacjentów, a ich 
liczba wci  ro nie. Leczy pacjentów z niedo-
krwisto ci , skazami krwotocznymi, bia aczka-
mi, gammapati  i ch oniakami (rozrosty uk adu 
ch onnego). Zajmuje si  g ównie schorzeniami 
przewlek ymi. W stanach ostrych lekarze ko-

rzystaj  cz sto z pomocy klinik, gdzie niejed-
nokrotnie kieruj  wst pnie skonsultowanych 
chorych. Na przyk ad w leczeniu ostrych bia a-
czek ( cznie z przeszczepami szpiku kostnego) 
specjalizuj  si  m.in. o rodki w Bia ymstoku 
i Gda sku. Tam dokonuje si  zabiegu przesz-
czepienia szpiku kostnego u pacjentów, dla któ-

rych jest to metoda ratuj ca ycie. Po trans-
plantacji  kontroluje si  w danym o rodku stan 
zdrowia chorego jeszcze przez rok. Nast pnie 
trafia on do oddzia u pod sta  opiek  ambula-
toryjn .

Oddzia  Hematologii

To nowoczesny, dobrze wyposa ony oddzia
wg najlepszych standardów z klimatyzowa-
nymi salami operacyjnymi, klimatyzowanym 
oddzia em pooperacyjnym. 
Pacjenci na oddziale przebywaj  w 2–3-osobo-
wych salach z w z em sanitarnym, telewizj  ka-
blow . Oddzia  posiada 9 stanowisk intensyw-
nego nadzoru z pe nym wyposa eniem, umo -
liwiaj cym prowadzenie pacjentów w najtrud-
niejszym okresie bezpo rednio po operacji – 
zwykle do 48 godz.
Personel oddzia u to m ody zespó  o entuzja-
stycznym podej ciu do pracy, lubi cy wyzwa-
nia. W sk ad zespo u wchodzi dwóch do wiad-
czonych kardiochirurgów, czterech specjalistów 
anestezjologów. Zespó  chirurgów w znacznej 
mierze stanowi  lekarze z wieloletnim sta em 
kardiochirurgicznym pochodz cy z innych pol-
skich o rodków. Wspomaga ich profesjonalny 
zespó  prefuzjonistów i fantastyczny zespó
piel gniarski. Du  wag  przywi zuje do za-
chowania ci g o ci leczenia i rehabilitacji pa-
cjenta kardiochirurgicznego.
Spektrum przeprowadzanych operacji obej-
muje niemal wszystkie procedury u doro-
s ych,  zarówno chirurgiczne leczenie choroby 
wie cowej, powik a  choroby wie cowej
(ubytek w przegrodzie mi dzykomorowej, 

niedomykalno  zastawki mitralnej, t tniak le-
wej komory), jak i leczenie wad nabytych 
i wrodzonych serca (wady zastawkowe, uby-
tek w przegrodzie mi dzyprzedsionkowej), 
chorób wielkich naczy  i guzów serca. Dzi ki
mo liwo ci zastosowania ablacji endokardial-
nej przeprowadzane s  równie  operacje chi-
rurgicznego leczenia migotania i trzepotania 
przedsionków. Sposób przeprowadzania za-
biegów jest zgodny z najnowszymi wiatowy-
mi trendami medycyny. Oko o 90% operacji 
wie cowych wykonano bez kr enia poza-
ustrojowego przy wykorzystaniu stabilizato-

rów, umo liwiaj cych operowanie na b cym
sercu. Przyczynia si  to do minimalizacji ryzy-
ka przeprowadzenia zabiegu, zmniejszenia 
liczby powik a  oko ooperacyjnych. Dzi ki
znakomitej wspó pracy z zespo em kardiolo-
gów i zespo em Pracowni Hemodynamiki ze-
spó  Kardiochirurgii jest w stanie wykonywa
praktycznie wszystkie operacje kardiochirur-
giczne. Na tle pozosta ych o rodków kardio-
chirurgicznych jest to bardzo szerokie spek-
trum zabiegów – spo ród operacji kardiochi-
rurgicznych u doros ych nie wykonuje si
w Olsztynie jedynie przeszczepów serca.

Oddzia  Kardiochirurgii
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W 1995 roku wyremontowano i przebudowa-
no oddzia , tworz c nowy O rodek Intensyw-
nej Opieki Kardiologicznej z dziesi cioma sta-
nowiskami monitorowania.
Dzi ki nowoczesnemu sprz towi i wysoko 
wykwalifikowanemu zespo owi medycznemu 
Oddzia  Kardiologii z OIOK rocznie ratuje y-
cie a  3 tys. osób z ci kimi chorobami serca 
i uk adu krwiono nego.
Przeprowadza si  tu najró niejsze badania in-
wazyjne, niechirurgiczne serca. G ównie jest to 
wykonywanie w Pracowni Hemodynamiki ko-
ronarografii i, zgodnie z zapotrzebowaniem, 
koronaroplastyki.
Wszczepine s  równie  rozruszniki serca oraz 
defibrylatory, czyli urz dzenia, które zapobie-
gaj  zaburzeniom rytmu serca.

Zapotrzebowanie na zabiegi, które wykonuje 
Pracownia Hemodynamiki jest bardzo du e.
Na bie co przyjmowani s  pacjenci w trybie 
pilnym – osoby z rozpoznaniem zawa u czy 
niestabilnej choroby wie cowej. Poza tym nie-
ustannie odbywaj  si  tzw. zabiegi planowe. 
Z ostatniego podsumowania wynika, e co trze-
cia angioplastyka wie cowa jest wykonywana 
z pilnych wskaza .
Obecnie hemodynamika pracuje w trybie 24-
-godzinnym. Posiada sprz t do bada  przez 
prze ykowych echokardiograficznych oraz ba-
da  nieinwazyjnych. We wspó pracy z Pra-
cowni  Medycyny Nuklearnej od wielu lat 
prowadzi badania scyntygrafii serca. Zakres 
diagnostyki i terapii w Oddziale Kardiologii 
poszerzy  si  wraz z otwarciem w 2005 roku 
Oddzia u Kardiochirurgii. 
Wi kszo  przypadków hospitalizowanych to 
pacjenci z ostrymi zespo ami wie cowymi. 
Zabiegi i operacje z zakresu kardiologi inwa-
zyjnej to: koronarografie (oko o 500 zabiegów 
kwartalnie), koronaroplastyka (PTCA) (oko o
215 zabiegów kwartalnie), wszczepienie sty-
mulatorów serca (oko o 450 rocznie). Nato-
miast z zakresu kardiologii nieinwazyjnej wy-
konywane s : badania echokardiograficzne 
(2500 rocznie), echokardiograficzne testy do-

butaminowe (400 rocznie), echokardiografia
przez prze ykowa (150 rocznie), badania hol-
terowskie (1000 rocznie), elektrokardiogra-
ficzne testy wysi kowe (2000 rocznie), scenty-
grafia wysi kowa i spoczynkowa (SPECT) 
wspólnie z Zak adem Medycyny Nuklearnej 
(60 rocznie).

Oddzia  Kardiologii

W oddziale leczeni s  g ównie chorzy z choro-
bami nerek i dróg moczowych, nadci nieniem
pierwotnym i wtórnym oraz z innymi schorze-
niami internistycznymi.
Przyjmowani s  równie  chorzy z ostrymi za-
truciami i pacjenci wymagaj cy dializy w tro-
bowej.
W oddziale realizowany jest program leczenia 
niedokrwisto ci w chorobach nerek, program 
leczenia zaburze  gospodarki wapniowo-fos-
foranowej w niewydolno ci nerek.
Wykonuje si  równie  hemodializ  przewle-
k , ambulatoryjn  dializ  otrzewnow , auto-
matyczn  dializ  otrzewnow , dializ  w tro-
bow , nak uwanie jam cia a, biopsje szpiku.
Oddzia  wykonuje równie  dializy otrzewno-
we. Spo ród dializowanych pacjentów u 42 
wykonany zosta  przeszczep nerki (lub nerki 
i trzustki).
21 listopada 2002 roku wykonano tu pierwsz
w Polsce pó nocnej dializ  w trobow  metod
MARS u doros ego pacjenta. Od tego czasu za-
bieg ten jest wykonywany dla pacjentów z ca-
ej Polski z zatruciami (grzyby), ostr  niewy-

dolno ci  w troby, zespo em w trobowo-ner-
kowym. 
Oddzia  wykonuje te  zabiegi plazmaferezy. 
Metoda ta jest leczeniem z wyboru u pacjen-

tów z niektórymi immunologicznymi schorze-
niami nerek. 
Przy oddziale dzia a Stacja Dializ Gambro Olsz-
tyn. Istnieje cis a merytoryczna wspó praca po-
mi dzy Oddzia em Nefrologii a Stacj  Dializ. 
Kadra lekarska jest wspólna dla obu placówek. 
Ostatnio rozros a si  g sta sie  stacji dializ 
w naszym regionie, co plasuje województwo 

warmi sko-mazurskie w czo ówce dost pno-
ci miejsc dializacyjnych w Polsce. 

Oddzia  dysponuje 16 aparatami do prowa-
dzenia hemodializy, 19 aparatami do automa-
tycznej dializy otrzewnowej oraz zestawem do 
dializy w trobowej. Posiada te  aparat do ca o-
dobowego pomiaru ci nienia t tniczego.

Oddzia  Nefrologii
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To nowoczesny, zmodernizowany oddzia . Po-
siada 30 ó ek, klimatyzowane sale 2-, 3- ó ko-
we z dost pem do w asnej azienki oraz sal
intensywnego nadzoru neurochirurgicznego. 
W ostatnich latach zwi ksza a si  sukcesywnie 
liczba operacji, która w latach 2003–2006 dosz a
do 1000. Zabiegi wykonywane w oddziale to: 
operacje nowotworów mózgu (guzy podstawy, 
pó kulowe, wewn trzkomorowe), operacje zwi -
zane z urazami czaszkowo-mózgowymi (krwia-
ki przymózgowe, ródmózgowe, odg obienia), 
chirurgia kr gos upa (dyskopatie l d wiowe 
i szyjne; doj cia przednie z zastosowaniem im-
plantów – ALIF, protezy dysków l d wiowych, 
operacje stabilizacji kr gozmyków z doj cia 
przedniego – ALIF + ruba tytanowa [Wilhelm–

–Thell]), resekcje nowotworów kana u kr go-
wego, rdzenia, nerwów obwodowych, operacje 
neuralgii nerwu trójdzielnego (blokady glicero-
lowe, metoda Janetta), operacje wodog owia, 
operacje nerwów obwodowych i zespo ów cie-
ni, leczenie spastyczno ci (implantacja pomp 

baklofenowych), operacje t tniaków i naczy-
niaków naczy  mózgowych. 
Oddzia  wyposa ony jest w nowoczesny sprz t
operacyjny, m.in.: wiertark  szybkoobrotow ,

nó  ultrad wi kowy, mikroskop operacyjny,  
zestawy narz dzi do mikroneurochirurgii. Pla-
nowanie i przeprowadzanie operacji opiera si
na zastosowaniu neuronawigacji.
Oddzia  zapewnia opiek  neurochirurgiczn
mieszka com Warmii i Mazur, a tak e s sied-
nich województw. Przy szpitalu funkcjonuje 
równie  poradnia neurochirurgiczna, zapew-
niaj ca chorym ci g o  leczenia. Liczba jej pa-
cjentów stale wzrasta.

Oddzia  Neurochirurgii

Oddzia  posiada 40 ó ek, 2–3-osobowe poko-
je, sal  intensywnej opieki medycznej oraz 
cztery stanowiska dla chorych z udarami mó-
zgu.
Oddzia  zajmuje si  diagnostyk  i leczeniem: 
bólów g owy, kr gos upa, padaczki, stward-
nienia rozsianego, chorób zwyrodnieniowych 
mózgu (choroba Parkinsona, Alzheimera), 
chorób nerwowo-mi niowych oraz urazów 
obwodowego uk adu nerwowego i chorób no-
wotworowych uk adu nerwowego. 
Na neurologii leczymy najci sze przypadki. 
Jako jedni z nielicznych w kraju zostali zakwa-
lifikowani do leczenia niektórych chorób leka-
mi, których nie mog  stosowa  neurolodzy 
z innych o rodków. Oddzia  Neurologii jest je-
dynym w województwie, który mo e prowa-
dzi  leczenie interferonem. wiadczy to o du-

ych umiej tno ciach i kompetencji lekarzy 
tam pracuj cych, bo tylko w klinikach akade-
mickich w Polsce prowadzona jest taka forma 
leczenia. Ponadto jest oddzia em odwo aw-
czym dla innych tego typu w regionie.
Neurologia wypracowa a równie  wysok  po-
zycj  na rynku medycznym – wszystkie od-
dzia y neurologiczne w województwie prze-
sta y kierowa  ci kie przypadki chorobowe 
do szpitali akademickich, a przysy aj  pacjen-

tów do tego oddzia u, w celu dok adnego zdia-
gnozowania i zastosowania odpowiedniego 
leczenia. Postawienie diagnozy opiera si  na 
badaniu rezonansem magnetycznym, apara-
tem EEG (diagnozuj cym zaburzenia wiado-
mo ci, zapalenia mózgu i zaburzenia padacz-

kowe), USG, przeprowadzeniem scyntygrafii,
czy ECHO serca, za  laboratorium wspomaga 
oddzia  badaniem m.in. p ynów ustrojowych. 
Przy oddziale dzia a jedna z dwóch przychod-
ni w województwie dla kobiet w ci y cho-
rych na padaczk .

Oddzia  Neurologii
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Oddzia  przyjmuje pacjentów z ca ego woje-
wództwa warmi sko-mazurskiego. Systema-
tycznie unowocze nia swoj  baz  sprz tow ,
co daje mo liwo  rozszerzania zakresu wiad-
czonych us ug medycznych. Obecnie do dia-
gnostyki i terapii wykorzystuje ju  najnowszy 
sprz t, np. mikroskop operacyjny wraz z nie-
zb dnym oprzyrz dowaniem, aparat do usu-
wania za my przy pomocy ultrad wi ków. 

Funduskamera umo liwia wykonywanie an-
giografii fluoresceinowej. Dzi ki aparatowi Infi-
nity s  w stanie nowocze nie przeprowadzi  le-
czenie za my oka i wszczepia  soczewki zw al-
ne. Co roku wykonuje si  1000 zabiegów opera-
cji za my. Nowe urz dzenia pozwalaj  na skró-
cenie czasu oczekiwania na operacj  i zwi ksze-
nie liczby przeprowadzonych zabiegów. 
W 2001 r. otrzymali akredytacj  Ministerstwa 
Zdrowia, uprawniaj c  do prowadzenia spe-
cjalizacji z okulistyki. 

Oddzia  wykonuje: operacje za my metod  fa-
koemulsyfikacji z u yciem soczewek zw a-
nych, leczenie zachowawcze i operacyjne ura-
zów ga ki ocznej, leczenie schorze  siatkówki 
i nerwu wzrokowego, operacje za my z u y-
ciem ultrad wi ków, operacje przeciwjaskro-
we, operacje odwarstwienia siatkówki, opera-
cje aparatu ochronnego oka, zaopatrzenie chi-
rurgiczne urazów narz du wzroku.

Oddzia  Okulistyczny 

Otolaryngologia jest 24- ó kowym oddzia em
o profilu ci le zabiegowym. Dzia alno  od-
dzia u koncentruje si  na trzech wa nych za-
gadnieniach klinicznych: leczeniu niedos u-
chu, onkologii laryngologicznej i leczeniu za-
ka e  i ich powik a . Jest to mo liwe dzi ki
zaanga owanej pracy do wiadczonego zespo-
u lekarzy i piel gniarek. Ponad 90% wszyst-

kich pacjentów, to chorzy leczeni operacyjnie 
z zakresu schorze  g owy i szyi.
Do wiadczenie oddzia u zwi zane z lecze-
niem operacyjnym niedos uchu spowodowa-
nego chorobami ucha rodkowego, si ga roku 

1961. Dzisiaj oddzia  dysponuje now , naj-
wy szej jako ci aparatur  (tej klasy mikroskop 
operacyjny jaki posiadaj  ma tylko kilka o rod-
ków klinicznych w Polsce). Wprowadzane s
nowe sposoby leczenia i diagnostyka zgodnie 
z post pem wiedzy medycznej. W ostatnich 
latach rozwini to chirurgi  endoskopow  za-
tok obocznych nosa.
Zajmuj  si  równie  problematyk  diagnozowa-

nia i leczenia obwodowego zespo u bezdechu 
sennego oraz operacyjnego leczenia schorze
g owy i szyi z u yciem lasera. Wszystko to jest 
mo liwe dzi ki unowocze nieniu sprz tu dia-
gnostyczno-leczniczego. Pozwoli o to im do -
czy  do najlepszych oddzia ów w kraju.
W rankingu tygodnika „Newsweek” na naj-
lepsze oddzia y laryngologii w Polsce zaj li
bardzo wysok , 10 pozycj .

Oddzia  Otolaryngologii
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W szpitalu rodzi si  rocznie wiele dzieci, tych 
najbardziej zagro onych i trudnych do dalsze-
go prowadzenia w okresie oko oporodowym.
W oddziale prowadzi si  intensywn  terapi
noworodka, leczy wcze niaki urodzone z bar-
dzo wczesnej ci y (25–30 tyg.) z bardzo nisk
mas  urodzeniow .
Maj  do tego unikalne warunki, wietn , o wielo-
letniej tradycji, dobrze u o on  wspó prac  po-
mi dzy po o nikami, neonatologami z tego szpi-
tala i pediatrami ze Szpitala Dzieci cego. Bliskie 
jego po o enie jest istotnym ogniwem opieki per-

inatalnej i stanowi unikalny model na skal  na-
wet o rodków akademickich naszego kraju.
Znacznie zmniejszy a si  umieralno  poporo-
dowa noworodków, mimo e oddzia  skupia 
najci sz  patologi  noworodka. W ogólno-
polskiej statystyce umieralno ci poporodowej 
w grupie wagowej 500–999 g zajmuj  czo owe
miejsce.
W 1993 roku zastosowali po raz pierwszy sur-
faktant do leczenia niewydolno ci oddechowej 
u bardzo ma ych wcze niaków. W 2000 roku 
wprowadzono badanie okulistyczne w kierun-

ku retinopatii wcze niaczej, rehabilitacj  odde-
chow  u wcze niaków intensywnie leczonych, 
lecz  te  dysplazj  oskrzelowo-p ucn . W 2002 
roku od Fundacji Wielkiej Orkiestry wi tecz-
nej Pomocy otrzymali wysokiej klasy aparat 
USG z kolorowym Dopplerem, w nast pnym
roku dwa aparaty Infant Flovr do wspomaga-
nia oddechu noworodków, aparat do badania 
s uchu noworodka oraz wysokiej klasy inkuba-
tor do intensywnej opieki nad noworodkiem. 
W 2003 roku od Fundacji Polsat otrzymali przy-
ó kowy aparat Rtg.

Oddzia  Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Oddzia  Rehabilitacji prowadzi usprawnianie 
pacjentów z najci szymi dysfunkcjami uk a-
du ruchu i schorzeniami uk adu nerwowego 
g ównie z terenu województwa warmi sko-
-mazurskiego.
Aktualnie oddzia  dysponuje zespo em z o o-
nym z lekarzy (w tym rezydentów), fizjotera-
peutów, piel gniarek, korzysta z Zak adu Fi-
zykoterapii, ci le wspó pracuje z psycholo-
giem, logoped , pracownikiem socjalnym, 
technikiem ortopedycznym. 

Realizuj c zasad  wczesno ci, ci g o ci i kom-
pleksowo ci rehabilitacji pacjentów przyjmuje 
si  do oddzia u bezpo rednio po ust pieniu
zagro enia ycia lub po ust pieniu ostrej fazy 
schorzenia lub urazu. Dotyczy to pacjentów 
oddzia ów: neurologii (hemiplegie i tetraplegie 
z przyczyn naczyniowych, demielinizacyjnych), 
neurochirurgii (hemiplegie, paraplegie i tetra-
plegie po urazach czaszkowo-mózgowych, po 

operacjach guzów mózgu i rdzenia kr gowego, 
t tniaków naczy  mózgowych, krwiaków 
ródmóz gowych), ortopedii (paraplegie i te-

traplegie po uszkodzeniu rdzenia kr gowego,
dysfunkcje narz du ruchu pourazowe i zwy-
rodnieniowe, amputacje pourazowe ko czyn),
chirurgii (amputacje naczyniowe ko czyn), in-
tensywnej terapii (urazy czaszkowo-mózgo-
we, zatrzymanie kr enia).

Oddzia  Rehabilitacji
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Szpitalny Oddzia  Ratunkowy jest wyposa ony 
w najwy szej klasy aparatur  medyczn  umo -
liwiaj c  pe n  opiek  i nadzór nad pacjentami. 
Posiadaj  aparatur  do prowadzenia znieczule-
nia, respiratory, monitory funkcji yciowych 
(pomiary i zapisy pracy serca i ci nienia t tni-
czego, pulsoksymetr, pomiar temperatury), de-
fibrylatory, pompy infuzyjne, sprz t do intuba-
cji z workami Ambu, aparaty do wykonywania 
EKG, drobny sprz t medyczny przeznaczony 
do opieki nad pacjentem w stanie zagro enia 
ycia. Ka de z pomieszcze  wyposa one jest 

w dost p do gazów medycznych, niezale ne 
ród a zasilania i pró ni . Ten wysokospecjali-

styczny sprz t daje mo liwo , natychmiast po 
przyj ciu pacjenta, wdro enia wszystkich czyn-
no ci ratuj cych ycie i zdrowie. 
W oddziale pracuje ponad 20 specjalistów ró -
nych specjalno ci oraz specjali ci anestezjologii 
i intensywnej terapii, a tak e medycyny ratun-
kowej. Popo udniowe i nocne dy ury w SOR 
pe ni  dwaj lekarze specjali ci oraz lekarze 
wspó pracuj cy z innych oddzia ów specjali-
stycznych szpitala.
Pacjent nie czeka na przyj cie  lekarza specjali-
sty, który zaleci odpowiednie leczenie i diagno-
styk . Wszystkie niezb dne czynno ci, takie jak 
podj cie b d  kontynuacja reanimacji czy za-
planowanie diagnostyki i leczenia wykonuje le-
karz oddzia u ratunkowego. Dzi ki temu pa-
cjent otrzymuje szybko wysokokwalifikowan
pomoc medyczn . W medycynie ratunkowej 
operuj  poj ciem tak zwanej „z otej godziny”. 
Jest to czas od chwili zaistnienia zdarzenia 
i podj cia czynno ci przedszpitalnych  do uzy-
skania pomocy w warunkach szpitalnych. SOR, 
dzi ki wypracowanym standardom medycz-
nym, wiedzy i do wiadczeniu pracuj cego 
w nim personelu, zapewnia pe n  opiek  i le-
czenie ju  od chwili przyjazdu pacjenta do szpi-
tala. Utworzenie oddzia u pozwala skróci  czas 

wdro enia diagnostyki i leczenia pacjenta, wy-
znacza dalsze post powanie i  skraca czas poby-
tu pacjenta w szpitalu, poniewa  jego leczenie 
jest ukierunkowane ju  w SOR. Udzielenie 
szybkiej pomocy w SOR zmniejsza ryzyko wy-
st pienia wczesnych i odleg ych powik a , co 
daje pacjentowi szans  na szybszy powrót do 
zdrowia i krótsz  rehabilitacj , a w zwi zku 
z tym na pe ny powrót do normalnego ycia 
i pracy. 
SOR s u y nie tylko pacjentom z terenu miasta 
i powiatu olszty skiego. Trafiaj  tu tak e pa-
cjenci z ca ego regionu, kierowani przez zespo-
y wyjazdowe pogotowia ratunkowego, w tym 

tak e lotniczego, oraz placówki medyczne na-
szego województwa.

Szpitalny Oddzia  Ratunkowy (SOR)

Szpital dysponuje siedmioma salami opera-
cyjnymi, umiejscowionymi na traktach zloka-
lizowanych na IV i V pi trze oraz sal  ci  ce-
sarskich przy Trakcie Porodowym. Pozostaj
one w pe nej gotowo ci przez 24 godziny na 
dob .
Wachlarz przeprowadzanych operacji jest bar-
dzo szeroki. Obejmuje chirurgi  ogóln , chi-
rurgi  naczy  krwiono nych, chirurgi  ucha, 
nosa i krtani, ginekologi  i po o nictwo, orto-
pedi , chirurgi  urazow , neurochirurgi  oraz 
chirurgi  oka. Dzi ki ci g emu podnoszeniu 
kwalifikacji zespo ów operacyjnych zakres 
wykonywanych zabiegów stale si  poszerza. 
Blok operacyjny jest w czony w ci g o  dzia-

a  medycznych zapocz tkowanych w SOR.
W szpitalu bezpiecze stwo, komfort i bezbólo-
wy przebieg operacji zapewnia dziewi ciu ane-
stezjologów i dziewi  piel gniarek anestezjo-
logicznych. Sale operacyjne wyposa one s
w nowoczesne aparaty do znieczule , a tak e

najnowocze niejsz  aparatur  do monitorowa-
nia funkcji yciowych pacjenta. Sprz t ten, w po-

czeniu z do wiadczeniem i wysokimi kwa-
lifikacjami zespo ów anestezjologicznych czyni 
blok operacyjny jednym z najbezpieczniejszych 
miejsc w szpitalu.

Blok operacyjny
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Wszystkie oddzia y szpitalne zaopatruj  si
w produkty lecznicze w aptece szpitalnej. 
W obecnych przestronnych pomieszczeniach 
znajduje si  ona od marca 2001 roku. Zajmuje 
imponuj c  powierzchni  515 m2. Wykonuje 
si  tu du  liczb  leków recepturowych, prze-

chowywanych w pomieszczeniach wyposa o-
nych w higrometry i termometry, b d  w sza-
fach ch odniczych.
W Aptece znajduj  si : pracownia leków 
ocznych, pracownia leków recepturowych 
i galenowych, pracownia koncentratów dla 

potrzeb sztucznej nerki oraz pracownia przy-
gotowania mieszanin ywieniowych.
Zak ad spe nia wszystkie wymogi Prawa Far-
maceutycznego, co umo liwia studentom far-
macji odbywanie praktyk, a tak e sta y absol-
wenckich.

Apteka Szpitalna

To jedyny tego typu zak ad w ca ym regionie. 
Z jego pomocy korzystaj  pacjenci z ca ego
województwa oraz s siednich powiatów, m.in. 

ostro ckiego, m awskiego i powiatów dawne-
go województwa elbl skiego.
Zak ad wykonuje pe ny zakres bada  scynty-
graficznych, m.in. badania ca ego cia a, badania 
trójwymiarowe (SPECT) i scyntygrafie dyna-
miczne. W 1999 roku rozpocz to terapi  izoto-
pow  radiojodem w leczeniu nadczynno ci tar-
czycy i wola oboj tnego oraz izotopami strontu 
i samaru w bólach spowodowanych przerzuta-
mi nowotworowymi do ko ci. Od 2005 roku 
dysponuje drug , tzw. ma  gammakamer , co 
pozwala zaspokoi  potrzeby spowodowane 
przez rosn c  liczb  pacjentów. 
Szczególne post py czyni terapia tarczycy oraz 
diagnostyka i leczenie chorych z nowotwora-
mi, co jest efektem rozwoju olszty skiej onko-
logii.

Zak ad Medycyny Nuklearnej

wietne merytorycznie i ci gle udoskonalane 
technicznie Pracownie Radiologii Klasycznej, 
Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magne-
tycznego s u  do kompleksowej diagnostyki 
nag ych zachorowa  i urazów wielonarz do-
wych u doros ych i dzieci w ka dym wieku
W Pracowni Naczyniowej, oprócz wykonywa-
nia bada  diagnostycznych uk adu t tniczego 
i ylnego ca ego cia a, wykonywane s  zabiegi 
z zakresu radiologii interwencyjnej. To tu meto-
d  wewn trznaczyniow  zamykane s  naczy-
nia w przypadku wyst pienia krwotoków za-
gra aj cych yciu, poszerzane s  i udra niane 
naczynia t tnicze obwodowe, nerkowe i szyjne 
(tzw. plastyki balonowe i plastyki z za o eniem 
stentów wewn trznaczyniowych), zak adane 
s filtry ylne, które minimalizuj  ryzyko wy-
st pienia powik a  w przypadku powstania 

materia u zatorowego w uk adzie naczynio-
wym, tu dokonuje si  jako w jednym z nielicz-
nych o rodków w kraju wszczepienia stent-
-graftów aortalnych, zarówno brzusznych, jak 

i piersiowych – metoda ta pozwala na nieopera-
cyjne leczenie t tniaków aorty – wiele z tych 
metod nale y do metod ratuj cych ycie.

Dzia  Diagnostyki Obrazowej
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Patomorfolodzy Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego prowadz  sw  dzia alno  w za-
kresie: histopatologii ogólnej, biopsji cienko-
ig owej celowanej, histochemii, immunohisto-
chemii (immunologii), hematotopatologii – 
diagnostyki ch oniaków i szpiku kostnego, cy-
tologii, patologii wieku dzieci cego i nowo-
rodków, bada ródoperacyjnych, ekspertyz 
s dowo-lekarskich, bada  makroskopowych.
Rocznie wykonuje si  oko o 90 000 bada  diagno-
stycznych, histopatologicznych, oko o 500 punk-
cji cienkoig owych celowanych, g ównie tarczycy 
i w z ów ch onnych. To m.in. dzi ki pracy Dzia u
województwo warmi sko-mazurskie mo e si
pochwali  jednym z najwy szych odsetków wy-
krywalno ci raka tarczycy w Polsce we wczesnym 
stadium jego rozwoju. Dzia  immunohistoche-
mii jako „najm odsze dziecko” olszty skich

patomorfologów umo liwi  jeszcze dok ad-
niejsz  diagnostyk  nowotworów ze szczegól-
nym uwzgl dnieniem ch oniaków.
Diagnostyka raka tarczycy da a mo liwo
przyst pienia do Komitetu Referencyjnego Epi-

demiologii, Diagnostyki i Leczenia Raka Tar-
czycy – Centrum Onkologii w Gliwicach. Stale 
rozszerzana jest wspó praca diagnostyczna 
i naukowo-badawcza z wieloma licz cymi si
o rodkami w Polsce.

Dzia  Patomorfologii

Laboratorium zlokalizowane jest na niskim 
parterze, co u atwia pacjentom ca odobowy
dost p i wykonanie bada  diagnostycznych 
na zlecenie lekarza lub yczenie pacjenta. Sta-
nowiska i obszary robocze w dziale s  po czo-
ne, co przyspiesza wykonanie bada . Zmniej-
szono awaryjno  aparatury pomiarowej dzi -
ki systemowi nawiewów w pracowniach labo-
ratorium.
Laboratorium posiada siedem pracowni: Ana-
lityki Ogólnej, Biochemii i Immunologii, He-
matologii, Koagulologii, Cytologii, Serodia-
gnostyki Ki y, Hormonalnej i Bia ek Krwi. 
Wykonuj  badania poziomu hormonów i mar-
kerów nowotworowych. Posiadaj  odwo aw-
cz  pracowni  Serodiagnostyki Ki y. 
Oceniaj  preparaty krwi obwodowej i szpiku 
kostnego w niedokrwisto ciach i chorobach roz-

rostowych krwi. Wykonuj  te  badania do dia-
gnozowania zatru  lekami i narkotykami. 
Dysponujemy analizatorami i odczynnikami 
nowej generacji wysokiej jako ci renomowa-
nych firm: Roche, ABBOTT, Bayer, pozwalaj -
cymi otrzyma  w pe ni wiarygodny wynik. 

Dzi  trudno sobie wyobrazi  diagnozowanie, 
monitorowanie i leczenie pacjenta bez wspó -
pracy z laboratorium. Dlatego mo na obser-
wowa  systematyczny wzrost bada . Obecnie 
wykonuje si  tu oko o 500 tys. analiz rocznie. 

Dzia  Diagnostyki Laboratoryjnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olszty-
nie od pocz tku swego istnienia posiada Zak ad 
Bakteriologii, który stara si  nad a  za post -
pami w dziedzinie diagnostyki mikrobiologicz-
nej. Zak ad posiada nowoczesny, skomputery-
zowany sprz t diagnostyczny (analizator ATB 

expression), umo liwiaj cy szybk  i dok adn
identyfikacj  drobnoustrojów, okre lenie ich le-
kooporno ci na szeroki wachlarz antybiotyków 
i chemioterapeutyków oraz wykrycie mechani-
zmów oporno ci. 

Regularnie prowadzona jest kontrola stanu hi-
gieny pomieszcze  szpitalnych oraz w zale -
no ci od potrzeb nosicielstwa drobnoustrojów 
chorobotwórczych w ród personelu.

Zak ad Bakteriologii
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Pracownia ywienia Poza-i Dojelitowego zaj-
muje si  klinicznym leczeniem ywieniowym
chorych poprzez konsultacje pacjentów wy-

niszczonych i niedo ywionych w przebiegu 
ró nych chorób. Prowadzi równie  kontrol
ambulatoryjn  chorych, b d cych w ,,Programie 

ywienia pozajelitowego w domu”. 
Tu odbywa si  administracyjne zarz dzanie 
leczeniem ywieniowym chorych przebywa-
j cych aktualnie w szpitalu (programowanie 
worków ywieniowych, miesi czne zapo-
trzebowania sprz tu i leków domowych dla 
chorych z programu). Pracownia równie
zajmuje si  edukacj  pacjentów, którzy b d
w przysz o ci ywieni pozajelitowo lub ich 
opiekunów.
Na szczególn  uwag  zas uguje fakt, i  wo-
kó  pracowni skupia si  Towarzystwo Cho-
rych ywionych Pozajelitowo w Domu – 
,,Activum”.

Pracownia ywienia Poza- i Dojelitowego

W pracowni pocz tkowo prowadzona by a
wy cznie diagnostyka ultrasonograficzna na-
rz dów jamy brzusznej, a nast pnie, w miar
rozwoju aparatury i wyszkolenia personelu, 
diagnostyka narz dów powierzchownych i – 
od kilku lat – badania dopplerowskie t tnic
i y  obwodowych. 
Rocznie wykonuje si  6000–7000 bada  (g ównie 
pacjentów szpitalnych i z przychodni konsulta-
cyjnych), co przez ca y okres istnienia pracowni 
daje liczb  ponad 120 000 bada ! Ponadto, we 
wspó pracy z Dzia em Patomorfologii, wykonu-
j  biopsje diagnostyczne narz dów powierz-
chownych, a ostatnio równie  narz dów jamy 
brzusznej. Wykonnuj  tak e badania USG na 
neurochirurgicznym bloku operacyjnym w celu 
ródoperacyjnej lokalizacji guza mózgu. Cz ste 

s  badania przy ó kowe pacjentów, których nie 

mo na transportowa  do pracowni – dotyczy to 
szczególnie pacjentów Oddzia u Intensywnej 

Terapii i pourazowych, zaopatrywanych na 
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Pracownia USG

Wykonuje si  tu pe en panel bada  podstawo-
wych z immunologii transfuzjologicznej pa-
cjentom szpitala, jak i pacjentom ambulatoryj-
nym: tj. oznaczanie grup krwi do trwa ej ewi-

dencji, próby zgodno ci serologicznej, badania 
kwalifikacyjne w profilaktyce konfliktu Rh, 
diagnostyk  konfliktu matczyno-p odowego
w uk adzie ABO.

Szczególnie cz sto korzystaj  z bada  wyko-
nywanych w pracowni kobiety w ci y, u któ-
rych dokonuje si  kontroli obecno ci przeciw-
cia . W Polsce wzorem innych pa stw wpro-
wadzono program profilaktyki konfliktu Rh 
w czasie ci y, w którym uczestniczy, tak e
pracownia. Celem tego programu jest ochrona 
kobiety ci arnej Rh ujemnej przed wytwo-
rzeniem przeciwcia  anty-D pod koniec pierw-
szej ci y.
Dzi ki nowoczesnemu wyposa eniu m.in. 
w mikrometod  mo na szybciej i precyzyjniej 
wykona  odpowiednie badania. Metody dia-
gnostyczne s  stale rozw ane i udoskonalane, 
co pozwala na lepsz  wspó prac  z lekarzami 
opiekuj cymi si  pacjentami.

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
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