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Z  okazji 228. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja na Rynku w Zamościu 
odbyły się uroczyste obchody święta. De-
legacja Dyrekcji Naszego Szpitala w skła-
dzie: Marta Węgrzyn-Bąk, Andrzej Szew-
czuk oraz Ryszard Pankiewicz złożyła 
wiązanki przy tablicy upamiętniającej po-
byt Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Za-
mościu. 

Red�

Informujemy, że w  dniu 16 
kwietnia 2019 r. na stanowi-
sko Z-cy Dyrektora ds. Lecz-

nictwa Samodzielnego Publicznego Szpita-
la Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła 
II w Zamościu została powołana lek. med. 
Marta Węgrzyn-Bąk (lat 41). W  Szpitalu 
pracuje od 2003 r., początkowo jako lekarz 
stażysta, następnie lekarz rezydent i starszy 
asystent (od 2011 r.) w Oddziale Nefrologii, 
Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego 
i  Chorób Wewnętrznych. Na stanowisku 
zastąpiła lek. med. Marka Lipca, który peł-
nił tę funkcję od 2007 r. Red�

padła bardzo dobrze. Zespół pracowników 
Oddziału Neonatologii i Pionu Ginekologicz-
no-Położniczego i  Patologii Ciąży zasługuje 
na uznanie w zakresie zaangażowania i mery-
torycznego przygotowania do reoceny. Przy-
gotowanie pacjentek, w zakresie przekaza-
nej wiedzy jak i nabytych umiejętności kar-
mienia piersią Komisja oceniła jako perfek-
cyjne� Zespół nie stwierdził żadnych uchy-
bień w tym zakresie. Olbrzymie wrażenie na 
Zespole Oceniającym wywarła uroczystość 
z  okazji 29 Światowego Tygodnia Karmie-
nia Piersią. Zdaniem Zespołu Oceniające-
go – grupa dzieci mówiąca wierszyki i wrę-
czająca matkom piękne serduszka świadczy 
o  wielkiej wrażliwości pracowników Szpi-

Od 11 lat Samodzielny Publiczny Szpi-
tal Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II  
w  Zamościu nieprzerwanie utrzymuje Sta-
tus Szpitala Przyjaznego Dziecku� Inicjaty-
wa ta została utworzona przez Organizację 
Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjed-
noczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)�

31�05-01�06�2019 r� – autorytety pol-
skiej medycyny – trzyosobowy Zespół Oce-
niający Szpitale z  Komitetu Upowszechnia-
nia Karmienia przeprowadził reocenę, reko-
mendując Szpital jako ten, który spełnia kry-
teria „Szpitala Przyjaznego Dziecku” do Ko-
misji ds. Ocen, Reocen i Monitoringu. Ogól-
na ocena Szpitala pod kątem realizacji 10 
kroków do udanego karmienia piersią wy-

tala i osób ich wspierających� Komisja oma-
wiając każdy z  10 kroków do udanego kar-
mienia dziesięciokrotnie przywołała i  pod-
kreślała, że ogólny wynik to 100%�

Jednostka Ochrony Zdrowia, która po-
siada ten tytuł jest porównywalna z odzna-
czonymi placówkami z  całego świata, a  jej 
sposób postępowania służy w  pełni dobru 
dziecka i  matki umożliwiając karmienie 
piersią. Jednocześnie w takiej placówce jest 
przestrzegany „Międzynarodowy Kodeks 
Marketingu Produktów Zastępujących 
Mleko Kobiece”, dając szansę matkom na 
podjęcie decyzji o karmieniu dziecka opar-
tej na współczesnej wiedzy medycznej, a nie 
na reklamie. W Polsce jest obecnie 90 Szpi-
tali Przyjaznych Dziecku.

Urszula Taczała
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

228� rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Z okazji Dnia Farmaceuty
Dyrekcja oraz Kadra Zarządzająca
składa wszystkim Farmaceutom
pracującym w naszym Szpitalu

najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności

oraz sukcesów zawodowych i osobistych.

Andrzej Mielcarek
Dyrektor

Z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego 
Dyrekcja oraz Kadra Zarządzająca

składa serdecznie życzenia wszelkiej 
pomyślności, satysfakcji z pracy

oraz rozwoju w życiu zawodowym 
i prywatnym.

Pragniemy również podziękować
za odpowiedzialną i precyzyjną pracę

oraz udział w procesie diagnostycznym 
pacjentów, który jest konieczny w podjęciu 

dalszego skutecznego leczenia.
W imieniu Dyrekcji oraz Kadry Zarządzającej

Andrzej Mielcarek
Dyrektor

Nowy Z-ca Dyrektora
ds� Lecznictwa

Szpital przyjazny dziecku na 100%
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Uroczystość rozpoczęto Mszą Świę-
tą, której przewodniczył i wygłosił kazanie 
ks. bp. dr Marian Rojek Biskup Zamojsko-
-Lubaczowski. W uroczystości wzięli udział 
i złożyli gratulacje Zespołowi Zakładu Ra-
diologii, m.in.: Wicemarszałek Sejmu RP 
Beata Mazurek oraz Prezydent Miasta Za-
mość Andrzej Wnuk, Przewodniczący Ra-
dy Społecznej Szpitala.

Podczas oficjalnej części uroczystości 
Kierownik Zakładu Radiologii lek. med. 
Paweł Nowaczyński wygłosił wykład in-
auguracyjny pt.: „Rys Historyczny i  per-
spektywy rozwoju Zakładu Radiologii”. – 
„Chciałbym podziękować całemu zespoło-
wi pracującemu w Zakładzie: lekarzom, le-
karzom stażystów, technikom, pielęgniar-
kom, fizykowi medycznemu, sekretarce 
medycznej, rejestratorkom oraz paniom 
sprzątających. Większość personelu pracu-
je w Zakładzie od początku jego istnienia. 
Zakład w  swoim posiadaniu ma pracow-
nie: mammograficzną, ultrasonograficzną, 
tomografii komputerowej, angiografii, flu-
oroskopii, pantomografii oraz pracownię 
RTG.” – mówi dr Nowaczyński. 

Obecna na uroczystości dr hab. n. med. 
Elżbieta Czekajska-Chehab Konsultant 
Wojewódzki ds. Radiologii i  Diagnosty-
ki Obrazowej pogratulowała sukcesów 
całemu Zespołowi oraz podkreśliła wy-
soką jakość pracy zamojskiej radiologii� 
Życzenia od Dyrekcji Szpitala w imieniu 
Dyrektora lek� med� Andrzeja Mielcar-
ka złożyli: Z-ca Dyr� ds� Medycznych lek� 

med� Marta Węgrzyn-Bąk oraz Z-ca Dyr� 
ds� Strategii Rozwoju, Marketingu i  Ko-
munikacji dr n� prawn� Ryszard Pankie-
wicz� Gratulacje dla Zakładu Radiologii 
złożyli m�in� Ordynator Oddziału Neu-
rologii dr n� med� Ewa Wierzchowska-
-Cioch oraz Zespół Apteki Szpitalnej� 

Zakład został uruchomiony 12 kwiet-
nia 1994r. Zakładem kieruje lek med. Pa-
weł Nowaczyński oraz jego zastępca lek 
med. Marek Figarski. Pielęgniarką Koor-
dynującą jest Anna Burda, a  Kierowni-
kiem Zespołu Techników jest Andrzej Zu-
brzycki. W zakładzie Radiologii zatrudnio-
nych jest 31 osób: 8 lekarzy ze specjalizacją 
II stopnia, 4 lekarzy stażystów, 10 techni-
ków, 5 pielęgniarek, jeden fizyk medyczny. 
W skład personelu pomocniczego wchodzi: 
sekretarka medyczna, 3 rejestratorki i  jed-
na sprzątaczka. 

W 2018 r. w Zakładzie Radiologii udzie-
lono ponad 54 tys. świadczeń, w  tym naj-

więcej zdjęć kostnych ok. 23,5 tys. W 2019 r. 
wykonano już ponad 16 tys. świadczeń, 
w tym prawie 6,5 tys. zdjęć kostnych.

Red�

Jubileusz 25-lecia Zakładu Radiologii
W dniu 10 maja br. Zakład Radiologii obchodził srebrny jubileusz swojej działalności. 

Serdecznie gratulujemy 
i dziękujemy całemu 

personelowi Zakładu 
Radiologii za dotychczasową 

pracę i zaangażowanie oraz 
życzymy dalszych sukcesów 

w pracy zawodowej.



4

Nr 90 maj 2019 r.

Warto wiedzieĆ
Biuletyn 

Informacyjny 

Pielęgniarki i Położne w naszym Szpitalu

Majowe święta dla pielęgniarek i  po-
łożnych stanowią dni szczególnie istotne. 
8 maja obchodzony jest w  Polsce Dzień 
Położnej w  rocznicę urodzin Stanisławy 
Leszczyńskiej, bohaterskiej polskiej po-
łożnej, która przyjmowała na świat dzie-
ci więźniarek w  obozie koncentracyjnym. 
12 maja Międzynarodowy Dzień Pielę-
gniarki – święto ustanowione przez Mię-
dzynarodową Radę Pielęgniarek w 1973 ro-
ku. Tego dnia przypada rocznica urodzin 
Florence Nightingale, pionierki nowocze-
snego pielęgniarstwa.

Nowoczesne pielęgniarstwo to nauka 
o  pielęgnowaniu, która wymaga szerokiej 
wiedzy, podnoszenia kwalifikacji i  nadą-
żania za nowymi wytycznymi. Profesjo-
nalna opieka nad chorym to gromadzenie 
danych, planowanie opieki, realizowanie 
planu i  ocena działań pielęgniarskich. To 

również wspólna odpowiedzialność wie-
lu osób, opieka pełna troski gdzie pacjent 
jest w centrum uwagi i jeżeli to jest możli-
we ze względów zdrowotnych bierze udział 
w procesie pielęgnowania i leczenia.

Pielęgnowanie chorego to nie tylko pro-
fesja, to także cierpliwość, empatia, szacu-
nek. Oprócz tego ofiarowywanie swojej si-
ły i  wiary, zapewnienie poczucia bezpie-
czeństwa, poszanowanie intymności. Nad-
rzędny cel to niesienie wsparcia w chorobie 
i cierpieniu.

Kadra pielęgniarska i  położnicza mu-
si świadomie i planowo inwestować w swój 
profesjonalizm, dbać o  rozwój zawodu 
i  własny. W  naszym szpitalu pielęgniar-
ki i  położne stanowią najliczniejszą gru-
pę zawodową – 662 osoby. Z tej grupy 601 
to pielęgniarki (w tym 13 pielęgniarzy), 61 
to położne. Jedna pielęgniarka posiada ty-

tuł doktora nauk medycznych, 141 to ma-
gistrzy pielęgniarstwa i położnictwa, 330 li-
cencjat pielęgniarstwa i położnictwa, a 190 
to pielęgniarki i  położne ze średnim wy-
kształceniem. Liczba specjalizacji jest bar-
dzo wysoka i stale ulega wzrostowi, 396 pie-
lęgniarek i położnych posiada specjalizacje 
w  określonych dziedzinach pielęgniarstwa 
i  położnictwa. Najwięcej jest specjalizacji 
z  pielęgniarstwa anestezjologicznego i  in-
tensywnej opieki – 69, z pielęgniarstwa chi-
rurgicznego – 58 i  pielęgniarstwa zacho-
wawczego – 44.

Obchodząc święto pielęgniarek i położ-
nych celebrujemy wartość naszych zawo-
dów. Zawodów które mają humanistyczne 
podstawy, szybki rozwój i duże wymagania. 
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Samodzielnych, odpowiedzialnych i  trud-
nych do zastąpienia. Wyjątkowych, bo czy 
można nauczyć się przywracać nadzieję? 
Można nauczyć się słuchać, rozumieć, ak-
ceptować oczekiwania pacjenta w procesie 
pielęgnowania. Można kształtować posta-
wy, odpowiedzialność, ale przywracać na-
dzieję to dać człowiekowi wszystko to, co 
pozwoli mu zachować godność w chorobie.

Praca pielęgniarek i położnych zasługu-
je na duży szacunek. Dziękuję koleżankom 
i  kolegom za wspaniałą realizację zadań, 
rzetelność w wypełnianiu obowiązków, za-
angażowanie w podnoszenie jakości świad-
czeń medycznych. W  podziękowaniu za 
pracę cokolwiek dalej bym nie powiedziała 
będzie za mało, może nawet banalne. Dla-
tego też powiem jedno słowo płynące z ser-
ca „dziękuję”.

Życzę, aby praca budziła w Was dumę 
i  satysfakcję, a uśmiech i wdzięczność pa-
cjentów towarzyszyły jak najczęściej. Wy-
trwałości w dążeniu do celów, jak najmniej 
trudnych chwil, a najwięcej radości. Pracuj-
cie profesjonalnie, a  jednocześnie z  troską 
i życzliwością dla pacjenta.

Postaram się wspólnie z  Dyrekcją 
wspierać wasze działania i doceniać wyróż-
niające się osoby.

Panu Dyrektorowi dziękuję za przy-
chylność, współpracę i  wspieranie funk-
cjonowania pionu pielęgniarskiego. Ser-
deczne podziękowania składam również 

tym wszystkim osobom, które współpracu-
ją z pielęgniarkami i położnymi na wspól-
ny sukces jakim jest poprawa stanu zdrowia 
i  zadowolenie pacjenta z opieki w naszym 
Szpitalu.

Naczelna Pielęgniarka
Teresa Wawryca-Kordulska
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W  dniu 15 maja br. w  naszym Szpita-
lu odbyły się uroczyste obchody Między-
narodowego Dnia Pielęgniarki i  Położnej. 
W  uroczystości udział wzięli, min.: Prze-
wodniczący Rady Społecznej Szpitala An-
drzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość, 
Mariola Łodzińska Wiceprezes Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i  Położnych w  Warsza-
wie, która wygłosiła wykład nt. „Strategia 
na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i  położ-
nictwa w Polsce”, Elżbieta Błędowska Wi-
ceprzewodnicząca Zarządu Oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Da-
nuta Kusiak Przewodnicząca Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i  Położonych w  Zamo-
ściu. W ramach obchodów Jolanta Strzał-
ka, pielęgniarka z  Oddziału Kardiologii, 
wygłosiła prezentację nt.: „Edukacja pa-
cjentów leczonych przeciwzakrzepowo 
w Oddziale Kardiologicznym”. 

Szczególnym punktem uroczystości by-
ło wręczenie nagród laureatom IV Edycji 
Konkursu „Pielęgniarka/Położna Szpitala 
2018”. Zwyciężczynią konkursu została Elż-
bieta Cichosz z  Oddziału Urologii, która 
z  rąk Andrzeja Wnuka Prezydenta Miasta 
Zamościa oraz Dyrektora Szpitala Andrze-
ja Mielcarka odebrała główną nagrodę. 
Kolejne miejsca zajęły: II miejsce – Rena-
ta Białek z Oddziału Neurologii z Podod-
działem Udarowym; III miejsce Iwona Bie-
lawska i Halina Skotnicka z Oddziału Kar-
diologii oraz Iwona Makowska z Oddzia-
łu Kardiochirurgii; IV miejsce – Agnieszka 
Delmanowicz z  Oddziału Kardiochirurgii 
i Magdalena Olszowy z Oddziału Chirur-
gii Naczyń; V miejsce: Marzena Łyś z Od-
działu Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

Organizatorami uroczystości był Samo-
dzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. 
Jana Pawła II w Zamościu – dyrektor An-
drzej Mielcarek, Naczelna Pielęgniarka Te-
resa Wawryca-Kordulska oraz Przewodni-
cząca Koła PTP Ewa Kasprzak-Czerwie-
niec. Organizatorów wspierali: Urszula Ta-
czała Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości 
oraz Ewa Duma Z-ca Naczelnej Pielęgniar-
ki ds. Opieki Ambulatoryjnej.

Wszystkim laureatom oraz uczestni-
kom konkursu serdecznie gratulujemy.

Red�

Obchody Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarki i Położnej
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
w imieniu Dyrekcji oraz Kadry Zarządzającej Szpitala

składam wyrazy najwyższego uznania i wdzięczności za ofiarną pracę
i pomoc niesioną wszystkim potrzebującym pacjentom.

Dziękuję za ogromny wkład włożony w działalność naszego Szpitala
i dbałość o zdrowie pacjentów.

Pragnę przekazać życzenia wielu sukcesów w pracy zawodowej
i życiu prywatnym.

Andrzej Mielcarek
Dyrektor
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27 maja Dzień Diagnosty Laboratoryjnego
Od 70 do 80% decyzji lekarskich podejmowanych jest na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

Z  Dr n� farm� Barbarą Mika Kierowni-
kiem Laboratorium Analitycznego roz-
mawia Karolina Peszko�

Pani Kierownik, nie każdy wie ale Dzień 
Diagnosty Laboratoryjnego obchodzony 
jest w rocznicę odkrycia kodu genetycznego.
– Tak. 27 maja 1961 r., po wielu latach ba-
dań, amerykańscy naukowcy Heinrich 
Matthaei i Marshall Warren Nirenberg od-
kryli kod genetyczny, a tym samym tajem-
nicę życia na ziemi. 
Dlatego dzień ten jest dobrą okazją aby 
przypomnieć o ludziach, których codzien-
na praca zawodowa koncentruje się na ba-
daniu tkanek ludzkiego ciała. Obchodzony 
27 maja Dzień Diagnosty Laboratoryjne-
go, po raz ósmy w kraju, służy promocji za-
wodu, wyjaśnieniu kto wykonuje badania 
laboratoryjne i jaka jest rola diagnostyki la-
boratoryjnej w systemie opieki zdrowotnej. 

W nowoczesnej medycynie Diagnosta La-
boratoryjny stał się ogniwem, bez którego 
nie można wyobrazić sobie pełnego proce-
su leczenia pacjenta?
– Zawód diagnosty laboratoryjnego jest 
jednym z  4 medycznych zawodów zaufa-
nia publicznego. 

Diagności laboratoryjni wraz z  technikami 
analityczki medycznej i  laboratoryjnym per-
sonelem pomocniczym aktywnie uczestniczą 
w całym procesie diagnostyczno-leczniczym.
Nowoczesna medycyna oparta na dowodach 
(EBM – Evidence Based Medicine) wymaga 
wykorzystania badań laboratoryjnych w ca-
łym procesie opieki nad pacjentem, od profi-
laktyki przez postawienie rozpoznania, mo-
nitorowanie leczenia aż do oceny rokowania.
Udział diagnostyki laboratoryjnej jest nie 
do przecenienia, bo jak wskazują badania 
70-80% decyzji lekarskich podejmowanych 
jest na podstawie wyników badań. Posiada-
na wiedza, wysokie kwalifikacje zawodowe 
i umiejętności diagnostów laboratoryjnych 
gwarantują wykonywanie analiz medycz-
nych na najwyższym poziomie i zapewnie-
nie wiarygodnych wyników badań.
Potwierdzają to certyfikaty i  świadectwa 
ogólnopolskich i zagranicznych programów 
oceny jakości badań. Stanowią one nie tyl-
ko potwierdzenie najwyższej jakości naszej 
ciężkiej pracy ale przynoszą także dodatko-
we, duże środki finansowe dla Szpitala.

Czy skala wykonywanych badań laborato-
ryjnych wzrasta, a może utrzymuje się na 
stałym poziomie?

– Z  roku na rok w  Laboratorium Anali-
tycznym w  naszym Szpitalu odnotowuje-
my wzrost ilości badań w granicach 8-12%, 
ostatnio jest on na poziomie 800 tys. rocz-
nie. W każdym miesiącu poddajemy bada-
niom 14 tys. pacjentów z  oddziałów Szpi-
tala i Przychodni Specjalistycznych, a  tak-
że z  zewnętrznych jednostek opieki zdro-
wotnej. Pacjenci prywatni doceniają nasz 
profesjonalizm, nowoczesną aparaturę ba-
dawczą, dbałość o zapewnienie stabilności 
oznaczanych składników i  korzystne ceny 
badań. Dynamicznie rosnąca ilość przyj-
mowanych pacjentów jest dla nas bodź-
cem do stałego poszerzania zakresu ofero-
wanych badań i jakości obsługi pacjentów. 
Oddane do użytku w lutym 2017 r. nowo-
czesne, zmodernizowane pomieszczenia 
Poczekalni i  Gabinetu Pobrań cieszą swo-
im wyglądem, a nade wszystko dzięki elek-
tronicznemu systemowi zarządzania kolej-
ką znacznie usprawniają obsługę pacjen-
tów. W Laboratorium Analitycznym wyko-
nujemy 220 podstawowych i specjalistycz-
nych badań z  zakresu hemostazy, białek, 
analityki ogólnej, biochemii, wirusologii 
i  serologii, diagnostyki endokrynologicz-
nej, hematologicznej, alergologicznej i mi-
krobiologicznej. Analizom poddawane są 
różne tkanki ludzkiego ciała, od krwi i mo-
czu przez kał, kamienie moczowe po pły-
ny z jam ciała, a badaniom mikrobiologicz-
nym poddawane są dodatkowo fragmen-
ty i  wymazy z  tkanek, drenów, cewników 
oraz różne materiały stosowane w  medy-
cynie zabiegowej. Badania bakteriologiczne 
powierzchni, wody i  powietrza służą oce-
nie stanu sanitarnego środowiska Szpitala. 
Wyposażenie Laboratorium w nowoczesną 
zautomatyzowaną aparaturę badawczą daje 
rozległe możliwości diagnostyczne zastoso-
wania szerokiego spektrum różnorodnych 
metod badawczych a  nade wszystko gwa-
rantuje uzyskiwanie dokładnych i  powta-
rzalnych wyników badań.
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Rola położnej w życiu kobiety

Diagnostom laboratoryjnym 
oraz pozostałym pracownikom 

diagnostyki laboratoryjnej, 
życzymy aby ich oddana, 

choć zwykle niedostrzegana 
i niedoceniana praca była 

źródłem wewnętrznego 
spełnienia i satysfakcji 

oraz znalazła uznanie także 
w aspekcie finansowym.

Dr n. farm. Barbara Mika
Kierownik Laboratorium 

Analitycznego

W  Laboratorium Analitycznym zwracana 
jest szczególna uwaga na wysoką jakość wy-
konywanych badań. W jaki sposób pacjenci 
przekonują się, że w tym laboratorium ba-
dania są wykonywane ze szczególną staran-
nością, a tym samym wysokiej jakości? 
– Potwierdzeniem wysokiej jakości naszej 
pracy są certyfikaty i świadectwa ogólnopol-
skich i zagranicznych programów oceny ja-
kości badań. Na zapewnieniu wiarygodności 
wyników badań skupia się codzienna uwaga 
i zaangażowanie całego personelu laborato-
rium: Panie rejestrujące i pielęgniarki dbają 
o  aspekty informacyjne, przyjmowanie pa-
cjentów odpowiednio przygotowanych do 
badań, bezpieczne pobieranie i  przyjmo-
wanie materiałów biologicznych, techni-
cy analityki medycznej sprawdzają przydat-
ność próbek do badań przed poddaniem ich 
analizie a diagności laboratoryjni, specjaliści 
analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryj-
nej i mikrobiologii odpowiadają za wdroże-
nie i  utrzymanie sprawnego funkcjonowa-
nia aparatury pomiarowej i  metod badaw-
czych, które systematycznie poddają proce-
durom kontrolnym. Przez całą dobę perso-
nel medyczny Laboratorium Analityczne-
go czuwa nad bezpieczeństwem pacjentów 
służąc nie tylko badaniami diagnostyczny-
mi ale także swoim wieloletnim doświadcze-
niem i wiedzą w formie szkoleń, konsultacji 
i porad diagnostycznych. Dzielimy się spe-
cjalistyczną wiedzą, bo przytaczając słowa 
hymnu diagnostów laboratoryjnych: „Salus 
aegroti suprema lex”(Najważniejsze jest do-
bro pacjenta). Dziękuję za rozmowę�

Zawód położnej to jeden z  zawodów, 
którego pochodzenie sięga początków cy-
wilizacji. Osobami trudniącymi się tą pro-
fesją w dawnych czasach były głównie nie-
wykształcone kobiety, które swoją wiedzę 
opierały na informacjach przekazywanych 
im z pokolenia na pokolenie przez starsze 
przedstawicielki społeczności. Na prze-
strzeni wieków zawód położnej przecho-
dził wielokrotne przemiany i szlifował ni-
czym „diament”.

Położna jest osobą, która towarzy-
szy kobiecie na wszystkich etapach jej ży-
cia, służąc jej radą, pomocą i  roztacza-
jąc nad nią opiekę. Posiada odpowied-
nie wykształcenie potwierdzone dyplo-
mem ukończenia studiów wyższych oraz 
prawem wykonywania zawodu, i przez to 
jest samodzielnym specjalistą w zakresie 
opieki nad kobietą. 

W obecnych czasach ludzie coraz bar-
dziej interesują się rolą położnej w  życiu 
kobiety, która jest postrzegana jako osoba 
pierwszego kontaktu w okresie ciąży, po-
rodu oraz połogu. Na wizerunek położnej, 
to jak jest odbierana, ma wpływ jej zacho-
wanie, wygląd i powszechna opinia na te-
mat tej grupy zawodowej. Kobieta ocze-
kuje od położnej kompetencji i  rzetelno-
ści a  także szacunku, troski oraz wspar-
cia. Według przeprowadzanych badań, 
dla kobiety najważniejszy jest dobry kon-
takt z położną. Jej mile usposobienie oraz 
uśmiech tworzą dobrą atmosferę na sali 
porodowej i dodają rodzącej energii do ak-
tywnego uczestnictwa w porodzie.

Inspiracją i wzorem do naśladowania 
dla położnych jest m.in. Stanisława Lesz-
czyńska-polska położna pełniąca posługę 
w  obozie koncentracyjnym Auschwitz-

-Birkenau. Sprzeciwiając się wyraźnym 
rozkazom władz obozowych, przyjęła ok. 
3 tys. porodów. Funkcję tę pełniła aż do 
momentu wyzwolenia obozu w  dniu 27 
stycznia 1945 r. W dniu 8 maja, tj. roczni-
cy urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, ob-
chodzony jest Dzień Położnej w  Polsce. 
Międzynarodowy Dzień Położnej usta-
nowiony w 1991 r. przez Międzynarodo-
we Stowarzyszenie Położnych obchodzo-
ny jest 5 maja. 

Obecnie rola położnej zmienia się. 
Młodsze pokolenia cenią sobie dostęp-
ność położnej pod telefonem, umiejęt-
ność wytłumaczenia kwestii związanych 
z ciążą, porodem oraz opieką nad nowo-
rodkiem. Ponadto, w  „dobie internetu”, 
potrzebują weryfikacji ogólnodostępnych 
informacji, traktując położną jako rzetel-
ne źródło wiedzy.

Jolanta Bochen
Położna Oddziału Ginekologiczno-

-Położniczego z Patologią Ciąży



10 Warto wiedzieĆ

Nr 90 maj 2019 r.

Biuletyn 
Informacyjny 

Światowy Tydzień Promocji Karmienia Piersią
Tradycyjnie, w  dniach 26 maja-1 czerwca 

2018 r., w naszym Szpitalu odbyły się obchody 
Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Pier-
sią. Uczniowie z klasy 2B ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w  Zamościu, pod opieką wychowawczy-
ni Joanny Kaczebury, złożyli życzenia „świeżo 
upieczonym” mamom oraz recytowali wierszyki 
i wręczali serduszka. Mamy otrzymały od nasze-
go Szpitala drobne upominki z okazji Dnia Mat-
ki, a dzieci z okazji Dnia Dziecka. 

W uroczystości udział wzięli przedstawicie-
le Dyrekcji Szpitala i personel lekarski, a  także 
pielęgniarski oraz położniczy, m.in.: Z-ca Dy-
rektora ds. Lecznictwa Marta Węgrzyn – Bąk 
oraz Naczelna Pielęgniarka Teresa Wawryca-
-Kordulska, Ordynator Oddziału Neonatologii 
Hanna Orjanik, Ordynator Oddziału Gineko-
logiczno-Położniczego i Patologii Ciąży Marek 
Adamczyk, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego i  Patologii Ciąży 
Kazimiera Rogucka i  jej zastępca Elżbieta Fik 
wraz z Położną Barbarą Musiej-Erdman (głów-
ną organizatorką uroczystości), Pielęgniarka 
Oddziałowa Oddziału Neonatologii Grażyna 
Strachota i jej zastępca Położna Ewa Puchacz.

W  tegorocznych obchodach uczestniczyli 
wyjątkowi goście, członkowie komisji oceniają-
cej realizację „10 Kroków do udanego karmie-
nia piersią”, w składzie: Doc. Maria Wilińska – 
profesor CMKP, specjalista chorób dziecięcych 
i specjalista neonatolog, Kierownik Kliniki Neo-
natologii SPSzK im. W. Orłowskiego w Warsza-
wie; Dr Dorota Nowak – ginekolog/położnik ze 
Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego 
w Krakowie; Maria Kaleta – położna, dyplomo-
wany Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny 
ze Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskie-
go w Krakowie. Pozytywna ocena komisji reko-
menduje do przyznania tytułu „Szpital Przyja-
zny Dziecku”. – „Obchody tego święta w naszym 
Szpitalu wywarły na komisji ogromne wrażenie. 
Podkreślano wielką wrażliwość pracowników 
Szpitala i osób nas wspierających” – mówi Han-
na Orjanik.

Światowy Tydzień Promocji Karmienia Pier-
sią corocznie jest organizowany na całym świe-
cie. Po raz pierwszy obchodzony był 1 sierpnia 
1990 r., wówczas 29 państw, w tym Polska, podpi-
sało tzw. Deklarację Innocenti WHO i UNICEF 
– w sprawie ochrony, propagowania i wspierania 
karmienia piersią. W  Polsce termin obchodów 
przypada w dniach 26 maja – 1 czerwca i  łączy 
ze sobą dwa ważne święta – Dzień Matki i Dzień 
Dziecka. Red�
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Myśli odkurzone
Małżeństwo to morze, dla którego 
dotychczas nie wynaleziono kompasu.

Heinrich Heine

Szczęście chodzi za ludźmi.
Ale biada człowiekowi, który uwierzył, 
że chodzi ono jedynie za nim.

Władysław Grzeszczyk

Jest bardzo wielu ludzi,
którzy tak dużo czasu spędzają
pilnując swego zdrowia, że nie starcza 
im już czasu na cieszenie się życiem.

Josh Billing

Red� dr Waldemar Frąk
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W dniu 20 maja br. w obecności Komi-
sji, w  której skład weszli: Ryszard  Pankie-
wicz, Dominik Krzanowski i Karolina Pesz-
ko odbyło się losowanie  nagrody wśród 
osób, które złożyły w redakcji rozwiązania 
krzyżówki z poprzedniego numeru Biulety-
nu Informacyjnego(Nr 89).

Zwyciężczynią okazała się Pani An-
na Deruś z Apteki Szpitalnej. Gratulujemy 
i  zachęcamy do udziału w  kolejnych kon-
kursach.

Auditio czyli słuchanie

Mistrzyni
krzyżówki

W dniach 18-19 czerwca br. odbędą się 
w  Szpitalu audity zewnętrzne (audity trze-
ciej strony). Plan audytów został udostęp-
niony wszystkim Pracownikom Szpita-
la z  wyprzedzeniem ponad miesięcznym. 
– „Jednostka auditująca w  pełni zapewni-
ła nam możliwość wnikliwego zapoznania 
się z zaplanowanym zakresem działania au-
ditorów zewnętrznych oraz spełniła ocze-
kiwania pracowników Szpitala, co do roli 
i celów auditów, a w zasadzie programu au-
ditów zewnętrznych” – mówi Urszula Ta-
czała, Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości. 
I dodaje, – „Analogicznie, jak w czasie au-
ditu wewnętrznego, również podczas audi-
tu zewnętrznego miejmy na uwadze kon-
tekst, wpływy zewnętrznych dostawców, ry-
zyk i  szans z uwzględnieniem skuteczności 
podjętych działań. Zadajmy sobie pytanie 
czy ryzyka i szanse są analizowane i podle-
gają ocenie? Wszelkie dokumenty robocze 
typu: standardy, procedury, instrukcje, algo-
rytmy działania stanowią dla pracowników 
Szpitala udokumentowane informacje. Udo-

kumentowanymi informacjami są Zarządze-
nia Wewnętrzne i Aneksy Dyrektora Szpita-
la wprowadzające zasady, regulaminy i inne 
unormowania związane z  realizacją zadań 
poszczególnych pracowników, jednostek/
komórek organizacyjnych Szpitala”.

Audit może dotyczyć całego Szpitala, 
konkretnego procesu, wyniku zrealizowa-
nej usługi medycznej, administracyjnej lub 
technicznej. Podstawą oceny podczas audi-
tu jest stopień zgodności badanych aspek-
tów z ustalonymi standardami, przepisami 
prawa, normami, zasadami wewnętrznymi 
lub innymi regułami dotyczącymi przed-
miotu auditu. Termin audit wywodzi się od 
łacińskiego słowa „auditio” czyli słucha-
nie� Audyt zewnętrzny jest oceną konkret-
nych działań i stopnia realizacji celów. Sta-
nowi istotny składnik zintegrowanego sys-
temu zarządzania jakością. Jest procesem, 
który pozwala poprawić funkcjonowanie 
Szpitala�

Audity pierwszej strony czyli audi-
ty wewnętrzne w 2019 r� zostały, zreali-

zowane – zgodnie z  planem auditu na 
dany rok�

O czym warto pamiętać:
 Audit to coś więcej niż tylko ocena zgodne/niezgodne. 
 Zarządzanie ryzykiem (ryzyko = wpływ niepewności) ma: przygotować Szpital na 

sytuację, że coś może się nie udać, uzmysłowić, jak często może się to zdarzyć i ja-
kie niesie konsekwencje, dać odpowiedź co z tym zrobić, pozwala uniknąć niezgod-
ności, zmniejszyć koszty błędów.

 Kontekst Szpitala: wpływy zewnętrzne i wewnętrzne; oczekiwania stron zaintereso-
wanych (pacjentów, rodzin/opiekunów pacjentów, współpracowników, jednostek ze-
wnętrznych, wewnętrznych; bezpieczeństwo informacji; poufność.

Podstawowe pojęcia
Audit – systematyczny, niezależny 
i udokumentowany proces uzyskiwania 
dowodu z auditu oraz jego obiektywnej 
oceny w celu określenia stopnia spełnie-
nia kryteriów auditu.
Zasady audytowania: rzetelność, uczci-
we przedstawienie wyników, należyta 
staranność zawodowa, poufność, nieza-
leżność, podejście oparte na dowodach, 
podejście oparte na ryzyku.
Audit drugiej strony a audyt trzeciej 
strony – wyróżniamy dwa rodzaje au-
dytu zewnętrznego: audyt drugiej stro-
ny i audyt trzeciej strony. Na czym pole-
ga różnica między nimi?
Audit drugiej strony bywa także okre-
ślany jako audit dostawcy. Dla Szpita-
la auditem drugiej strony jest podwyko-
nawca usług pralniczych. 
Audit trzeciej strony jest związany 
z procedurą certyfikacji. Przeprowadza-
ją go jednostki, które potwierdzają zgod-
ność systemu z wymaganiami norm. 
Audyt zewnętrzny polega na analizie 
wykonywanej przez niezależnego audi-
tora, który nie jest związany ze Szpita-
lem. Audit zewnętrzny jest bardzo waż-
nym instrumentem badawczym branym 
pod uwagę przy ocenie ryzyka podczas 
zarządzania organizacją lub projektem.



Rozwiązaną krzyżówkę należy składać w pokoju numer 243 do dnia 28 czerwca 2019�
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