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Izba P
Lekarz Koordynator: 

Aneta F kowska, specjalista 

chorób wewn trznych

Koordynator Pracy Izby P

E eta Winkowska-Kulok

Oddzia  Chorób Wewn trznych
Ordynator O

Longin S owikowski, specjalista chorób 

wewn trznych

P ka O owa: 

Janina Winkowska, licencjat p r-

stwa, specjalista organizacji i zarz zania

Izba P  PCM    przez 

7 dni w tygodniu. Z aszaj  si  tu pacjenci 

ze skierowaniem od lekarza j i wymagaj

osoby bez skierowania w nag ych sytuacjach 

zdrowotnych oraz osoby przywiezione przez 

Zespó  Ratownictwa Medycznego. W Izbie 

Przyj  pi gniarka oraz lekarz badaj  cho-

rego i ostatecznie lekarz decyduje czy jego 

stan zdrowia 

W ka dym przypadku  w o i od 

w  medycznyc  personel Izby Przy-

j  m e wykona  choremu EK  poda

kroplówk  lub wyk   badania 

laboratoryjne. Ka dy pacjent zostaje od-

powiednio zaopatrzony  mo e z  na ob-

serwacji lub -   wskazania do dal-

szego lecz

zba Przyj  w Wieruszowie ma 

du e mo

 razie koniecz ci pacjent jest 

w Izbie zabezpieczany medycznie i kiero-

ycznej placówki. 

Izba  nie jest miejsc  w którym 

udzielane  porady planowe. Te pacjent 

mo e otrzyma  w c u dn  w trybie am-

bulatoryjnym  u swojego lekarza rodzinne-

go lub lekarza specjalisty. Tu udzielane s

zenia  w

Oddzia  prowadzi diagnosty-

k zenie w zakresie cho-

rób wewn trznych  w tym 

m. in.: chorób nowotworo-

wy  ser  cukrzycy  cho-

rób endokrynologicznych 

oraz przewodu pokarmo-

wego. Mamy dobre zaplecze 

diagnostyczne pozw ce 

na  diagnostyk  wielu 

schorz  Zatrudnieni le-

karze to  ró nych 

dziedzin: 

- interni i i reumatolog

 czemu oferujemy pa-

cjentom kompleksow  opie-

k

- personel oddzia  wspó -

pracuje t  ze szpitalnym 

dietetykiem edukuj  pa-

cjentów w zakresie zasad 

zdroweg

Ponadto personel prowadzi 

 z zakresu: zasad 

 w opiece domowej

-

niczego. Nasza kadra stara 

 zape  takie warunki

aby pacjent czu  si  bez-

piecznie i komfortow  co 

sprzyja szybszemu powroto-

wi do zdrowia. D zo-

na kadra medyczna i wietna 

opieka rska to tylko 

niektóre z czynników  które 

decyduj  o dobrej opinii

j  cieszymy si  w ród pa-

cjentów. 

Oddzia  ma 30 funkcjonal-

nych ó ek   intensywne-

go nadzoru oraz  izolacji 

chorych dla osób mo ych 

by r enia.
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Oddzia  Pediatryczny
Ordynator O

Anna Bieda, specjalista pediatrii 

P ka O ow

Eulalia Misiek, magister 

wa

Oddzia r  Jedne o Dnia
Lekarz Koordynator O

R w L i, specjalista ortope-

dii i traumatologii

Koordynator Pracy O

E eta Winkowska-Kulok

Zapewniamy naszym ma  pacjentom 

ca odobow  opiek  wykwali kowanego 

personelu lekarskiego i pi gniarskiego 

spra  opiek  nad  diagno c 

i c wszystkie choroby okresu ce-

go i czego. Personel Oddzia  stara 

si  zapewni  mi  atmosfer  i takie warunki

aby pacjent móg  cz  si  bezpiecznie  co 

sprzyja szybszemu powrotowi do zdrowia. 

Wiemy jak istotn  rol  w rekonwalescencji 

pe ni rodz  dlatego umo iwiamy przeby-

wanie opiekuna z dzieckiem na oddziale 

przez ca  . Udost pniamy te  nowo-

czesne fotele z funk  spania dla rodziców

którzy czuw y dzieciach.

D  inwestycjom nym oraz wsparciu 

Fundacji Wielkiej Orkiestry wi tecznej Po-

mocy nasz oddzia  wyposa ony jest w wyso-

kiej klasy sprz t monitoru cy i diagnostycz-

ny m. in. pulsoksymetry  kardiomonitory

inkubatory  pompy infuzyjne  ssak  inhala-

tory KG oraz nowe ó ntów.

Oddzia  korzysta z zaplecza diagnostyczne-

go szpitala  konsultacji z dietetykiem oraz 

ws pracuje z placówkami medycznymi ta-

kimi jak: Centrum Zdrowia Dziecka w War-

szawie  Wojewódzkim Szpitalem Specjali-

stycznym we Wr a  Centrum Zdrowia 

Matki Polki w odzi itp.

Oddzia  dysponuje 12 ó ami dla dzieci 

or ntensywnego nadzoru.

Chirurgia jednego dnia to 

sposób leczenia zabiegowe-

g  który zapewnia pacjen-

towi wykonanie zabiegu chi-

rurgicznego w minimalnym 

czasie  czyli w ci gu jednej 

doby. Pacjent przechodzi 

konsultacje i badania dia-

gnostyczne podobnie jak w 

trybie tradycyjnym  a ope-

rowany jest w dniu przyj -

cia. Po zabiegu z wypisem 

i zaleceniami medycznymi 

m e o i  oddzi  Re-

konwalescencja odbywa si

w warunkach domowych

a po okr onym czasie pa-

cjent zjawia si  u lekarza 

na wizyt  kontr  D i 

krótkiemu pobytowi w szpi-

talu chory odczuwa mniejszy 

str  redukuje do minimum 

nieobecno  w pracy. Szyb-

ciej wraca do pe nej spraw-

racy zawodowej. 

Na pacjentów PCM czeka 

wietnie wyposa ona sala 

operacyjna  komfortowe 

pokoje i bogata oferta za-

biegów. Wykonujemy m.in.: 

usuwanie ylaków k czyn 

dolnyc  usuwanie zmian 

na skórz  chirur  r i 

(choroba Dupuytr  pa-

lec „zat y”  choro-

ba De Qverv  zespó  

cie ni nadgarstka  zabiegi 

rekonstrukcyjne  usuni ia 

implantów po zabiegach or-

topedycznych ko zyn  ar-

troskopi  stawu kolanowego 

i skokowego.
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Z O zo-Le

Kiero Z
M gorzata Wróbel,

  

P k O ow
Honorata Kasztan, magister 

wa
 

Lekarz H owe

Beata Ulatowska, specjalista anestezjologii i 

intensywnej terapii, opieki paliatywnej

sp w

jat p rstwa

ZOL zapewnia opiek  osobom przewlekle 

chorym, u których zako czono leczenie 

szpitalne, proces diagnostyczny, leczenie 

operacyjne lub intensywne leczenie zacho-

wawcze. Osoby te nie wymagaj  ju  hospi-

talizacji w szpitalu, jednak z uwagi na brak 

samodzielno ci, konieczno  sta ej opieki 

lekarskiej, profesjonalnej piel gnacji i reha-

To w nie tu pacjenci maj  zapewnione ca-

odobowe wiadczenia zdrowotne, nadzór 

-

gniarek, rehabilitac , e produkty 

lecznicze oraz edukacj  zdrowotn  skie-

rowan  równie  do rodziny pacjenta, któ-

ra mo e przygotowa  si  do sprawowania 

opieki w warunkach domowych.

Dzi ki wsparciu Fundacji Wielkiej Orkie-

stry wi tecznej Pomocy w ostatnich la-

tach nasz ZOL zyska  nowe ó  materace 

przeciwodle ynowe, specjalistyczne wózki 

pielowe, ssaki i inny wysokiej klasy sprz t 

medyczny, co znacz co poprawi o komfort 

pobytu na oddziale. Pacjenci do dyspozycji 

maj  te  sal  dziennego pobytu oraz altan-

k  na terenie zielonym. Pod czujnym okiem 

personelu medycznego korzystaj  z dobrze 

wyposa onej sali rehabilitacyjnej i przyrz -

dów, które pomagaj  przywróci  sprawno

i umo owrót do domu.

ZOL w Wieruszowie dysponuje 32 miejsca-

mi w 1,2,3,4-osobowych pokojach, z któ-

rych cz  wyposa ona w TV.

Hospicjum Domowe to for-

ma wszechstronnej opieki 

nad nieuleczalnie chorymi, 

którzy znajduj  si  w ostat-

niej, tzw. terminalnej fazie 

choroby. Pacjenci prze-

bywaj  w domach, czyli w 

rodowisku, które znaj  i 

gdzie czuj  si  najlepiej. 

Wymagaj  systematycznej 

opieki piel gniarskiej, dzi ki 

której mo a zapewni  im 

op  jak  ycia. Naj-

cz ciej s  to post uj ce, 

przewlek e i nieuleczalne 

choroby miertelne. Opie-

ka nad nimi koncentruje si

na dzia aniach, które mog

ul y  w cierpieniu, agodzi

objawy choroby, eliminowa

ból. Pod opiek  hospicjum 

domowego PCM jest  red-

nio 12 pacjentów. Lekarz 

odwiedza ka dego chorego 

dwa razy w m cu, piel -

gniarka dwa razy w tygodniu 

lub – i pacjent wymaga 

dodatkowej opieki - cz iej. 

na podstawie skierowania 

wystawionego z o rodka 

onkologicznego lub od le-

karza pierwszego kontaktu. 

Pierwsza wizyta u chorego 

to wspólna wizyta lekarza 

i p . Lekarz zapo-

znaje si  z dokumentacj

medyczn , zleca odpowied-

nie leki, a na kolejne wizyty 

p a przyje a ju

sama. Zakres wykonywa-

nych przez ni  czy ci 

jest bardzo szeroki: od mo-

nitorowania dolegliwo ci bó-

lowych chorego, po zapew-

nienie cemu pacjentowi 

odpowiedniego sprz tu, ta-

kiego jak: koncentrator tle-

nu, ssak, inhalator.
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Pracownia Diagnostyki 

Obrazowej 
Koordynator:

Sylwia Lary-Grzesiak,

Inspektor Ochrony Radiologicznej 

Pracownia B Endoskopowych

W Pracowni wykonujemy zdj cia ogólno-

diagnostyczne klatki piersiowej, kostne oraz 

jamy brzusznej, czyli obrazuj ce wszelkiego 

rodzaju zmiany urazowe czy zwyrodnienio-

we pacjenta. Zdj ia wykonuje si  na pod-

stawie skierowania od lekarza pierwszego 

kontaktu lub specjalisty. Od niedawna, 

dzi i nowym inwestycjom, nasza pracow-

nia oferuje t  pe ny zakres diagnostyki 

stomatologicznej, zakupiono bowiem dwa 

nowe aparaty: nowoczesny do zd  punk-

towych z bów oraz panoramiczny do zdj

pantomogra nych. W trakcie wykony-

wania zdj cia pantomogra znego klisza 

i owica aparatu obraca si  wokó  owy 

pacjenta, w wyniku czego powstaje zdj ie 

prz owe ce na jednym obrazie 

stan ca ego uz  wraz ze stawami skro-

niowo- uchwowymi i zatokami szcz kowy-

mi. Pozwala to na  oc  z bów, ich 

leczenia owego,  próchnicy 

lub ewentualnych zmian zapalnych w obr -

-

bów jest konieczne przed rozpocz ciem le-

czenia ortodontycznego oraz w stomatologii 

zachowawczej, protetyce, chirurgii, implan-

tologii, jak i diagnostyce chorób przyz bia i 

jest now  w ofercie PCM.

W Pracowni B  Endo-

skopowych PCM badania 

wykonuj  do iadczeni 

lekarze od lat zajmuj cy 

si  schorzeniami u 

pokarmowego, czyli prze-

ku, , jelit, odbytu, 

troby, trzustki oraz dróg 

ó iowych. Do iadczenie 

personelu i znakomity sprz t 

prz   na fakt,  na-

sza pracownia odnotowuje 

 wykrywalno  zmian 

nowotworowych. 

Wykonywany jest pe en za-

kres specjalistycznych bada

górnego i dolnego odcinka 

przewodu pokarmowego:

- czyli gastroskopia (pozwa-

la oceni  prz , wpust, 

o , o iernik oraz 

dwunastnic  stan b ny 

zowej, sok kowy, 

elastyczno  cian d-

ka, obec  owrzodz , 

nad erek, polipów, guzów 

lub innych niepra owo-

- kolonoskopia (badanie ca-

ego jelita grubego pozwa-

laj ce oc  n  zow

jelita i ewentualne zmiany 

patologiczne z mo iwo ci

usuwania polipów i pobrania 

wycinków do badania histo-

patologicznego

- rektoskopia (badanie od-

bytnicy umo liwia ce wy-

krycie zmian chorobowych 

w odbytnicy i pocz tkowym 

odcinku esicy

Zaburzenia czynno iowe 

 pokarmowego ujaw-

niaj  si  u coraz wi zej ilo-

ci osób, dlatego zabiegamy 

o udzia  w ogólnopolskich 

programach bada  przesie-

wowych da ych mo liw

wykonania wi kszej ilo ci 

nieod atnych bada  dla pa-

-

sowywanie naszej pracowni.
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Pracownia USG

Pracownia EKG i prób wy kowych

Prowadzimy diagnostyk  zarówno dla pa-

cjentów hospitalizowanych, jak i ambulato-

ryjnych w zakr

-

plera, 

- ów powierzchniowych cych -

takich jak w y  sutki, tarczyca 

oraz ów jamy brzusznej z oc  

troby, uk adu owego, trzustki, nerek,

du ych , (aorta brzuszna  

na dolna) zowego. 
-

pieczna metoda diagnostyczna. Pozwala 

na obrazowanie ów przy pomocy fal 

ultr kowych. Badanie przeprowadza 

 przy pomocy specjalnego aparatu, któ-

ry wykorzystuje zjawiska ultr i kowe. 

Wy  do wn trza organizmu fale odbijaj

si  od badanych tkanek, dzi i czemu dany 

 uwidoczniony zostaje na ekranie 

monitora da c mo w  oceny lekarzowi 

prowad cemu badanie. Za pomo  ultra-

sonografu mo na wykona  specjalistyczne 

pomiary i na ich podstawie stwierdzi  czy w 

strukturze tkanek pojawi y  niebezpiecz-

ne zmiany. Znakomity sprz t oraz wiad-

czenie specjalisty wyk cego badanie 

powoduje, e pacjent otrzymuje bardzo 

pr nf

Oferujemy pacjentom mo i-

wo  wykonania elektrokar-

zabiegu wykorzystywanego 

w celu rozpoznawania cho-

rób serca. D  elektro-

dom umieszczonym na skó-

rze pacjenta w okr nych 

miejscach rejestruje si  im-

pulsy elektryczne zw e 

z pr  serca i prezentuje je 

w postaci wydruku papie-

rowego nazywanego elek-

trokardiogramem (EKG). Na 

jego podstawie mo we jest 

zdiagnozowanie ró nych 

chorób serca. Wykonujemy 

zarówno EKG spoczynkowe, 

jak i wy kowe.

EKG spoczynkowe to ba-

danie,  podczas którego 

pacjent y z rozmieszczo-

nymi na ca  ciele elek-

trodami monitoruj i 

ka dy obszar serca. Badanie 

EKG spoczynkowe umo -

liwia lokali  obszarów 

niedokrwienia  zaw u 

 sercowego. Pozwala 

t  wykry   lub inne 

choroby serca.

EKG wys kowe – inaczej 

pr  wy kow  wykonuje 

si  na bi i ruchomej. Na 

ciele badanego nakleja si

elektrody oraz mankiet do 

pomiaru ci ienia. W obec-

ci lekarza pacjent pod-

dawany jest wysi kowi, a 

zenie monitoruje pra-

c  serca oraz wyst pienie 

ewentualnych dolegliwo i i 

niepra ow
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Dzia  Rehabilitacji  
Koordynator:

Agnieszka Cie ka,

Rejestracja 
Koordynator Poradni Specjalistycznych:

E eta Winkowska-Kulok

Zabiegi rehabilitacyjne stano  z-

ny element leczenia w wi zo ci schorze

 od stanu zdrowia i w  pacjen-

ta, a w tórych chorobach  g ównym 

ro iem leczniczym. Na pe  gam  oferty 

oterapeutycznej D  Rehabilitacji w 

Wieruszo

terapia, czyli leczenie ruchem, 

- gimnasty  tórej zadaniem jest przywró-

cenie spra ntowi; 

- oterapia, czyli leczenie z wy orzy-

pr  yczny, ciep o i zimno, iat , 

ultra , pola magnetyczne, woda, ma-

sa e;

- rehabilitacja dzieci met DT Bobath. 

- terapia radialna fal  uderzeniow  (ESWT), 

tóra cieszy   zainteresowaniem, z 

uwagi na sw t

Naszym celem jest przywrócenie symal-

ró nych dolegliwo ci bólowych pacjenta. 

Zna omity sprz t, estetyczne pomieszcze-

nia, a przede wszy i wali owany 

personel medyczn  magistrów i licencjatów 

-

 swoich pacjentów to najw ze 

atuty naszego dzi  Nasza oferta cieszy si

nteresowaniem.

To prawdziwy sztab dowo-

dzenia uguj cy ponad 

200 osób dzienni  telefo-

nicznie i stacjonarnie. Ob-

ga dej z tych osób 

jest czasoch onna i wyma-

ga upienia. Rejestrat i 

 uw ie wprowadzi

wszy ie dane ze ierowa-

nia, dane osobowe pacjenta, 

telefon ont towy. Ca

musi znale  s  w systemie 

omputerowym i na papiero-

wej rcie pacjenta. Do tego 

onieczne jest sprawdzenie 

upow  uzupe nienie i 

ja danych. Dodat-

owo do zada  pa  z reje-

stracji y przygotowa-

nie  pacjentów, tórzy 

w danym dniu m  wizyt

u specjalisty pr cego 

w PCM – a to równie  jest 

cznie o . 200 osób dzien-

nie, tórych ty trzeba 

przygotowa  a po wizycie 

posegregowa  i o y  na 

we miejsce. Mimo 

wielu obow z ów nasze 

pracownice z echem i 

serdeczno i  podchodz

dego pacjenta.
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Medycyna Szkolna
Koordynator: 

M gorzata Wróbel,

Kuchnia
Kierownik:

B ena Waligóra, P a 

Epidemiologiczna
 

-

 opiek  zdrowo  nad dzi i i odzie-

 w wieruszowskich szk ach. Piel gniarki 

o guj ce szkolne gabinety realizuj  plan 

 przesiewowych, agaj  w przy-

padku skalecz  lub innych ych dole-

gliw ci. Ich op  obj tych jest cznie 

ponad 1300 dzieci: uczniów szko y podsta-

wowej, gi j  i szkó  ponadgi jal-

nych. 

Pi gniarki wykonuj  testy okr j ce nie-

-

go i wad postawy (w  skrzywienia kr -

g a), ostr  wzroku i widzenia barw, 

s hu, ci nienia t tniczego krwi. Prowa-

dzieci klas I-VI szko y podstawowej. Sz

razy w  roku szkolnego specjalny pre-

parat jest aplikowany na z ówione przez 

gabinet jednorazowe szczoteczki. N -

si y   preparate  z by, co pozwala 

dodatkowo zabezpieczy  szkliwo przed 

uszkodz  M  panie piel niarki na 

bie co udziela  t  y przedlekar-

skiej w przypadku urazów, za  zaopatru-

 czone kolana i ce brzuchy. Bior

t  w edukacji zdrowotnej uczniów.

W r  PCM dzi  kuch-

nia zaopatru ca w posi ki 

. in. hospitalizowanych 

pacjentów, w której pracu-

 wiadczone kucharki. 

Miejsce to, z uwagi na sw

specy k  podlega sta e -

 onitorowaniu zarów-

no ie o i produktów, 

procesu przygotowywania 

potraw czy nawet  t e-

ratury przechowywania. 

Hospitalizowani pacjenci i 

pozostali klienci  gwa-

r  o ia zdrowego 

i po ywnego posi ku. Nad 

prawid owy  k ponowa-

ni  da  ich kaloryc ci

i ci  bilans  warto-

 wczych czuwa Pau-

lina Dziura, dietetyk PCM. 

Dziennie nadzoruje przygo-

towanie przez kucharki na-

wet 40 litrów zupy z kilko a 

kilogr  warzyw. Do 

drugiego dania wykorzystu-

je  ponad 18 kg zie nia-

ków. Przy ko onowaniu 

 panie  nie 

na naturalnych sk adnikach 

agaj cych wydoby

 bez stosowania popu-

larnych ulepszaczy s aku, 

bo zdrowe przygotowywa-

nie potraw to priorytet dla 

pani Pauliny i pracuj cych w 

kuchni  kucharek. Kuch-

nia serwuje posi ki zgodnie 

z opracowan i dieta i 

 adekwatnie do 

zapotrzebowania pacjentów 

i poz ych klientów.
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Dzia  Farmacji Szpitalnej
Kierownik: 

Beata Dymkowska, magister farmacji

Dzia  Epidemiologii i Higieny Sanitarnej 
Kierownik: 

B ena Waligóra, P rka Epidemiologiczna

Transport Sanitarny 

Koordynator:

E eta Winkowska-Kulok

Dzia  Farmacji Szpitalnej PCM 

na podstawie zamów  s y-

waj cych z oddz ów szpitala 

zamawia leki w hurtowni far-

maceutycznej, sprawdza ich 

zgodno  z terminem wa no ci 

i wydaje na y i do ko-

mórek medycznych, a nast p-

nie czuwa nad  wa-

runkami ich przechowywania. 

Zdarza  e Dzia  Farmacji 

Szpitalnej zamawia równie  leki 

dla pacjentów przebyw ych 

w PCM podczas d gotrwa-

ej hospitalizacji ze z o onymi 

schorzeniami, którym e 

leki si  sko cz y, a ci

kuracji nie mo e by  przerwa-

na.

Obok wydawania produktów 

leczniczych i wyrobów me-

dycznych, udzielania informacji 

i monitorowaniu dzia  niepo-

nych leków, prowadzona 

jest tu równi  ewidencja pro-

duktów leczniczych i wyrobów 

medycznych otrzymywanych w 

formie darowizny.

Epidemiologia jest obecnie 

uznawana w medycynie za 

dziedzin  priorytetow  gdy

skuteczne zapobieganie zaka-

eniom szpitalnym to zadanie 

kluczowe dla ka dej placówki 

medycznej. W rodowisku, w 

którym zarówno pacjenci, jak 

i pracownicy medyczni s  nie-

ustannie nara eni na kontakt 

z niebezpiecznymi dla zdrowia 

czynnikami, dlatego umiej t-

no  rozpoznawania zaka , 

znajomo  czasu prze ywal-

 drobnoustrojów, polityki 

antybiotykowej, zasad dezyn-

fekcji i sterylizacji to ówne 

zadania personelu medyczne-

go w zakresie kontroli zaka

P  epidemiologiczna i 

Zespó  ds. zaka e  monitoruj

stan sanitarno-epidemiologicz-

ny i prac  personelu szpitala. 

Ponadto pracownicy Dzia u 

Epidemiologii i Higieny Szpital-

nej  o czyst  

w szpitalu.

W ramach transportu sa-

nitarnego przewozimy pa-

cjentów szpitala – zarówno 

hospitalizowanych na od-

dzia ach PCM wymaga-

j cych specjalistycznego 

leczenia lub diagnostyki w 

innych placówkach, jak i 

osoby zg ce  na Izb

Przyj  Z transportu korzy-

st  ró  pacjenci -

cy wypisywani z oddzia ów, 

którzy nie mo  samodziel-

nie dotrz  do domu. Trans-

porty te  bez atne, jednak 

do ich realizacji potrzebna 

jest opinia lekarza, który 

ocenia stan zdrowia pacjenta 

 wyjazdu. 

wiadczymy rów  u ugi 

transportu sanitarnego w 

ramach umów podpisanych z 

trzema POZ. W takim przy-

padku zlecenie na transport 

wydaje lekarz rodzinny, a 

transporty realizowane s

od poniedzi  do pi tku, 

w godz. 08:00-18:00 z wy-

zeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy.
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Administracja

Dzia  Techniczno-Remontowy 

Kierownik: 

Lucyna S

Dzia  Nadzoru i Statystyki 
Kierownik:

Daria Górecka

Dzia  Techniczno-Remontowy 

to wyj tkowe miejsce szpitala. 

Nasz zespó  konserwatorów co-

dziennie dba o stan techniczny 

obiektu. Naprawiaj , usprawniaj

wszystko, co tego wymaga i cho

pacjenci nie zawsze dostrzegaj

ich prac  to wiele im zawdzi -

To dzi i nim b o mo iwe szyb-

kie i sprawne dostosowanie szpi-

tala do wymogów sanitarnych 

(remont sal chorych i gabinetów 

zabiegowych). Wielkim wyzwa-

niem b o równi  s nienie 

wymogów przeciwpo rowych 

zgodnie z zaleceniami Str y 

Po j. Wymaga o to podzia-

 budynku na strefy po rowe, 

wybudowania nowej klatki scho-

dowej, mon  hydrantów etc. 

Program dostosowawczy trwa 

od 1992 r. i cho  pocz tkowo 

wymagania wydaw y  nie do 

spe nienia to sprawnemu zespo-

owi  si  pokon  wszystkie 

 i wymogi p.po  

trzy lata - szybciej n  wyma a 

tego dokumentacja. 

Zanim jednak pracownicy dzia u 

mogli przyst  do realizacji pla-

nów potrzebne b y  i pre-

cyzyjne przygotowania i opraco-

wanie dokumentacji technicznej, 

  i elowzez yndbzein einaksyzu

zg z ych.

To  tu prowadzo-

na jest sprawozdawczo

do NFZ oraz rozliczane s

zenia medyczne, 

które b y zrealizowane w 

poszczególnych komórkach 

medycznych szpitala. Pra-

cownicy dzia  odpowiada-

j  równi  za wer kacj

komple  dokumentacji 

medycznej przekazywanej 

z komórek medycznych w 

celu archiwizacji tej doku-

mentacji oraz za prawid owe 

funkcjonowanie sk adnicy 

akt, w której gromadzona 

jest wszelka dokumentacja 

wytworzona w szpitalu, w 

tym medyczna. Ponadto do 

D  Nadzoru i Statysty-

ki pacjenci z aszaj  w celu 

odbioru kserokopii swojej 

dokumentacji medycznej. 

To dzia  nie zawsze widoczny 

dla pacjentów, ale niezb dny 

dla sprawnego funkcjonowania 

PCM. To tu nasz sekretariat dba 

o spra  g  interesantów, 

a specjalista ds. rozlicz  prowa-

dzi rozliczenia at uiszczanych 

za pobyt pacjentów przebywa-

cych w ZOLu. Specjalista ds. 

kadr czuwa nad dokumentacj

praco  Specjalista ds. 

nalicza wynagrodzenia pracow-

ników, a pe omocnik dyrektora 

ds. jako i sprawuje nadzór nad 

zagadnieniami z zakresu zarz -

dzania jak
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