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Szanowni Państwo, 

Przedstawiamy Państwu broszurę informacyjną prezentującą jednostki ochrony 

zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

Zawiera ona podstawowe dane teleadresowe, a także informacje dotyczące 

zarówno historii, jak i profilu działania zakładów, według stanu na dzień 31 

stycznia 2018 roku. 

Województwo Małopolskie nadzoruje 17 placówek leczniczych: 13 szpitali  

(w tym 1 spółka kapitałowa działająca w oparciu o przepisy ustawy z dnia  

15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych), 1 pogotowie ratunkowe 

oraz 3 jednostki opieki ambulatoryjnej. 

Zróżnicowane pod względem charakteru działalności oraz wielkości podmioty 

lecznicze stanowią duże wyzwanie dla Samorządu Województwa 

Małopolskiego w obszarze organizacji i nadzoru. Współczesny model 

kształtowania systemu opieki zdrowotnej jest bardzo wymagający, dlatego przed zarządzającymi systemem 

ochrony zdrowia stawia się coraz trudniejsze zadania. Ciągłe zmiany i niepewności w otoczeniu zewnętrznym każą 

stale poszukiwać bardziej oszczędnych i zarazem efektywnych rozwiązań. 

Pragnę serdecznie podziękować Kierownikom wojewódzkich podmiotów leczniczych za udostępnienie danych  

oraz wszystkim, bez zaangażowania których przygotowanie broszury nie byłoby możliwe. Mam nadzieję, że kolejne 

wydanie opracowania pn. Wojewódzkie podmioty lecznicze w Małopolsce, spotka się z równie życzliwym 

zainteresowaniem, co poprzednia edycja. 

 

 

 

 

      Wojciech Kozak 

       Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 
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Województwo Małopolskie aktualnie posiada 17 podmiotów leczniczych, w tym: 13 szpitali 

Rozmieszczenie wojewódzkich podmiotów leczniczych przedstawia poniższa mapa. 

 

 

 



Centrum Medyczne KOL-MED w Tarnowie 
 

Misja:  

Kompleksowe i profesjonalne świadczenie usług medycznych  

na najwyższym europejskim poziomie 

Informacje ogólne o działalności jednostki 

Celem Centrum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych 

służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 

zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających  

z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących 

zasady ich wykonywania, a w szczególności związanych  

z ochroną zdrowia. 

Do zadań Centrum „KOL-MED” w podstawowej dziedzinie 

działalności należy udzielanie świadczeń zdrowotnych,  

a w szczególności:  

 udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia 

stanu zdrowia z zagrożeniem życia, 

 fachowa, ambulatoryjna opieka medyczna obejmująca leczenie i pielęgnację chorych, 

 opieka nad kobietą, kobietą ciężarną, jej połogiem oraz nad noworodkiem, 

 udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, 

 rehabilitacja lecznicza, 

 prowadzenie działalności diagnostycznej, 

 czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

 prowadzenie działalności mającej na celu promocje zdrowia, 

 wykonywanie badań i stosowanie terapii psychologicznej, 

 świadczenia z zakresu medycyny podróży, 

 medycyna szkolna. 

Realizacja świadczeń medycznych opiera się na kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia i umowach  

z innymi podmiotami działającymi na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. CM „KOL-MED” 

dokłada wszelakich starań, aby świadczone usługi były na jak najwyższym poziomie, przez wysoko kwalifikowaną 

kadrę medyczną, zarówno lekarską, pielęgniarską czy rehabilitacyjno-psychologiczną. W ramach działalności 

świadczone są również usługi diagnostyczno-terapeutyczne. Jednostka posiada własną pracownię USG, RTG, 

EKG, cytologiczną, audiometryczną, spirometryczną, psychologiczną, fizykoterapii, kinezyterapii, masażu w tym 

masażu wirowego kończyn dolnych i górnych. Lekarze rodzinni wraz z pielęgniarkami środowiskowo-rodzinnymi 

oraz położną środowiskowo-rodzinną sprawują opiekę nad populacją liczącą ponad 100 tys. osób, w przedziale 

wiekowym od noworodka do seniora. 

W ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki medycznej udzielane są świadczenia z zakresu: okulistyki, 

otolaryngologii, psychiatrii, dermatologii, ginekologii i położnictwa, endokrynologii, rehabilitacji medycznej, chirurgii 

ogólnej, ortopedii i chirurgii urazowej, pulmonologii, diabetologii, kardiologii, urologii, reumatologii, neurologii, 

stomatologii i psychologii klinicznej. 
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Opracowywane są oraz realizowane programy profilaktyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu 

Miasta Tarnowa oraz Starostwa Powiatu Tarnowskiego Jednostka czynnie włącza się w akcje promujące zdrowie 

organizowane przez samorząd lokalny, a także prowadzi działalność naukową w ramach zajęć praktycznych 

studentów PWSZ w Tarnowie – Instytut Ochrony Zdrowia, praktyk zawodowych studentów UJ Collegium Medicum, 

Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Lubelskiego oraz Stowarzyszenia Centrum Szkolenia Zawodowego w 

Gorlicach, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz współpracuje z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Tarnowie, w ramach organizowania stażów dla pielęgniarek i rejestratorek medycznych.  

Historia 

Centrum Medyczne „KOL-MED” na mapie tarnowskich placówek zdrowia pojawia się już w latach 50-tych XX wieku. 

Początkowo jako przychodnia lekarska, z dniem 1 kwietnia 1975 roku, Zarządzeniem Ministra Komunikacji Nr 21 

staje się jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, kolejowym zakładem opieki 

zdrowotnej i w związku z tym przyjmuje nazwę Obwód Lecznictwa Kolejowego z siedzibą w Tarnowie. W skład 

OLK wchodziły wówczas Rejonowe Przychodnie Lekarskie w: Bochni, Brzesku, Dębicy, Tuchowie, Dąbrowie 

Tarnowskiej oraz w Szczucinie. Zadaniem OLK było zachowanie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego 

podopiecznych kolejowej służby zdrowia oraz dobór zawodowy gwarantujący bezpieczeństwo ruchu kolejowego  

w części zależnej od stanu zdrowia pracowników. Obwód udzielał świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym 

do kolejowej opieki medycznej. 

Obwód Lecznictwa Kolejowego w strukturach kolejowych 

funkcjonował do 1998 roku, tj. do momentu zmian 

restrukturyzacyjnych w PKP. Z dniem 30 listopada 1998 

roku, zarządzeniem Nr 17 Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej, Obwód Lecznictwa Kolejowego 

zmienia formę organizacyjno-prawną  

i zaczyna istnieć jako Obwód Lecznictwa Kolejowego 

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  

z siedzibą w Tarnowie. Również z tą datą przychodnie 

stają się dostępne dla wszystkich mieszkańców Tarnowa 

i okolic.  

Uchwałą Nr XVII/193/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2000 roku oraz postanowieniem 

Sądu Rejonowego w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy z dnia 11 kwietnia 2000 roku, zmieniona została nazwa 

OLK sp zoz na Centrum Medyczne „KOL-MED” samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z siedzibą w 

Tarnowie. 

Przychodnia w szczególności działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej oraz Statutu zatwierdzonego przez podmiot tworzący –Województwo Małopolskie. Obecnie Centrum 

tworzą przychodnie: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska  w Tarnowie, Rejonowe Przychodnie Lekarskie  

w Bochni, Brzesku, Dębicy i Tuchowie. Przychodnie świadczą usługi na podstawie kontraktów z Narodowym 

Funduszem Zdrowia w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

rehabilitacji, usług stomatologicznych, psychiatrii, pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, opieki 

długoterminowej oraz na podstawie umów z pracodawcami - medycyna pracy. Od 2015 roku działa Poradnia 

Medycyny Podróży, która udziela konsultacji medycznych i oferuje szczepienia dla osób planujących egzotyczne 

podróże do różnych krajów świata. Od 2016 roku rozszerzony został zakres świadczonych usług o gabinet 

pielęgniarki szkolnej w RPL Bochnia  gdzie  świadczone są usługi dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Bochni, w ramach kontraktu z NFZ, a od 2017 roku analogiczne usługi świadczone 

są w Specjalistycznej Przychodni  Lekarskiej w Tarnowie w której opieką objęci są uczniowie Rzemieślniczej Szkoły 

Zawodowej.  Centrum Medyczne posiada również szeroko rozwiniętą bazę diagnostyczną: radiologiczną, 

ultrasonograficzną. W roku 2015 ucyfrowiono przy współudziale środków unijnych aparat RTG. W roku 2016 
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zakupiono nowoczesny aparat USG, który znacząco poprawił, jakość obrazowania. Od 2016 roku umożliwiono 

pacjentom korzystanie z Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ. 

Ważnym pionem działalności na rynku medycznym jest medycyna pracy, świadcząca usługi z zakresu badań 

wstępnych, okresowych i kontrolnych dla zakładów pracy. Działalność w tym zakresie cieszy się wyjątkowo dużym 

zainteresowaniem z uwagi na atrakcyjną lokalizację placówek oraz szybkość i fachowość świadczonych usług. 

Centrum podpisało 720 umów z zakresu medycyny pracy. W ramach opieki nad pracownikami organizowane są 

akcje profilaktyczne mające na celu prewencję chorób cywilizacyjnych oraz wskazanie sposobów zapobiegania 

oraz leczenia ewentualnych schorzeń. Dla różnych grup wiekowych oferowane są także badania profilaktyczne z 

zakresu najczęściej występujących schorzeń cywilizacyjnych (np. schorzenia układu krążenia, choroby 

nowotworowe, itp.). Realizacją w/w usług zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra medyczna.  

Atutem Centrum Medycznego „KOL-MED” jest szeroko rozumiana dostępność do świadczonych usług, obejmująca 

lokalizację przychodni, łatwy i szybki dostęp do lekarza, zarówno specjalisty jak i POZ, krótkie terminy oczekiwania 

na rehabilitację oraz fachowość i kompetencja kadry. 

Oddziały 

Nazwa poradni / przychodni Telefon 
Adres* 

(w przypadku lokalizacji innej 

niż adres korespondencyjny) 

Tarnów 
14 688-60-40 

14 688-60-60 
 

Tuchów 14 652-54-90 
33-100 Tuchów 

ul. Mickiewicza 28 

Dębica  14 670-26-57 
39-200 Dębica  

ul. Kolejowa 19 

Bochnia  14 611-22-25 
32-700 Bochnia 

ul. Wojska Polskiego 7 

Brzesko  14 663-16-60 
32-800 Brzesko 

ul. Dworcowa 1 

Poradnie w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Tarnowie 

Kod 

resortowy 
Nazwa poradni / przychodni Telefon 

1160 Poradnia Medycyny Pracy 14 688-60-55 

1800 Poradnia Stomatologiczna 14 688-60-27 

1600 Poradnia Okulistyczna 14 688-60-28 

1790 Poradnia Psychologiczna 14 688-60-29 

1220 Poradnia Neurologiczna  14 688-60-31 

1280 Poradnia Reumatologiczna 14 688-60-37 

1500 Poradnia Chirurgiczna 14 688-60-51 

1450 Poradnia Ginekologiczna-Położnicza 14 688-60-50 

1200 Poradnia Dermatologiczna 14 688-60-53 

1700 Poradnia  Zdrowia Psychicznego 14 688-60-53 

1030 Poradnia Endokrynologiczna 14 688-60-47, 43, 46 

1580 Poradnia Urazowo-Ortopedyczna 14 688-60-51 

1272 Poradnia Pulmonologiczna 14 688-60-49, 47 

1020 Poradnia Diabetologiczna  14 688-60-33 

1640 Poradnia Urologiczna 14 688-60-51 
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Kod 

resortowy 
Nazwa poradni / przychodni Telefon 

1300 Poradnia Rehabilitacyjna 14 688-60-51 

0010 Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej 14 688-60-40, 60 

0011 
Poradnia  Podstawowej Opieki Zdrowotnej  

dla dzieci 
14 688-60-34 

7998 Pracownia Psychologiczna 14 688-60-29 

1610 Poradnia Laryngologiczna 14 688-60-30 

7998 Pracownia Audiometryczna 14 688-60-30 

0032 Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej  14 688-60-56 

0034 Gabinet Położnej Środowiskowej 14 688-60-50 

9450 Gabinet Zabiegowy 14 688-60-21 

1314 Pracownia Kinezyterapii 14 688-60-22 

1312 Pracownia Fizykoterapii 14 688-60-24 

1320 Pracownia Masażu Leczniczego 14 688-60-23, 14 

9600 Punkt Szczepień 14 688-60-35 

7998 Pracownia EKG 14 688-60-21 

7240 Pracownia RTG 14 688-60-52 

7210 Pracownia USG 14 688-60-63 

7140 Pracownia Cytologiczna 14 688-60-41 

7998 Pracownia Spirometryczna 14 688-60-21 

2142 Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej 14 688-60-56 

1272 Poradnia gruźlicy i chorób płuc 14 688-60-49 

1100 Poradnia kardiologiczna 14 688-60-70 

1346 Centrum medycyny podróży 14 688-60-18 

0040 Gabinet pielęgniarki szkolnej 14 688-60-99 

Poradnie w Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Bochni 

Kod 

resortowy 
Nazwa poradni / przychodni Telefon 

Adres* 
(w przypadku lokalizacji innej 

niż adres korespondencyjny) 

0010 Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej  14 611-22-25 
   

 

   

 

 

 

   

  32-700 Bochnia     

  ul. Wojska Polskiego 7 

1800 Poradnia Stomatologiczna 14 611-22-25 

1500 Poradnia Chirurgiczna 14 611-22-25 

1160 Poradnia Medycyny Pracy 14 611-22-25 

0032 Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej 14 611-22-25 

9450 Gabinet Zabiegowy 14 611-22-25 

7998 Pracownia EKG 14 611-22-25 

0040 Gabinet pielęgniarki szkolnej  
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Poradnie w Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Dębicy 

Kod 

resortowy  Nazwa poradni / przychodni Telefon 
Adres* 

(w przypadku lokalizacji innej 

niż adres korespondencyjny) 

0010 Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej  14 670-26-57 

 

 

39-200 Dębica                

 ul. Kolejowa 19 

 

 

 

1800 Poradnia Stomatologiczna 14 670-26-57 

1160 Poradnia Medycyny Pracy 14 670-26-57 

0032 Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej  14 670-26-57 

9450 Gabinet Zabiegowy 14 670-26-57 

7998 Pracownia EKG 14 670-26-57 

0034 Gabinet Położnej Środowiskowej  14 670-26-57 

Poradnie w Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Brzesku 

Kod 

resortowy 
Nazwa poradni / przychodni Telefon 

Adres* 
(w przypadku lokalizacji innej 

niż adres korespondencyjny) 

0010 Poradnia  Podstawowej Opieki Zdrowotnej  14 663-16-60 

 

32-800 Brzesko       

ul. Dworcowa 1 

1800 Poradnia Stomatologiczna 14 663-16-60 

1030 Poradnia Endokrynologiczna 14 663-16-60 

1160 Poradnia Medycyny Pracy 14 663-16-60 

9450 Gabinet Zabiegowy 14 663-16-60 

7998 Pracownia EKG 14 663-16-60 

0032 Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej 14 663-16-60 

Poradnie w Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Tuchowie 

Kod 

resortowy  Nazwa poradni / przychodni Telefon 
Adres* 

(w przypadku lokalizacji innej 

niż adres korespondencyjny) 

0010 Poradnia  Podstawowej Opieki Zdrowotnej  14 652-54-90 

33-170 Tuchów        

ul. Mickiewicza 28 

0032 Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej  14 652-54-90 

9450 Gabinet Zabiegowy 14 652-54-90 

7998 Pracownia EKG 14 652-54-90 

Sukcesy, nagrody i wyróżnienia (2015-2017) 

 Certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki 

zdrowotnej, leczenia stomatologicznego, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 

długoterminowej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, leczenia rehabilitacyjnego oraz działalności: 

diagnostycznej, profilaktycznej, opieki abonamentowej i medycyny pracy otrzymany w dniu 28 czerwca 2012 

roku, który został w dniach 26-27 kwiecień 2016 roku recertyfikowany. 

 Certyfikat PN-EN ISO 14001:2004 na cały zakres świadczonych usług, który w kwietniu 2016 roku został 

recertyfikowany. 

 Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 na cały zakres świadczonych usług, otrzymany 4 kwietnia 2017 roku. 
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Członkostwo w stowarzyszeniach  

 Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 

 Małopolski Związek Pracodawców  Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Sale konferencyjne 

sala konferencyjna  20 osób 
Telefon kontaktowy: 

14 688-60-12 Lidia Lech 

Promocja zdrowia  

Za promocję zdrowia odpowiedzialny w zakładzie jest Zespół ds. promocji zdrowia pod przewodnictwem 

Pielęgniarki Przełożonej – mgr Janiny Matusik. 
 

Realizowane programy profilaktyczne (w latach 2012-2018): 

 Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (od 2003 roku do nadal), 

 Program wczesnego wykrywania chorób układu krążenia (od 2003 roku do nadal), 

 Program szczepień ochronnych w populacji zwiększonego ryzyka – szczepienia przeciw grypie (sezonowej) u 

kobiet i mężczyzn od 65 roku życia (2011-2017), 

 Program edukację i profilaktykę wspomagającą wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet – punkt samobadania 

piersi (2013), 

 Program profilaktyka gruźlicy (od 2013 do nadal), 

 Program wczesnego wykrywania i profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych (miażdżycy, nadciśnienia, 

choroby niedokrwiennej serca) oraz cukrzycy (2011, 2012, 2014), 

 Program zdrowotny dotyczący zakażeń pneumokokowych w Małopolsce (2016,2017). 

 Program profilaktyczny  chorób układu krążenia CHUK  wdrażany w poz od 2018 

Zespoły zadaniowe / komisje działające w jednostce 

 Zespół ds. Kontroli Dokumentacji Medycznej – przewodnicząca Jolanta Kmiotek,  

 Zespół ds. Klasyfikacji oraz Kategoryzacji Sprzętu i Aparatury Medycznej – przewodnicząca Lidia Lech,  

 Zespół ds. ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych – przewodnicząca  

Janina Matusik, 

 Zespół ds. kontroli zarządczej – przewodnicząca Małgorzata Przybyło, 

 Zespół ds. ofertowania – przewodnicząca Marta Marnik, 

 Zespół ds. promocji zdrowia – przewodnicząca Janina Matusik. 

Dane teleadresowe 

Adres korespondencyjny: Plac Dworcowy 6, 33-100 Tarnów 

Telefony: 

Centrala:        14 688-60-40,   14 688-60-60 

Sekretariat:    14 621-38-48,   14 688-60-02 

Faks:              14 688-60-11 

Adres e-mail: dyrekcja@kolmed.tarnow.pl 

Strona internetowa: www.kolmed.tarnow.pl 

Kadra kierownicza 

Dyrektor: Marta Owczyńska 



Krakowski Szpital Specjalistyczny 

im. Jana Pawła II 

 

 

Misją Szpitala jest diagnozowanie  

i leczenie poprzez świadczenie usług 

medycznych według najwyższych 

standardów światowych, nie ustając  

w dbałości o zapewnienie poczucia 

bezpieczeństwa i zaufania pacjentów.  

 

Informacje ogólne o działalności 

jednostki 

Szpital w swojej 100-letniej historii 

przechodził różne koleje losu, przeobrażał 

się i reformował, rozbudowywał i ulepszał – 

zawsze po to, by jak najlepiej zapisać się w pamięci swoich podopiecznych i historii miasta. W szpitalu 

ukształtowało się kilka działów leczniczych: kardiologiczny z kardiochirurgią, pulmonologiczny z torakochirurgią, 

neurologiczny, rehabilitacyjny oraz  chorób zakaźnych. W każdej z tych dziedzin Szpital dynamicznie się rozwija, 

plasując się w medycznej czołówce krajowej i europejskiej. W XXI wiek Szpital wchodzi z całkowicie odnowioną 

oraz rozbudowaną infrastrukturą, wyposażeniem w najnowocześniejszą aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną, 

dostępem do specjalistycznych metod leczenia chorób serca i płuc oraz chorób infekcyjnych, co wraz  

z doświadczeniem zespołów medycznych gwarantuje najwyższą jakość usług medycznych. 

Potwierdzeniem spełnienia przez Szpital standardów Programu Akredytacji Szpitali i przynależności  

do grona elitarnej grupy placówek medycznych jest Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Ministra Zdrowia. 

Szpital już trzykrotnie (w 2009 r., w 2012 r. i w 2016 r.) pozytywnie spełnił wymagania Programu Akredytacji Szpitali, 

za każdym razem uzyskując coraz lepszy wynik. Ponadto, w Szpitalu od ponad 10 lat,  

w trosce o bezpieczeństwo Pacjentów oraz jakość świadczonych usług medycznych, funkcjonuje System 

Zarządzania Jakością wdrożony, utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy międzynarodowej 

ISO 9001 – w lipcu 2016 r. odbył się kolejny audit recertyfikujący, przeprowadzany przez zewnętrzną, niezależną 

jednostkę certyfikującą, w wyniku którego Szpital utrzymał dotychczasowy certyfikat (ważny do 14 września 2018 

r.).W Szpitalu funkcjonuje także procedura monitorowania i leczenia bólu i niektóre oddziały szpitalne  posiadają 

Certyfikat „Szpital bez Bólu”, przyznawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.  W Szpitalu w trosce  

o środowisko naturalne został wdrożony System Zarządzania Środowiskiem i w 2015 roku Szpital uzyskał certyfikat 

zgodności z międzynarodową normą ISO 14001 (ważny do 31 sierpnia 2018 r.). 

Szpital zatrudnia doświadczoną kadrę wysokiej klasy specjalistów: 372 lekarzy, w tym: 14 profesorów, 21 doktorów 

habilitowanych medycyny i 2 doktorów z innym wyższym, 93 doktorów nauk medycznych,  

12 doktorów z innym wyższym i 1 doktor z zakresu pielęgniarstwa, 803 pielęgniarek, 7 farmaceutów, 137 osób 

wyższego personelu medycznego: diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, psycholodzy, biolodzy,  118 techników: 

elektroradiologii, analityki, farmacji.  

Szpital dysponuje bazą 610 łóżek w 19 oddziałach, w tym 6 oddziałach klinicznych, posiada  

36 specjalistycznych poradni oraz ponad 45 pracowni. Rocznie hospitalizuje się ok. 31 tys. pacjentów,  

a w poradniach szpitalnych udzielanych jest ok 132 tys. porad. Przeprowadza się ponad 2 tys. operacji na otwartym 

sercu i 2 przeszczepy serca oraz ponad 1 tys. zabiegów naczyniowych i 30 przeszczepów nerek. Ponadto wykonuje 

się rocznie ok. 2 tys. zabiegów i operacji torakochirurgicznych, a także ok. 9,2 tys. procedur metodą kardiologii 

interwencyjnej, rocznie wszczepianych jest ok. 700 rozruszników serca i ok. 300 kardiowerterów. W ciągu roku 

wykonuje się ok. 1 mln badań laboratoryjnych. Szpital prowadzi wysokospecjalistyczną diagnostykę obrazową 
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wszystkich obszarów i narządów, w tym: tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, scyntygrafię, 

angiografię, badania rtg, echo, usg, mammografię, densytometrię – ok. 150 tys. badań rocznie. 

Diagnostyka wykonywana jest przy zastosowaniu nowoczesnych metod i urządzeń cyfrowych m.in.: 

dwuźródłowego 64-warstwowego spiralnego tomografu komputerowego f. Siemens Somatom Definition, systemów 

do rezonansu magnetycznego firmy Siemens: Magnetom Avanto 1,5 T oraz Magnetom Skyra 3.0 T, ultrasonografu 

IU22 XMatrix produkcji Philips, mammografu cyfrowego Hologic Loard – Selenia, aparatu RTG f. Siemens – 

Luminos RF Classic z systemem radiografii pośredniej CR f. AGFA oraz hybrydowego aparatu SPECT/CT f. 

Siemens SYMBIA T16, w którym gamma-kamera jest połączona ze skanerem tomograficznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

Pierwotnie Miejskie Zakłady Sanitarne wraz z Sanatorium Gruźliczym, oddane do użytku w 1917 roku jako 

instytucja nowoczesna w skali europejskiej, przeszły wiele etapów, aby stać się szpitalem XXI wieku Krakowskim 

Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Pierwsze 30 lat Szpitala, to leczenie chorób zakaźnych, przede 

wszystkim epidemii gruźlicy, błonicy i szkarlatyny, a w latach 40-tych ospy wietrznej.  

W okresie powojennym rozpoczął się kolejny etap rozwoju. Dawne Zakłady Sanitarne powoli przeobrażały się  

w szpital ukierunkowany na zwalczanie nowych epidemii. Zmieniona została też nazwa, najpierw na Miejski Szpital 

Zakaźny, a następnie w 1948 roku na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr Anki. Z czasem przydzielono 

szpitalowi nowe obiekty, poszerzył się w ten sposób dział płucny i gruźliczy. Jednocześnie szpital zajmował się 

szeroko pojętymi chorobami zakaźnymi.  

W latach 60-tych pojawił się i zaczął rozwijać trzeci istotny dział – kardiologiczny, a później torakochirurgiczny i 

kardiochirurgiczny. W 1979 roku, korzystając z osiągnięć Centrum 

Torakochirurgii, utworzono na bazie szpitala Instytut Kardiologii 

Akademii Medycznej w Krakowie, którego dynamiczny rozwój był 

odpowiedzią na pojawienie się nowych epidemii chorób serca  

i naczyń.  

W 1990 roku patronem Szpitala zgodził się zostać Ojciec Święty 

Jan Paweł II, który w dniu 9 czerwca 1997 roku odwiedził  

i dokonał poświęcenia Szpitala.  

W roku 1991, w wyniku przeprowadzonego konkursu, dyrektorem 

Szpitala został dr med. Mieczysław Pasowicz, który kierował 

instytucją do 2009 roku. W tym okresie nastąpiła rozbudowa i rozwój działów szpitala, postęp  

w diagnostyce i leczeniu, otwarcie na świat i przeobrażenie w prawdziwie europejski szpital XXI wieku. 

Najistotniejsze fakty to otwarcie oraz uruchomienie nowego budynku Kliniki Kardiochirurgii z 8 salami operacyjnymi, 

Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Kardiologii Interwencyjnej, utworzenie 

Ośrodka Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny, modernizacja Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń oraz 

Oddziału Elektrokardiologii a także otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Regionalnego 

Centrum Chirurgii Klatki Piersiowej.  

Od roku 2007 w Szpitalu funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacji oraz Oddział  Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Pulmonologicznej. W roku 2010 w wyniku przeprowadzonego konkursu, dyrektorem Szpitala została dr n. med. 
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Anna Prokop-Staszecka. W 2011 roku utworzony został Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej oraz 

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Osób Wentylowanych Mechanicznie, a w ramach współpracy  

z sześcioma instytucjami dydaktyczno-naukowymi uruchomiono studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych 

metod diagnostyki medycznej i terapii. W roku 2012 utworzono Poradnię Leczenia Otyłości. 

W związku z wprowadzoną przez ustawę  

o działalności leczniczej tzw. zasadą jednorodzajowości 

przedsiębiorstw podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, zaistniała konieczność dokonania zmian  

w strukturze organizacyjnej Szpitala. Zmiany te dotyczą 

wydzielenia dwóch przedsiębiorstw obejmujących jednostki  

i komórki organizacyjne, w których wykonywane są stacjonarne 

całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne od działalności 

obejmującej ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, które to 

rodzaje działalności były dotychczas łączone w niektórych 

jednostkach organizacyjnych Szpitala. I tak: Pododdział 

Szybkiej Diagnostyki został wyłączony ze struktur Ośrodka Prewencji i Telemedycyny i funkcjonuje jako 

samodzielny Oddział Szybkiej Diagnostyki. Pozostała działalność realizowana jest w ramach dwóch jednostek 

organizacyjnych (Zakładu Medycyny Nuklearnej oraz Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej). Pododdział 

Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii został wyłączony ze struktur Wojewódzkiego Centrum Diagnostyki  

i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby i Hepatologii i funkcjonuje jako Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby  

i Hepatologii. Z kolei działalność Centrum obejmuje świadczenia ambulatoryjne.  

Także Pododdział Rehabilitacji został wyłączony ze struktur Ośrodka Rehabilitacji i funkcjonuje jako Oddział 

Rehabilitacji Kardiologicznej, działalność Ośrodka obejmuje udzielanie świadczeń ambulatoryjnych.  

W roku 2013 utworzone zostało Małopolskie Centrum Bezdechu, Poradnia Medycyny Sportowej oraz Poradnia 

Immunologiczna. Ponadto pod koniec 2013 roku rozpoczęto zagospodarowywanie nowych obiektów 

zrealizowanych w ramach projektów pn. „Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych” oraz 

pn. „Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej”. W związku z powyższym konieczne było 

dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej Szpitala. W nowym budynku D (pawilon M-IX) zrealizowanym  

w ramach projektu pn. „Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i 

Technologii Medycznych” zlokalizowano nowy Oddział Chorób 

Cywilizacyjnych i Chorób Płuc. Oddział został utworzony na bazie 

dotychczasowego I Oddziału Chorób Płuc. W związku z tym 

przekształceniem nie było wskazań do wprowadzania numeracji do 

nazw oddziałów chorób płuc działających w Szpitalu – nazwę 

dotychczasowego II Oddziału Chorób Płuc zmieniono na Oddział 

Chorób Płuc. W tym samym budynku zlokalizowano Oddział 

Onkologiczny, który powstał na bazie dotychczas funkcjonującego 

w strukturze Szpitala Oddziału Chemioterapii. Dokonano zmiany 

nazwy dotychczasowego Centrum Badań i Nowych Technologii Medycznych na Krakowskie Centrum Badań i 

Technologii Medycznych. Zmiana podyktowana była koniecznością dostosowania nazwy jednostki do nazwy 

projektu realizowanego w Szpitalu, którego zakres obejmował między innymi budowę obiektu i zakup wyposażenia 

dla Centrum. W skład Centrum wchodzi: Pracownia Badań Genetycznych, Pracownia Innowacyjnych Zastosowań 

Komórek Macierzystych, Pracownia Diagnostyki Chorób Zakrzepowo-Zatorowych. 

W strukturze Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej utworzono Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej, 

w którym udzielane będą świadczenia z zakresu rehabilitacji stacjonarnej dla pacjentów cierpiących m.in. na 

przewlekłe nieżyty oskrzeli, po przebytych zaostrzeniach z zaburzeniami wentylacji, rozedmą i pylicą płuc, POChP 

i in.  
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Dotychczasowy Oddział Rehabilitacji, został przekształcony w Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej. Oddział został 

przeniesiony z pawilonu M-II do pawilonu M-III. Równocześnie zwiększono liczbę łóżek Oddziału  

z dotychczasowych 15 do 43. Oddział został utworzony w celu zapewnienia ciągłości leczenia chorych 

kardiologicznych – począwszy od diagnozowania, poprzez 

hospitalizacje lub leczenie w trybie ambulatoryjnym.  

Na bazie dotychczasowego Centrum Interwencyjnego Leczenia 

Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Kardiologii 

Interwencyjnej powstał Oddział Kliniczny Kardiologii 

Interwencyjnej. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na 

wykonywane tam świadczenia zdrowotne zwiększono liczbę 

łóżek z 40 do 65. 

W budynku E (pawilon M-V) wybudowanym w ramach realizacji 

projektu pn. „Zintegrowane Centrum Specjalistycznej 

Medycyny Ratunkowej” uruchomiono również Oddział 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej. Oddział zabezpiecza świadczenia dla jednostek zlokalizowanych 

w tym budynku. Ponadto utworzono Oddział Chirurgii Naczyń  z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych  

oraz blok operacyjny z salą hybrydową. W tym samym budynku uruchomiono nowy Oddział Neurologiczny  

z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej wraz z Poradnią Neurologiczną.  

Oddział udziela świadczeń z zakresu profilaktyki, diagnozowania i leczenia udaru mózgu, w tym leczenia 

interwencyjnego i rehabilitacji poudarowej. Powstanie takiej jednostki w Szpitalu przyczyniło się bezpośrednio  

do podniesienia standardu oferowanych usług medycznych, między innymi poprzez możliwość skutecznego 

diagnozowania, szybką interwencję ratującą życie,  a także skuteczną rehabilitację neurologiczną.  

Świadczenia w trybie ambulatoryjnym udzielane są  w nowo 

utworzonej Poradni Neurologicznej. Do pomieszczeń w nowym 

budynku została przeniesiona Apteka Szpitalna, Centralna Izba 

Przyjęć oraz Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna 

Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna. Na dachu obiektu powstało 

lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Na bazie dotychczasowego Ośrodka Dokumentacji Medycznej 

powstał Zespół Dokumentacji Medycznej  

i Weryfikacji Rozliczeń. 

Ponadto, w 2013 roku rozpoczęło działalność Biuro Marketingu i 

Edukacji (powstałe z połączenia Biura Marketingu i Promocji oraz Centrum Edukacji i Szkoleń). Biuro koordynuje 

działalność szkoleniową, organizując konferencje, wykłady bezpłatne dla pacjentów, projekty edukacyjne 

dedykowane seniorom, akcje typu „dni otwarte”, redaguje wydawnictwa szpitala, w tym cykliczny „Przewodnik 

Pacjenta”. Od 6 lat Biuro, w porozumieniu z Krakowskim Stowarzyszeniem Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR, 

realizuje kolejne edycje Uniwersytetu Niegasnącej Młodości. Z inicjatywy tej skorzystało dotąd ok. prawie 1000 

seniorów. Dużym zainteresowaniem cieszą się także cykliczne wykłady dla pacjentów i ich rodzin. W ciągu roku w 

tych spotkaniach uczestniczy od 600 do ponad 2000 osób. Ponadto komórka odpowiada za szeroko rozumianą 

komunikację między szpitalem  

a jego otoczeniem (prowadzenie serwisu internetowego szpitala i strony na Facebooku), jak również za wsparcie 

promocyjne sprzedaży świadczeń medycznych, które nie są refundowane przez NFZ. Głównymi adresatami 

działalności Biura są aktualni i potencjalni pacjenci Szpitala, media oraz środowisko medyczne. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zdrowotnemu społeczeństwa, Szpital rozszerzył zakres udzielanych 

świadczeń zdrowotnych o chirurgię onkologiczną na Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej  

i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej, a w Oddziale Chorób Płuc utworzył 

Pododdział Onkologiczny. Zmiana jest związana z wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia tzw. pakietu 
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onkologicznego oraz planami w zakresie utworzenia dodatkowych miejsc dla pacjentów z chorobami 

nowotworowymi.  

Po zakończeniu remontu w pawilonie M-II, 

dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego, Szpital uruchomił 16 łóżek 

Pododdziału Onkologicznego. Ponadto w strukturze 

Szpitala uruchomiono Ośrodek Kwalifikacji do 

Przeszczepień, którego zadaniem jest kwalifikacja biorców 

przeszczepów (obecnie serca i nerek, a w przyszłości 

innych narządów). Podejmowane są również działania 

mające na celu utworzenie Oddziału Chirurgii 

Onkologicznej i Transplantologii.  

Dodatkowo działalność lecznicza Szpitala została rozszerzona o świadczenia zdrowotne z zakresu 

pozaustrojowego leczenia hipotermii głębokiej, czyli najgłębszych stadiów wychłodzenia z wykorzystaniem metod 

ciągłego pozaustrojowego natleniania, wspomagania krążenia i aktywnym ogrzewaniem. Szpital jest jedynym 

ośrodkiem w kraju służącym pomocą dorosłym ofiarom hipotermii. W wyremontowanych pomieszczeniach 

pawilonu M-II uruchomiono 35 łóżek (w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej) Oddziału Pediatrii i Neurologii 

Dziecięcej. W strukturze organizacyjnej Szpitala utworzono stanowisko Głównego Inspektora Ochrony 

Radiologicznej podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.  

W celu usprawnienia zarządzania Szpitalem utworzono w strukturze organizacyjnej Szpitala piony organizacyjne, 

które realizują funkcje: finansowe i administracyjne, ekonomiczne i techniczno-eksploatacyjne. Piony zastąpiły 

dotychczas funkcjonujące w strukturze Szpitala: Zespół ds. Ekonomicznych oraz Zespół  

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. Równocześnie Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Administracji zastąpił 

Kierownika Zespołu Ekonomicznego oraz Pełnomocnika Dyrektora ds. Finansowych, a Z-ca Dyrektora  

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych zastąpił Kierownika dotychczasowego Zespołu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 

oraz przejmie funkcję Pełnomocnika ds. Infrastruktury.  

W skład nowo utworzonego pionu ds. finansowych i administracji – nadzorowanego przez Z-cę Dyrektora  

ds. Finansowych i Administracji – weszły komórki realizujące zadania obejmujące: planowanie budżetu, kontroling, 

zarządzanie kosztami oraz zarządzanie funduszem płac. 

Z kolei pion organizacyjny nadzorowany przez Z-cę Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych, obejmuje komórki 

realizujące zadania: inwestycje i remonty, usługi techniczno-eksploatacyjne, energetyka, zaopatrzenie, sprawy 

gospodarcze, usługi hotelowe oraz p.poż. 

Główny Księgowy wraz z podległymi komórkami organizacyjnymi 

realizuje, jak dotychczas, zadania z zakresu finansów  

i księgowości. 

W roku 2017 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 

obchodzi 100-lecie swojego istnienia oraz 20-lecie wizyty Patrona 

św. Jana Pawła II w placówce. W głównych obchodach 

jubileuszowych, które miały miejsce w czerwcu udział wzięli byli i 

obecni pracownicy szpitala oraz przyjaciele placówki. Goście 

wysłuchali wykładu ks. prof. dra hab. Michała Hellera oraz obejrzeli film prezentujący historię szpitala. Zasłużonym 

pracownikom wręczono odznaczenia państwowe i odznaki resortowe, odznaki Honoris Gratia, wręczane przez 

Prezydenta M. Krakowa, jak również medale 100-lecia Szpitala. Uczestnicy uroczystości otrzymali w prezencie 

okolicznościową książkę „100 lat Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II”. 
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Oddziały  

Kod resortowy  Nazwa Oddziału 
Liczba 

łóżek 
Telefon 

4272 Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc 36 12 614-34-70 

4270 Oddział Chorób Płuc  z Pododdziałem Onkologicznym 32 12 614-23-79 

4240  Pododdział Onkologiczny 16 12 614-23-79 

4520 
Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii 

Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej 
19 

12 614-20-28 

12 614-24-81 

4310 Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej  20 
12 614-20-28 

12 614-24-81 

4240 Oddział Onkologiczny 
16 

(plus 5 miejsc 

dziennych) 

12 614-34-54 

12 614-34-59 

4349 Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej 30 12 614-23-23 

4349 Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej 35 12 614-20-13 

4560 Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii  80 
12 614-30-75 

12 614-32-03 

4530 
Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów 

Endowaskularnych 
30 12 614-27-44 

4100 
Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem 

Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 
41 12 614-22-87 

4100 
Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca   

z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 
29 12 614-22-18 

4100 Oddział Kliniczny Elektrokardiologii 18 12 614-22-77 

4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 23 12 614-33-03 

4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej 7 12 614-24-66 

4100 Oddział Szybkiej Diagnostyki 16 12 614-25-56 

4340 Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i  Hepatologii 15 12 614-22-81 

4308 Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 43 12 614-24-43 

4106 
Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej  

z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 
65 12 614-35-01 

4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej 11 12 614-27-09 

4220 
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym  

i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej 
12 12 614-27-30 

4222 Pododdział Udarowy 16 12 614-27-30 

Poradnie 

Kod 

resortowy 
Nazwa przychodni/poradni Telefon 

Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i  Kardiochirurgiczna, w ramach 

której funkcjonują: 
 

12 614-35-15 

12 614-22-53 

1100 Poradnia Kardiologiczna 

1560 Poradnia Kardiochirurgiczna 

1562 Poradnia Elektrokardiologii 
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Kod 

resortowy 
Nazwa przychodni/poradni Telefon 

1650 Poradnia Transplantacji 

1000 Poradnia Chorób Wewnętrznych 

1102 Poradnia Wad Serca 

1104 Poradnia Nadciśnienia Tętniczego 

1120 Poradnia Chorób Naczyń 

1530 Poradnia Chirurgii Naczyniowej 

1100 Poradnia Zaburzeń Krzepnięcia 

1210 Poradnia Genetyczna 

1102 Poradnia Wrodzonych Wad Serca Młodzieży i Dorosłych 

1100 Poradnia Diagnostyki i Leczenia Nadciśnienia Płucnego 

1100 Poradnia Leczenia Niewydolności Serca 

1080 Poradnia Immunologiczna 

1370 Poradnia Medycyny Sportowej 

1008 Poradnia Chorób Metabolicznych 

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 1 i 2 

7998 Gabinet echokardiografii i USG naczyń 

7998 Gabinet prób wysiłkowych 

Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Chorób Płuc, w ramach której funkcjonują: 

12 614-35-15 

 

1272 Gabinet Pulmonologiczny nr 2 

1520 Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej 

1010 Poradnia Alergologiczna 

1240 Poradnia Onkologiczna 

1270 Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 

1242 Poradnia Chemioterapii 

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 

7998 Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego 

Wojewódzka Przychodnia Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej, w ramach której 

funkcjonują: 

12 614-26-81 

12 614-35-15 

 

1057 Poradnia Hepatologiczna Dzieci 

1341 Poradnia Chorób Infekcyjnych i Pasożytniczych Dzieci 

1401 Poradnia Pediatryczna 

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 

Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych, w ramach której funkcjonują: 

12 614-35-15 

12 614-22-37 

1346 Poradnia Chorób Tropikalnych 

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 

9600 Centrum Szczepień 

1221 Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Leczenia Padaczki 
12 614-35-15 

12 614-23-76 

1100 Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia 12 614-22-87 
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Kod 

resortowy 
Nazwa przychodni/poradni Telefon 

Wojewódzkie Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby i  Hepatologii, w ramach 

którego funkcjonują: 12 614-35-15 

12 614-22-81 1340 Poradnia Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii 

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 

Ośrodek Rehabilitacji, w ramach którego funkcjonują: 

12 614-35-15 

12 614-24-63 

2302 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Kardiologicznej 

2300 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Ogólnoustrojowej 

2301 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci 

1300 Poradnia Rehabilitacji i Promocji Zdrowia 

1310 Pracownia Fizjoterapii 

1312 Pracownia Fizykoterapii 

1314 Pracownia Kinezyterapii 

1316 Pracownia Hydroterapii 

1318 Pracownia Krioterapii 

1320 Pracownia Masażu Leczniczego 

1617 Gabinet Logopedyczny 

1616 Poradnia Logopedyczna 

1583 Poradnia Wad Postawy 

1860 Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem  12 614-23-48 

2140 Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Osób Wentylowanych Mechanicznie 12 614-20-00 

1160 Gabinet Lekarza Medycyny Pracy 12 614-24-29 

1220 Poradnia Neurologiczna 12 614-35-15 

0016 Ośrodek Nocnej i Świątecznej Pomocy Doraźnej 
12 614-20-00 

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Ośrodku Nocnej i Świątecznej Pomocy Doraźnej 

Inne komórki organizacyjne 

Kod 

resortowy 
Nazwa komórki organizacyjnej Telefon 

4900 Centralna Izba Przyjęć 12 614-30-56 

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, w ramach którego funkcjonują: 

12 614-33-33 

12 614-25-02 

12 614-25-03 

7240 Pracownia Radiologii Klasycznej 

7220 Pracownia Tomografii Komputerowej nr 1 i 2 

7250 Pracownia Rezonansu Magnetycznego nr 1, 2 i 3  

7210 Pracownia Ultrasonografii 

7242 Pracownia Mammografii Cyfrowej 

7244 Pracownia Densytometrii Cyfrowej 

7998 Zespół Fizyków Medycznych 

7950 Zakład Medycyny Nuklearnej 

12 614-33-33 

12 614-25-23 

12 614-25-13 
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Kod 

resortowy 
Nazwa komórki organizacyjnej Telefon 

7998 Zespół Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia 12 614-31-58 

Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej, w ramach którego funkcjonują: 

12 614-30-04 

7100 Laboratorium Analityczne 

7120 Pracownia Mikrobiologii 

7100 Pracownia Biologii Molekularnej 

8510 Pracownia Konserwacji Tkanek 

7110 Punkt pobrań materiału do badań 

7100 
Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy 

(Kraków, ul. Ułanów 29) 
12 412-42-83 

7910 Samodzielna Pracownia Endoskopii 12 614 22-14 

Krakowskie Centrum Badań i Technologii Medycznych, w ramach którego funkcjonują: 

12 614-21-17 
7100 Pracownia Badań Genetycznych 

7998 Pracownia Innowacyjnych Zastosowań Komórek Macierzystych 

7998 Pracownia Diagnostyki Chorób Zakrzepowo-Zatorowych 

Zakład Patomorfologii, w ramach którego funkcjonują: 

12 614-25-70 7150 Sekcja Biopsyjna 

7300 Sekcja Pośmiertna 

Dział Transfuzjologii Szpitalnej, w ramach którego funkcjonuje: 

12 614-23-07 8500 Bank Krwi 

7130 Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej 

4920 Apteka Szpitalna 12 614-24-11 

Sukcesy, nagrody i wyróżnienia (2015-2017) 

 Wyróżnienie w konkursie na najlepszy szpital kardiochirurgiczny w rankingu tygodnika „Wprost”. Pod uwagę 

brano m. in. zakres diagnostyki dostępnej w szpitalu, liczbę wykonywanych procedur leczniczych, 

współczynnik zakażeń pooperacyjnych i in. kryteria. W rankingu Szpitalowi przyznano następujące miejsca  

w odniesieniu do realizowanych procedur:  1. Miejsce w kategorii „Operacje aorty”, 3 miejsce w kategorii 

„Operacje wieńcowe” i 4. miejsce w kategorii „Procedury zastawkowe”. (14 listopada 2017 r.) 

  Nagroda Prezesa Rady Ministrów w kategorii: Osiągnięcia naukowo-techniczne za nowatorską metodę 

ratowania skrajnie wychłodzonych pacjentów otrzymał zespół lekarzy, w tym specjalistów z naszego Szpitala 

(26 października 2017 r.) 

 Wyróżnienie dla Szpitala w ogólnopolskim konkursie pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta w 

kategorii: „Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta 2016”. (Barlinek 30 czerwca 2017 r.) 

 Szpital został finalistą konkursu  „Lider Informatyki” 2016 oraz zdobył nagrodę  Lider Informatyki  

XX wieku w ramach organizowanego przez Computerworld konkursu: Lider Informatyki - kategoria Ochrona 

Zdrowia, 

 Nagroda Dziennikarzy Małopolski w kategorii: ZJAWISKO dla Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej, 

funkcjonującego przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala, przyznana w maju 2016, 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaliczył Krakowski Szpital 

Specjalistyczny im. Jana Pawła II do grona Ekoliderów 2016, przyznając placówce w czerwcu 2016 dyplom 

uznania, 
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 Szpital został laureatem plebiscytu Gazety Krakowskiej i  otrzymał wyróżnienie w kategorii „Szpital Małopolski 

2015 roku”. 

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach 

 Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia, 

 Małopolskie Stowarzyszenie Zespołów i Komitetów ds. Zakażeń Szpitalnych, 

 Polska Federacja Szpitali, 

 Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych. 

Promocja zdrowia 

Szpital należy do Małopolskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie, osoba do kontaktów:. dr hab. Stanisław Rumian, 

tel. 12 614 24 43 

 

Sale konferencyjne 

sala konferencyjna  

w budynku 

kardiochirurgii  

ok. 150 – 200 

osób 

sala wyposażona jest w komputer, monitor LCD, 

rzutnik do slajdów, projektor, magnetowid, telewizor, 

wizualizer, negatoskop, system udźwiękowienia, 

możliwość podłączenia do telefonu 

 

 

 

Biuro Marketingu  

i Edukacji 

 

 

 

 

Telefon 

kontaktowy:  

504 299 320 

12- 614-22-96 

12- 614-22-65 

sala konferencyjna  

w budynku 

diagnostycznym 

ok. 40 osób 

sala wyposażona jest w rzutnik, komputer, telewizor 

plazmowy, system do wideokonferencji, nagłośnienie 

dźwiękowe, Internet, możliwość podłączenia do 

telefonu 

sala konferencyjna  

w Centrum 

Konferencyjno-

Szkoleniowym  

ok.  

600 osób; 

możliwość 

wydzielenia 5 

odrębnych sal 

po 120 osób 

sala wyposażona jest w zintegrowany system 

audiowizualny do przesyłu i wyświetlania na 

niezależnych ekranach obrazu w jakości fullHD, 

niezależne nagłośnienie każdej sali z możliwością 

łączenia stref mikrofonami bezprzewodowymi, system 

wideokonferencyjny do przesyłu obrazu ze zdalnych 

lokalizacji, dostęp do bezprzewodowego Internetu 

Zespoły zadaniowe / komisje działające w jednostce 

 Zespół pn. Rada Ordynatorów, przewodniczący: Dyrektor Szpitala, Anna Prokop-Staszecka 

 Komisja ds. BHP, przewodniczący: Dyrektor Szpitala, Anna Prokop-Staszecka  

 Rada Naukowa, przewodniczący: Anetta Undas, tel. 12 614-30-04 

 Rada ds. Rozwoju  Pielęgniarstwa, przewodniczący: Irena Milaniak, tel. 12 614 32-16 

 Komisja Etyki, przewodniczący: Krzysztof Żmudka, tel. 12 614-35-06  

 Komitet ds. Zakażeń Szpitalnych, przewodniczący: Dorota Sobczyk, tel. 12 614-20-03 

 Komitet ds. Jakości, przewodniczący: Dyrektor Szpitala, Anna Prokop-Staszecka  

 Komitet Terapeutyczny, przewodniczący: Paweł Lipner, tel. 12 614-24-13 

 Zespół ds. Jakości, przewodniczący; Joanna Adamczyk-Dylewska, tel. 12 614-22-92 

 Zespół ds. Antybiotykoterapii, przewodniczący: Agnieszka Flis, tel. 12 614-33-03 

 Zespół ds. Farmakoekonomiki, przewodniczący: Małgorzata Król, tel. 12 614-24-42 

 Zespół ds. Stanów Nagłego Zagrożenia Życia, przewodniczący: Rafał Drwiła, tel. 12 614-33-03 

 Komitet ds. Analizy Zgonów, przewodniczący: Wojciech Płazak, tel. 12 614-25-76 

 Zespół ds. analizy skutków zabiegów operacyjnych, przewodniczący Piotr Obarski, tel.12 614-26-51 

 Zespół ds. oceny przyjęć i wypisów pacjentów, przewodniczący: Dorota Sobczyk, tel. 12 614 20-03 

 Zespół ds. kontroli dokumentacji medycznej, przewodniczący: Aneta Lepiarska, tel. 12 614-24-34 

 Zespół ds. badania opinii pacjentów, przewodniczący: Małgorzata Rygiel, tel. 12 614-22-65 

 Zespół ds. badania opinii pracowników, przewodniczący: Bartosz Niedźwiecki, tel. 12 614-35-24 
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 Zespół ds. oceny i leczenia bólu, przewodniczący: Paweł Moncznik, tel. 12 614-27-12 

 Zespół ds. analizy przebiegu i skutków znieczuleń, przewodniczący: Mirosław Ziętkiewicz,  

tel. 12 614-20-51 

 Zespół ds. profilaktyki i leczenia odleżyn, przewodniczący: Irena Milaniak, tel. 12 614-32-16 

 Zespół Środowiskowy: przewodniczący: Adrian Żak, tel. 12 614-20-10 
 

Projekty naukowe i badawcze (2015-2017) 

PROGRAMY KRAJOWE 

Projekty realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: 

1. Projekt: „Rozszerzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie tzw. „sierocych” chorób kardiologicznych”,  

Oś priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna, Działanie 8.2. Budowanie pozycji Małopolski  

w europejskich sieciach współpracy. Realizacja projektu: 01.05.2013 – 30.09.2015 

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 

1. Projekt: „Informatyczna platforma fuzji badań obrazowych serca”, Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane  

z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji  

i usług teleinformatycznych. Realizacja projektu: 01.01.2014 – 31.12.2015. 

2. Projekt: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety 

Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznych komórek macierzystych - CIRCULATE”. Program 

STRATEGMED. 

Realizacja projektu: 16.11.2015 – 15.11.2018. 

3. Projekt: „Metoda obrazowania płuc magnetycznym rezonansem w warunkach klinicznych przy użyciu 

optycznie spolaryzowanych gazów szlachetnych - PolGazMRI”. Program Badań Stosowanych.  

Realizacja projektu: 1.01.2016 – 30.06.2018. 

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki: 

1. Projekt: „Użycie lasera medycznego i komórek macierzystych w leczeniu krańcowej postaci choroby 

niedokrwiennej serca – FAT-TLMR”. Realizacja projektu: 07.12.2012 – 6.12.2018 

2. Projekt: „Właściwości sieci fibrynowej i ich determinanty u chorych z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową  

i jej nawrotami: udział jakościowych zmian w cząsteczkach fibrynogenu i plazminogenu – FIBRYNA”. 

Realizacja projektu: 09.06.2014 – 08.06.2017 

3. Projekt: „Rola wybranych mikroRNA (miR-21, miR-29, miR-30 i miR-133a) w regulacji ekspresji 

transformującego czynnika wzrostu beta (TGFβ) w patogenezie włóknienia macierzy zewnątrzkomórkowej  

u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową – microRNA”. Realizacja projektu: 09.06.2014 – 08.06.2017 

4. Projekt: „Ekspresja białek układu krzepnięcia jako czynnik nasilający miejscowy stan zapalny, zaburzenia 

apoptozy i kalcyfikację w ludzkich zwężonych zastawkach aortalnych: wpływ czynników modyfikujących 

aktywność krzepnięcia”. Realizacja projektu: 05.12.2014 – 04.12.2018 

5. Projekt: „Cukrzyca jako czynnik przyspieszający progresję stenozy aortalnej: nowe mechanizmy molekularne 

- STENOZA”.  

Realizacja projektu: 21.07.2016 – 20.07.2019 

6. Projekt: „Kompleksowa ocena właściwości skrzepów fibrynowych u chorych ze stenozą aortalną - wpływ 

oksydacji fibrynogenu na rozwój choroby - OKSYDACJA”. Realizacja projektu: 27.02.2017 – 26.02.2020 

Projekty wojewódzkie finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego: 

1. Projekt: “Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji 

mieszkańców województwa małopolskiego – Prewencja 5”. Realizacja projektu: 17.04.2015 – 11.12.2015 

2. Projekt: „Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji 

mieszkańców województwa małopolskiego – Prewencja 6”. Realizacji projektu: 25.03.2016 – 07.12.2016 
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3. Projekt pt. „Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji 

mieszkańców województwa małopolskiego – Prewencja 7”. Realizacja projektu: 15.02.2017 – 07.12.2017 

Projekty miejskie finansowane z budżetu Miasta Krakowa: 

1. Projekt: „Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji 

mieszkańców województwa małopolskiego skierowany do mieszkańców Miasta Krakowa”. Realizacji projektu: 

2.04.2014 – 28.11.2015 

2. Projekt: „Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji 

mieszkańców województwa małopolskiego skierowany do mieszkańców Miasta Krakowa”. Realizacji projektu: 

2016-2018 

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  

na lata 2014-2020: 

1. Projekt: „Zrób mammografię dla siebie i swoich bliskich”. Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.6 

Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne. Realizacja 

projektu: 01.03.2017-31.12.2018.  

2. Projekt „Utworzeni Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej”. 

Okres realizacji: 1.07.2015 – 31.12.2019 

3. Projekt „Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii”. Okres realizacji: 

24.04.2015 – 31.07.2018 

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

1. Projekt: „Zaawansowane zabiegi ratunkowe poszkodowanych w hipotermii”. Realizacja projektu: 01.05.2017 

–  30.04.2019 

2. Projekt „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych”. Okres realizacji 1.11.2017 – 

31.12.2020 

Projekty finansowane przez Ministerstwo Zdrowia: 

1. Realizacja zadania pn.: "Wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt 

medyczny w roku 2016" oraz "Realizacja programu rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach domowych dla 

chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu  

w latach 2016-2018" w ramach „Krajowego program zmniejszenia umieralności z powodu przewlekłych chorób 

płucpoprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2018” - POL-VENT. Okres realizacji: 

16.12.2016 – 31.12.2018 

PROGRAMY EUROPEJSKIE 

Projekty realizowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: 

1. Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz 

modernizacji instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej”, Obszar 

Priorytetowy: 2. Środowisko i infrastruktura, Obszar tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa 

podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska. Realizacja projektu: 2012 – 2015 

Projekty realizowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie badań i 

rozwoju technologicznego (7PR): 

1. Projekt: „Future Internet – Social and Technological Alignment Research – FI-STAR”. Realizacja projektu: 

1.04.2013 – 30.09.2015 

Projekty realizowane w ramach Horizon 2020 - Programu Ramowego Unii Europejskiej dla Badań Naukowych i 

Innowacji: 

1. Projekt: „Małopolska Noc Naukowców 2014–2015 Smart2Night – Malopolska Researchers' Night 2014 

and 2015”. Realizacja projektu: 01.06.2014 – 30.11.2015 

Projekty realizowane w ramach Programu Konkurencyjność i Innowacje: 

 Projekt: UNIversal solutions in Telemedicine Deployment for European HEALTH care – United4Health”. 

Realizacja projektu: 01.01.2013 – 31.01.2016 
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Projekty realizowane w ramach programu Interreg Europa: 

1.”ITHCA – InnovaTion in Health And Care for All”. Okres realizacji: 1.01.2017 - 31.12.2021 

Dane teleadresowe 

Adres korespondencyjny: ul. Prądnicka 80, 31 -202 Kraków 

Telefony: 

Centrala:          12 614-20-00 

Sekretariat:      12 614-20-02 

Faks:                12 614-22-66 

Adres e-mail: sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl 

Strona internetowa: www.szpitaljp2.krakow.pl 

Kadra kierownicza 

Dyrektor: Anna Prokop-Staszecka 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – Dorota Sobczyk 

Naczelna Pielęgniarka – Urszula Gluz-Golik 

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Administracji – Lucyna Stanuch 

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Adrian Żak  

Główny Księgowy – Wojciech Kosiń 

 

http://www.szpitaljp2.krakow.pl/


Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 
Misja:  
"Jesteśmy, by leczyć w zakresie chirurgii narządu ruchu  
i rehabilitacji wszystkich potrzebujących, świadcząc usługi 
na możliwie najwyższym poziomie, zgodnie z zasadami 
sztuki medycznej i doświadczeniem personelu,  
ku zadowoleniu naszych Pacjentów." 

Ogólne informacje o jednostce 
Centrum udziela świadczeń zdrowotnych w ramach oddziałów szpitalnych oraz lecznictwa ambulatoryjnego. 

Świadczenia z zakresu rehabilitacji udzielane są stacjonarnie  

w Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałami: Rehabilitacji Dziennej  

i Rehabilitacji Neurologicznej (rehabilitacja neurologiczna, 

rehabilitacja ogólnoustrojowa, rehabilitacja pourazowa) oraz 

rehabilitacja dzienna w Gabinetach Rehabilitacyjnych. Jednostka 

świadczy pełny zakres zabiegów ortopedycznych w ramach opieki 

stacjonarnej w Oddziale Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji 

w szczególności; endoprotezoplastykę biodra, kolana, oraz 

artroskopowe zabiegi operacyjne.  

Udzielane są również porady lekarskie w ramach Zespołu Poradni 

Specjalistycznych w Poradni Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Neurologicznej, Poradni Leczenia Bólu. Zgodnie  

z przyjętymi założeniami, planowany jest dalszy rozwój Centrum, zakładający poszerzenie bazy szpitalnej  

i ambulatoryjnej. W 2012 roku oddano do użytku budynek nr 3, w którym prowadzona jest rehabilitacja dzienna dla 

100 pacjentów. W 2013 roku oddano do użytku wyremontowany budynku nr 5 dla celów rehabilitacji dziennej, z 

której korzysta kolejnych 100 pacjentów. Centrum posiada pozwolenie na rozbudowę budynku nr 11 na Blok 

Operacyjny wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralną Sterylizacją oraz pracownią 

Diagnostyki Obrazowej oraz pozwolenie na przebudowę budynku nr 7 na potrzeby oddziału rehabilitacji narządu 

ruchu – stacjonarnej i dziennej. 

 Od 1 października 2016 r. został uruchomiony w budynku przy ul. Emaus 18, Dzienny Dom Opieki Medycznej 

(DDOM), współfinansowany w ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie 

dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i 

rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia 

ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości 

usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. DDOM jest przeznaczony dla osób 

niesamodzielnych, w szczególności osób powyżej 65 r.ż., których 

stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką 

podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.  

 

Historia 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji zostało powołane Zarządzeniem Nr 4/91 Wojewody Krakowskiego  

z dnia 10 stycznia 1991 roku jako zakład społecznej służby zdrowia zapewniający mieszkańcom województwa 

krakowskiego opiekę szpitalną w zakresie rehabilitacji leczniczej, zwłaszcza chorym z uszkodzonym narządem 

ruchu. Pierwszym dyrektorem wybranym w drodze konkursu został dr n. med. Bogusław Frańczuk, adiunkt Kliniki 

Traumatologii Akademii Medycznej w Krakowie, który sprawował tą funkcję do 31 lipca 2007 roku. Decyzją 
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Wojewody przekazano Centrum, nieruchomość o powierzchni 5 ha, zabudowaną 20 budynkami, z czego działka 

oraz 9 budynków usytuowanych na jej terenie jest wpisanych do rejestru zabytków. Teren ten zajmowany był przez 

wojsko. W chwili przejęcia żaden z obiektów nie nadawał się do bezpośredniego zagospodarowania. Centrum 

rozpoczęło swoją działalność od przeprowadzenia kapitalnych remontów oraz modernizacji przejętych obiektów. 

Wszyscy pracownicy, bez względu na wykształcenie czy zajmowane stanowisko, realizując swoje wyobrażenia o 

nowoczesnym szpitalu, sami przygotowywali nie tylko oddziały dla przyszłych pacjentów, ale nawet porządkowali 

otoczenie.  

W wyniku licznych modernizacji oraz kapitalnych remontów na przestrzeni 15 lat zostało wyremontowanych 

i zaadaptowanych dla potrzeb pacjentów 7 budynków. Z dniem 1 stycznia 1997 roku, jako jedna z czterech 

jednostek służby zdrowia Województwa Małopolskiego, Krakowskie Centrum Rehabilitacji biorąc udział  

w organizowanym przez Biuro Przekształceń Systemowych w ochronie zdrowia Ministerstwa Zdrowia i Opieki 

Społecznej, programie pilotażowo-wdrożeniowym, mającym na celu 

wypracowanie zasad funkcjonowania publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej w nowej przygotowywanej reformie opieki zdrowotnej w 

Polsce, przekształciło się w samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej. Zarządzeniem Nr 249/96 Wojewody Krakowskiego z 

dnia 3 grudnia 1996 roku zostało wpisane do rejestru zakładów 

opieki zdrowotnej mających siedzibę na obszarze województwa 

krakowskiego pod numerem 0036/0001. W 2012 roku w celu 

dostosowania nazwy do specjalizacji jednostki dodano zwrot „i 

Ortopedii”.  

Dziś Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii to nowoczesny ośrodek nie tylko rehabilitacyjny,  

ale i ortopedyczno-urazowy. Oddział Rehabilitacji z Pododdziałami: Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji 

Neurologicznej (62 łóżkowy, w tym: 42 łóżka na Oddziale Rehabilitacji oraz 20 łóżek na Pododdziale Rehabilitacji 

Neurologicznej), Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji (45 łóżkowy) z Blokiem Operacyjnym  

z trzema salami z nawiewem laminarnym, trzyłóżkowym Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zapleczem 

diagnostycznym oraz Zespołem Poradni Specjalistycznych, w skład którego wchodzą Poradnie: Rehabilitacyjna, 

Urazowo-Ortopedyczna, Leczenia Bólu, Neurologiczna i Gabinety Rehabilitacyjne, pracują zgodnie ze standardami 

europejskimi. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii jest uprawnione do prowadzenia specjalizacji lekarzy w 

zakresie ortopedii i traumatologii, rehabilitacji medycznej oraz od 2006 roku zostało wpisane na listę jednostek 

uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

znajduje się w czołówce ośrodków leczniczych w Polsce pod względem ilości wszczepionych sztucznych stawów 

kolanowych oraz ilości wszczepionych sztucznych stawów biodrowych. Od roku 2010 Centrum zajmuje trzecie 

miejsce w kraju w ilości wszczepionych endoprotez kolana. 

Oddziały  
Kod 

resortowy 
Nazwa oddziału Liczba łóżek Telefon 

4580 Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji 45 12 428-73-08 

4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 3 12 428-73-20 

4910 Blok Operacyjny  2 12 428-73-22 

4300 Oddział Rehabilitacji 42 12 428-73-38 

4306 Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej 20 12 428-73-38 

2300 Pododdział Rehabilitacji Dziennej - 12 428-73-38 
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Poradnie 
Kod 

resortowy 
Nazwa poradni / przychodni Telefon 

1580 Poradnia Urazowo-Ortopedyczna 
12 428-73-02 
12 428-73-78 

 

1222 Poradnia Leczenia Bólu 
12 428-73-02 
12 428-73-78 

 

1220 Poradnia Neurologiczna 
12 428-73-02 
12 428-73-78 

 
1300 Poradnia Rehabilitacyjna  12 428-73-60 

1310 Dział Fizjoterapii 12 428-73-60 

2300 Gabinety Rehabilitacyjne  12 428-73-60 

Sukcesy, nagrody i wyróżnienia (2015-2017) 

 udział w rankingu Rzeczypospolitej „Bezpieczny szpital” – szpitale publiczne monospecjalistyczne:  

 2017 r. - 8 miejsce w kraju i 8 miejsce w Małopolsce, 3 miejsce w kategorii „Szpitale poza siecią” 

 2016 r. - 8 miejsce w kraju i 8 miejsce w Małopolsce, 

 2015 r. – 9 miejsce w kraju i w Małopolsce, 

 udział w Rankingu Szpitali Publicznych 2016 – 36 miejsce w grupie 88 szpitali o wartości kontraktu zawartego 

z NFZ do 29 mln zł, 

 wyróżnienie w kategorii SZPITAL MAŁOPOLSKI w plebiscycie Lekarz Małopolski 2015 oraz Lekarz Małopolski 

2016 organizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego przez POLSKA PRESS Sp. z 

o.o. wydawcę Gazet Krakowskiej,  

 Certyfikat Jakości zgodnie z normą ISO 9001:2008, od 2009 roku przyznany po raz trzeci na okres trzech lat 

do 11.01.2021 roku, w zakresie: 

 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju szpitalne leczenie stacjonarne i operacyjne 

w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, anestezjologii i intensywnej terapii oraz rehabilitacji 

leczniczej,  

 świadczenie usług ambulatoryjnej opieki medycznej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 

neurologii, leczenia bólu, chorób metabolicznych, geriatrii, reumatologii, logopedii, psychologii, 

medycyny sportowej, leczenia wad postawy, rehabilitacji,  

 udzielanie świadczeń diagnostyki specjalistycznej obrazowej RTG i USG,  

 prowadzenie specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej 

oraz fizjoterapii. 

 Certyfikat „Szpital Bez Bólu” od roku 2009 przyznany po raz trzeci na okres trzech lat do 01.06.2018 roku - 

najlepsza pomoc w zakresie leczenia bólu po operacji. Krakowskie Centrum Rehabilitacji jako pierwsza 

jednostka w Małopolsce i jedna z trzech w kraju, zostało uznane za placówkę zdrowia, w której pacjent może 

liczyć na najlepszą pomoc w zakresie leczenia bólu po operacji. Komisja programu „Szpital bez bólu” nadała 

jednostce specjalny certyfikat, który świadczy o wysokim standardzie leczenia, 

 Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu dla Poradni Leczenia Bólu przyznany na okres trzech lat do 

14.05.2020 roku, stwierdzający spełnianie standardów poradni leczenia bólu Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii. Obecnie w Krakowie działają trzy poradnie posiadające ważny Certyfikat - a w 

Katowicach dwie. Łącznie na terenie kraju działa 28 poradni leczenia bólu posiadających aktualny Certyfikat, 

 Status Szpitala Akredytowanego od 2009 r. nadany po raz trzeci na okres trzech lat do 15.03.2019 r. Łączna 

ocena Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (poziom spełnienia wszystkich standardów) wyniosła 

88%, 
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 Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym od 2010 roku, przyznany po raz trzeci na 

okres trzech lat do 11.01.2021 roku. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii jest pierwszą jednostką 

organizacyjną z sektora medycznego w województwie małopolskim, a drugą która otrzymała ten certyfikat, 

 Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od 2012 roku, przyznany po raz drugi na okres 

3 lat do 11.01.2021 roku. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii jest po raz kolejny pierwszą jednostką 

organizacyjną z sektora medycznego w województwie małopolskim, która otrzymała certyfikat, 

 Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001:2007 od 2014 r. 

przyznany po raz drugi  na okres 3 lat do 11.01.2021 roku, 

 Certyfikacja Systemu Zarządzania System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 2007 od 2014 r. 

przyznany po raz drugi  na okres 3 lat do 11.01.2021 roku. 

Członkostwo w stowarzyszeniach  

 Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Krakowie 

 Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych 

 Szpital Promujący Zdrowie 

Sale konferencyjne 

sala konferencyjna  40 osób sale wyposażone są w tablice, rzutnik 
przeźroczy, rzutnik pisma, projektor 
komputerowy, magnetowid i monitor TV 

Osoba do kontaktu:  
Agnieszka Jagocka-Kubicka 
tel. 12 428-73-83 sala konferencyjna  20 osób 

Promocja zdrowia 

Osobą odpowiedzialną za promocję zdrowia jest lek. med. Marcin Jezierski, tel. 12 428-73-51 

Zespoły zadaniowe / komisje działające w jednostce 

 Komitet Jakości, przewodnicząca: Teresa Zalewińska-Cieślik 

 Zespół ds. planowania inwestycji w zakresie wyrobów medycznych, przewodniczący: Paweł Kamiński  

tel. 12 428-73-65 

 Zespół profilaktyki odleżyn, przewodniczący: Edyta Derlatka, tel. 12 428-73-18, 

 Zespół kontroli zakażeń szpitalnych, Komitet kontroli zakażeń szpitalnych, przewodniczący: Paweł Zieliński, 

tel. 12 428-73-12 

 Zespół ds. promocji zdrowia, przewodniczący: Marcin Jezierski, tel. 12 428-73-51, 

 Zespół ds. analizy skuteczności leczenia oraz przyczyn zgonów, przewodniczący: Krzysztof Czernicki 

tel. 12 428-73-42, 

 Zespół oceny przyjęć pacjentów, przewodniczący: Paweł Zieliński, tel. 12 428-73-13, 

 Zespół ds. kontroli żywienia, przewodniczący: Ewa Jaje, tel. 12 428-73-60 

 Zespół Farmakoterapii, przewodniczący: Andrzej Leń, tel. 12 428-73-65, 

 Zespół Wprowadzający i koordynujący program „Szpital Bez Bólu”, przewodniczący: Waldemar Walicki,  

tel. 12 428-73-18, 

 Zespół ds. analiz wskaźnika reoperacji, przewodniczący: Andrzej Leń,  tel. 12 428-73-12, 

 Zespół ds. analizy dokumentacji medycznej, przewodniczący: Andrzej Leń, tel. 12 428-73-65, 

 Komitet Transfuzjologiczny, przewodniczący: Waldemar Walicki, tel. 12 428-73-18, 

 Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Agnieszka Zielińska, tel. 12 428-73-04, 

 Pełnomocnik ds. Systemu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ewa Łozińska, tel. 12 428-73-82, 

 Pełnomocnik ds. Zarządzania Środowiskowego, Ewa Łozińska, tel. 12 428-73-82, 

 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Barbara Łysiak, tel. 12 428-73-83, 

 Pełnomocnik ds. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, Rafał Trąbka, tel. 12 428-73-60, 

 Doradca Etyczny, Magdalena Stefańska – doradca.etyczny@kcr.pl 

mailto:doradca.etyczny@kcr.pl
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 Zespół Etyczny, przewodniczący: Paweł Kamiński, tel. 12 428-73-65. 

Projekty naukowe i badawcze (2014-2016) 

 od czerwca 2010 roku Porozumienie z Kliniką Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w sprawie 

przeprowadzania w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii operacji wszczepiania endoprotez u chorych 

na hemofilię. W czerwcu 2014 roku przeprowadzony został setny zabieg operacyjny, do końca 2016 r. 

przeprowadzono 178 zabiegów, co wskazuje, że KCRiO jest liderem w kraju w tego typu zabiegach. 

 

Dane teleadresowe 

Adres korespondencyjny: al. Modrzewiowa 22, 30 -224 Kraków 

Telefony: 
Centrala:             12 428-73-00 
Sekretariat:         12 428-73-04 
Faks:                   12 425-12-28 

Adres e-mail: office@kcr.pl 

Strona internetowa: www.kcr.pl 

Kadra kierownicza 

Dyrektor: Teresa Zalewińska-Cieślik 

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – Krzysztof Czernicki 

Pełnomocnicy Dyrektora:  

ds. Finansowo-Ekonomicznych, Gł. Księgowa – Iwona Rutka 

ds. Logistyczno-Marketingowych – Agnieszka Zielińska 

ds. Praw Pacjenta – Ewa Jaje 
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 Krakowskie Pogotowie Ratunkowe  

 

 

 

 

 

Misja:  

Udzielanie skutecznych świadczeń 

zdrowotnych w razie wypadku, urazu, 

porodu, nagłego zachorowania 

lub pogorszenia stanu zdrowia 

powodujących zagrożenie życia. 
 
Ogólne informacje o działalności jednostki 
Zgodnie z zapisami „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego” 

zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia 14 marca 2011 roku na terenie województwa małopolskiego utworzone są 

dwie scentralizowane dyspozytornie medyczne. Jedna z nich funkcjonuje w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, 

a druga u naszego partnera w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie. Zadaniem jej jest obsługa 

zgłoszeń z numeru 999 i zgłoszeń z numeru 112 przekazywanych z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego i z innych służb. Łącznie KPR zarządza 80 ZRM. Nowy system ułatwia sprawną koordynację działań 

ratowniczych. Obszar ten zamieszkuje ponad 2 miliony ludności na terenie 7161 km
2  

w 13 powiatach (krakowski, grodzki, wielicki, myślenicki, proszowicki, olkuski, miechowski, suski, wadowicki, 

chrzanowski, oświęcimski, nowotarski i tatrzański). 

Od 1 kwietnia 2014 roku Krakowskie Pogotowie Ratunkowe  

w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia udziela 

świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Województwa Małopolskiego na 

obszarze powiatów: krakowskiego, grodzkiego-krakowskiego, 

oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego, olkuskiego, miechowskiego, 

proszowickiego, wielickiego, bocheńskiego, brzeskiego, grodzkiego 

tarnowskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego – zabezpieczając łącznie ponad 

2,3 mln ludności na obszarze 8352 km2. Ze względu na wielkość obsługiwanej 

populacji zespoły ratownictwa medycznego rozśrodkowane są  

w różnych miejscach na całym obszarze działania. Obecnie Krakowskie Pogotowie Ratunkowe ma 

zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia 79,17 Zespołów Ratownictwa Medycznego w tym: 21,67 

specjalistycznych „S”, 57,50 podstawowych „P” i 1 zespół noworodkowy „N”.  

Zespoły ratownictwa medycznego miesięcznie, łącznie realizują blisko 14 tys. wyjazdów, przejeżdżając ponad  270 

tys. km. 

 

Historia 
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (KPR) w obecnym kształcie powstało w wyniku wielu zmian organizacyjnych. 

Za datę powstania uznaje się 6 czerwca 1891 roku, tj. dzień powstania Krakowskiego Ochotniczego Towarzystwa 

Ratunkowego (KOTR). Walne Zgromadzenie Członków uchwaliło Statut Towarzystwa, w myśl którego powołano 

Pogotowie Ratunkowe, w celu udzielania pierwszej pomocy przy udziale ochotników, Członków Towarzystwa. 

Siedzibą Pogotowia był budynek Zawodowej Straży Ogniowej przy ul. Westerplatte. Krakowskie Pogotowie 

Ratunkowe było pierwszą tego typu instytucją w Polsce, a drugą w Europie. Pierwszą placówkę powołał w 

Wiedniu w 1883 roku dr Jaromir Freiher von Mundy po wielkim pożarze 8 grudnia1881 roku w wiedeńskim 

Ringtheater, gdzie śmierć poniosło ok. 400 osób, a setki zostały poparzone. To zdarzenie uświadomiło potrzebę 
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zorganizowania pomocy medycznej, która dobrze działając zmniejszyłaby straty spowodowane podobnymi 

wypadkami. Do 13 marca 1950 roku Pogotowie działało w ramach Krakowskiego Ochotniczego Towarzystwa 

Ratunkowego. Wtedy to właśnie, Urząd Wojewódzki w Krakowie rozwiązał Towarzystwo, przekazując majątek 

Gminie Kraków. Powołano natomiast Stację Pogotowia przy ul. Siemiradzkiego w upaństwowionym Domu 

Zdrowia. W 1975 roku Stacja Pogotowia zostaje przekształcona w Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, a w 1977 

roku KPR otrzymuje nową siedzibę przy ul. Łazarza 14, w której pozostaje do dnia dzisiejszego. 

Obecnie KPR jest samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego podmiotem tworzącym jest 

Województwo Małopolskie, jako jednostka samorządu terytorialnego. Na mocy Uchwały Sejmiku Województwa 

Małopolskiego od dnia 1 stycznia 2001 roku do struktury KPR włączono Małopolską Kolumnę Transportu 

Sanitarnego. Organami KPR jest Dyrektor powoływany przez Zarząd Województwa Małopolskiego i Rada 

Społeczna składająca się z Przewodniczącego wyznaczonego przez Marszałka Województwa i ośmiu członków. 

Podstawową działalnością statutową jest pomoc doraźna w stanach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. 

W strukturę KPR wchodzą: Zespoły Wyjazdowe specjalistyczne (S), podstawowe (P), noworodkowy (N), zespół 

wizytowy (W), zespoły transportowe ogólne (T), zespoły reanimacyjno-transportowe (RT). Zespoły wyjazdowe 

KPR rozlokowane są na terenie miasta Krakowa i poza jego granicami administracyjnymi. Infrastrukturę dla 

komórek działalności podstawowej zapewniają komórki administracyjne KPR. 

Miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 

ZRM Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego 

Miejsca stacjonowania ZRM Telefon 

Zabierzów, ul. Kolejowa 28 

Dyspozytor: 
999 

12 422 29 99 „T” 

Kryspinów 356, Szkoła Podstawowa 

Kraków, Rynek Podgórski 2  

Mogilany, ul. Św. Bartłomieja Apostoła 21 

Kraków, ul. Wybickiego 3a 

Zielonki, ul. Galicyjska 17a 

Kraków, ul. Kościuszki 49 

Węgrzce, ul. A10, nr 56  

Skała, ul. Krakowska 38 

Wieliczka, ul. Szpunara 20a 

Gdów, Gdów 370 

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 6  

Jerzmanowice, ul. Rajska 24 

Kraków, ul. Teligi 8 

Kocmyrzów 38 

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, Kraków, os. Złotej Jesieni 1 

Kraków, ul. Igołomska 1 

Kraków, ul. Babińskiego 29 

 

 

ZRM Podwykonawców Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego 
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Pozostałe Miejsca stacjonowania ZRM Telefon 

Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16 

 Trzebinia, ul. Kościuszki 50 

 Wygiełzów, ul .Lipowiecka 3  

 Libiąż, ul. Rouvroy 10 

Dyspozytor: 
999 

12 422 29 99 „T”  

SP ZOZ  Bochnia, ul. Krakowska 31 

 Nowy Wiśnicz, Muchówka 157 

 Dziewin, Dziewin 48a 

 Trzciana, Trzciana 336 

SP ZOZ Brzesko, ul. Kościuszki 68 

 Czchów, ul. Szkolna 3 

 Szczurowa, Rynek 3 

ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 

 Szczucin, ul. Kościuszki 32 

Szpital im.św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3 

 Książ Wielki, ul. Warszawska 17a 

SP Stacja Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26   

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, ul.1000-Lecia 13 

 Bolesław-Hutki, ul. Górka 19 

 Wolbrom, ul. Skalska 22a 

ZOZ w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4 

 Kęty, ul. Sobieskiego 45 

 Zator, ul. Palimąki 2 

 Brzeszcze, ul. Piłsudskiego 6 

SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13 

 Słomniki, ul. Kościuszki 64 

Pogotowie Ratunkowe w Skawinie, ul. Niepodległości 12 

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, al. M.B. Fatimskiej 2 

 Tarnów, ul. Błonia 2a, ul. 

 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 18 

 Tuchów, ul. Szpitalna 1 

 Wojnicz, ul. Zawale 30 

 Żabno, ul. Piłsudskiego 7 

 Gromnik, ul. Krynicka 3 

 Szerzyny, Szerzyny 26 

 Zakliczyn, ul. Szkolna 1 

 Lisia Góra, ul. Wincentego Witosa 4 

ZOZ w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 2c 

 Andrychów, ul. Krakowska 89 

 Kalwaria Zebrzydowska , al. Jana Pawła II 7 

Poradnie 

Kod 
resortowy 

Nazwa poradni / przychodni Telefon 
Adres* 

(w przypadku lokalizacji innej niż adres 
korespondencyjny) 

1580 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 12 424-42-59 
 

1500 Poradnia Chirurgii Ogólnej 12 424-42-59 

 

Sukcesy, nagrody i wyróżnienia (2015-2017) 
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– W 2017 roku Krakowskie Pogotowie Ratunkowe  było gospodarzem  XVI Mistrzostw Polski  

w Ratownictwie Medycznym , które odbyły się w dniach 20-23 września 2017 roku. W zawodach wzięło udział 

46 załóg z całej Polski  i z Ukrainy , które musiały się zmierzyć w 10 zadaniach organizowanych w różnych 

punktach  na terenie całego Krakowa  oraz testem  z wiedzy teoretycznej i testem sprawnościowym. Jednym 

z poważniejszych wyzwań było zdarzenie masowe przygotowane na terenie Muzeum Lotnictwa  Polskiego.  

Zespoły sprawdzały również swoje umiejętności , ratując trzyosobową  rodzinę porażoną piorunem, młodego 

człowieka, który wypadł z okna po spożyciu dopalaczy, a także dziecko z niezdiagnozowaną  cukrzycą. 

Podczas jednego z zadań przygotowano symulację  próby samobójczej dwójki młodych ludzi. Zespoły musiały 

także odebrać poród w domu i przeprowadzić  resuscytację noworodka  oraz pomóc mężczyźnie z 

zaburzeniami rytmu serca. Pozostałe zadania  obejmowały pomoc kobiecie w ciąży, a także niemowlęciu  po 

ataku drgawek.  Zawody  mają charakter rywalizacji sportowej ale  przede  wszystkim są ćwiczeniami 

praktycznymi z którymi każdy zespół może się spotkać w codziennej pracy.  Przygotowanie Mistrzostw 

wymagało  wielkiej staranności  i ogromnego zaangażowania   wielu osób.  Najlepszą drużyną okazała się 

załoga z Świętokrzyskiego  Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego –Kielce.  Drugie 

miejsce zajęła załoga z Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie a trzecie załoga z 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans sp zoz Warszawa. Ze 

względu na to , że Krakowskie Pogotowie Ratunkowe było gospodarzem mistrzostw,  

w rywalizacji nie brały udziału zespoły  z Krakowa. 

– 6-8.09.2017 r  -I miejsce  w III Otwartych Podkarpackich  w Ratownictwie Medycznym na Ukrainie 

 21.06.2017r. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało Certyfikat Solidna Firma 2016, 

 25-28.05.2017r. – IV miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym Rallye Rayviz 

2017, 

 24-26.05.2017r. –  nagroda Fair play w XV Mistrzostwach Warmii i Mazur,   

 20.04.2017r. – II miejsce w Mistrzostwach w Ratownictwie o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Sanoku, 

 17.01.2017r. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe podczas XIV Kongresu Gospodarki Polskiej otrzymało 

statuetkę Gepardy Biznesu 2016, 

 We wrześniu 2016 roku Krakowskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało podziękowania za wzorową organizację 

ŚDM od Marszałka Województwa Małopolskiego, Metropolity Krakowskiego  Kardynała Stanisława Dziwisza, 

Wojewody Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa, 

 8-10.06.2016r. – I miejsce w XIV Mistrzostwach Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym  

w Olsztynie, 

 20-22.05.2016r. – ratownik medyczny z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, zdobył puchar Mistrza 

Ratownictwa Medycznego za najlepiej napisany test z wiedzy ratowniczej podczas III Letniego 

Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego w Grudziądzu, 

 24-27.09.2015r. – zespół Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego zdobył tytuł wicemistrza Polski podczas XIV 

Otwartych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym w Łodzi, 

 zespoły Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego uplasowały się na dwóch pierwszych pozycjach wśród załóg 

zagranicznych podczas międzynarodowych zawodów w ratownictwie medycznym, które odbyły się  we 

wrześniu 2015 na Litwie, 

 17-20.06.2015r. – III miejsce w Otwartych Mistrzostwach Ziemi Podlaskiej w Ratownictwie Medycznym XII 

Podlaski Rajd  Ratownictwa Medycznego – SERWY 2015, 

 28-30.05.2015r. – III miejsce w Regionalnych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym  

w Jeleniej Górze. 

Członkostwo w stowarzyszeniach 
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 Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia 

 Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ 

Sale konferencyjne 

sala konferencyjna  30 osób 

sala wyposażona jest  

w rzutnik multimedialny, telewizor, stanowiska 

komputerowe 3 z dostępem do Internetu, 

laserowa drukarka kolorowa, nagrywarka DVD, 

video, radiotelefon, aparaty  telefoniczne 2, fax.
 

Telefon kontaktowy: 
607 744 270 

Zespoły zadaniowe / komisje działające w jednostce 

 Komitet ds. kontroli zakażeń zakładowych (wewnątrzszpitalnych) 

 Komitet Terapeutyczny (lekowy) 

 Komisje: Przetargowa, Inwentaryzacyjna, Kasacyjna, BHP, Socjalna, Wypadkowa, Kolizji i wypadków 

komunikacyjnych 

 Zespół ds. rozpatrywania skarg w KPR  

Dane teleadresowe 

Adres korespondencyjny: ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków 

Telefony: 
Centrala:        12 424-42-00 
Sekretariat:    12 424-42-72 
Faks:              12 424-43-00 

Adres e-mail: pogotowie@kpr.med.pl 

Strona internetowa: www.kpr.med.pl 

Kadra kierownicza 

Dyrektor: Małgorzata Popławska 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych – Marek Maślerz 

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego – Stanisława Urbanik 

Kierownik Działu Służby Pracowniczej – Barbara Jakuszewska 
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Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy  
 
  
 
 
 
 
 

 
Ogólne informacje o działalności jednostki 
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie jest 

samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, 

obejmującym swoim działaniem teren Województwa 

Małopolskiego. Prowadzi działalność unikalną w regionie  

w zakresie realizacji zadań służby medycyny pracy 

określonych w art. 17 ustawy o służbie medycyny pracy,  

do których należą: udzielanie konsultacji podstawowym 

jednostkom służby medycyny pracy, wykonywanie kontroli 

podstawowych jednostek służby medycyny pracy w zakresie 

i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy, 

prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu 

medycyny pracy, prowadzenie działalności diagnostycznej i 

orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych, rozpatrywanie 

odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, współdziałanie w 

programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, udzielanie konsultacji i opiniowanie 

spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych 

z ochroną zdrowia pracujących, prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie 

medycyny pracy, przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny 

pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby, gromadzenie, przechowywanie i 

przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy, 

przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku 

gdy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ likwidacji, przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich 

określonych w odrębnych przepisach, działalność w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników, 

przeprowadzanie badań kierowców, współpraca z podmiotami wchodzącymi w skład systemu ochrony zdrowia na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez organy 

administracji publicznej. 

Historia 

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy powstał w maju 1999 roku w wyniku połączenia trzech działających  

do 1999 roku wojewódzkich ośrodków medycyny pracy: Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy działającego  

w strukturze Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy „Nowa 

Huta” w Krakowie, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy działającego w strukturze Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Konieczność utworzenia jednego wojewódzkiego 

ośrodka medycyny pracy wynikała z zapisów ustawy o służbie medycyny pracy oraz wprowadzenia reformy 

administracyjnej.  

Połączenie potencjału kadrowego i bazy diagnostycznej trzech ośrodków pozwoliło na utworzenie jednostki dobrze 

przygotowanej do działalności statutowej wynikającej z ustawy o służbie medycyny pracy. Dyrektorem 

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie  
za swoje posłannictwo przyjmuje najwyższą  
jakość udzielanych świadczeń medycznych  
z zakresu medycyny pracy oraz rzetelność  
w wypełnianiu zadań statutowych 
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Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w okresie od 18 listopada 1999 roku do 31 marca 2009 roku była lek. 

Iwona Zapolska-Fitrzyk, specjalista medycyny przemysłowej. Od 1 kwietnia 2009 roku dyrektorem jest Krystyna 

Jasińska-Kolawa, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy.  

Poradnie 

Kod resortowy Nazwa poradni/ pracowni  Telefon 

1010 Poradnia Alergologiczna 12 424 20 14 

9230 Poradnia Chorób Zawodowych 12 424 20 43 

1610 Poradnia Otorynolaryngologiczna 12 424 20 08 

1614 Poradnia Foniatryczna 12 424 20 05 

1600 Poradnia Okulistyczna 12 424 20 15 

1580 Poradnia Ortopedyczna 12 424 20 02 

1220 Poradnia Neurologiczna 12 424 20 25 

1700 Poradnia Psychiatryczna 12 424 20 21 

7998 Pracownia Higieny Pracy i Szkodliwości Zawodowych 12 424 20 19 

7998 Pracownia Palestezjometrii 12 424 20 26 

7240 Pracownia RTG 12 424 20 04 

7998 Pracownia Spirometryczna 12 424 20 47 

1160 Poradnia Medycyny Pracy 12 424 20 22 

7998 Pracownia EKG i EEG 12 424 20 27 

7998 Pracownia Psychologii Pracy 12 424 20 09 

1790 Poradnia Psychologiczna 12 424 20 18 

9000 Poradnia Badań Konsultacyjnych i Odwoławczych 12 424 20 44 

1340 Poradnia Chorób Zakaźnych (konsultacje) 12 424 20 43   

9000 Poradnia Badań Kierowców 12 424 20 20 

1200 Poradnia Dermatologiczna (konsultacje) 12 424 20 14 

7110 Punkt Pobrań i materiałów do badań 12 424 20 17 

Sukcesy, nagrody i wyróżnienia (2015-2017) 

 Ośrodek posiada Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w zakresie: diagnostyka  

i orzecznictwo, kontrola i nadzór, szkolenia, badania profilaktyczne w zakresie medycyny pracy.  

Certyfikat jest ważny do 02.04.2018 r. 

 dysponuje nowoczesnym sprzętem do kompleksowych badań zaburzeń równowagi (videonystagmografia -

VNG, posturografia), zaburzeń słuchu (kabina audiometryczna z możliwością badań w wolnym polu, badanie 

potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu-ABR, tympanometria) oraz możliwością wykonania 

badania videostroboskopowego w celu kompleksowej oceny narządu głosu. 

 Ośrodek prowadzi unikalne zajęcia z emisji i rehabilitacji narządu głosu w ramach programu promocji zdrowia 

i czynnego poradnictwa dla osób zawodowo posługujących się głosem. 

 W Poradni Okulistycznej wykonywane są również badania widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia 

oraz pola widzenia przy pomocy nowoczesnego sprzętu komputerowego. 

 W Pracowni Palestezjometrii bada się progi czucia wibracji przy pomocy nowoczesnego palestezjometru. 
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 Pracownia Psychologii Pracy oraz Pracownia Psychologiczna zapewniają szeroki zakres badań 

psychologicznych, zarówno z psychologii transportu jak i badań dla osób posługujących się bronią, osób 

pracujących z materiałami wybuchowymi, inspektorów transportu drogowego, detektywów oraz konsultacji z 

zakresu psychologii klinicznej. 

 

Sale konferencyjne 

 
Sala konferencyjna 

 
ok. 60 osób 

Sala wyposażona jest  
w rzutnik multimedialny  

Osoba kontaktowa 
Teresa Kuczak 

tel. 12 424 20 48 

Promocja zdrowia 

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy realizuje programy zdrowotne z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy: 

 Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym pracy przy komputerze, 

 Stres w miejscu pracy,  

 Zdrowe serce, 

 Głos Twoim  narzędziem pracy- zadbaj o niego, 

 Komunikacja interpersonalna, 

 Obturacyjny bezdech senny pod kontrolą, zapobieganie wypadkom w pracy i wypadkom komunikacyjnym u 

osób z bezdechem sennym  

 Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym wywołanym pracą monotypową, 

 Kieruj się trzeźwością. 

 Wypalenie zawodowe 

 
Kontakt  tel. 12 424 20 37, e-mail: promocja@momp.malopolska.pl 

Dane kontaktowe 

Adres korespondencyjny: ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków 

Telefony: 

Centrala:     12 424 20 02, 12 293 39 00  

Sekretariat: 12 421 02 60  

Faks:           12 421 05 72 

Adres e-mail: momp@momp.malopolska.pl 

Strona internetowa:  www.momp.malopolska.pl 

Kadra kierownicza 

Dyrektor: Krystyna Jasińska-Kolawa 

Zastępca Dyrektora – Ewa Noga 

Główny Księgowy – Teresa Śnieżek 

Specjalista ds. osobowych i organizacyjno-prawnych – Bogusław Liszka 

p.o. Przełożona pielęgniarek – Teresa Kuczak 
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Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu 
„Krzeszowice” SPZOZ  
 

 

Misją jednostki jest:  

„Działamy wspólnie dla dobra pacjenta” 

 

Ogólne informacje o działalności  

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” jest jedyną tego typu placówką w powiecie krakowskim,  

z nielicznych ośrodków tego typu na terenie południowej Polski, który leczy kompleksowo wszystkie typy schorzeń 

narządu ruchu. Podstawowym celem Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia w 

zakresie rehabilitacji narządu ruchu. Ośrodek realizuje rehabilitację w oparciu o nowoczesne metody pracy (wysoko 

kwalifikowana kadra), jak również w oparciu  

o założenia Małopolskiego Programu Opieki Zdrowia. Posiada 

wysokiej jakości sprzęt rehabilitacyjny o szerokim wachlarzu 

zastosowań. Ośrodek leczy pacjentów ze schorzeniami: 

ortopedycznymi (stany po urazach i złamaniach, po operacjach 

ortopedycznych, po amputacjach kończyn, zmiany zwyrodnieniowe 

stawów i kręgosłupa, skrzywienia kręgosłupa  

i wady postawy), reumatycznymi (zesztywniające zapalenia 

stawów, reumatoidalne zapalenia stawów, zwyrodnienia stawów 

biodrowych i kolanowych), układu nerwowego (zespoły bólowe 

kręgosłupa, rwa ramieniowa i kulszowa, stwardnienie rozsiane (SM), neurologicznymi: stany po udarach mózgu, 

po urazach czaszkowo-mózgowych, po zabiegach neurochirurgicznych) oraz kardiologicznymi. 

W Zespole Pracowni Rehabilitacyjnych wykonuje się: kinezyterapię 

wg programów indywidualnych – ćwiczenia usprawniające, masaż 

klasyczny, limfatyczny, akupresura, inhalacje, hydroterapię (kąpiele 

wirowe, kąpiele czterokomorowe, kąpiele mineralne siarczkowo-

wapniowo-magnezowe, ćwiczenia lecznicze w basenie), 

fizykoterapię, elektroterapię, m.in.: terapia zmiennym polem 

magnetycznym, terapia wysokotonowa (VaDit) i energofonowa 

(HITOP), tens, intedrym i diadynamik, światłoterapię: 

podczerczerwień i sollux i ciepłolecznictwo, krioterapię (leczenie miejscowe). Zakup najnowocześniejszego sprzętu 

medycznego, rehabilitacyjnego i laboratoryjnego oraz prace modernizacyjne przyczyniły się do podwyższenia 

standardu wykonywanych usług. Dzięki wykwalifikowanej kadrze, podnoszącej swoje kwalifikacje, współpracy z 

uczelniami oraz ciągłemu doskonaleniu Ośrodek  

z powodzeniem wprowadził nowoczesne metody w leczeniu 

usprawniającym pacjentów w celu poprawy ich jakości życia, m.in.: 

innowacyjną terapię chodu dla osób po zabiegach 

endoprotezoplastyki stawu biodrowego, opartej na gimnastyce tai 

chi, terapię chodu dla osób po udarze mózgu z wykorzystaniem 

urządzenia Parestand do reedukcji chodu w różnych dysfunkcjach 

narządu ruchu, gimnastykę wykorzystującą elementy baletu i jogi 

metodą Pilatesa, w ramach gimnastyki ogólnousprawniającej  

u pacjentów z dolegliwościami kręgosłupa oraz zaburzeniami 

gimnastyki ogólnousprawniającej. Ośrodek zorganizował także Salę 

Doświadczenia Świata, na której odbywają się zajęcia terapeutyczne metodą Snoezelem. W ramach programu 
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wprowadzono muzykoterapię (muzyka aktywizująca, relaksacyjna, trening relaksacyjny wg Schulza i wg 

Jacobsona) oraz stymulację sensoryczną poprzez: dotyk (panele dotykowe), zapach (aromaterapię), wzrok 

(stanowisko elementów UV, projektor, wiązka LED, panel wzrokowy), słuch (elementy muzykoterapii, panel 

dźwiękowy, tor dźwiękowy). Ośrodek, również podjął współpracę z Samorządem Województwa, Powiatem 

Krakowskim oraz gminami, realizując wspólnie programy profilaktyczne w zakresie prewencji leczenia chorób 

cywilizacyjnych (wady postawy dzieci, walka z otyłością). Ośrodek współpracując z innymi jednostkami 

medycznymi, organizuje bądź włącza się w bezpłatne akcje w zakresie promocji zdrowia: mammografia, badania 

cytologiczne, diagnostyka laboratoryjna, promocja zdrowego trybu życia oraz sport osób niepełnosprawnych 

(aktywna rehabilitacja) oraz uczestniczy w Małopolskim Dniu Promocji Zdrowia. W ramach upowszechniania 

wiedzy o regionie Ośrodek brał czynny udział w powstaniu monografii uzdrowiska w Krzeszowicach pt. „Perła 

Krzeszowic”. 

Historia 
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach 

znajduje się w odległości 25 km od Krakowa. Położony jest 

w tzw. strefie obszaru krajobrazu chronionego w otulinie 

Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Jest to 

najbardziej malownicza pod względem krajobrazowym 

okolica – centrum Rowu Krzeszowickiego.  

W Krzeszowicach występują źródła wód mineralnych: 

siarczkowo-wapniowo-magnezowych, wykorzystywane  

w celach zabiegowych. Ośrodek ma długoletnie tradycje 

lecznicze sięgające ponad dwustu pięćdziesięciu lat.  

W XVIII wieku, dzięki rodzinie Czartoryskich powstał tu Zakład Zdrojowy. Do  

I wojny światowej w Krzeszowicach istniało znane Uzdrowisko, w którym leczyło 

się ok. 280 osób rocznie. Okres I wojny światowej oraz kolejne lata po jej 

zakończeniu nie sprzyjały działalności uzdrowiskowej. Dopiero w latach 20-tych 

rozbudowano budynek kąpielowy i wyposażono go w nowoczesne urządzenia. 

Podczas II Wojny Światowej budynki uzdrowiskowe zostały zdewastowane a 

ponowny powrót i rozwój działalności medycznej nastąpił  

w 1964 roku. Zarząd Okręgowy Związków Zawodowych Górników  

w Chrzanowie i w Jaworznie: Jaworznicko-Mikołowskie Zjednoczenie 

Przemysłu Węglowego, podjęło uchwałę o odbudowie obiektów medycznych. 

Inwestorem w tym przedsięwzięciu stała się Kopalnia „Siersza” w Trzebini. W 

1969 roku nastąpiło otwarcie Górniczego Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu 

w Krzeszowicach, którego siedziba mieściła się w zabytkowym budynku 

„ZOFIA” i dobudowanych pawilonach zabiegowych. Zwiększyła się tym samym liczba miejsc do rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych ruchowo. W styczniu 1999 roku Górniczy Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu został 

przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu 

„Krzeszowice”. Począwszy od roku 2004 na terenie szpitala trwały prace remontowe, całkowicie modernizujące 

istniejące obiekty i nadające im standard wymagany przepisami oraz normami obowiązującymi w obiektach służby 

zdrowia. W 2007 roku został oddany do użytku budynek oddziału szpitalnego. Wyposażony  

w nowoczesne sale chorych, dyżurki lekarskie i pielęgniarskie, sprzęt monitorujący, salę konferencyjną oraz 

zaplecze gastronomiczne. Chcąc utrzymać wypracowaną przez lata pozycję na rynku medycznym, Ośrodek 

Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach potrzebował gruntownych zmian zarówno bazy zabiegowej, 

pomieszczeń szpitalnych, jak również unowocześnienia zaplecza sprzętowego.  
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Oddziały  

Poradnie 
Kod 

resortowy  
Nazwa poradni / przychodni Telefon 

1300 Poradnia Rehabilitacyjna Rejestracja:     12 258-10-86,  
                        12 282-00-22, wew. 3 1100 Poradnia Kardiologiczna 

Sukcesy, nagrody i wyróżnienia (2015-2017) 

 2015 rok – Statuetka Lidera Ochrony Zdrowia 2015, uzyskanie tytułu Srebrnego Lidera w kategorii Działalność 

na Rzecz Pacjenta, 

 od 27 maja 2005 roku Akredytację do specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej – staże podyplomowe 

dla lekarzy, 

 od 5 kwietnia 2005 roku Wpis do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, 

 od 17 marca 2003 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, obecnie ISO 9001:2008, 

 od października 2013 r. Akredytacja do specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia. 

Członkostwo w stowarzyszeniach 

 Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia, 

 Małopolska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie, 

 Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali, 

 Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, 

 Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, 

 Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne, 

 Regionalna Izba Gospodarcza Ziemi Krakowskiej, 

 Fundacja na Rzecz Rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – „SANUS”. 

Sale konferencyjne 

sala konferencyjna  50 osób 

sala wyposażona jest w sprzęt 
multimedialny: notebook, rzutnik 
multimedialny, ekran, klimatyzację, 
zaplecze gastronomiczne 

osoba do kontaktów: 
Angelika Kwaśniewska 
tel. 12 282-00-22  
       wew. 200 

Promocja zdrowia 

Ośrodek należy do Małopolskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Osobą odpowiedzialną za promocję zdrowia 
w jednostce jest specjalista rehabilitacji medycznej lek. med. Barbara Zalewska. 

 

 

Kod  
resortowy 

Nazwa oddziału Liczba łóżek Telefon 

4300 Oddział Rehabilitacji Leczniczej 145 

Rejestracja: 12 258-10-86 
                    12 282-00-22, wew. 4, 260 

4306 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej  41 

2300 
Rehabilitacja Ogólnoustrojowa  
w Oddziale Dziennym 

 

1310 Fizjoterapia Ambulatoryjna  

2302 Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej   



Strona | 41  

 

Zespoły zadaniowe / komisje działające w jednostce 

 Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych – Mariola Wodzińska, 

 Zespół ds. żywienia – Dominika Susz-Machaj, 

 Zespół Oceny Przyjęć – A. Strokowska, 

 Komitet Kontroli Zakażeń Zakładowych, 

 Komitet Terapeutyczny – Anna Strokowska, 

 Komisja ds. Likwidacji Środków Trwałych – Janusz Plata, 

 Komisja Inwentaryzacyjna – Janusz Plata, 

 Komisja Socjalna – Henryka Malczyk. 

Projekty naukowe i badawcze (2015-2017) 

 Praktyki studenckie i obozy letnie studentów, współpraca licznymi uczelniami i szkołami. 

Staże międzynarodowe i granty:  

 Publikacje naukowe związane z promocją zdrowia i fizjoterapią – dr n. med. Grzegorz Mańko, 

mgr Beata Stach, mgr Aleksandra Bober, lek. med. Mariola Wodzińska,  mgr Wojciech Kurzydło, mgr Arkadiusz 

Hopek (2011 – nadal). 

Dane teleadresowe 

Adres korespondencyjny: ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice 

Telefony: 

Rejestracja / Dział Przyjęć:  
tel.    12 258-10-86  
lub    12 282 00 22, wew. 3,4,5, 260 

Sekretariat:  
tel.    12 282-00-22, wew. 200 
faks: 12 282-05-21  

Adres e-mail: info@rehabilitacja-krzeszowice.pl 

Strona internetowa: www.rehabilitacja-krzeszowice.pl 

Kadra kierownicza  

Dyrektor: Andrzej Jerzy Osiniak 

Zastępcy Dyrektora:  

ds. Lecznictwa – Anna Strokowska 

ds. Inwestycji – Janusz Plata 

ds. Administracyjnych – Artur Baranowski 

Główny Księgowy – Edward Cieciak 

 

 

 

  



Strona | 42  

 

Szpital Specjalistyczny 

im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie 

 

 

Misją Szpitala Specjalistycznego  
im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ  

w Krakowie jest zapewnienie 
kompleksowych świadczeń w zakresie 

lecznictwa psychiatrycznego i odwykowego  

 
 

Ogólnie informacje o działalności jednostki 

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej. Organem tworzącym dla Szpitala jest Samorząd Województwa Małopolskiego. Szpital jest największą 

w regionie placówką lecznictwa psychiatrycznego dysponującą 790 łóżkami w 16 oddziałach całodobowych (w tym 

6 oddziałów ogólnopsychiatrycznych i 10 specjalistycznych oddziałów psychiatrycznych).  

Szpital dysponuje również 150 miejscami w 7 oddziałach dziennych. Ponadto świadczenia medyczne z zakresu 

leczenia ambulatoryjnego realizowane są w 7 poradniach: 6 poradniach zdrowia psychicznego (Poradnia Zdrowia 

Psychicznego Kraków-Śródmieście  przy ul. Olszańskej 5, Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Nowa Huta na 

os. Centrum B 11A, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Skawine przy ul. Popiełuszki 17, Poradnia Zdrowia 

Psychicznego w Myślenicach przy ul. Drogowców 6, a także Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze 

oraz Poradnia Terapii w Ramach Środka Zabezpieczającego zlokalizowane przy ul. Babińskiego 29, na terenie 

głównej siedziby Szpitala) i Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi. W strukturze Szpitala działa także  

9 Zespołów Leczenia Środowiskowego działających na terenie Krakowa (Śródmieście, Krowodrza, Podgórze I, 

Podgórze II, Nowa Huta) oraz Skawiny, Wieliczki, Miechowa i Myślenic.  

Rocznie w Szpitalu hospitalizowanych jest około 8,5 tys. pacjentów i udzielanych jest ponad 100 tys. porad. Jest 

to możliwe dzięki pracy 938 osób, wśród których znajduje się wielu doświadczonych i zaangażowanych w swoją 

pracę lekarzy i pielęgniarek, psychologów klinicznych oraz terapeutów zajęciowych. Pracownicy Szpitala biorą 

czynny udział w życiu naukowym i publikują wyniki swych badań. By lepiej organizować tego rodzaju działania w 

roku 2017 powołane zostało  Centrum Edukacji, Badań i Rozwoju. Jednocześnie w wyniku umowy podpisanej z 

Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego od drugiego Kwartału 2018 r. Szpital Babińskiego stanie 

się już formalnie szpitalem klinicznym służącym swoją wiedzą i doświadczeniem kształceniu studentów Wydziału 

Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu tej uczelni.  

Otoczenie Szpitala – zabytkowy zespół szpitalno-parkowy, emanuje aurą spokoju i bezpieczeństwa, działa kojąco 

i sprzyja rekreacji, na jego terenie usytuowane są pawilony 

chorych, budynki mieszkalne i gospodarcze kuchnia, oraz 

dawne pralnia, piekarnia i kotłownia) a także  kaplica i teatr. 

Kompleks ten wpisany został w 1999 roku do rejestru 

zabytków. 

Szpital może poszczycić się również  długą tradycją  

w dziedzinie rehabilitacji psychiatrycznej, a działający 

obecnie system rehabilitacji należy do 

najnowocześniejszych w naszym kraju. Tworzą go dwa 

oddziały całodobowe: Oddział Psychiatryczny 
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Rehabilitacyjny I (w budynku 2B) oraz Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny II (w budynku 1A), oddziały dzienne, 

a także finansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz mieszkanie 

chronione. W oddziałach ogólnopsychiatrycznych, specjalistycznych i rehabilitacyjnych działają pracownie terapii 

zajęciowej, a w 2014 roku otwarto Interdyscyplinarne Centrum Terapii Zajęciowej dla Pacjentów, którego zadaniem 

jest aktywizacja twórcza i zawodowa pacjentów ze wszystkich oddziałów Szpitala poprzez różne rodzaje 

oddziaływań terapeutycznych.  

W Centrum znajdują się ogólnodostępne pracownie uzupełniające działalność leczniczo-terapeutyczną oddziałów 

Szpitala: pracownia kulinarna, florystyczna, komputerowa, sztuki użytkowej, muzykoterapii, treningów kompetencji 

społecznych, hortiterapii oraz biblioteka. Poza podstawową aktywizacją w ramach terapii zajęciowej Centrum 

zajmuje się readaptacją społeczną i zawodową Pacjentów Szpitala. 

Na terenie Szpitala działa Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (WOTUW, 

w budynku 5C) tworzą go: Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddział Terapii 

Uzależnionych od Alkoholu, w tym Osób z Innymi Dysfunkcjami oraz Poradnia dla Osób z Problemami 

Alkoholowymi a także Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień.  

Celem wszystkich tych placówek jest pomoc ludziom w trakcie i po kryzysach psychicznych, w ich stopniowym 

przystosowaniu się do życia społecznego i rodzinnego oraz powrotu do życia zawodowego.  

W Szpitalu wiele uwagi poświęca się terapii poprzez sztukę, dotyczy to głównie sztuk plastycznych. Osoby  

leczące się w jednostce odkrywają dobroczynny wpływ muzyki, działań teatralnych, a także tańca i literatury. Wiele 

osób przebywających na leczeniu odkryło w sobie talent i zyskało uznanie jako twórcy nieprofesjonalni. 

Gromadzone od pół wieku prace pacjentów tworzą liczącą ponad 3000 eksponatów kolekcję. Tworzone  

na oddziałach prace pacjentów, są eksponowane w galerii w Interdyscyplinarnym Centrum Terapii. Na szeroką 

skalę prowadzona jest współpraca międzynarodowa 

(Niemcy, Holandia, Ukraina) oraz realizowane są 

różnorodne projekty badawcze, edukacyjne i 

promujące zdrowie. Szpital jest także miejscem 

konferencji i sympozjów. 

W 2017 roku Szpital świętował stulecie swojej 

działalności.  Przed jubileuszem 100-lecia 

prowadzone były  intensywne działania remontowe i 

modernizacyjne, w tym program poprawy 

efektywności energetycznej (montaż prawie 500 paneli słonecznych  

i fotowoltaicznych oraz wymiana całego oświetlenia wewnętrznego na ledowe), co przyniosło znaczące 

oszczędności w utrzymaniu placówki. Stopniowo remontowane i modernizowane są kolejne budynki szpitalne, tak 

aby spełniały normy i wymogi medycyny i psychiatrii XXI wieku.  

Zawarta w sześciu punktach strategia wyznacza cele działań Szpitala. Są to: 

 leczyć najlepiej ( stąd rozwijanie psychiatrii środowiskowej oraz opieki koordynowane – tylko w 2017 roku 

Otwarto Centra Psychiatrii w Skawinie i Myślenicach, gdzie taki model jest realizowany), 

 zapewnić pacjentom najlepsze warunki pobytu w oddziałach stacjonarnych i dziennych oraz korzystaniu  

z opieki ambulatoryjnej (stąd prace remontowe, szeroka oferta w zakresie terapii zajęciowej oraz oferta czasu 

wolnego –np. biblioteka czy klub filmowy) oraz oferta przygotowania zawodowego, a także działalność 

Spółdzielni Socjalnej „Kobierzyn”, mieszkania chronione  i Warsztaty Terapii Zajęciowej.  

 dobrze zarządzać (stąd Szpital uzyskał Centyfikaty Jakości w zakresie: zarządzania  świadczeniami 

medycznymi (ISO-9001), troski o środowisko ISO-14001), a obecnie przygotowuje się  do uzyskania 

Certyfikatu w zakresie Bezpieczeństwa Informacji (ISO-27001), 

 Uczyć się i dzielić swoją wiedzą (stąd powołanie Centrum Edukacji, Badań, i Rozwoju koordynujące  

prowadzące projekty i działania edukacyjne, badawcze oraz prorozwojowe), 
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 dbać o powierzone dziedzictwo (stąd konserwatorskie remonty zabytkowych pawilonów chorych i innych 

budynków oraz troska o pamięć o wydarzeniach ważnych w stuletniej historii Szpitala) 

 destygmatyzować miejsce (jakim jest wciąż obarczony negatywnymi skojarzeniami Kobierzyn) oraz psychiatrię 

(stąd między innymi odbywające się 10 razy w roku spacery – zwiedzanie zabytkowego zespołu szpitalno- 

parkowego, wystawy prac plastycznych pacjentów oraz stworzenie przez byłych pacjentów Szpitala stałej 

wystawy „Uważaj na głowę” ukazującej  chorowanie, leczenie i zdrowienie oczami osób, które doświadczyły 

kryzysu psychicznego..  

Historia 

Decyzja o powstaniu Krajowego Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie zapadła w roku 1903. 

Fatalny stan opieki psychiatrycznej w Galicji i niedostatek miejsc leczenia i pobytu dla osób chorych psychicznie 

spowodował, że zdecydowano o powstaniu drugiego w Galicji po podlwowskim Kulparkowie zakładu 

psychiatrycznego. Kobierzyński Zakład zaprojektowany został w latach 1905-1909 i wybudowany w latach 1909-

1914, jako położone poza Krakowem i w dużym stopniu samowystarczalne miasteczko-ogród. Projekt powstał  

w wyniku współpracy grupy lwowskich architektów pod kierunkiem Władysława Klimczaka z najwybitniejszymi 

ówczesnymi psychiatrami. Obok 15 pawilonów dla chorych, budynku  administracyjnego mieszczącego także Izbę 

Przyjęć i technicznego (kotłownia i awaryjne zasilanie elektryczne) oraz mieszkalnych dla personelu, Zakład 

posiadał własną aptekę wraz z laboratorium medycznym, prosektorium, dezynfektor, kaplicę, dom zabaw (teatr), 

kuchnię, a także piekarnię, pralnię, sad z przechowalnią owoców, gospodarstwo rolne z rzeźnią, oborami  

i stajniami, wreszcie bocznicę kolejową używaną wówczas do transportu opału oraz oczyszczalnię ścieków. Obok 

gruntów rolnych do Szpitala należał również niewielki, położny w pewnym oddaleniu cmentarz z domem 

pogrzebowym. Reprezentujące oryginalny styl budynki szpitalne, mieszkalne oraz gospodarcze rozlokowane 

zostały na ponad 52 hektarowym terenie zaplanowanego w sposób przemyślany parku i ogrodu. Transport posiłków 

z centralnej kuchni na oddziały zapewniała szynowa kolejka. Budynki oddziałów dostosowano do potrzeb chorych 

z różnymi schorzeniami  stąd są przede wszystkim funkcjonalne, jednakże kilka z nich (administracja, ówczesna 

Izba Przyjęć oraz Kaplica) stanowią jeden z najwcześniejszych przykładów poszukiwania tak zwanego 

„narodowego stylu w architekturze”. Spójność stylistyczną osiągnięto stosując zestaw motywów i elementów tak 

zwanej małej architektury, który nadał budynkom wyjątkowy artystyczny charakter.  

Pierwszych pacjentów Zakład przyjął późną jesienią 1917 roku, kiedy minęło zagrożenie związane  

z możliwym ostrzałem artyleryjskim, usytuowanych w niewielkiej odległości fortów stanowiących linie obronne 

Twierdzy Kraków. Przeznaczony dla około 500 pacjentów, wobec braku innych form opieki Zakład  szybko stał się 

schronieniem dla około 800 chorych. Okres jego  świetności w dwudziestoleciu międzywojennym przypadł na lata 

1929-1939, kiedy to kierował nim wybitny psychiatra, prekursor wielu nowoczesnych metod leczenia  

i rehabilitacji dr Władysław Stryjeński, od 1938 roku – Senator RP.  

Pacjenci na miarę swych możliwości i umiejętności pomagali w różnych codziennych pracach związanych  

z funkcjonowaniem Zakładu, co stanowiło dla nich ważny element rehabilitacji i było oznaką powrotu do zdrowia. 

Ergoterapia (terapia przez pracę)  stała się więc lekarstwem, a wybudowany wówczas budynek „dla chorych 

pracujących” pozwalał im na funkcjonowanie nie zakłócane przez chorych w stanach ostrych. Na potrzeby tych 

działań uruchomiono drukarnię, stolarnię introligatornię, oraz inne warsztaty – krawieckie tkackie, pantoflarskie itp.,  

oraz wikliniarnię z własną plantacją wikliny. Wszystkie one  pracowały na potrzeby Zakładu, a nadwyżki,  

w tym produktów spożywczych sprzedawane były np. do innych Szpitali.  

Jesienią 1939 roku, po wkroczeniu wojsk hitlerowskich, wyznaczony niemiecki administrator z rozmysłem rozpoczął 

realizację nazistowskiej polityki eksterminacji osób chorujących psychicznie, początkowo zmniejszając drastycznie 

racje żywnościowe. Osłabieni pacjenci umierali z głodu i wyczerpania. Ostateczne rozwiązanie przeprowadzono w 

dwóch etapach: najpierw, we wrześniu 1940 roku wywieziono do Żydowskiego Szpitala Psychiatrycznego z 

Zofiówce pod Warszawą ze szpitala 91 pacjentów narodowości żydowskiej, następnie w dniu 23  czerwca 1942 

roku pozostałych przy życiu 535 pacjentów wywieziono transportem kolejowym do KL Auschwitz i tam zgładzono 
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w komorach gazowych. Tych, którzy do transportu się nie nadawali zamordowano zastrzykami z fenolu lub 

zastrzelono i pogrzebano we wspólnej mogile na szpitalnym cmentarzu (dziś przy ulicy Czerwone Maki).  

W sześćdziesiątą rocznicę wydarzeń odsłonięte zostały tablice z nazwiskami pomordowanych, stanowiące element 

pomnika upamiętniającego ten fakt. W 2007 roku pomnik został uzupełniony tablice-macewy  

z nazwiskami pacjentów żydowskich. Po wywiezieniu Pacjentów w budynkach szpitalnych powstało centrum 

szkolenia Hitlerjugend i szpital wojskowy, a po wkroczeniu Armii Czerwonej w budynkach urządzony został lazaret.  

Od 1946 roku zdewastowany Szpital przeszedł pod administrację polską i powrócił do swej pierwotnej funkcji, 

zmieniając nazwę na Krakowski Szpital Neuropsychiatryczny, a następnie na nazwę obecną. W roku 2001 uzyskał 

status prawny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.  

W latach 70-tych, nie bacząc na zabytkową strukturę w centrum zespołu szpitalno-parkowego wybudowano duży 

budynek, mieszczący obecnie Izbę Przyjęć, Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic oraz 2 oddziały 

psychogeriatryczne. W latach 80-tych liczbę łóżek zwiększono do ilości 1600, co okupione zostało znaczącym 

pogorszeniem warunków pobytu. Od początku lat 90-tych liczba łóżek stacjonarnych zaczęła się stopniowo 

zmniejszać. Również w latach 90-tych rozpoczęto prace związane z rewaloryzacją Szpitala. Wymienione zostały 

sieci infrastrukturalne, dokonano też bardziej lub mniej gruntownych prac remontowych budynków szpitalnych. 

Dzięki wsparciu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa udało się przeprowadzić kompleksową 

rewaloryzację najbardziej wartościowych z punktu widzenia architektonicznego budynków: kaplicy i teatru. 

Remontom konserwatorskim poddany został także budynek dawnej Willi dyrektora oraz budynki 7B, 2A, 7A, 3A, 8. 

Pozostałe budynki remontowane są na bieżąco w mniejszym lub większym zakresie.  

W 2010 roku zakończył się remont budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.  

W kolejnych latach przeprowadzono remonty i adaptacje wnętrz do potrzeb nowoczesnej psychiatrii w budynkach 

102, 14,  6 A, 2B, 5B, 6A, 4A,2A. .  

W 2012 roku administrowanie terenem zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego przejęła należąca w całości do 

Samorządu Województwa Małopolskiego spółka Małopolskie Parki Przemysłowe, której zadaniem jest rewitalizacja 

zespołu. Działania Spółki MPP koncentrują się na utrzymaniu parku i ogrodu oraz infrastruktury technicznej oraz 

utrzymaniu i remontowaniu budynków przez Szpital  (dawne osiedle dla pracowników Zakładu i Szpitala). Łączne 

nakłady poniesione na rewitalizację i utrzymanie zespołu ze strony Spółki MPP wyniosły kilkanaście milionów 

złotych. Remonty budynków oraz poprawa efektywności energetycznej Szpitala (budowa farmy z 400 panelami, 

docieplenia stropów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) były możliwe dzięki środkom europejskim, środkom 

przekazanym przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa oraz corocznej dotacji Samorządu 

Województwa Małopolskiego.  

W Szpitalu prowadzone są także  różnorodne działania kulturalne adresowane zarówno dla pacjentów, jak i dla 

osób pragnących skorzystać z takiej oferty. W jesieni 2015 roku w ramach programu „Kultura Dostępna” (MKiDN) 

Capella Cracoviensis dała cykl bezpłatnych koncertów porannych. Na 6 wystawach rocznie prezentowane są prace 

Pacjentów, w czerwcu każdego roku odbywa się  Festiwal „Sami z Siebie” prezentujący dokonania artystyczne 

Pacjentów Szpitala (w 2016 r. trzecia już edycja). Od kilku już lat realizowany jest program „Kobierzyn – Cztery 

Pory Roku” polegający na prezentacji zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego, zarówno jako wpisanego do 

rejestru zabytku jak i miejsca leczenia osób chorych. Program ten ma na celu destygmatyzację miejsca i zmianę 

negatywnych stereotypów jakie są z nim związane. W czasie 8-10 spacerów historyk sztuki oraz lekarz psychiatra 

opowiadają o stuletnich  dziejach zespołu i działaniach, jakie są tu podejmowane na rzecz zdrowienia chorych. 

Rocznie bierze w nich udział około 400 osób. W  2014 i 2015 r . na terenie zespołu odbyły się także dwa letnie 

plenerowe seanse filmów o tematyce psychiatrycznej, jeden z nich był także sposobnością do oprowadzania, z 

którego skorzystało 200 osób.     

 

Oddziały  
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Kod 
resortowy 

Nazwa oddziału 
Liczba 
łóżek 

Telefon 

4700 Oddział Psychiatryczny Kraków–Śródmieście 45 12 652-42-28 

4700 Oddział Psychiatryczny Kraków-Nowa Huta 45 12 652-44-01 

4700 Oddział Psychiatryczny Kraków-Podgórze I 45 12 652-43-44 

4700 Oddział Psychiatryczny Kraków-Podgórze II 50 12 652-42-60 

4700 Oddział Psychiatryczny Kraków–Krowodrza 42 12 652-42-83 

4700 Oddział Psychiatryczny Małopolska Południe 47 12 652-42-20 

4702 Oddział Psychiatryczny - Rehabilitacyjny I 70 12 652-43-00 

4702 Oddział Psychiatryczny - Rehabilitacyjny II 19 12 652-44-30 

4730 Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu 40 12 652-43-30 

4732 Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu 65 12 652-45-15 

4744 
Oddział Terapii Uzależnionych od Alkoholu, w tym Osób z Innymi 
Dysfunkcjami 

92 12 652-42-70 

4742 Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 30 12 652-43-78 

4704 Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic 35 12 652-43-17 

4712 Oddział Psychogeriatryczny I 75 12 652-44-07 

4712 Oddział Psychogeriatryczny II 45 12 652-44-09 

4756 
Oddział Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji 
Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi 

45 12 652-42-10 

2700 Dzienny Oddział Psychiatryczny Kraków-Nowa Huta 20 12 642-25-10 

2700 Dzienny Oddział Psychiatryczny Myślenice 20 12 312-71-47/48 

2700 Dzienny Oddział Psychiatryczny Skawina 15 12 256-31-66 

2702 Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków-Podgórze 25 12 652-42-86 

2702 Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków-Krowodrza 25 12 652-43-00 

2702 
Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Dla Podwójnych 
Diagnoz Kraków-Śródmieście 

25 12 42-64-562 

2702 Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Miechów 20 41 382-01-30 
 

Poradnie  

Kod 
resortowy 

Nazwa poradni / przychodni Telefon Adres 

1700 Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Nowa Huta 12 642-25-10 
os. Centrum B 11A 
31-928 Kraków 

1700 Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Śródmieście 12 412-09-76 
ul. Olszańska 5 
31-513 Kraków 

1700 Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze 12 652 45 70 Szpital bud. 7B 

1700 Poradnia Zdrowia Psychicznego Myślenice 12 312-71-47/48 
ul. Drogowców 6 
32-400 Myślenice 

1700 Poradnia Zdrowia Psychicznego Skawina 12 256-31-66 
ul. Popiełuszki 17 
32-050 Skawina 

1700 Poradnia Terapii w Ramach Środka Zabezpieczającego 12 652-44-97 Szpital bud. 5C 

1744 Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi 12 652-44-99 Szpital bud. 5C 
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Zespoły Leczenia Środowiskowego (ZLŚ)   

Kod 
resortowy  

Nazwa komórki organizacyjnej Telefon Adres 

2730 Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Podgórze I 12 656-50-00 
Pl. Serkowskiego 10 
30-512 Kraków 

2730 Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Podgórze II 12 65-24-570 Szpital bud. 7B 

2730 Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Krowodrza 12 430-62-48 
ul. Grzegórzecka 67c 
lok.U2 
31-559 Kraków 

2730 Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Śródmieście 12 430-62-48 
ul. Grzegórzecka 67c 
lok.U2 
31-559 Kraków 

2730 Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Nowa Huta 12 644-16-36 
os. Piastów 40 
31-624 Kraków 

2730 Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka 12 30-70-344 
ul. W. Pola 4A 
32-020 Wieliczka 

2730 Zespół Leczenia Środowiskowego Skawina 12 25-63-166 
ul. ks.J.Popiełuszki 17 
32-050 Skawina 

2730 Zespół Leczenia Środowiskowego Miechów  41 38-20-130       
ul. Szpitalna 3  
32-200 Miechów 

2730 Zespół Leczenia Środowiskowego Myślenice 12 312-71-47/48 
ul. Drogowców 6 
32-400 Myślenice 

          

Inne komórki organizacyjne: 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej, tel. 12 652-43-93 na terenie Szpitala, 

 Mieszkania chronione na terenie Szpitala prowadzone przez Fundację Pomocy Chorym Psychicznie  

im. T. Deca. 

Sukcesy, nagrody i wyróżnienia (2014-2016) 

 w 2015 rok – certyfikaty w zakresie zarządzania jakością ISO 9001 oraz zarządzania 

środowiskowego 14001. 

Zespoły zadaniowe / komisje działające w jednostce 

 Zespół ds. specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej sprawującego nadzór na jakością działalności 

dydaktycznej,  

 Komisja ds. Archiwum Zakładowego, 

 Komisja Socjalna,  

 Komisja Inwentaryzacyjna,  

 Zespół ds. opracowania i wdrożenia systemu HACCP w Szpitalu, 

 Komisja ds. BHP,  

 Komisja ds. Analizy Skarg i Wniosków,  

 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, przewodniczący: Krystyna Łudzik-Kmiecik, tel. 12 652-43-33, 

 Zespół Polityki Antybiotykowej, koordynator: Dorota Rzepka, tel. 12 652-43-40, 

 Zespół Żywieniowy, 

 Komisja Kasacyjna, 

 Komisja ds. Przyjmowania i zagospodarowania przedmiotów pochodzenia krajowego i zagranicznego,  

 Zespół oceny przyjęć pacjentów, 

 Komisja ds. klasyfikacji sprzętu i aparatury medycznej,  

 Zespół ds. Centrum aktywizacji twórczej i Zawodowej, 

 Komisja Przetargowa, 
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 Komisja ds. Analizy Przyczyn Zgonów Szpitalnych,    

 Komitet Terapeutyczny, przewodniczący: Kinga Zoła, tel. 12 652-44-22, 

 Komisja ds. Zdarzeń Niepożądanych, koordynator: Elżbieta Krawiec, tel. 12 652-44-00, 

 Komisja Wsparcia dla Pracowników Poszkodowanych, przewodniczący: Małgorzata Zajączkowska-

Jasińska, tel. 12 652-43-34, 

 Zespół ds. Analizy Minimalnych Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Pielęgniarzy, przewodnicząca:  

Ewa Łatak, tel. 12 652-42-73 

 

W 2014 roku miało miejsce założenie Spółdzielni Socjalnej Kobierzyn przez Fundację Deca działającej na terenie 

Szpitala i zatrudniającej osoby po przebytych kryzysach psychicznych.  

Projekty naukowe i badawcze (2014-2016) 

Projekty realizowane w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie  

w 2014 r.: 

 Małopolski Program Profilaktyki Depresji i Rozpowszechniania Postaw Prozdrowotnych w Obszarze Zdrowia 

Psychicznego "Wyprzedzić smutek".  

Okres realizacji: 04.2014r. – 11.2014r. Program zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa 

Małopolskiego. 

 Terapia uzależnień behawioralnych wśród mieszkańców Krakowa oraz powiatu wielickiego, myślenickiego, 

miechowskiego i gminy Skawina.  

Okres realizacji: 03.2014r. – 12.2014r. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania 

Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.  

 Senior – Wolontariusz - aktywność społeczna osób starszych Krakowa, powiatu krakowskiego, wielickiego  

i miechowskiego.  

Okres realizacji: 03.2014r. – 12.2014r. Lider Projektu: Fundacja Revita Kraków – Kobierzyn. Projekt 

współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020.  

 Trzeźwa Małopolska – program resocjalizacji i reintegracji społeczno-zawodowej dla osób uzależnionych  

od alkoholu, po zakończonej terapii.  

Okres realizacji: 05.2014r. – 11.2014r. Lider Projektu: Fundacja Revita Kraków – Kobierzyn. Projekt 

współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.  

 W okresie od października 2011 r. do czerwca 2013 r. Szpital realizował projekt „CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ”, 

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Działanie 7.2.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla 20 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność z powodu choroby 

psychicznej.  
 

Ponadto... 
 

 Szpital był głównym wykonawcą Małopolskiego Programu Profilaktyki Depresji – „Wyprzedzić Smutek”.  

W ramach programu zespół konsultantów – lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów i psychologów zapewniał 

każdemu, kto się zgłosił bezpłatną poradę profilaktyczną, mającą na celu wzmocnienie odporności psychicznej 

i w następstwie tego zmniejszenie ryzyka wystąpienia depresji. Spotkanie ze specjalistą miało na celu ustalenie 

tych aspektów życia każdego z nas, które mogą stanowić tzw. „obszary krytyczne”, wskazanie metod i działań 

profilaktycznych umożliwiających unikniecie choroby. Jeśli u beneficjentów projektu wystąpiła potrzeba 

leczenia otrzymali oni informacje na temat placówek zajmujących się leczeniem depresji. W ramach projektu 

z pomocy skorzystało ok 400 osób. 

 W Szpitalu (podziemia budynku 14) otwarta została wystawa „Uważaj na Głowę”. Jest ona efektem 

realizowanego w latach 2015-2016 przez Szpital i Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury”  
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projektu „Kobierzyn Bliżej”. Wystawa pokazuje chorowanie, leczenie i zdrowienie widziane oczami osób 

mających za sobą kryzysy psychiczne, które uczestniczyły w jej przygotowaniu.  

 Od 2017 roku Szpital realizuje projekt szkoleniowy „Kontakt w leczeniu”  związany z edukacją niezwiązanych 

z psychiatrią profesjonalistów (lekarzy, pielęgniarek, rejestratorek, farmaceutów a także pracowników pomocy 

społecznej czy fizjoterapeutów i wykładowców uczelni) w zakresie kontaktu z osobami cierpiącymi na 

zaburzenia psychiczne i ich rodzinami. Projekt przewiduje przeszkolenie 2500 osób z województw 

Małopolskiego i Podkarpackiego dzięki przeprowadzaniu 180 warsztatów. Merytorycznie program szkoleń 

przygotowany został przez pracowników Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie i 

ma charakter autorski.    

 
Dane teleadresowe 

Adres korespondencyjny: ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków 

Telefony: 
Sekretariat:     12 652-43-47 
Izba Przyjęć:   12 652-43-21 
Faks:               12 262-13-35  

Adres e-mail: biuro@babinski.pl 

Strona internetowa: www.babinski.pl 

 

Kadra kierownicza 

Dyrektor: Stanisław Kracik  

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – Anna Depukat – specjalista psychiatra  

Przełożona Pielęgniarek – Ewa Jelonek 

Główny Księgowy – Julitta Liszka-Noworyta 

Kierownik Działu Kadr – Małgorzata Folda 

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego – Małgorzata Kozieł



 

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie 

Misja szpitala: 

„Na pierwszym miejscu pacjent. Pracujemy całą dobę, aby w razie potrzeby zapewnić każdemu 

pacjentowi szybkie diagnozowanie poparte doświadczeniem personelu medycznego” 

 

Ogólne informacje o działalności jednostki 

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w ramach 

działalności podstawowej udziela świadczeń szpitalnych 

oraz świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej. Szpital został zakwalifikowany do 

systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnych tzw. sieci szpitali. W 

swojej strukturze posiada Oddziały: Chorób 

Wewnętrznych i Alergologii (Oddział Kliniczny), Chorób 

Wewnętrznych  

i Gastroenterologii, Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Geriatrii współpracujące ściśle z pozostałymi 

oddziałami takimi jak Oddziały: Kardiologii wraz z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Neurologii 

wraz z Pododdziałem Udarowym oraz dwa Oddziały Reumatologii i Rehabilitacji, w tym również Pododdział 

Rehabilitacji Neurologicznej. W kwietniu 2013 roku uruchomiono Oddział Ortopedii oraz blok operacyjny. Dostęp 

do specjalistycznego poradnictwa, poprzez poradnie specjalistyczne takie jak poradnia: alergologiczna, 

diabetologiczna, endokrynologiczna, kardiologiczna, gastroenterologiczna, geriatryczna, hematologiczna, 

neurologiczna, reumatologiczna, immunologiczna, chirurgiczno-ortopedyczna i leczenia bólu umożliwia 

kontynuację terapii w ramach lecznictwa ambulatoryjnego.  

Przyjęta w Szpitalu struktura organizacyjna pozwala na pełną diagnozę stanu zdrowia pacjenta oraz 

zorganizowanie kompleksowej i profesjonalnej opieki medycznej przy zachowaniu ciągłości stosowanego leczenia 

w jednym podmiocie leczniczym. Łączna liczba 409 łóżek pozwala na hospitalizację ok. 14000 pacjentów rocznie. 

Liczba udzielanych ambulatoryjnych porad specjalistycznych to 68 tys., w tym ok. 4 tys. porad udzielonych w 

Centralnej Izbie Przyjęć w skali roku. Corocznie wykonywanych jest ok 1500 zabiegów w zakresie ortopedii i 

neurochirurgii kręgosłupa. Ośrodki rehabilitacji Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii  

i Rehabilitacji Szpitala świadczą również szeroki wachlarz usług z zakresu rehabilitacji leczniczej: ponad 2300 

pacjentów rocznie leczonych w dziennych oddziałach rehabilitacji oraz ok. 800 pacjentów leczonych  

w stacjonarnych oddziałach rehabilitacji ogólnoustrojowej, uwzględniając również rehabilitację neurologiczną.  

W ramach rehabilitacji ambulatoryjnej Szpital wykonuje średnio rocznie ok. 200 tys. zabiegów. Ośrodki rehabilitacji 

wykonują zabiegi rehabilitacyjne na rzecz pacjentów w ramach opieki dziennej (95 tys.) oraz pacjentów 

hospitalizowanych w oddziałach stacjonarnych Szpitala – 33 tys. zabiegów. 

Szpital współpracuje między innymi z Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na bazie I Oddziału Chorób 

Wewnętrznych i Alergologii funkcjonuje Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi wraz  

z Zakładem Medycyny Wsi CM UJ, zajmująca się współpracą w zakresie kształcenia młodej kadry medycznej, 
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prowadzeniem badań naukowych, udziałem w międzynarodowych i krajowych programach badawczych  

z zakresu chorób alergologicznych, kardiologicznych oraz miażdżycy.  

Również poza działalnością medyczną podstawową, Szpital 

Specjalistyczny im. J. Dietla prężnie rozwija działalność rehabilitacyjną, 

szczególnie w zakresie schorzeń reumatologicznych  

i innych schorzeń narządu ruchu. Małopolskie Centrum Reumatologii, 

Immunologii i  Rehabilitacji posiada w swojej strukturze 2 oddziały 

reumatologii (łącznie 80 łóżek), skupiając tym samym największe 

zasoby w dziedzinie reumatologii w Małopolsce. 

W zakresie wysokospecjalistycznej działalności medycznej Centrum 

prowadzi terapie lekami najnowszej generacji w ramach programów 

lekowych finansowanych przez NFZ dla pacjentów reumatologicznych. W grudniu 2007 r. uruchomiono Ośrodek 

Krioterapii Ogólnoustrojowej, umożliwiający lecznictwo z zastosowaniem technologii leczenia niskimi 

temperaturami z wykorzystaniem bezazotowej komory krioterapeutycznej. Możliwość terapii zimnem  

w szczególności dla pacjentów reumatologicznych lub z innymi schorzeniami narządu ruchu, stanowi kolejny, duży 

krok w rozwoju lecznictwa dla jednostki. 

W kwietniu 2013 roku otworzono Oddział Ortopedii w ramach istniejącego Małopolskiego Centrum Reumatologii, 

Immunologii i Rehabilitacji. Nowo uruchomiony oddział umożliwia leczenie pacjentów w zakresie ortopedii 

reumatologicznej i neurochirurgii kręgosłupa oraz zapewnia szeroką diagnostykę schorzeń narządu ruchu.  

Historia 

Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla położony jest w samym sercu Krakowa, nieopodal Rynku Głównego,  

w zabytkowym gmachu przy ulicy Skarbowej 1. Budynek, zaprojektowany przez wybitnego architekta, profesora 

Wacława Krzyżanowskiego, wzniesiony w latach 1921-1925, został na potrzeby szpitala rozbudowany od strony 

ulicy Dolnych Młynów. Ta nowsza część narodziła się w krakowskim Biurze Projektów Służby Zdrowia.  

Szpital otwarto jesienią 1981 roku i nazwano imieniem doktora Józefa Dietla, wybitnego lekarza praktyka, 

uczonego, a także pierwszego prezydenta samorządnego Krakowa, wielkiego patrioty.  

Był jak na tamte czasy dość nowoczesny. Początkowo funkcjonował w strukturze Zespołu Opieki Zdrowotnej, 

dyrektorami zaś byli: dr Andrzej Wiśniewski i dr Zofia Kulig, stanowisko lekarza naczelnego szpitala objął nieżyjący 

już dr med. Józef Kusionowicz. W 1985 roku funkcję tę przejął dr med. Andrzej Kosiniak-Kamysz.  

Szpital wydzielono ze struktury ZOZ-u w czerwcu 1991 roku. Pierwszym dyrektorem w drodze konkursu został  

dr med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, a jego zastępcą mgr Jadwiga Hospodarewska, którą po pół roku zastąpiła  

mgr Elwira Jackowska. Obecnie Zastępcami Dyrektora są: mgr Barbara Kamysz – ds. planowania i marketingu, dr 

n. o zdr. Marcin Mikos – ds. administracyjnych oraz mgr Joanna Buczakowska-Brańka - ds. finansowych/ Główny 

Księgowy. Współorganizatorami szpitala byli: dr med. Janusz Maciejewicz, nieżyjący już dr med. Bogusław Pająk, 

dr WF Wacław Adamczyk oraz panie Teresa Bigaj i Barbara Kościńska, wówczas pełniąca obowiązki kierownika 

sekcji gospodarczej. Wszyscy pracownicy, bez względu na wykształcenie czy zajmowane stanowisko, realizując 

swoje wyobrażenia o nowoczesnym szpitalu, sami przygotowywali nie tylko oddziały dla przyszłych pacjentów, ale 

nawet porządkowali otoczenie wokół gmachu. Do aranżacji wnętrz przyczynili się studenci Akademii Sztuk 

Pięknych, którzy w ramach ćwiczeń na uczelni stworzyli ciekawe projekty poszczególnych pomieszczeń. Jako 

pierwsze powstały Oddział Kardiologii i Neurologii oraz Dział Rehabilitacji, a po nich – I i II Oddział Wewnętrzny 

oraz Oddział Reumatologii. 

Ordynatorem i organizatorem Oddziału Kardiologii z Intensywną Opieką Medyczną od samego początku był  

dr med. Janusz Maciejewicz. Organizatorem i pierwszym ordynatorem Oddziału Neurologii był dr med. Bogusław 

Pająk, a od czasu jego śmierci funkcję tę pełnił dr med. Jacek Huczyński.  
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Dział Rehabilitacji od podstaw organizował dr WF Wacław Adamczyk. I Oddział Chorób Wewnętrznych został 

przeniesiony ze Szpitala oo. Bonifratrów, a ordynatorem był prof. dr hab. Henryk Gaertner. Jego zastępcą był 

nieżyjący już dr Bogusław Mally, w późniejszym okresie również dr Andrzej Kosiniak-Kamysz.  

W grudniu 1983 roku władze Akademii Medycznej, Miasta Krakowa i Ministerstwa Zdrowia podpisały umowę  

o powołaniu w szpitalu – na bazie I Oddziału Wewnętrznego – Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny 

Wsi, a jej kierownikiem został prof. Henryk Gaertner, który pełnił tę funkcję do 1992 roku. Od 1993 roku 

kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi oraz ordynatorem I Oddziału Chorób 

Wewnętrznych została prof. dr hab. Teresa Adamek-Guzik. Obecnie funkcję ordynatora pełni prof. dr hab. Tomasz 

Guzik. Stanowisko ordynatora II Oddziału Chorób Wewnętrznych objął dr med. Józef Kusionowicz,  

który był jednocześnie lekarzem naczelnym szpitala. Od 1989 roku ordynatorem tego oddziału jest  

dr med. Anna Gudowska-Nitka.  

Oddział Reumatologii, istniejący już od 1968 roku, był przenoszony ze szpitala w Witkowicach do Szpitala  

im. G. Narutowicza zanim umiejscowiono go w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla. Funkcję ordynatora Oddziału 

Reumatologii pełniła tu do 1995 roku doc. dr hab. Alicja Barwik-Schramm. W latach 1996-2011 ordynatorem 

Oddziału Reumatologii był dr med. Antoni Skura. Od 2011 roku funkcję tę pełni dr n. med. Bogdan Batko.  

W 1992 roku przyłączono do szpitala Wojewódzką Przychodnię Reumatologiczną, którą kierował ordynator 

Oddziału Reumatologii. Organizacją Centralnego Laboratorium Diagnostycznego zajmowali się kolejno jego 

kierownicy: dr Ludwika Gaertner, mgr Janina Gorzkowska, mgr Halina Skołyszewska i obecnie – mgr Alicja Baran. 

Wraz z utworzeniem Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji, utworzona została 

Pracownia Immunologiczna, wykonująca badania z zakresu specyficznej dla reumatologii diagnostyki 

immunologicznej. Organizacją i prowadzeniem Zakładu Diagnostyki Obrazowej zajmowali się w kolejności  

lek. med. Magdalena Dąbrowska, lek. med. Elżbieta Szarpak-Sobańska i obecnie – lek. med. Jan Czyżowski. 

III Oddział Chorób Wewnętrznych wydzielono z I Oddziału Chorób Wewnętrznych w marcu 1987 roku, a jego 

ordynatorem od początku był dr med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, równocześnie pełniący funkcje lekarza naczelnego 

i dyrektora szpitala. W skład oddziału wchodzi Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego, której 

organizatorem i pierwszym kierownikiem mianowano dr med. Andrzeja Kosiniaka-Kamysza. Obecnie funkcję tę 

pełni lek. med. Janusz Komorowski. 

W czasie sprawowania funkcji państwowych przez dr med. Andrzeja Kosiniaka-Kamysza obowiązki ordynatora  

III Oddziału Wewnętrznego i lekarza naczelnego szpitala pełniła lek. med. Róża Karłowska, a jej zastępcą na tym 

stanowisku była lek. med. Elżbieta Woźniak.  

Wraz z reformą systemu opieki zdrowotnej i utworzeniem Kas Chorych dokonano zmian w strukturze organizacyjnej 

zakładu tworząc odrębną jednostkę – Przychodnię Przyszpitalną z poradniami specjalistycznymi oraz utworzono 

Sekcję Planowania, Analiz Ekonomicznych i Marketingu, gdzie do czasu uzyskania nominacji na stanowisko 

zastępcy Dyrektora, funkcję kierownika pełniła mgr Barbara Kamysz. Obecnie funkcję tą pełni mgr Anna Rymarczyk 

W październiku 2005 roku, na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, Krakowski Szpital 

Reumatologii i Rehabilitacji został włączony w strukturę Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla. Na bazie 

przyłączonych komórek organizacyjnych utworzono Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii  

i Rehabilitacji, w skład którego weszły: Wojewódzka Poradnia Reumatologiczna mieszczącą się przy  

ul. Batorego 3, Poradnia Reumatologiczna mieszcząca się przy Al. Focha 33, Oddziały Reumatologii i Rehabilitacji 

Stacjonarnej oraz Ośrodki Rehabilitacji Dziennej mieszczące się przy ul. Skarbowej 1 i Al. Focha 33.  

W kwietniu 2013 roku w skład MCRIiR wszedł również Oddział Ortopedii oraz poradnia chirurgiczno-ortopedyczna 

i poradnia leczenia bólu mieszczące się przy Al. Focha 33.  
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Oddziały 

Kod 

resortowy 
Nazwa komórki Liczba łóżek Telefon 

4900 Centralna Izba Przyjęć ul. Skarbowa 1  12 68-76-205 

4000 I Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii (kliniczny) ul. Skarbowa 1 37 
12 68-76-210 

4010 Pododdział Alergologii ul. Skarbowa 1 13 

4000 II Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii ul. Skarbowa 1 48 
12 68-76-220 

4050        Pododdział Gastroenterologii ul. Skarbowa 1 9 

4000 III Oddział Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Geriatrii ul. Skarbowa 1 47 
12 68-76-230 

4060 Pododdział Geriatrii ul. Skarbowa 1 12 

4100 Oddział Kardiologii ul. Skarbowa 1 31 
12 68-76-240 

4106         Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego ul. Skarbowa 1 8 

4220 Oddział Neurologii ul. Skarbowa 1 19 
12 68-76-250 

4222 Pododdział Udarowy ul. Skarbowa 1 19 

4280 Oddział Reumatologii ul. Skarbowa 1 47 12 68-76-260 

4300 Oddział Rehabilitacji ul. Skarbowa 1 12 
12 68-76-260 

4306 Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej ul. Skarbowa 1 7 

4280 Oddział Reumatologii al. Focha 33 33 12 68-76-420 

4300 Oddział Rehabilitacji al. Focha 33 38 12 68-76-420 

4580 Oddział Ortopedii al. Focha 33 22 12 68-76-500 

4260 Oddział Anestezjologii al. Focha 33 2 
12 68-76-512 

4910 Blok Operacyjny al. Focha 33  

Poradnie 

Kod 

 resortowy 
Nazwa komórki Telefon 

0016 Ambulatorium Ogólne (nocna i świąteczna opieka zdrowotna) al. Focha 33 

12 68-76-460 

12 68-76-461 

1010 Poradnia Alergologiczna al. Focha 33 

1580 Poradnia Chirurgiczno-Ortopedyczna al. Focha 33 

1020 Poradnia Diabetologiczna al. Focha 33 

1030 Poradnia Endokrynologiczna al. Focha 33 

1050 Poradnia Gastroenterologiczna al. Focha 33 

1060 Poradnia Geriatryczna al. Focha 33 

1070 Poradnia Hematologiczna al. Focha 33 

1100 Poradnia Kardiologiczna al. Focha 33 

1222 Poradnia Leczenia Bólu al. Focha 33 

1220 Poradnia Neurologiczna al. Focha 33 

1300 Poradnia Rehabilitacyjna al. Focha 33 

1280 Poradnia Reumatologiczna al. Focha 33 

1080 Poradnia Immunologiczna ul. Batorego 3 
12 63-37-976 

1280 Poradnia Reumatologiczna ul. Batorego 3 
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Rehabilitacja ambulatoryjna 

Kod  

resortowy 
Nazwa komórki Telefon 

2300 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Skarbowa 1 
12 68-76-280 

1310 Dział Fizjoterapii ul. Skarbowa 1 

2300 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej al. Focha 33 12 68-76-454 

1310 Dział Fizjoterapii al. Focha 33 12 68-76-453 

 Krioterapia  12 68-76-452 

Zakłady, pracownie i inne komórki pomocnicze 

Kod  

resortowy 
Nazwa komórki Telefon 

 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 

12 68-76-302 

12 68-76-306 

7100 Pracownia Diagnostyki Immunologicznej ul. Skarbowa 1 

7100 Pracownie Diagnostyczne ul. Skarbowa 1 

7100 Pracownia Diagnostyczna al. Focha 33 

7130        Pracownia Serologii 

 Zakład Diagnostyki Obrazowej - rejestracja 12 68-76-310 

7244 Pracownia Densytometrii ul. Skarbowa 1 

12 68-76-310 7240 Pracownia RTG ul. Skarbowa 1 

7210 Pracownia USG ul. Skarbowa 1 

7220 Pracownia Tomografii Komputerowej ul. Skarbowa 1 12 68-76-311 

7250 Pracownia Rezonansu Magnetycznego al. Focha 33 12 68-76-416 

7240 Pracownia RTG al. Focha 33 12 68-76-416 

7210 Pracownia USG al. Focha 33 12 68-76-482 

7998 Pracownia Neurofizjologii ul. Skarbowa 1 12 68-76-324 

7998 Pracownia EKG ul. Skarbowa 1, al. Focha 33 12 68-76-321 

7910 Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego ul. Skarbowa 1 
12 68-76-319 

12 68-76-320 

7998 
Pracownia Prób Czynnościowych Narządu Krążenia, Hemodynamiki i 

Echokardiografii ul. Skarbowa 1, al. Focha 33 
12 68-76-323 

7998 Pracownia Spirometrii ul. Skarbowa 1, al. Focha 33 12 68-76-325 

4920 Apteka ul. Skarbowa 4 12 68-76-353 

 

W grudniu 2013 zakupiono Rezonans Magnetyczny w projekcie  

pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z adaptacją  

pomieszczeń oraz wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla  

w Krakowie”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  

Dyrekcja Szpitala nieustannie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości 

udzielanych świadczeń realizując inwestycje i zakupy w tym zakresie. W 2016 roku 

zakończono etap przygotowawczy zadania pn. „Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych  

i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1”. Program będzie obejmował 
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modernizację pomieszczeń 5 oddziałów, poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zakupy urządzeń  

i sprzętu podnoszącego standard opieki nad pacjentem. W 2016 roku zakupiono aparaturę medyczną do telemetrii, 

w 2017 zakupiono cyfrowy ultrasonograf z kolorowym Dopplerem ciągłym, śródoperacyjny aparat rentgenowski z 

ramieniem C oraz 9-cio osobowy ambulans sanitarny. 

 

Sukcesy, nagrody i wyróżnienia (2014-2017) 

 wrzesień 2017 rok – uzyskanie certyfikatu jakości Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 

 luty 2014 rok – pozytywna ocena w spełnianiu norm ISO 9001:2008, w lutym 2016 roku po przeprowadzeniu 

audytu recertyfikującego ISO Szpital uzyskał aktualizację certyfikatu na lata 2016-2019. 

 styczeń 2014 rok – wyróżnienie dla Lekarza Roku 2013 dla dr n. med. Andrzeja Kosiniaka-Kamysz Lekarz 

Roku w kategorii Lekarz specjalista, 

 styczeń 2014 rok – wyróżnienie dla Zespołu Przychodni Specjalistycznych Szpitala, 

Członkostwo w stowarzyszeniach  

 Polska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie, 

 Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia. 

Sale konferencyjne 

sala konferencyjna w Ośrodku 

Recepcyjno-Szkoleniowym,  

ul. Kapelanka 60. 

ok.80 osób 

Osoba kontaktowa:  

Marian Jasiński – Kierownik  

Ośrodka Recepcyjno-Szkoleniowego, 

tel. 12 26 61 285 

Sala konferencyjno-szkoleniowa  

przy al. Focha 33 
ok. 50 osób 

Kancelaria Dyrekcji Szpitala 

tel. 12 68 76 330 

Promocja zdrowia 

Szpital należy do Małopolskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Za promocję zdrowia w jednostce odpowiada 

Sekcja ds. Planowania, Analiz Ekonomicznych i Marketingu tel. 12 68-76-346, 12 68-76-347. 

Zespoły zadaniowe / komisje działające w jednostce 

 Zespół ds. Jakości, 

 Zespół ds. Medycznych, 

 Zespół i Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych, 

 Komitet Terapeutyczny, 

 Zespół ds. Etyki, 

 Zespół ds. Dydaktyki, 

 Zespół ds. Oceny Przyjęć. 

Projekty naukowe i badawcze  

 Badania kliniczne nad lekami, 

 Projekt pt. „Immune mechanisms of hypertension and vascular dysfunction – the search for New anti – 

hypertensive strategies”. 
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Dane teleadresowe 

Adres korespondencyjny:    ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków  

Telefony: 

   Centrala:           12 68-76-200  

   Sekretariat:       12 68-76-330,  

   Faks:                 12 68-76-331  

Adres e-mail:    szpital@dietl.krakow.pl 

Strona internetowa:    www.dietl.krakow.pl 

Kadra kierownicza 

Dyrektor: Andrzej Kosiniak-Kamysz 

Zastępca Dyrektora ds. Planowania i Marketingu – Barbara Kamysz 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych – Marcin Mikos 

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych / Główny Księgowy – Joanna Buczakowska-Brańka 

Przełożona Pielęgniarek – Mirosława Dzikowska 

Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac  – Renata Mickiewicz  

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – Zbigniew Grochowski 

 

 



Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu  
 

Misją Szpitala jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa  

w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego mieszkańcom 

województwa małopolskiego oraz wszystkim innym 

osobom przebywającym na obszarze działania Szpitala,  

z wykorzystaniem najnowocześniejszych dostępnych 

metod profilaktyki i promocji zdrowia, leczenia  

i rehabilitacji. Celem Szpitala jest wykonywanie działalności 

leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych oraz promocji zdrowia. 

 

Ogólne informacje o działalności jednostki 

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jest podmiotem leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą, działającym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Stanowi wyodrębniony 

organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu wykonywania działalności 

leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, a także w celu kształcenia osób 

przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego i doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób już ten 

zawód wykonujących. Szpital podejmuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 

zdrowia pacjenta. Oferuje usługi medyczne w zakresie: lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej, diagnostyki medycznej, rehabilitacji. Prowadzi również działalność w zakresie min. wynajmu 

pomieszczeń, dzierżawy urządzeń, sterylizacji pakietów.  

Historia 

Historia szpitala w Nowym Sączu datuje się od roku 1829 kiedy przy ul. Jana Długosza wybudowano zakład 

leczenia powszechnego. Zakład ten u schyłku XIX wieku był już budynkiem zniszczonym, ciasnym i nie 

spełniającym podstawowych wymogów sanitarnych. Zaplanowany na 40 łóżek mieścił 60, a nawet 80 chorych,  

co było zbyt małą ilością jak na potrzeby rozwijającego się miasta, którego ludność wzrastała głównie w związku  

z uruchomieniem Warsztatów Kolejowych oraz ze znacznym ożywieniem ruchu budowlanego i handlu.  

Aby zaradzić trudnej sytuacji władze podjęły decyzję o budowie szpitala, którą podjęto na początku 1905 roku.  

W rok później (1906 rok) stanął nowy szpital przy ul. Młyńskiej zaprojektowany na 92 łóżka i posiadający 

odpowiednie zaplecze.  

W nowym szpitalu powołano cztery oddziały: chirurgiczny, 

wewnętrzny, położniczy i zakaźny. W latach 1933-1934 zakład 

stale rozbudowywano, ostatecznie uzyskując  

40 łóżek zakaźnych i 20 łóżek na potrzeby gruźlicy, a w latach 

1936-1939 dobudowano piętrowy budynek administracyjno-

gospodarczy.  

W 1938 roku otrzymał nazwę Szpitala Powszechnego  

i był administrowany i finansowany przez władze powiatowe. 

W 1939 roku szpital posiadał 180 łóżek i odgrywał znaczną rolę 

w rozwoju sądeckiego lecznictwa, a podczas okupacji 

współpracował z ruchem oporu. Pod koniec lata 1949 roku stał się jednostką budżetową i otrzymał nazwę Szpitala 

Miejskiego, a w roku 1953 imię historycznego patrona Jędrzeja Śniadeckiego. Rozpoczęto remonty, modernizację 

i reorganizację, po której jednostka posiadała siedem oddziałów. Po przekazaniu przez władze miasta zabytkowego 

dworku w Dąbrowej koło Nowego Sącza, który zaadaptowano dla potrzeb oddziału gruźliczego, szpital dysponował 
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w 1950 roku 278 łóżkami. W tym samym roku rozpoczęto rozbudowę skrzydła wzdłuż budynku głównego, w efekcie 

której uzyskano 170 dodatkowych łóżek, powstał również budynek administracyjny, którego część wykorzystano 

na pracownię bakteriologiczną.  

Rozwój miasta i powiatu w okresie „eksperymentu sądeckiego” (od 1958 roku) przyczynił się do wzrostu 

zapotrzebowania na usługi szpitalne. W 1969 roku rozpoczęto nowe inwestycje, m.in. budowę  

5 - kondygnacyjnego skrzydła budynku głównego oraz wielu pomieszczeń zaplecza szpitalnego: kuchnię, pralnię, 

kotłownię, centralne ogrzewanie, centralną tlenownię.  

W 1975 roku Szpital Miejski otrzymał status Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz pełnił również funkcję 

zakładu opieki zdrowotnej dla własnego obwodu profilaktyczno-leczniczego, w skład którego weszły miasta: Nowy 

Sącz, Stary Sącz i najpierw 10, a później 11 gmin. Opiekę podstawową sprawowały od 1977 roku trzy miejskie 

przychodnie, które udzielały również pomocy ludności wiejskiej najbliższych gmin. W 1976 roku szpital posiadał 12 

oddziałów: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej, ginekologiczno-położniczy, pediatryczny, 

noworodków, neurologiczny, laryngologiczny, urologiczny, zakaźny, gruźliczy, intensywnej opieki medycznej, a w 

kolejnych latach powstał oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, chirurgii dziecięcej, stacja dializ z 

nefrologią. W latach 1976-1989 wzrosła liczba miejsc o 61 łóżek, a 

oddany do użytku w 1990 roku nowy budynek dla oddziału 

ginekologiczno-położniczego pozwolił na wzrost ilości miejsc do 

689.  

W kolejnych latach została zakupiona nowa aparatura 

rentgenowska oraz tomograf komputerowy. Od stycznia 1999 roku 

Szpital stał się Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej im. Jędrzeja Śniadeckiego. Decyzją Rady Polskiej Sieci 

Szpitali Promujących Zdrowie z dnia 15 marca 2002 roku zakład 

został przyjęty do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.  

W 2004 roku szpital zmienił nazwę na Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Szpital 

jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, działający w formie  samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i reguluje  

zobowiązania. Wpisany do rejestru Wojewody Małopolskiego oraz  Krajowego Rejestru Sądowego. Posiada status 

jednostki wyposażonej w osobowość prawną. Decyzją Rady Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie z dnia 15 

marca 2002 roku. Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu został przyjęty do Krajowej Sieci 

Szpitali Promujących Zdrowie. Do podstawowych zadań Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w 

Nowym Sączu należy podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia 

w zakresie działalności stacjonarnej obejmującej podstawową i specjalistyczną opiekę szpitalną oraz dializoterapię, 

działalności ambulatoryjnej obejmującej specjalistyczną opiekę zdrowotną, psychiatryczną opiekę zdrowotną oraz 

diagnostykę medyczną i rehabilitację, pomocy doraźnej. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez 

osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. 

Potrzeby zdrowotne pacjentów zaspokajane są z wykorzystaniem najnowocześniejszych dostępnych metod 

diagnostycznych i leczniczych. Fachowy i pomocniczy personel Szpitala dokłada wszelkich starań aby jakość i 

dostępność oferowanych świadczeń medycznych była na jak najwyższym poziomie oraz aby zawsze były 

respektowane w pełni prawa pacjenta. Obecnie w strukturze W Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w 

Nowym Sączu funkcjonuje 21 oddziałów szpitalnych, w tym 5 oddziały o profilu onkologicznym, Zespół Poradni 

Specjalistycznych w skład którego wchodzą 22 poradnie specjalistyczne, Dział Diagnostyki Obrazowej, Medyczne 

Laboratorium Diagnostyczne, a także Apteka Szpitalna i Ambulatorium Ogólne POZ.  

 

W 2013 roku został oddany Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 

w skład którego wchodzą następujące oddziały:  

 

 Oddział hematologiczny 
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Oddział prowadzi diagnostykę pełnego profilu chorób krwi, wykonuje biopsji i badanie morfologiczne szpiku, 

trepanobiopsje, badania immunofenotypowe i cytochemiczne. 

Posiada aparaturę medyczną: 

 cytometr przepływowy 

 mikroskop optyczny 

 analizatory hematologiczne i biochemiczne. 

Oddział diagnozuje i leczy pacjentów onkohematologicznych wymagających chemio i immunochemioterapii. 

Współpracuje ściśle z Kliniką Hematologii CM UJ w Krakowie, przygotowując chorych do wysokospecjalistycznych 

procedur terapeutycznych w tym przeszczepów. 

Cierpiący na przewlekłe schorzenia krwi mogą korzystać z opieki Poradni Hematologicznej działającej przy 

Oddziale, gdzie kontynuowane jest leczenie. 

 Oddział onkologii klinicznej 

Podstawowymi zadaniami Oddziału są: 

- diagnostyka i leczenie pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi, 

- podawanie chemioterapii w warunkach oddziału stacjonarnego i jednodniowego, 

- leczenie powikłań po chemioterapii i radioterapii, 

- całodobowa opieka pielęgniarska, 

- opieka psychologiczna, 

- prowadzenie działalności promującej zdrowie i profilaktykę zdrowotną, 

- przygotowanie pacjentów do samo opieki i samokontroli w warunkach obronnych. 

Ciągłość opieki zapewniona jest poprzez kierowanie pacjentów do leczenia w Poradni Onkologicznej. 

 Oddział ginekologii onkologicznej 

Przyjmowane są pacjentki zarówno za skierowaniem w celach diagnostycznych jak i leczniczych. Ważnym 

elementem w leczeniu kobiet jest wczesne rozpoznanie objawów choroby. Wczesna diagnoza powoduje to, iż 

schorzenie można wykluczyć, a w przypadku rozpoznania całkowicie wyleczyć. 

Oddział wyposażony jest w wysokiej jakości sprzęt medyczny umożliwiający diagnostykę i wykonywanie 

radykalnych zabiegów operacyjnych ginekologicznych i onkologicznych. Posiada możliwość kompleksowego 

leczenia onkologicznego z chemioterapią i radioterapią. 

 Oddział chirurgii onkologicznej 

Zakres operacji wykonywanych w Oddziale obejmuje: 

 nowotwory skóry i zmiany skórne „ podejrzane” wymagające weryfikacji, 

 guzy tkanek miękkich, 

 łagodne i złośliwe guzy sutka, 

 guzy łagodne i złośliwe tarczycy, 

 nowotwory żołądka, 

 nowotwory okrężnicy i odbytnicy, 

 nowotwory trzustki, wątroby i dróg żółciowych, 

 wykonywane są również zabiegi laparoskopowe. 

 Oddział radioterapii 

swoim działaniem obejmuje: 

- całodobowa profesjonalna opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami z schorzeniami 

nowotworowymi, obejmujące: 

 leczenie paliatywne 

 leczenie radykalne 

 leczenie skojarzone /radio-chemioterapia/  

- opieka psychologa 

- monitorowanie pacjentów podczas leczenia: 
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 informowanie pacjenta przed rozpoczęciem leczenia o sposobie działania radioterapii oraz jej 

potencjalnych skutkach ubocznych; 

 pomaganie pacjentowi w podjęciu świadomej zgody na leczenie; 

 rejestracja rodzaju powikłań, omówienie z pacjentem planu działania minimalizującego skutki 

pojawiających się odczynów; 

 przekazywanie pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnowania skóry podczas radioterapii; 

 w sytuacji występowania zaburzeń odżywiania związanych z brakiem apetytu pacjenta podczas 

radioterapii opracowanie z rodziną  optymalnego programu żywieniowego; 

 przeciwdziałanie skutkom xerostomii (suchość w jamie ustnej pojawiająca się pod wpływem naświetlania 

okolicy ślinianek); 

 w sytuacji pojawiających się u pacjenta trudności i bólu podczas połykania  dostosowanie diety do 

możliwości połykania pacjenta lub w sytuacjach bardziej nasilonych dolegliwości podawanie środków 

znieczulających lub przeciwbólowych (na zlecenie lekarza); 

 w sytuacji występujących nudności i wymiotów stosowanie środków przeciwwymiotnych zgodnie ze 

zleceniem lekarza oraz pomaganie pacjentowi w utrzymaniu higieny osobistej; 

 Zakład radioterapii 

Struktura Zakładu: 

Modelarnia - jest to miejsce gdzie wykonywane są unieruchomienia, takie jak maski termoplastyczne czy 

materace próżniowe, które mają na celu zapewnienie powtarzalności ułożenia pacjenta podczas 

napromieniania na aparacie. W trakcie wykonywania maski termoplastycznej pacjent leży na specjalnym stole, 

na badaną okolicę nakładany jest ciepły, wilgotny materiał termoplastyczny przypominający siatkę, który 

dopasowywany jest indywidualnie do kształtu ciała pacjenta. Po wyschnięciu masy otrzymujemy twardą 

maskę. Materac próżniowy jest to specjalny materac wypełniony granulatem, na którym układany jest pacjent, 

a następnie za pomocą kompresora stopniowo odsysane jest powietrze, co powoduje zbicie elementów 

wypełniających materac w twardą stabilną masę dopasowaną do ciała pacjenta. Poza unieruchomieniami w 

modelarni wykonuje się indywidualne osłony dla pacjenta, które powstają w trakcie procesu planowania 

leczenia. 

Pracownia Tomografii Komputerowej  

Aparat: tomograf komputerowy BRILLANS CT BigBore firmy PHILIPS z symulacją wirtualną LAP CARINA 

Przeznaczony do lokalizacji zmian nowotworowych, sprawdzenia geometrii pól terapeutycznych oraz kontroli 

ułożenia pacjenta (wirtualna symulacja). Energia wiązki promieniowania X : do 150 kV Osobami 

upoważnionymi do obsługi tomografu komputerowego w celach terapeutycznych są wyłącznie technicy 

elektroradiologii, którzy posiadają ważny certyfikat ochrony radiologicznej pacjenta. Jeżeli wymaga tego 

specyfika badania to pacjentowi zostaje podany kontrast na zlecenie lekarza za pomocą strzykawki 

automatycznej Optivantage TM DH firmy Mallinckrodt w celu dokładniejszej oceny badanego obszaru. 

Pracownia Symulatora  

Przez rozpoczęciem leczenia na aparacie Clinac, pacjent zostaje skierowany na resymulację na aparat Acuity. 

Tam zostaje sprawdzony plan leczenia, ktory zostal wczesniej przygotowany i opracowany przez fizyków 

medycznych. Resymulację przeprowadza technik elektroradiologii w obecności lekarza prowadzącego, która 

ma na celu sprawdzenie izocentrum (środek napromienianego obszaru ) z planu leczenia. W trakcie 

resymulacji pacjent układany jest przez technika elektroradiologii w pozycji terapeutycznej (maska lub inne 

unieruchomienia). W trakcie badania glowica aparatu Acuity obraca się nad stołem i wykonuje zdjęcia 

rentgenowskie, które następnie są nakładane i porównane z obrazami DRR z planu leczenia. Pod koniec 

resymulacji na skórze pacjenta zostaje zaznaczone izocentrum, za pomocą markera wodoodpornego w formie 

krzyżyków lub małych tatuaży w formie kropek, na podstawie którego pacjent układany jest później na aparacie 

terapeutycznym w czasie leczenia. 

Pracownia Planowania Leczenia  
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W pracowni planowania leczenia fizycy medyczni przygotowują indywidualnie dla każdego pacjenta plan 

leczenia w trójwymiarowym systemie planowania Eclipse na podstawie tomografii lokalizacyjnej. Pracownia 

wyposażona jest w 3 stacje Eclipse firmy Varian v.8.0. Proces planowania leczenia rozpoczyna się po 

otrzymaniu tomografii, na której lekarz specjalista radioterapii zaznacza organy krytyczne oraz obszary do 

napromieniania (PTV, CTV, GTV). Fizyk medyczny na podstawie audytu, w którym lekarz podaje dawkę oraz 

sposób frakcjonowania dobiera energię i geometrię wiązek oraz odpowiednie modyfikatory uzyskując 

akeptowalny rozkład dawki. Obecnie wykonujemy plany 3D (radykalne i paliatywne) dla wszystkich lokalizacji 

oraz IMRT dla lokalizacji głowa - szyja oraz miednic. 

Pracownia Akceleratorowa I, Pracownia Akceleratorowa II  

Zakład Radioterapii dysponuje dwoma przyspieszaczami liniowymi (akceleratorami) firmy Varian Clinac iX 

emitującymi promieniowanie fotonowe o energiach X6MV oraz X15MV oraz elektronowe o energiach E6MeV, 

E9MeV, E12MeV, E15MeV, E18MeV, E22MeV. Obydwa przyspieszacze wyposażone są w kolimatory 

wielolistkowe MLC ( Multileaf Colimator) pozwalające realizować terapie konformalne dowolnej lokalizacji oraz 

terapie IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy) w technice step and shot oraz sliding window. 

Napromienianie na aparatach Clinac iX odbywa się w specjalnych pomieszczeniach zwanych bunkrami. 

Pacjent układany jest przez techników na stole w pozycji terapeutycznej zgodnie z  planem leczenia 

sprawdzonego na resymulacji. W trakcie napromieniania pacjent przebywa sam w bunkrze, w którym znajdują 

się mikrofon, głośnik, kamera. Za pomocą tych urządzeń pacjent jest obserwowany w czasie trwania seansu 

przez techników. Podczas leczenia przy wyznaczonych frakcjach wykonywana jest kontrola ułożenia pacjenta 

poprzez zdjęcia portalowe lub CBCT przy użyciu OBI (On-Board Imager).  Podczas terapii fizycy medyczni 

wykonują dozymetrię in vivo przy użyciu diód półprzewodnikowych, której celem jest sprawdzenie zgodności 

dawki otrzymywanej przez pacjenta w trakcie terapii z dawką zaplanowaną w systemie planowania leczenia. 

Plany leczenia przygotowane w systemie Eclipse w technice IMRT sprawdzane są przez fizyków medycznych 

pod względem dozymetrycznym na akceleratorach przy użyciu matrycy wielodetektorowej (tzw. dozymetria 

pretreatment). 

Pracownia Fizyki Medycznej Zakładu Radioterapii – zakres działalności: 

 dozymetria wiązek fotonowych oraz elektronowych akceleratorów  Varian Clinac Ix 

 okresowa kontrola dozymetryczna oraz techniczna akceleratorów 

 kontrola procesu symulacji wirtualnej 

 kontrola symulatora 

 wykonywanie planów leczenia 3D wiązkami zewnętrznymi fotonowymi oraz  elektronowymi   

 weryfikacja poprawności realizacji radioterapii przy pomocy zdjęć portalowych CBCT, dozymetrii in vivo 

 pomiary oraz wprowadzanie danych do systemu planowania leczenia 

 przygotowywanie kart napromienienia 

 stosowanie techniki IMRT 

 administrowanie systemu ARIA oraz archiwum obrazów Zakładu Radioterapii 

Wyposażenie Pracowni Fizyki Medycznej: 

 3 stacje planowania leczenia ECLIPSE 

 2 zestawy  do dozymetrii in vivo IBA 

 2 dawkomierze Dosemeter 1 firmy IBA 

 2 komory typu Farmer FC65-P 

 2 Komory typu PPC05 

 Diody półprzewodnikowe dla wiązek fotonowych oraz elektronowych 

 Komory jonizacyjne typu cc13s ,   cc01 

 Dawkomierz Linacheck firmy oraz QUICK CHECK PTW do kontroli wydajności codziennej akceleratora 

 Matryca wielodetektorowa firmy IBA 

 Fantom wodny BLUE PHANTOM 2 oraz WP1D  z oprogramowaniem Omni Pro Accept 
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 Fantom płytowy PLEXI 

 Zródła kontrolne do komór jonizacyjnych 

 Fantom Iso CUBE 

 Barometry oraz termometry 

 Zestawy  RaySafe do kontroli OBI, tomografu oraz symulatora 

 Filmy Gafchromic do kontroli MLC 

 

NOWY SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

 
W dniu 30 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowywanego Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego sądeckiego szpitala. Głównym celem projektu pn:  „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego  z wydzieleniem miejsc intensywnej terapii  oraz rozbudowa Oddziału Anestezjologii i IT Szpitala 

Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  z doposażeniem” było zwiększenie dostępności  

i efektywności świadczonych usług medycznych oraz poprawa funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego Nowym Sączu poprzez jego rozbudowę, modernizację i 

doposażenie. W ramach projektu została wydzielona sala wstępnej intensywnej terapii z trzema stanowiskami.  

 
 

Oddziały szpitala 
 

Kod 

resortowy 

Nazwa oddziału Liczba łóżek 
Telefon Centrala 

18 443-88-77 /nr wew. 

4500 Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej   35 865 

4580 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej   48 922 

4501 Oddział Chirurgiczny dla Dzieci  15  835 

4220 Oddział Neurologiczny  
30  w tym 1 łóżko IOM 

i 4 łóżka przeznaczone 

na leczenie udarów 

 850 

4000 Oddział Chorób Wewnętrznych  52 w tym 4 łóżka IOM 974 

4000 Oddział Internistyczno-Kardiologiczny   40 w tym 4 łóżka IOK 859 

4610 Oddział Otolaryngologiczny  20 w tym 1 łóżka IOM 805 

4640 Oddział Urologiczny   16 955 

4401 Oddział Pediatryczny  30 848 

4270 Oddział Pulmonologii  35 821 

4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  13 872 

4700 Oddział Psychiatryczny   25 890 

4450 Oddział Ginekologiczno-Położniczy  48 729 

4421 Oddział Neonatologiczny z Intensywną Terapią  20 w tym 3 łóżka IOM  726 
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Kod 

resortowy 

Nazwa oddziału Liczba łóżek 
Telefon Centrala 

18 443-88-77 /nr wew. 

4340 
Oddział Chorób Zakaźnych  

(Dąbrowa 1 33-311 Wielogłowy) 
15 18 443-21-23 

4902 Szpitalny Oddział Ratunkowy 
12/obserwacyjne  

w tym 3 łóżka IOM 
512 

4070 Oddział Hematologiczny 
24 + 2 miejsca pobytu 

dziennego 
664 

4242 Oddział Onkologii Klinicznej 19 + 6 miejsc pobytu 

dziennego 
659 

4460 Oddział Ginekologii Onkologicznej 28 w tym 3 łóżka IOM 663 

4540 Oddział Chirurgii Onkologicznej 28 w tym 3 łóżka IOM 676 

4244 Oddział Radioterapii 28 639 

 

Poradnie specjalistyczne szpitala 

Kod 

resortowy 
Nazwa poradni / przychodni 

Telefon Centrala 
18 443-88-77 /nr wew. 

Adres* 
(w przypadku lokalizacji innej 

niż adres korespondencyjny) 

1220 Poradnia Neurologiczna  18 442-56-03 al. Wolności 49 

1450 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 18 442-59-88 pl. Kuźnice 1 

1070 Poradnia Hematologiczna  18 442-56-99 ul. Młyńska 5 

1100 Poradnia Kardiologiczna 18 442-57-41          ul. Młyńska 5 

1130 Poradnia Nefrologiczna  18 442-59-75 al. Wolności 49 

1280 Poradnia Reumatologiczna  18 442-56-16 al. Wolności 49 

1020 Poradnia Diabetologiczna  18 442-56-36 al. Wolności 49 

1610 Poradnia Otolaryngologiczna  18 443-56-21 al. Wolności 49 

1700 Poradnia Zdrowia Psychicznego   18 442-56-26 al. Wolności 49 

1701 Poradnia Zdrowia Psych. dla Dzieci i Młodzieży  Działalność zawieszona 

1405 Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci  18 442-57-18 pl. Kuźnice 1 

1500 Poradnia Chirurgii Ogólnej  18 442-56-16 al. Wolności 49 

1580 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  18 442-56-33 al. Wolności 49 

1587 Poradnia Preluksacyjna  18 442-56-33 al. Wolności 49 

1501 Poradnia Chirurgiczna dla Dzieci  18 442-59-18 al. Wolności 49 

1270 Poradnia Pulmonologiczna  18 442-56-09 al. Wolności 49 

1540 Poradnia Chirurgii Onkologicznej  18 442-56-31 ul. Młyńska 5 

1240 Poradnia Onkologiczna  18 442-56-20 ul. Młyńska 5 

1300 Poradnia Rehabilitacyjna  18 442-57-90 ul. Kazimierza Wielkiego 4 

1010 Poradnia Alergologiczna  18 442-56-01 al. Wolności 49 

1160 Poradnia Medycyny Pracy  Działalność zawieszona 

1310 Pracownia Fizjoterapii Ambulatoryjnej 18 442-57-90 ul. Kazimierza Wielkiego 4 

2700 Oddział Dzienny Psychiatryczny  18 442-56-28 al. Wolności 49 

1616 Poradnia Logopedyczna Działalność zawieszona 

1244 Poradnia Radioterapii 18 442-57-84 ul. Młyńska 5 
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Inne komórki organizacyjne szpitala 
Kod 

resortowy 
Nazwa komórki organizacyjnej 

Telefon Centrala 
18 443-88-77 /nr wew. 

Dział Diagnostyki Obrazowej, w tym: 

 

 

                    642 , ul. Młyńska 5 

 

7210 Pracownia Ultrasonografii 

7220 Pracownia Tomografii Komputerowej 

7242 Pracownia Mammografii 

7240 Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Nr 1 

7240 Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Nr 4 
                    719, Al. Wolności 49 

 

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, w tym: 

7120 Pracownia Mikrobiologii 894 

7100 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej 

866, ul. Młyńska 5 

Punkt pobrań badań - 714, ul. Młyńska 5 

Punkt pobrań badań - 766, Al. Wolności 49 

7130 Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi 914 

7150 Pracownia Histopatologii 932 

7140 Pracownia Cytologiczna 940 

4920 Apteka szpitalna 870 

4910 Blok Operacyjny 632 

7910 Pracownia Endoskopii 854 

3010 Ambulatorium Ogólne Podstawowej Opieki Zdrowotnej 516 

7960 Zakład Radioterapii parter 653, I piętro 769 

 

Nagrody i wyróżnienia 

 

Perła Medycyny 

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyny otrzymał 

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. 

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w Hotelu Gromada w Warszawie, 

podczas Wielkiej Gali Medycyny i Mazowieckiej Przedsiębiorczości. Wśród 

laureatów znalazło się 13 szpitali, wśród których nie zabrakło Naszego Szpitala. 

Sieć szpitali szkolących 

 20 czerwca 2017 r. podpisaliśmy porozumienie w sprawie podjęcia współpracy w zakresie utworzenia 

Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących. W gronie 11 największych podmiotów leczniczych z Województwa 

Małopolskiego znalazł się również nasz szpital – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Na 

podstawie podpisanego porozumienia, w szpitalach działających w ramach sieci, studenci i absolwenci 

Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum  odbywają się praktyki i staże studenckie.  

Certyfikaty 

ISO 9001:2008 
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Certyfikat oznacza, że szpital działa w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 

określającej szczegółowe zasady organizacji pracy i świadczenia usług. Zakres obowiązywania normy obejmuje 

świadczenie usług diagnostycznych oraz opieki leczniczo-pielęgnacyjnej dla chorych wymagających leczenia 

szpitalnego i ambulatoryjnego. W praktyce oznacza to, że szpital jest w stanie zapewnić taki standard usług, który 

jest zgodny z normą. Z punktu widzenia pacjentów oznacza to nic innego jak opiekę na dobrym poziomie 

organizacyjnym.  

 
 

Nagroda dla Dyrektora 

Na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka Radni miejscy podjęli decyzję o przyznaniu 

Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" dla dyrektora naszego szpitala - Artura Puszko. 

Najważniejsze inwestycje od 2004 roku, kiedy Artur Puszko objął stanowisko Dyrektora Szpitala: 

 Termomodernizacja budynków głównych Szpitala (2005 r.) 

 Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (2005 r.) 

 Uruchomienie Oddziału Psychiatrii (2005 r.) 

 Budowa Ośrodka Onkologicznego wraz z wyposażeniem, w tym Zakładu Radioterapii, Pracowni 

Cytostatyków, 

 Centralnej Sterylizatorni) (2007 – 2013) 

 Przebudowa lądowiska dla helikopterów (2011) 

 Budowa zapasowych zbiorników wody .(2013) 

 Utworzenie Pracowni Endoskopowej (2013) 

 Ucyfrowienie szpitala. (2010 – 2016) 

 Zakup nowego TK  (2013) 

 Wymiana agregatów prądu (2015) 

 Termomodernizacja Zespołu Poradni Specjalistycznych Al. Wolności  (2015) 

 Dostosowanie Oddziałów  

 Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna 

 Neurologia z wydzieleniem odcinka „udarowego” 

 Anestezjologia i IT 

 Chirurgia Ogólna i Naczyniowa 

 Internistyczno-Kardiologiczny 

Członkostwo w stowarzyszeniach 

 Polska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie,  

 Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia,  

 Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących. 

 

 

 

Sala konferencyjna 
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konferencyjna  około 25 miejsc ul. Młyńska 5 
Telefon kontaktowy: 

Sekretariat:18 443-78-47 

Promocja zdrowia 

Szpital należy do Małopolskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie, osoba do kontaktu: mgr, Anna Mółka,  

tel. 18 443-88-77 wew. 665, 671 

Zespoły zadaniowe / komisje działające w jednostce 

 Komitet Terapeutyczny Szpitala, przewodniczący: Dariusz Lupa, tel. 18 443-88-77, 

 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, przewodniczący: Ewa Szczypuła, tel. 18 443-21-23, 

 Komisja Sprawująca Nadzór nad Kształceniem Podyplomowym Lekarzy, przewodniczący: Janusz 

Reimschussl, tel. 18 442-59-79, 

 Zespół ds. Analizowania Przyczyn Zgonów, przewodniczący: Bogusław Latacz, tel. 18 443-88-77, 

 Komitet Transfuzjologiczny, przewodniczący: Urszula Kurnyta-Oleksy, tel. 18 443-88-77, 

 Zespół ds. postępowania pielęgniarskiego w zakresie edukacji i promocji zdrowia – Anna Migacz, tel.  

18 443-88-77 

 Zespół ds. Antybiotykoterapii, przewodniczący: Łucja Stec, tel. 18 443-88-77, 

 Zespół Oceny Przyjęć, przewodniczący: Bartłomiej Oruba,  tel. 18 443-88-77, 

 Zespół ds. leczenia żywieniowego, przewodniczący: Robert Gajewski, tel. 18 443 88 77, 

 Komisja ds. rozpatrywania skarg pacjentów dot. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, 

przewodniczący: Robert Witowski, Tel. 18 443-88-77, 

 Zespół Terapeutyczny, Robert Bakalarz, tel. 18 443-88-77. 

 

Dane teleadresowe 

Adres korespondencyjny: ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz 

Telefony: 

Centrala:     18 443-88-77 

Sekretariat: 18 443-78-47 

Faks:           18 443-86-01 

Adres e-mail: sns@pro.onet.pl 

Strona internetowa: www.szpitalnowysacz.pl 

Kadra kierownicza 

p.o. Dyrektora: mgr Lidia Zelek 

Naczelna Pielęgniarka – mgr Krystyna Nosal 

Główny Księgowy – mgr Tomasz Poręba 



Szpital Specjalistyczny  
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. 
 

 
 
Misją Szpitala Specjalistycznego  
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. 
jest kompleksowe i na wysokim poziomie 
zaspokajanie najbardziej złożonych potrzeb 
zdrowotnych pacjentów, przy zastosowaniu 
wysokospecjalistycznych technologii 
diagnostycznych i leczniczych oraz przy 
uwzględnieniu wysokiej efektywności 
wykorzystania posiadanych zasobów 
kadrowych i rzeczowych. 

 

 
 

Ogólne informacje o działalności jednostki 

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. to jeden z największych pod względem 

posiadanego potencjału szpital specjalistyczny w Małopolsce. 

W strukturze małopolskiego lecznictwa stacjonarnego szpital funkcjonuje od grudnia 1993 roku. Do dnia  

30 czerwca 2010 roku jako Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera (WSS), a począwszy od 

dnia 1 lipca 2010 roku jako jednoosobowa spółka Województwa Małopolskiego, która powstała w wyniku 

przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie (WSS). Proces przekształceniowy zainicjowano w 2009 roku  

w ramach rządowego programu pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 

stabilizujących system ochrony zdrowia” (tzw. Plan B). 

W rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego,  

Szpital jest wpisany pod nr 000000024512. Zgodnie z § 7 aktu założycielskiego „spółka jest podmiotem leczniczym 

w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej, wykonującym działalność leczniczą w sferze 

użyteczności publicznej”. Spółka utworzyła i prowadzi trzy przedsiębiorstwa pod nazwą: Szpital Specjalistyczny im. 

Ludwika Rydygiera sp. z o.o. – Lecznictwo Szpitalne; Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera sp. z o.o. – 

Lecznictwo Ambulatoryjne; Zakład Opieki Długoterminowej. 

Celem statutowym Szpitala jest udzielanie mieszkańcom Województwa Małopolskiego, a także mieszkańcom 

innych regionów kraju, najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych, połączonych z edukacją zdrowotną oraz 

działaniami w zakresie promocji zdrowia służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. 

Obecnie potencjał Szpitala stanowi baza: 638 łóżek szpitalnych na Oddziałach, 150 łóżek w Zakładzie Opieki 

Długoterminowej w Makowie Podhalańskim (zakład wchodzi w skład Szpitala począwszy od 2013 r.) oraz zespół 

ponad 1 280 pracowników. W strukturze Szpitala działają 22 Oddziały hospitalizujące średnio rocznie ponad 33,5 

tys. pacjentów oraz Zespół 25 Poradni przyszpitalnych w ramach których opieką ambulatoryjną objętych jest ponad 

140 tys. pacjentów rocznie. Ponadto Szpital udziela rocznie średnio ponad 23 tys. porad na SOR,  

a w opiece ambulatoryjnej – POZ pozostaje populacja ponad 8,5 tyś. pacjentów, którym rocznie udzielane są 

średnio ponad 30 tyś. porad. 

Obok działalności finansowanej ze środków publicznych (NFZ), Szpital świadczy także usługi odpłatne w postaci 

świadczeń komercyjnych (konsultacje specjalistyczne, diagnostyka, zabiegi, rehabilitacja oraz usługi 

towarzyszące), zapewniając kompleksowość świadczonych usług. 

Na terenie Szpitala działają oddziały o specjalnościach unikalnych w regionie: 
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 oddział kliniczny – Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 

 oddziały – Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Toksykologii i Chorób Wewnętrznych  

z Pododdziałem Detoksykacji, Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym, Chirurgii 

Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Oddział Oparzeń, w ramach Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-

Plastycznego, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Urazów Wielonarządowych, Ortopedii 

i Neuroortopedii, Centrum Radioterapii Amethyst. 

W ramach funkcjonującego Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Ginekologia Onkologiczną powstał Blok 

Porodowy, oferujący między innymi porody w znieczuleniu, porody rodzinne, sale matki z dzieckiem (system 

rooming in) i odwiedziny rodzinne, a także możliwość uczęszczania do szkoły rodzenia. Wyodrębniono również 

Pracownię Urodynamiki, wykonywane są w niej badanie urodynamiczne, przeznaczone dla pacjentek, u których 

występuje problem gubienia moczu. 

Ponadto w szpitalu działają poradnie specjalistyczne i liczne gabinety konsultacyjne o bogatym zapleczu 

diagnostycznym. Specjalistyczne badania i zabiegi wykonywane są miedzy innymi w: Zakładzie Diagnostyki 

Obrazowej, Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładzie Rehabilitacji (wyposażony w kriokomorę), Oddziale 

Dziennym dla Pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i po alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych, Centrum 

Zdrowia Psychicznego, Zakładzie Endoskopii, Zakładzie Transfuzjologii. W ramach Zakładu Diagnostyki 

Laboratoryjnej wykonywane są badania z zakresu analityki ogólnej, chemii klinicznej, hematologii i koagulacji, 

immunochemii, mikrobiologii, cytologii ginekologicznej, serologii grup krwi. 

Na terenie szpitala mieści się także Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki, gdzie wykonywane są zabiegi  

z zakresu kinezyterapii (np. ćwiczenia izometryczne), fizykoterapii (np. masaż podwodny – hydropowietrzny), 

elektrolecznictwa (galwanizacja, jonoforeza), balneologii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym, 

światłolecznictwa. Ponadto uruchomiono Całodobowe Pogotowie Oparzeniowe w ramach Małopolskiego Centrum 

Oparzeniowo-Plastycznego, zapewniające specjalistyczną opiekę dla pacjentów. Pacjenci bezpośrednio  

po oparzeniu mogą uzyskać pierwszą pomoc bez skierowania i niezależnie od rejonizacji. Następnie  

w zależności od wskazań, zostaną objęci opieką ambulatoryjną w Poradni Leczenia Oparzeń i Ran 

Przewlekłych/Chirurgii Plastycznej lub hospitalizowani w Oddziale Oparzeń/Chirurgii Plastycznej  

i Rekonstrukcyjnej. Opieka ta została wzbogacona o możliwość uczestnictwa w terapii hiperbarycznej w pierwszej 

w Małopolsce komorze hiperbarycznej (Ośrodek Terapii Hiperbarycznej) umożliwiającej leczenie wielu schorzeń 

nieinwazyjną i bezbolesną metodą za pomocą tlenu. 

Komora hiperbaryczna wchodzi w skład Małopolskiego Centrum 

Oparzeniowo-Plastycznego i Replantacji Kończyn umożliwiając 

leczenie wielu schorzeń metodą nieinwazyjną i bezbolesną za 

pomocą tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia. Jest to 

szansa dla wielu ciężko chorych pacjentów, u których 

konwencjonalne metody leczenia nie przyniosły pożądanych 

efektów lub leczenie to wymaga dodatkowego wzmocnienia z 

korzyścią dla chorego. Dostępność do zabiegów jest finansowana 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Profil pacjentów leczonych w 

Ośrodku jest różnorodny.  

Wskazania przewlekłe: trudno gojące się rany (m.in. w przebiegu 

stopy cukrzycowej, pourazowe), niedokrwienne ubytki skóry oraz przeszczepy skórne, martwica i zapalenie kości 

oporne na leczenie, popromienne uszkodzenie tkanek i narządów, zapalenie skóry i tkanki podskórnej, inne 

agresywne zakażenia, owrzodzenie odleżynowe oraz troficzne kończyn dolnych w przebiegu niewydolności żylnej, 

zapalenie mostka, stany po replantacji. 

Wskazania ostre: zatrucie tlenkiem węgla, methemoglobinemia, oparzenia II’>10% u dzieci, III’>20% u dorosłych, 

zatorowość powietrzna lub gazowa, choroba dekompresyjna, ostre niedokrwienie tkanek miękkich, urazy 
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mięśniowo-szkieletowe, zespoły zmiażdżeniowe, złamania otwarte, martwicze zakażenia tkanek miękkich 

(beztlenowe i mieszane), nagła głuchota. 

Ośrodek dysponuje 12 osobową komorą ZYRON 12 spełniającą wymogi ECHM. Pacjenci oddychają 100% tlenem 

w podwyższonym ciśnieniu przez maski do terapii hiperbarycznej lub w specjalnym hełmie w przypadku 

uszkodzenia okolic żuchwy po radioterapii. Dodatkowo istnieje możliwość prowadzenia terapii u chorych 

zaintubowanych i wentylowanych mechanicznie. Ośrodek dysponuje respiratorem mechanicznym Oxylog 1000  

z możliwością pracy w komorze hiperbarycznej, pompami strzykawkowymi Fresenius Pilote Hiperbaric 

przystosowanymi do pracy w warunkach podwyższonego ciśnienia, kardiomonitorem BENEVIW, pulsoxymetrem 

Mosimo RAINBOV SET RAD 57 (możliwość określenia poziomu hemoglobiny tlenkowej), przezskórnym 

oxymetrem Radiometr TCM 400. W ośrodku świadczeń udziela zespół lekarzy specjalistów anestezjologii  

i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Wszyscy lekarze ukończyli kurs medycyny nurkowej  

i hiperbarycznej zgodnie z zaleceniami ECHM/EDTC, dodatkowo kurs z patofizjologii nurkowania. Ponadto  

w ośrodku świadczeń udziela zespół pielęgniarek z tytułem magistra pielęgniarstwa, licencjatem pielęgniarstwa 

oraz specjalizacją z anestezji i intensywnej terapii oraz neonatologiczną. Wszystkie pielęgniarki ukończyły kurs 

medycyny nurkowej i hiperbarycznej zgodnie z zaleceniami ECHM/EDTC. Komorę obsługuje zespół techników 

posiadających certyfikaty operatora komory hiperbarycznej. Ośrodek zapewnia opiekę w godzinach 

popołudniowych i nocnych, w dni powszednie oraz niedziele i święta w ramach realizacji umowy na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych. 

Historia  

Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, władze miasta Krakowa postanawiają rozbudować sieć 

zamkniętych placówek medycznych. Wybór pada na Nową Hutę. Licząca wówczas blisko 170 tys. mieszkańców 

dzielnica  dysponuje tylko jednym przeciążonym obiektem tego typu tj. Szpitalem im. Żeromskiego, zwanym 

Szpitalem „A”. Planowany obiekt otrzymuje roboczą nazwę – Szpital „B”. 

10 marca 1972 r. zapada Uchwała Rady Ministrów w sprawie projektowania inwestycji. Firmą mającą stworzyć 

architektoniczną wizję nowego Szpitala zostaje Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt –Kraków”. 

Autorem projektu Szpitala „B” oraz jego założeń techniczno-ekonomicznych zostaje architekt Władysław Wichman, 

generalnym projektantem arch. Tadeusz Suwaj. Powstaje monumentalna budowla z piętnastoma kondygnacjami 

części wysokiej i czterema w części niskiej, na 16 hektarowej powierzchni. Najważniejsza dla Krakowa inwestycja 

lat siedemdziesiątych. 

Budowa zaczyna się 1 grudnia 1975 roku i po pierwszym ruchu koparki BOMBA. Autentyczna bomba lotnicza. 

Okazuje się że cały teren budowy Szpitala jest nafaszerowany bombami, minami i ładunkami wybuchowymi.  

Cały teren wymagał więc zabezpieczenia i interwencji saperskiej. Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa  

- przewidywany termin oddania Szpitala do użytku - grudzień 1985 roku. 

Realia stanu wojennego znacznie opóźniają budowę. Pierwszym pracownikiem Szpitala „B” zostaje inż. Adam 

Kubas, który w 1983 roku zostaje powołany na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. technicznych Szpitala.  

Do współuczestnictwa w projektowaniu Oddziałów, tworzenia  pierwotnych planów zakupu sprzętu i aparatury 

medycznej dopraszano (dziś już historyczne nazwiska) ówczesnych konsultantów medycznych reprezentujących 

różne dziedziny nauk medycznych m.in. Profesorów Juliana Blicharskiego, Zbigniewa Chłapa, Mieczysława 

Politowskiego, Janinę Markową, Marka Sycha, Jana Sznajda, Stanisława Grochala, Jana Madeja. 

1 lipca 1987 roku na stanowisko Dyrektora Szpitala zostaje powołany Andrzej Hydzik (1936 - 2002). 

Tworzone są zręby administracji Szpitala. Inwestycja Szpitala „B” nabiera tempa. W 1988 roku zostają powołani 

pierwsi Ordynatorzy kilku Oddziałów (naturalnie jeszcze w budowie): Dr Barbara Hoszowska – Rehabilitacja, 

Elżbieta Budzanowska – Dermatologia, Wiesław Piotrowski – Kardiologia, Olgierd Smoleński –Nefrologia,  

Andrzej Fałek – Otolaryngologia, Ewa Mańko – Neurologia, Zbigniew Piasecki – Urologia, Tadeusz Niedźwiedzki – 

Ortopedia, Artur Hartwich – Chirurgia Ogólna, Tadeusz Żelazny – Anestezjologia. Szpital zaczyna nabór 

pracowników medycznych. W większości absolwentów Akademii Medycznej czy szkół pielęgniarskich. 
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W 1989 roku rozstrzygnięto konkurs na nazwę Szpitala „B”, organizowany przez Gazetę Krakowską. Napłynęło 

wiele propozycji m.in. Boy-Żeleńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Jana Pawła II, Ludwika Rydygiera. Zbieg 

okoliczności – organizacja w Krakowie jubileuszowego zjazdu chirurgów polskich w stulecie towarzystwa 

spowodował, iż Szpital otrzymał nazwę im. L. Rydygiera. 

Przypadkowym gościem Zjazdu był wnuk słynnego chirurga Prof. Ludovico Rydygier. 

Ludwik Rydygier urodził się w 1850 roku w Dusocinie (pow. Grudziądzki). Studia medyczne ukończył w Berlinie  

i Grelsfaldzie. Jako pierwszy wykonał resekcję żołądka z powodu owrzodzenia. Wprowadził nową metodę 

chirurgicznego leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy za pomocą zespolenia żołądkowo-jelitowego. 

Zorganizował polską szkołę chirurgiczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, a potem Jana Kazimierza we Lwowie.  

W 1889 roku zwołał polskich chirurgów ze wszystkich zaborów – w nowym wzniesionym właśnie dzięki swym 

staraniom budynku katedry chirurgii w Krakowie przy ul. Kopernika – i założył Towarzystwo Chirurgów Polskich. 

Zmarł w 1920 r. Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. 

Rok 1989 staje się przełomowym w dziejach Szpitala. Rusza (pierwsza jaskółka działalności medycznej  

w Szpitalu) Ośrodek Szybkiej Diagnostyki z Poradnią Kardiologiczną, Pracownią Ultrasonograficzną, RTG, 

Poradnią Dermatologiczną. Obsadzono wszystkie stanowiska Ordynatorskie i Pielęgniarek Oddziałowych. 

Odnotowano pełne obsady lekarskie w Oddziałach: chorób wewnętrznych, kardiologii, nefrologii, laryngologii; w 

trakcie naboru pozostają pozostałe Oddziały oraz całe zaplecze techniczne i usługowe (Kuchnia, Pralnia itp.). Trwa 

wyposażanie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną. 

W 1992 roku zakończono prace budowlane w pomieszczeniach: Rehabilitacji, Laboratoriach, RTG, Bloku 
Operacyjnym, Trakcie Porodowym, Zakładzie Patomorfologii oraz obiekty techniczne: podstacje cieplne, 
rozdzielnie energetyczne, maszynownie klimatyzacyjne, hydrofornię, agregatownię. Rusza Stacja Dializ.  
20 grudnia 1993 roku następuje uroczyste otwarcie Szpitala. 
Ówczesny premier Waldemar Pawlak nazwał ten dzień „prezentem bożonarodzeniowo-noworocznym dla 
krakowian”. Otwarcia dokonał Wojewoda Krakowski Tadeusz Piekarz i Metropolita kard. Franciszek Macharski. 
Pacjentom przekazano 5 Oddziałów ulokowanych w części wysokiej Szpitala, od 11 piętra trzy piętra w dół, tj.   
Oddziały: Rehabilitacji, Chorób Wewnętrznych, Hematologii, Nefrologii i Dermatologii. 

W lipcu 1994 roku otwarto Oddział Kardiologii i sukcesywnie w następnych miesiącach: Oddziały Okulistyki, 
Otolaryngologii, Chemioterapii, Neurologii, Psychiatrii. 

20 czerwca 1996 r. – wpis do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej – formalny termin rozpoczęcia działalności 
medycznej Szpitala. 
14 lutego 1997 r. otwarto: Oddział Chirurgii Ogólnej z Ordynatorem dr Arturem Hartwichem, Oddział Anestezjologii 
i IT z Ordynatorem dr Tadeuszem Żelaznym, Blok Operacyjny z Kierownikiem Ewą Leśniak, Centralną Sterylizację 
z Kierownikiem Marią Łojek, Zakład Endoskopii z Kierownikiem dr Jerzym Marecikiem. 
W uroczystości wzięli udział znamienici goście: Jacek Majchrowski – ówczesny Wojewoda Krakowski, Kardynał - 
Franciszek Macharski, Prof. Tadeusz Popiela, Prof. Antoni Dziatkowiak oraz liczne grono polityków i tuzów 
krakowskiej medycyny. Prasa odnotowała, iż całe zaplecze chirurgiczne i anestezjologiczne w Szpitalu wraz 
zapleczem tzw. „usługowym” (Centralna Sterylizacja, Endoskopia) jest jednym z najnowocześniejszych w kraju. 

Szpitalem kierowali kolejno: 

 Dr Andrzej Hydzik 
1.07.1987 r. do 30.06.2001 r. Dyrektor Naczelny 

 Dr Krzysztof Kiciński 
1.07.2001 r . do 30.11.2005 r. Dyrektor Naczelny 

 Dr Krzysztof Kłos 
1.12.2005 r. do 03.07.2011 r. 
1.12.2005 r. do 03.07.2011 r. Prezes Zarządu 
1.12.2005 r. do 31.10.2011 r. Dyrektor Naczelny 

30 czerwca 2010 r. następuje likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. 

W ramach rządowego programu oddłużeniowego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego  

w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” na podstawie Uchwały Nr XLI/669/10 Sejmiku Województwa 
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Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie, z dniem 1 kwietnia 2010 r. wszczęta 

została likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie. Procedura likwidacyjna zakończyła działalność medyczną zakładu 

z dniem 30 czerwca 2010 roku. 

1 lipca 2010 r. – powołanie jednoosobowej spółki prawa handlowego: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika 

Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. 

Z dniem 1 lipca 2010 roku realizację zadań objętych zakresem działania likwidowanego Zakładu zapewnia 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzony przez jednoosobową spółkę Województwa Małopolskiego 

działającą pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, którą kieruje i reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu – mgr Wojciech Szafrański. 

Oddziały 
Kod 

resortowy 
Nazwa oddziału Liczba łóżek Telefon 

4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 13 12 646-85-89 

4240 Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym 39 12 646-86-34 

4500 Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 40 12 646-89-72 

4630 Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (kliniczny) 32 12 646-88-36 

4000 Oddział Chorób Wewnętrznych 51 12 646-86-56 

4200 Oddział Dermatologii 12 12 646-87-67 

4450 Oddział Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną 40 12 646-89-26 

4070 
Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem 
Dziennym 

64 12 646-84-20 

4100 Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych 33 12 646-88-77 

- 
Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji 
Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej: 

- 12 646-82-91 

4550 Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 7 12 646-82-91 

4554 Oddział Oparzeń 8 12 646-82-91 

 Ośrodek Terapii Hiperbarycznej - 12 646 8 648 

4421 Oddział Neonatologii 14 12 646-85-90 

4220 / 4222 
Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów 
Mózgu 

20 
17 

12 646-85-78 

4610 Oddział Otolaryngologii 28 12 646-83-60 

4600 Oddział Okulistyki 20 12 646-88-11 

4700 Oddział Psychiatrii 37 12 646-87-33 

4306 / 4300 
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej  
z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 

40 
7 

12 646-85-19 

4150 / 4740 
Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem 
Detoksykacji 

17 
10 

12 646-84-04 

4640 Oddział Urologii 26 12 646-87-64 

4580 Oddział Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii 32 12 646-85-42 

4580 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 30 
12 646-83-16 
12 646-89-90 

4244 Oddział Radioterapii 29 12 646-85-47 

4902 Oddział Ratunkowy (SOR) 6 12 646-86-80 
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Poradnie 
Kod 

resortowy 
Nazwa poradni / przychodni Telefon 

1500 Poradnia Chirurgii Ogólnej 12 646-87-15 

1580 Poradnia Ortopedii i Neuroortopedii 12 646-86-59 

1580 Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 12 646-84-61 

1300 Poradnia Rehabilitacyjna 12 646-85-68 

1100 Poradnia Kardiologiczna i Chorób Wewnętrznych 12 646-82-26 

1240 Poradnia Onkologiczna 12 646-82-32 

1421 Poradnia Neonatologiczna 12 646 -87-97 

1450 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 12 646-83-29 

1600 Poradnia Okulistyczna 12 646-89-63 

1200 Poradnia Dermatologiczna 12 646-83-53 

1220 Poradnia Neurologiczna 12 646-85-29 

1220 Poradnia Stwardnienia Rozsianego 12 646-85-29 

1640 Poradnia Urologiczna 12 646-84-29 

- Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne : 12 646-87-59 

1554 Poradnia Leczenia Oparzeń i Ran Przewlekłych 12 646-87-59 

1550 Poradnia Chirurgii Plastycznej 12 646-87-59 

1150 Poradnia Toksykologii i Chorób Wewnętrznych 12 646-86-79 

1610 Poradnia Otolaryngologii 12 646-84-31 

1506 Poradnia Proktologiczna 12 646-84-29 

1616 Poradnia Logopedyczna 12 646-85-68 

1070 Poradnia Hematologiczna 12 646-87-74 

1740 Poradnia Leczenia Uzależnień 12 646-83-17 

1700 Poradnia Zdrowia Psychicznego 12 646-81-06 

1630 Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 12 646-87-91 

1244 Poradnia Radioterapii 12 646-134,135 

0010 Poradnia Lekarza Rodzinnego (POZ) 12 646-85-31 

1240 Poradnia Onkologiczna w Makowie Podhalańskim 33 874-90-71 

1450 
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna w Kocmyrzowie - 
Luborzycy 

12 387-10-99 

0011 
Poradnia Lekarza Rodzinnego (POZ) w Kocmyrzowie - 
Luborzycy 

12 387-10-99 

Inne komórki organizacyjne 

Kod 
resortowy 

Nazwa komórki organizacyjnej Telefon 

2300 Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki 12 646-83-05 

7200 Zakład Diagnostyki Obrazowej 
12 646-86-54 
12 646-87-62 

7210 Pracownia USG - 
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Kod 
resortowy 

Nazwa komórki organizacyjnej Telefon 

7240 Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej - 

7220 Pracownia Tomografii Komputerowej - 

7250 Pracownia Rezonansu Magnetycznego - 

7242 Pracownia Mammografii - 

7100 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 
12 646-87-62 
12 646-82-55 

7910 Zakład Endoskopii 12 646-83-04 

7500 Ośrodek Terapii Hiperbarycznej 12 646-86-48 

4930 Centralna Sterylizacja 12 646-88-06 

4920 Apteka Szpitalna 12 646-83-59 

9000 Ośrodek Zwalczania Zakażeń Szpitalnych 12 646-83-11 

- 
Dział Koordynacji Opieki 
- biuro przyjęć nagłych 
- biuro przyjęć planowanych 

12 646-81-66 
12 646-86-13 
12 646-89-86 

- 
Dział Komercji, Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej  
(Biuro Obsługi Pacjenta Komercyjnego) 

12 646-86-49 

1310 Zakład Rehabilitacji 12 646-86-46 

8520 Zakład Transfuzjologii 12 646-86-07 

7960 Zakład Radioterapii 12 340-91-34 

7962 Zakład Brachyterapii 12 340-91-35 

8500 Pracownia Serologii – Bank Krwi 12 646-82-42 

4910 Blok Operacyjny 12 646-86-77 

5160 / 5170 Zakład Opieki Długoterminowej 33 874-90-71 

2300 
Oddział Rehabilitacji Dziennej dla Pacjentów ze 
Stwardnieniem Rozsianym oraz po Alloplastyce Stawu 
Biodrowego i Kolanowego 

12-64-68-805 

 

Sukcesy, nagrody i wyróżnienia (2015-2017) 

 I miejsce w województwie małopolskim w Rankingu Szpitali „Bezpieczny Szpital 2015” prowadzonym przez 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Redakcję „Rzeczpospolitej”, w kategorii szpitali 

niezabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych (IX miejsce w skali kraju), 

 Spółka posiada następujące certyfikaty: 

 Certyfikat akredytacyjny - potwierdzający spełnienie przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika 

Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego, 

 Certyfikat ISO na zgodność z normą 9001:2008, 

 Certyfikat ISO na zgodność z normą 14001:2004, 

 Certyfikat ISO na zgodność z normą ISO / IEC 27001:2013. 

 

Sale konferencyjne 

sala konferencyjna  

w budynku 
ok.150 osób 

sala wyposażona jest  

w rzutnik pisma, rzutnik multimedialny, 

rzutnik slajdów, tablica magnetyczna, 

TV i Video, duży ekran 

Telefon kontaktowy:  

12 646-86-52 

mgr inż. Janusz Wach 
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Promocja zdrowia 

Szpital realizuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) w zakresie bezpłatnych profilaktycznych 

programów zdrowotnych w zakresie: 

 program profilaktyki raka szyjki macicy, skierowany dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 

3 lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego. Program realizowany jest przez Poradnię 

Ginekologiczno-Położniczą, 

 program profilaktyki raka piersi, skierowany do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które nie miały wykonywanej 

mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Program realizowany jest w Poradni Chirurgii Ogólnej, 

 bezpłatny program profilaktyczny: prewencja otyłości, cukrzycy typu II, nadciśnienia i miażdżycy finansowany 

przez Urząd Miasta Krakowa. Program jest realizowany w Poradni Lekarza Rodzinnego (POZ). Badania 

przeznaczone są dla mieszkańców Krakowa (w wieku do 25 roku życia),którzy nie uczestniczyli dotąd  

w programie, 

 program przesiewowych badań jelita grubego jest elementem Narodowego Programu Zwalczania Chorób 

Nowotworowych. W ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego Szpital Specjalistyczny,  

im. Ludwika Rydygiera w Krakowie prowadzi bezpłatne badania kolonoskopii u pacjentów po 40. roku życia.  

 Szpital posiada także umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia pozwalającą na leczenie chorych objętych 

programami lekowymi i terapeutycznymi. 

 

Specjalistyczną opiekę znajdą tu pacjenci zakwalifikowani do programów lekowych takich jak:   

Choroby onkologiczne: 

– leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST). 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale / Poradni Onkologii Klinicznej. 

– leczenie zaawansowanego raka jelita grubego. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Onkologii Klinicznej. 

– leczenie raka wątrobokomórkowego. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale / Poradni Onkologii Klinicznej. 

– leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale / Poradni Onkologii Klinicznej. 

– leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Onkologii Klinicznej. 

– leczenie mięsaków tkanek miękkich. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Onkologii Klinicznej. 

– leczenie raka piersi. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale / Poradni Onkologii Klinicznej. 

– leczenie raka nerki. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale / Poradni Onkologii Klinicznej. 

– leczenie chłoniaków złośliwych. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z 

Pododdziałem Dziennym. 

– leczenie przewlekłej białaczki szpikowej. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z 

Pododdziałem Dziennym. 
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– leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (Ph+). 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z 

Pododdziałem Dziennym. 

– leczenie beksarotenem ziarniaka grzybiastego lub zespołu sezaryego. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z 

Pododdziałem Dziennym. 

– leczenie czerniaka złośliwego skóry.  

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale / Poradni Onkologii Klinicznej. 

– leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Onkologii Klinicznej. 

– leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo 

zaawansowanej chorobie. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Onkologii Klinicznej oraz na Oddziale 

Radioterapii. 

– lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z 

Pododdziałem Dziennym. 

– leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.  

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale / Poradni Onkologii Klinicznej. 

– leczenie zaawansowanego raka żołądka. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Onkologii Klinicznej. 

 leczenie odpornych i nawrotowych postaci chłoniaków. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z 

Pododdziałem Dziennym. 

– leczenie nie drobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Onkologii Klinicznej. 

– leczenie czerniaka skóry debrafenibem.  

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale / Poradni Onkologii Klinicznej. 

 leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z 

Pododdziałem Dziennym. 

– leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka 

jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Onkologii Klinicznej. 

 leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i 

nadpłytkowości samoistnej. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych  

z Pododdziałem Dziennym. 

 leczenie Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów 

mielodysplastycznych 

 niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej 

delecji 5q 
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Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych  

z Pododdziałem Dziennym. 

– leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Onkologii Klinicznej. 

 Choroby nieonkologiczne: 
– leczenie choroby Gaucher'a na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Podoodziałem Dziennym, 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych  

z Pododdziałem Dziennym. 

– leczenie stwardnienia rozsianego, 

– leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko 

rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu  

z Pododdziałem Udarów Mózgu. 

 leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu  

z Pododdziałem Udarów Mózgu. 

 leczenie neurogennej nadkreatywności wypieracza. 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Urologii. 

 leczenie newoaskularnej wysiękowej (postaci) zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). 

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale / Poradni Okulistyki. 

W Oddziale Neurologii realizowany jest program w ramach, którego leczeni są pacjenci chorzy na stwardnienie 

rozsiane. W Zakładzie Endoskopii realizowany jest „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” 

Ministerstwa Zdrowia, zadanie pn.: „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita 

grubego” (badania kolonoskopowe). 
 

Projekty naukowe i badawcze (2015-2017) 

1. Zakład Endoskopii 

 PPD „Wieloośrodkowe randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone metodą ślepej próby badanie 

fazy 3, mające na celu określenie zdolności wywoływania oraz podtrzymywania odpowiedzi klinicznej i 

remisji przez MLN0002 u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką chorobą Leśniewskiego- Crohna.” 

 Program poszerzonego dostępu do leku Entyvio (wedolizumabu podawanego dożylnie)  

w wypadkach wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniewskiego – Crohna. 

2. Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu 

 KCR S.A.. (Teva Pharmaceutical Industries, Ltd) MS-LAQ-301E- "Międzynarodowe, wieloośrodkowe 

otwarte badanie kliniczne z jednym schematem leczenia, będące przedłużeniem badania MS-LAQ-301E 

(ALLEGRO), prowadzone w celu oceny długoterminowego bezpieczeństwa, tolerancji oraz wpływu na 

przebieg choroby preparatu laquinimod w dawce 0,6 mg, podawanego doustnie pacjentom z rzutowo- 

remisyjną postacią stwardnienia rozsianego. 

 KCR S.A.. (Teva Pharmaceutical Industries, Ltd) MS-LAQ-302E- Międzynarodowe, wieloośrodkowe 

otwarte badanie kliniczne z jednym schematem leczenia, będące przedłużeniem badania MS-LAQ-302E 

(BRAVO), prowadzone w celu oceny długoterminowego bezpieczeństwa, tolerancji oraz wpływu na 

przebieg choroby preparatu laquinimod w dawce 0,6 mg, podawanego doustnie pacjentom z rzutowo- 

remisyjną postacią stwardnienia rozsianego 

3. Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym 

 Quintiles (Astra Zeneca) D8480C00013- "Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, 

wieloośrodkowe badanie fazy II/III porównujące skuteczność Cediranibu (Recetin™, AZD2171)  

w połączeniu z 5- fluorouracylem, Leucovoryną i Oxaliplatyną (FOLFOX) do skuteczności Bevacizumabu 

w połączeniu z FOLFOXEM u pacjentów z nieleczonymi wcześniej przerzutami raka okrężnicy i 
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odbytnicy". 

 Gilaed GS-US-295-0203- Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy II, 

oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu GS-664 wraz ze schematem FOLFIRI 

jako terapii drugiego rzutu u pacjentów z przerzutowym gruczolakiem jelita grubego z mutacją genu 

KRAS,u których doszło do progresjichoroby po zastosowaniu terapii pierwszego rzutu zawierającej 

oksaliplatynę i fluoropirymidynę.   

 ERGOMED CLINICAL RESEARCH Ltd- TLC 177.6- Randomizowane, otwarte badanie 

biorównoważności  i bezpieczeństwa iniekcji chlorowodorku doksorubicyny w postaci liposomalnej  

z zastosowaniem metody naprzemiennej (crossover) u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika.- 

 PRA (Pharmaceutical Research Associates Sp. z o.o.)- RGB-02-101- Wielokrotne badanie obejmujące 

podawanie stałej dawki w celu porównania skuteczności i bezpieczeństwa leku RGB-02 oraz leku 

Neulasta® u pacjentów poddawanych chemioterapii wywołującej neutropenię. 

 Weyth Pharmaceuticals Inc.- 3066K1-3311-WW- Pfizer- PARAXEL- B1771006- Otwarte, randomizowane 

badanie kliniczne fazy IIIb porównujące bewacizumabem (Avastin®) w skojarzeniu z temsyrolimusem 

(Torosil®) z bewacizumabem (Avastin®) w skojarzeniu z interferonem alfa (Roferon®) w pierwszej linii 

leczenia chorych na zaawansowanego raka nerkokomórkowego. 
 

4. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 

 Bonne Sante- SPh/01/2014- Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone w grupach równoległych, 

otwarte badanie kliniczne porównujące bezpieczeństwo stosowania badanego produktu leczniczego 

Enoxaparin Sodium 40 z produktem referencyjnym Clexane w zapobieganiużylnej chorobie zakrzepowo-

zatorowej (ŻChZZ) u pacjentów poddawanych dużym operacjom ortopedycznym stawu kolanowego. 

 CartiHeal- CLN0019- Ocena efektu zastosowania implantu Agili-C™ w procesie leczenia uszkodzeń 

chrzęstnych i chrzęstno-kostnych – badanie CLN0019. 

 EP-DICLO/2G-01-2015/ Phidea Group S. r. I. „Randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, 

trzyramienne badanie kliniczne mające na celu ocenę, czy testowany Diklofenak – 2% żel wykazuje co 

najmniej taką samą skuteczność i bezpieczeństwo stosowania jak wybrany jako referencyjny oryginalny 

Diklofenak -2% żel oraz iż oba te leki wykazują swoją wyższość nad placebo w zwalczaniu objawów 

bólowych spowodowanych ostrymi urazami/kontuzjami stawów, mięśni, więzadeł i ścięgien”. 

 BAYER AG – ocena bezpieczeństwo i skuteczności leku BAY 1213790 u pacjentów poddawanych 

całkowitej artroplastyce stawu kolanowego. 

 PRONOMOS – wieloośrodkowe, randomizowane podwójne zaślepione badanie III b fazy mające na celu 

ocenę bezpieczeństwa i skuteczności rivaroxabanu (10 mg) w porównaniu do enoxaparyny (4000IV) w 

profilaktyce zastawności żylnej związanej z zabiegami ortopedycznymi innymi niż poważne. 

 GRUNENTHAL GMBH – Otwarte  badanie oceniające bezpieczeństwo kwasu neridronowego, 

podawanego dożylnie pacjentom z algodystrofią (CRPS). 
 

5. Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym 

 Novartis- Nieinterwencyjne badanie obserwacyjne dotyczące odpowiedzi molekularnej u pacjentów  

z CML-CP otrzymujących leczenie drugiej linii z użyciem leku Tasigna zgodnie z zarejestrowanym 

wskazaniem. 

 PLAG-AML1/2016/ PALG „Prospektywne, wieloośrodkowe badanie kliniczne grupy PALG porównujące 

skuteczność dwóch standardowych terapii indujujących (DA-90 vs DAC) i dwóch standardowych 

chemioterapii reindukujących (FLAG-IDA vs CLAG-M) u chorych na AML ≤60 r. ż.”. 
 

 

 

6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

 Hamilton Health Sciences Corporation - MANAGE (Leczenie uszkodzenia mięśnia sercowego po zabiegu 
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pozasercowym). 

7. Oddział Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną 

 Mundipharma Research GmbH „Randomizowane, wieloośrodkowe badanie prowadzone metodą 

podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą substancję czynną oraz grupą kontrolną 

otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa MR308 w leczeniu ostrych 

stanów bólowych po operacji histerektomii brzusznej przy znieczuleniu ogólnym (STRADOM2)” - MR308-

3502/. 

8. POZ 

 UJ CM – „Wczesne zapobieganie powikłaniom cukrzycy u osób z hiperglikemią w Europie (ePredice). 

9. Oddział Urologii 

 Zavabte Therapeutics – Wielośrodkowe, randomizowane podwójnie zaślepione badanie porównawcze 

oceny bezpieczeństwa i efektywności ZTI-01 w stosunku do piperacyliny / tazobaktam w leczeniu 

powikłanych infekcji gróg moczowych (w tym ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek) u dorosłych 

hospitalizowanych pacjentów. 

Dane teleadresowe 

Adres korespondencyjny:    os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków 

Telefony: 
   Centrala:            12 646-80-00 
   Sekretariat:        12 646-85-02 
   Faks:                  12 646-89-30 

Adres e-mail:    rydygier@rydygierkrakow.pl 

Strona internetowa:    www.szpitalrydygier.pl 

 

Zarząd: 

Prezes Zarządu – Wojciech Szafrański 

Dyrektorzy: 

ds. Lecznictwa – Małgorzata Raźny 

ds. Infrastruktury i Techniki Medycznej – Katarzyna Mucharska 

ds. Pielęgniarstwa i Jakości – Zofia Foryś 
 

Główny Księgowy – Anna Drobniak 

Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Ewa Januszewska 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – Ewa Wojtas 

  

http://www.szpitalrydygier.pl/
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Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 
 

 

Ochrona życia i zdrowia pacjentów poprzez działania 
obejmujące diagnozowanie i leczenie, pielęgnowanie  
i rehabilitację oraz edukację i promocje zdrowia. 
Wdrażanie nowych technik diagnostycznych 
i terapeutycznych oraz podnoszenie kwalifikacji 
personelu medycznego dla utrzymania i pogłębiania 
wiodącej pozycji na rynku usług medycznych  
w regionie. Poszanowanie godności pacjenta, 
wzajemny szacunek i partnerstwo w kontaktach z nim. 
 

 

 

Ogólne informacje o działalności jednostki 

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza  SP ZOZ w Tarnowie jest największą placówką lecznictwa zamkniętego  

we wschodniej części Województwa Małopolskiego. Prowadzi lecznictwo zamknięte na 713 łóżkach (w tym:  

16 Szpitalny Oddział Ratunkowy i 24 stanowiska noworodkowe na Oddziale Noworodków z Pododdziałem 

Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka). Większość łóżek szpitalnych to łóżka o charakterze ostrym, 

z 22 oddziałów 11 ma charakter zabiegowy. Szpital przyjmuje głównie pacjentów z terenu miasta Tarnowa oraz 

powiatów: ziemskiego tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego oraz części powiatu bocheńskiego i terenów 

przygranicznych należących obecnie do Województwa Podkarpackiego 

tj. części powiatów: Dębica, Mielec i Jasło. Jednostka prowadzi  

23 Specjalistyczne Poradnie Konsultacyjne, w których udzielane są 

świadczenia ambulatoryjne dla pacjentów leczonych w oddziałach 

szpitalnych, pacjentów kierowanych przez lekarzy POZ, a także 

kierowanych przez lekarzy innych placówek leczniczych. Na rzecz 

podstawowej działalności Szpitala pracują: Blok Operacyjny, Dział  

Diagnostyki Obrazowej, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, Centralna 

Pracownia Endoskopii, Zakład Patomorfologii, Zakład Rehabilitacji 

Leczniczej, Centralna Sterylizatornia, Apteka Szpitalna. Intensywnie 

rozwijana jest neurochirurgia, kardiologia inwazyjna oraz leczenie 

onkologiczne. Zakres świadczeń poszerzono o stacjonarne leczenie 

osób z schorzeniami z zakresu zdrowia psychicznego. 

Historia 

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w dniu 15 listopada 1993 roku przyjął pierwszego pacjenta na Oddział 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Do końca 1993 roku uruchomiono jeszcze 8 oddziałów tj.: Neurologii, 

Okulistyki, Laryngologii, Dziecięcy, Wewnętrzny I z Ośrodkiem Dializ, Chirurgii Ogólnej, Urologii i Kardiologii 

– razem 339 łóżek i 14 stanowisk do hemodializy. W 1994 roku zwiększono liczbę łóżek do 415, a w 1995 roku 

uruchomiono kolejne oddziały: II Wewnętrzny i Ostrych Zatruć, Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział 

Noworodków. W 1996 roku otwarty został Oddział Neurochirurgii i Chirurgii Dziecięcej. W maju 2002 roku 

uruchomiono Szpitalny Oddział Ratunkowy (16 łóżek), a jesienią Oddział Chemioterapii (20 łóżek) i Poradnię 

Onkologiczną. W 2005 roku otwarto Oddział Rehabilitacji oraz Ośrodek Leczenia Uzależnień  

i Współuzależnienia. 

Dzięki wsparciu wojewódzkich władz samorządowych zakończono budowę i w maju 2008 roku uruchomiono 

Zakład Radioterapii z Oddziałem Radioterapii, który wraz z Oddziałem Onkologii Klinicznej z Pododdziałem 

Chemioterapii, Poradnią Onkologiczną i Poradnią Radioterapii tworzą Tarnowski Ośrodek Onkologiczny 
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stanowiący największą placówkę kompleksowego leczenia onkologicznego dla pacjentów wschodniej części 

Województwa Małopolskiego i zachodniego pogranicza Województwa Podkarpackiego. Zakres udzielanych 

świadczeń został poszerzony o Pracownię Medycyny Nuklearnej, Pracownię Brachyterapii oraz Poradnię Chirurgii 

Onkologicznej. Od marca 2014 roku podzielono Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej na dwie odrębne komórki 

organizacyjne: Oddział Chirurgii Ogólnej i Oddział Chirurgii Onkologicznej. Został również rozszerzony o Poradnię 

Laktacyjną oraz Specjalistyczną Poradnię Konsultacyjną Profilaktyki Chorób Piersi zakres świadczeń leczenia 

ambulatoryjnego. 

W czwartym kwartale 2015 r. została oddana do użytkowania druga Pracownia Rezonansu Magnetycznego. 

W   grudniu 2015 roku rozpoczął działanie Ośrodek Zdrowia Psychicznego, w ramach którego funkcjonuje Oddział 

Psychiatryczny oraz Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Psychosomatyczna.  

W drugim półroczu 2016 roku zmodernizowano Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Onkologią Ginekologicznaą 

oraz Oddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka. 

W drugim półroczu 2017 r. zmodernizowano Oddział Kardiologii. 

Od 1 lipca  2017 r. rozpoczął udzielanie świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia  Zespół 

Leczenia Środowiskowego, natomiast od 1 października 2017 r. w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym  

i Oddziale Rehabilitacji Dziennej.  

Od 1 października 2017 r. w Szpitalu rozpoczęła funkcjonować Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. 

 Rozpoczęto proces uruchamiania Specjalistycznej Poradni Konsultacyjnej Gastrologicznej oraz Pododdziału 

Leczenia Bólu Przewlekłego Oddziału Neurochirurgii. 

Oddziały  

Kod 
resortowy 

 

Nazwa oddziału 
 

Liczba łóżek 
 

Telefon 
 

4600 Oddział Okulistyki  20 14 631-57-18 

4610 Oddział Otolaryngologii  18 14 631-54-24 

4570 Oddział Neurochirurgii  35 14 631-52-37 

4640 Oddział Urologii  22 14 631-56-96 

4100 Oddział Kardiologii  43 14 631-55-18 

4000 Oddział Chorób Wewnętrzny i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ  33 14 631-55-53 

4580 Oddział Ortopedyczno-Urazowy  40 14 631-55-04 

4000 Oddział Chorób Wewnętrzny  i Ostrych Zatruć  34 14 631-54-97 

4500 Oddział Chirurgii Ogólnej  38 14 631-53-60 

4540 Oddział Chirurgii Onkologicznej 22 14 631-54-73 

4450 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Onkologią Ginekologiczną 35 14 631-57-97 

4421 
Oddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii 
Noworodka  

24 14 631-58-97 

4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  9 14 631-55-57 

4240 Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii 20 14 631-52-46 

4220 Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym  40 14 631-52-61 

4300 Oddział Rehabilitacji  z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej 40 14 631-53-09 

4401 Oddział Dziecięcy  40 14 631-53-82 

4501 Oddział Chirurgii Dziecięcej  20 14 631-58-71 

4902 Szpitalny Oddział Ratunkowy 16 14 631-56-13 

4244 Zakład Radioterapii z Oddziałem Radioterapii 32 14 631-55-07 
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Kod 
resortowy 

 

Nazwa oddziału 
 

Liczba łóżek 
 

Telefon 
 

4740 Oddział Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 62 14 631-52-87 

4700 Oddział Psychiatryczny 70 

14 631-50-81 – 
odcinek I, 

14 631-51- 36 – 
odcinek II 

 

Poradnie 
Kod 

resortowy 
Nazwa poradni / przychodni Telefon 

1100 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Kardiologiczna  14 631-59-62 

1130 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Nefrologiczna  14 631-59-68 

1450 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Ginekologiczno-Położnicza  14 631-59-59 

1500 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Chirurgiczna  14 631-53-79 

1570 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Neurochirurgiczna  14 631-59-70 

1580 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Ortopedyczno-Urazowa  14 631-59-64 

1600 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Okulistyczna z Pracownią Laserową 14 631-57-36 

1610 
Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Otolaryngologiczna z Pracownią 
Audiometryczną 

14 631-54-37 

1640 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Urologiczna  14 631-52-26 

1222 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Leczenia Bólu  14 631-52-24 

1220 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Neurologiczna  14 631-52-27 

1030 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Endokrynologiczna  14 631-58-80 

1070 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Hematologiczna  14 631-59-71 

1710 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Psychosomatyczna  14 631-58-34 

1421 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Neonatologiczna  14 631-54-39 

1501 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Chirurgii Dziecięcej  14 631-59-46 

1071 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Hematologiczna Dziecięca  14 631-59-52 

1240 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Onkologiczna  14 631-56-11 

1540 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Chirurgii Onkologicznej 14 631-56-03 

1244 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Radioterapii 14 631-55-07 

1740 Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 14 631-52-91 

1300 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Rehabilitacyjna 14 631-59-51 

1458 Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Profilaktyki Chorób Piersi 14 631-59-51 

1474 Poradnia Laktacyjna 14 631-54-39, 502-546-802 

Inne komórki organizacyjne 
Kod 

resortowy 
Nazwa komórki organizacyjnej Telefon 

2740 Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 14 631-52-87 

7240 
Dział Diagnostyki Obrazowej –  
Pracownia Rezonansu Magnetycznego Nr 1 

14 631-58-62 

7240 
Dział Diagnostyki Obrazowej –  
Pracownia Rezonansu Magnetycznego Nr 2 

14 631-58-62 
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Kod 
resortowy 

Nazwa komórki organizacyjnej Telefon 

7220 Dział Diagnostyki Obrazowej – Pracownia Tomografii Komputerowej 14 631-58-62 

7242 Dział Diagnostyki Obrazowej – Pracownia Mammografii 14 631-58-62 

7100 Dział Diagnostyki Laboratoryjnej – Laboratorium analityczne 14631-52-85, 14 631-52-83 

7120 Dział Diagnostyki Laboratoryjnej – Pracownia Mikrobiologii  14 631-52-54 

7210 Centralna Pracownia USG  14 631-56-50 

7950 Pracownia Medycyny Nuklearnej 14 631-50-70 

7130 Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi 14 631-54-05 

7910 Centralna Pracownia Endoskopii 
14 631-56-50 – rejestracja, 
14 631-51-44 – pracownia 

2700 Oddział Dzienny Psychiatryczny 14 6315 119, 14 6315 134 

2730 Zespół Leczenia Środowiskowego 14 6315 128 

2300 Oddział Rehabilitacji Dziennej 14 6315 528 

Sukcesy, nagrody i wyróżnienia (2014-2017) 

 udział w rankingu Rzeczpospolitej „Bezpieczny Szpital” ranking szpitali 2017 rok – 37 miejsce  

w rankingu jednostek ochrony zdrowia z zestawienia szpitali publicznych: wielospecjalistycznych  

i onkologicznych oraz 3 miejsce w zestawieniu najlepszych szpitali w województwie małopolskim, 

 Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia (w ramach projektu Bezpieczny Szpital, Bezpieczny Pacjent), 

 Certyfikat zaufania pacjentów – Ogólnopolski Plebiscyt Medyczny „Laur Pacjenta 2015/2016”  

w kategorii: placówka medyczna, grudzień 2016 

 udział w organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej 

Powszechnym Programie Sprawdzianów oceny poprawności oznaczeń 9, 12 parametrów obejmujących 

markery kardiologiczne – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej – 2013 r., 2015 r.,2016 r, 2017 r. 

 udział w organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej 

Powszechnym Programie Sprawdzianów immunochemii oceny poprawności oznaczeń parametrów 

immunochemicznych – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej – 2013 r.,  2015 r., 2016, 2017 r. 

 udział w organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej 

Powszechnym Programie Sprawdzianów immunochemii poszerzonej oceny poprawności oznaczeń  

32 parametrów immunochemicznych obejmujących hormony, markery nowotworowe oraz leki  

i białka specyficzne – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej – 2013 r., 2015 r., 2016r., 2017 r. 

 udział w organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej 

Powszechnym Programie Sprawdzianów oceny wyników parametrów równowagi kwasowo-zasadowej oraz 

elektrolitów oznaczanych techniką ISE – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej – 2013 r., 2015 r. 2016, 2017 r. 

 udział w organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej 

Powszechnym Programie Sprawdzianów oceny poprawności oznaczeń uzyskiwanych 

licznikami/analizatorami hematologicznymi, obejmujący 8 podstawowych parametrów – Dział Diagnostyki 

Laboratoryjnej – 2013 r., 2015 r., 2016, 2017 r. 

 udział w organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej 

Powszechnym Programie Sprawdzianów oceny poprawności oznaczeń podstawowych parametrów 

koagulologicznych – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej – 2013 r., 2015 r., 2016, 2017 r. 

 Certificate of Participation General Clinical Chemistry Programme – RIQUAS – Dział Diagnostyki 

Laboratoryjnej (2013 r., 2016, 2017 r. 
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 udział w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality w zakresie wyników 7 parametrów chemii 

klinicznej, 2 parametrów hematologii klinicznej oraz 5 parametrów mikrobiologii klinicznej – 2013 r., 2016, 2017 

r. 

 udział w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality w zakresie wyników 12 rodzajów badań 

mikrobiologia kliniczna – 2013 r., 2016, 2017 r. 

 udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMICRO – 2013 r., 2016r., 

2017 r. 

 uczestnictwo w Ogólnopolskiej Sieci Monitorowania Lekooporności Drobnoustrojów, Konsumpcji Antybiotyków 

oraz Optymalizacji Profilaktyki i Terapii Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego 

(OPTY-NEURON-ESAC), 

 udział w programach nadzorowanych przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy 

Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy - Szpital 

Uniwersytecki w Krakowie – Dział Diagnostyki Obrazowej, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

 Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – Powszechny Program Sprawdzianów 

Chemicznych – 2015 r., 2016 r 2017 r. – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, 

 Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – Powszechny Program Sprawdzianów 

Immunochemii – 2015 r., 2016 r. 2017 r.– Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, 

 EQAhem Program Zewnętrznej Oceny jakości z zakresu – Badania mikroskopowego rozmazu krwi obwodowej 

i szpiku kostnego 2015 r. – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, 

 Program Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality 2015 r., 2016 r2017 r. w następujących sprawdzianach: 

chemia kliniczna, hematologia kliniczna, mikrobiologia kliniczna – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, 

 RIQUAS Certificate of Participation Immunoassay Programme July 2015 – December 2015 – Dział Diagnostyki 

Laboratoryjnej, 

 StanLab Certyfikat uczetsnictwa w programie zewnętrznej kontroli międzylaboratoryjnej – elektroforeza – 

Jesień 2015 – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, 

 Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej – Ogólnopolski sprawdzian wiarygodności 

badań mikrobiologicznych POLMICRO 2015, 2016 r., 2017 r. w zakresie identyfikacji, lekowrażliwości i 

mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń – Dział Diagnostyki 

Laboratoryjnej, 

 IfQ-Lubek Quality Assessment Raport QV 2132-160315 Borelia 1/2016 – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, 

 IfQ-Lubek Quality Assessment Raport QV 1111-160419 Neuronal 1/2016 – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, 

 IfQ-Lubek Quality Assessment Raport 2790-150324, April 2015 Antibodies Epstein-Barr-Virus – Dział 

Diagnostyki Laboratoryjnej, 

 Centralny Program kontroli parametrów biochemicznych EQAhem-SOWA ocena mikroskopowa krwi 

obwodowej i szpiku kostnego 2016 r. 2017 r.Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, 

 Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (program międzynarodowy) –POLMICRO 

2015, 2016 r. badania mikrobiologiczne w zakresie lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki 

bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń, 2016 – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, 

 Labquality – program międzynarodowy - – parametry toksykologiczne (alkohole, leki, narkotyki, kooksymetria), 

hematologiczne, koaguologii, analityka ogólna, parazytologia, immunologia, elektroforeza białek w surowicy, 

wirusologia, ocena mikroskopowa osadu moczu i parazytów w kale – 2016 – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, 

 RIQAS – parametry biochemiczne i immunologiczne – 2016,2017 – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, 

 Sowa-MED. Sprawdziany Labquality w zakresie identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na 

leki bakteryjnych czyników etiologicznych zakażeń i diagnostyka infekcji – 2016,2017 – Dział Diagnostyki 

Laboratoryjnej – Pracownia Mikrobiologii, 

 IfQ-Lubeck neuronalny profil paranowotworowy i diagnostyka infekcji – 2016,2017 – Dział Diagnostyki 

Laboratoryjnej – Pracownia Mikrobiologii, 
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 Tydzień karmienia piersią – bezpłatne porady w Poradni Laktacyjnej – czerwiec 2016, 

 Przechytrzyć Raka ( V Edycja w Trakcie) - Program "Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz 

zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce", 

 Konferencja Poświęcona Technikom pracy z osobą uzależnioną – 10 lat Ośrodka Leczenia Uzależnień  

i Współuzależnienia, 

 Małopolskie Dni Profilaktyki Zdrowia (14.09.2017) – uczestnictwo, 

 Małopolska Noc Naukowców (3 X 2017), 

 Spotkanie informacyjne „Trudności i ograniczenia pacjenta dializowanego, a możliwości przeszczepu 
od Żywego Dawcy Nerki”, spotkanie dla pacjentów oraz rodzin (14.X) 

 Tytuł Budowa Roku Województwa Podkarpackiego – Kategoria Ochrona Zdrowia (XI 2016) – Ośrodek Zdrowia 
Psychicznego 

 Mikołajkowa wizyta na Oddziałach Dziecięcych drużyny siatkarek UKS Jedynka Tarnów (XII 2016) 

 Europejskie Dni Walki z Czerniakiem – badania profilaktyczne w kierunku czerniaka i raka skóry (13.05.2017) 

 Warsztaty Plastyczne na Oddziale Dziecięcym przygotowane we współpracy z Galerią Miejską  
w Tarnowie 

 Wystawa prac przygotowanych na warsztatach plastycznych z Biurem Wystaw Artystycznych  

 W Szpitalu Świętego Łukasza przychodzi na świat pierwsza Tarnowianka 2017 roku. Z tej okazji wizytę Poli 
złożyli Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela oraz Dyrektor Szpitala Świętego Łukasza Anna Czech 

 Noworoczna wizyta na Oddziałach Dziecięcych żużlowców Unii Tarnów, 

 Światowy Dzień Walki z Rakiem – Dzień otwarty w Szpitalu Świętego Łukasza: badania skóry w kierunku 
wczesnego wykrywania czerniaka skóry, badania PSA w surowicy, badanie mammograficzne, nauki 
samobadania piersi na fantomach (4.II.2017) 

 Nasza dzielna pacjentka – Angelika Orszulak – która przebywała w Oddziale Dziecięcym zostaje odznaczona 
przez Ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka medalem Młodego Bohatera, uratowała przed zaczadzeniem 
Mamę, Tatę, pieska i siebie dzwoniąc pod numer 112 (luty 2017) 

 Ekipa TVN nagrywa w szpitalu odcinek nowego programu Ewy Drzyzgi – 36,6 C, bohaterem odcinka jest prof. 
Andrzej Maciejczak 

 Medal Komisji Edukacji Narodowej dla prof. dr hab. med. Andrzeja Maciejczaka z okazji 15-lecia Uniwersytetu 
Rzeszowskiego 

 Certyfikat udziału w kampani „Twoja krew, moje życie” – Ministerstwo Zdrowia i Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 

 Konferencja „Pacjenci edukują pacjentów” dedykowana pacjentom zainteresowanym przeszczepianiem nerki 
(21.11.2017) 

 Wizyty fundacji DR Clown w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Chirurgii Dziecięcej (około raz na 2 miesiące) 

 wizyta z maskotkami dla dzieci Oddziału Dziecięcego – Grupa Azoty S.A. (XII 2017) 

 występ kolędniczy studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na Oddziale Radioterapii 
(XII 2017) 

 fryzjer dla pacjentów Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii oraz w Zakładzie 
Radioterapii z Oddziałem Radioterapii (19.12.2017) 

 Prof. Andrzej Maciejczak zajmuje 1 miejsce w XIII Mistrzostwach Polski Lekarzy w pływaniu 

 Ćwiczenia tarnowskiej Państwowej Straży Pożarnej – zagrożenie materiałem biologicznym (kwiecień 2017) 

 Małopolskie Dni Rodziny w Szpitalu Świętego Łukasza: spotkanie z położnymi z naszej Szkoły Rodzenia, (20.V 
2017) 

 spotkanie i wykłady dotyczące zagadnień transplantologii prowadzone przez dr n.med. Antoniego Sydora. Tym 
razem odbyło spotkanie się z młodzieżą I LO w Tarnowie 

 Konferencja porasowa podsumowująca operacje lapoaroskopowe na naszej placówce. Odbyło się już ponad 
200 zabiegów tą mnniej inwazyjną metodą operacyjną 

 Zaczytana Biblioteka (XII) – Impreza dla pacjentów Oddziału Dziecięcego projekt poznańskiej Fundacji 

Serdecznik wspieranej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 RAKolekcje – cykl spotkań i warsztatów organizowanych z Uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Tarnowie, 
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 Przechytrzyć Raka 2015 – Konferencja Podsumowująca IV Edycję, Program "Prozdrowotne oddziaływania 

edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce", 

 IV.16 - Dr n. med. Antoni Sydor otrzymał Honorową Nagrodę Zaufania "Lekarz i Społecznik", 

 Ramię O – Konferencja z Udziałem Lekarzy Oddziału Neurochirurgii, operacja pokazowa – Możliwości 

nowoczesnego leczenia schorzeń kręgosłupa przy użyciu bezinwazyjnych technologii, 

 VI Konferencja MŁODZI MŁODYM – podsumowanie realizacji programu propagującego zalecenia 

Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (wspólnie z Małopolskim Kuratorium Oświaty), 

 II edycja – Międzynarodowy Program Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań Immunotransfuzjologicznych 

Diadem Bio-Rad, maj 2016 – Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, 

 IV edycja – Międzynarodowy Program Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań Immunotransfuzjologicznych 

Diadem Bio-Rad, listopad 2016 – Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, 

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – zewnętrzna ocena jakości oznaczeń grupy krwi, 

alloprzeciwciał, grudzień 2015 r. - Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi. 

Członkostwo w stowarzyszeniach  

 Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia 

 Polska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie  

 Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń 

 

Sale konferencyjne 

sala konferencyjna  ok. 120 osób  
sala wyposażona w rzutnik slajdów 

oraz folii 

Telefon kontaktowy:  
14 631-53-10 lub 14 631-52-02,  

Wioletta Pierzchała 

sala konferencyjna ok. 30 osób 
sala wyposażona w rzutnik slajdów 

oraz folii 

Telefon kontaktowy:  
14 631-53-10 lub 14 631-52-02,  

Wioletta Pierzchała 

Promocja zdrowia 

Szpital należy do Małopolskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie, osoba do kontaktów – Krystyna Liszka (osoba 

odpowiedzialna za promocję zdrowia w szpitalu) tel. 14 631-53-22, hospital@lukasz.med.pl 

Zespoły zadaniowe / komisje działające w jednostce: 

 Komitet Terapeutyczny, przewodniczący: Stanisław Łata, tel. 14 63 15 605, 

 Komitet ds. Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, przewodniczący: Bogdan Józefowicz, tel. 14 63 15 905, 

 Komitet Transfuzjologiczny, przewodniczący: Barbara Chudy, tel. 14 63 15 409, 

 Zespół ds. leczenia żywieniowego, przewodniczący: Zbigniew Cholewa, tel. 14 63 15 447, 

 Zespół ds. oceny leczenia bólu,  przewodniczący: Wojciech Suseł, tel. 14 63 15 447, 

 Zespół ds. analizy zgonów, przewodniczący: Alicja Zając-Leśniak, tel. 14 63 15 449, 

 Zespół ds. oceny przyjęć i wypisów pacjentów,  przewodniczący: Józef Rosa, tel. 14 63 15 545, 

 Zespół ds. analizy częstości i skuteczności podjętych czynności reanimacyjnych, przewodniczący: Krzysztof 

Orczyk, tel. 14 63 15 447, 

 Zespół ds. kontroli dokumentacji medycznej, przewodniczący: Łukasz Kawik, tel. 14 63 15 509. 

Projekty naukowe i badawcze aktualnie realizowane 

 współpraca z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie w zakresie schorzeń 

układu sercowo-naczyniowego, 

 Ogólnopolskie badanie przesiewowe słuchu u noworodków – ośrodek koordynujący Centrum Zdrowia Dziecka 

oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

mailto:hospital@lukasz.med.pl
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 współpraca w zakresie udzielania telekonsultacji medycznych z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. 

Jana Pawła II w Krakowie – element programu pn. KSS im. Jana Pawła II – Szpital: stworzenie cyfrowej 

platformy danych medycznych i telekonsultacji współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 

 współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową  w Tarnowie w zakresie kształcenia (praktyk, staży) 

studentów,  

 współpraca ze Szpitalem Specjalistycznym im. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. i Krakowskim Szpitalem 

Specjalistycznym im. Jana Pawła II – program szwajcarski, 

 prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory  

w Małopolsce – koordynacja i realizacja programu, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,  

 organizacja IV Tarnowskiego Spotkania – dorocznej ogólnopolskiej konferencji naukowej, której tematem były 

"Trudne i ciekawe przypadki kliniczne w ultrasonografii"- 13.09.2014 r., Stary Wiśnicz. Konferencja odbyła się 

pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i kierownictwem naukowym prof. hab. med. 

Wiesława Jakubowskiego, Przewodniczącego PTU. Uczestniczyło w niej około 130 lekarzy różnych 

specjalności z całej Polski, zajmujących się ultrasonografią, 

 prowadzenie badań klinicznych III fazy z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuc – Oddział Onkologii 

Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii, 

 udział w dwóch międzynarodowych badaniach klinicznych u chorych przewlekle hemodializowanych  

z niedokrwistością wtórną. Jedno badanie zakończono w czerwcu 2015 r., drugie jest kontynuowane (Oddział 

Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ), 

 badanie kliniczne – zakażenie dolnych dróg oddechowych – Oddział Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć 

oraz Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ, 

 badanie kliniczne – leczenie żylnych incydentów zakrzepowo-zatorowych – Oddział Chorób Wewnętrznych i 

Nefrologii z Ośrodkiem Dializ, 

 badanie kliniczne – nieinterwencyjne badanie obserwacyjne oceniające skuteczność i tolerancje leku  

u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki – Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii, 

 dr n. med. A. Sydor finalizuje prowadzone od 2002 r. "Ogólnopolskie badanie zachorowalności na nowotwory 

złośliwe u chorych przewlekle dializowanych " jako program badawczy pod patronem Polskiego Towarzystwa 

Nefrologicznego.  

 podczas sesji plakatowej 52 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji, który odbył się w 

Londynie w dniach 25 – 28.06.2015 r. dr med. Antoni Sydor oraz dr med. Józef Rosa przedstawili pracę 

naukową nt.: "Długotrwałe leczenie Cynakalcetem powoduje regresję hiperplastycznych przytarczyc u chorych 

dializowanych". Autorami pracy byli: A. Sydor, S. Zabawa-Hołyś, M. Sowińska, J. Nowak,  A. Sandheim, W. 

Sydor, J. Rosa. Praca została zakwalifikowana do prezentacji podczas Kongresu po dokonanej ocenie przez 

siedmiu recenzentów, 

 publikacja pracy nt.: "Wyniki leczenia ostrego uszkodzenia nerek u pacjentów z nowotworami złośliwymi", 

"Przwegląd Lekarski, 2014, 71(2), 72 -77. Autorzy: Rosa J., Sydor A., Sułowicz W., 

 Oddział Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć uczestniczy w badaniu klinicznym: MARINER "Ocena 

Rywaroksabanu w porównaniu z placebo w zmniejszeniu ryzyka żylnych incydentów zakrzepowo-zatorowych 

u chorych po leczeniu szpitalnym„, 

 Oddział Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć przekazał 3 artykuły do publikacji do "Przeglądu Lekarskiego", 

 ocena wyników leczenia operacyjnego zespołu kanału nadgarstka, Results of Surgical Treatment of Carpal 

Tunnel Syndrome. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2014; 5(6); Vol. 15, 455-468. Filip Georgiew, 

Andrzej Maciejczak, Jakub Florek, 

 Comparison of fusion rates between rod-based laminar claw hook and posterior cervical screw constructs in 

Type II odontoid fractures. Maciejczak A., Wolan-Nieroda A., Jabłońska Sudoł K., 
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 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-

Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 – pozyskanie środków finansowych na doposażenie Oddziału 

Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej (rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu) oraz dla 

Oddziału Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć i Oddziału Chorób Wewnętrznych  

i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ – zestawy do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonej dla oddziałów 

wewnętrznych, 

 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-

Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 – pozyskanie środków finansowych na doposażenie Oddziału 

Neurologii z Pododdziałem Udarowym w aparat usg. 

 Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie pn. Program badań przesiewowych raka 

jelita grubego w systemie oportunistycznym na lata 2016-2018. 

 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-

Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 – pozyskanie środków finansowych na zakup mobilnego aparatu 

rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii  

w 2017 r. 

 Z ogólnej rezerwy budżetowej Państwa środki finansowe na zakup angiokardiografu. 

 Przebudowa i rozbudowa infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla 

śmigłowców ratunkowych w ramach środków z POIŚ – zrealizowano remont lądowiska,  

w trakcie przebudowa i rozbudowa SOR. 

  Program pn. ”Poprawa jakości i efektywności leczenia chorób nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. 

św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie poprzez inwestycje w infrastrukture Oddziału Onkologii Klinicznej z 

Pododdziałem Chemioterapii, Działu Diagnostyki Laboratoryjnej  i Działu Diagnostyki Obrazowej oraz zakup 

mammografu cyfrowego” – na etapie postępowania przetargowgo na zakup mammografu cyfrowego. 

 zakup ambulansu do transportu pacjentów. 

        Dane teleadresowe 

Adres korespondencyjny: ul. Lwowska 178a, 33 -100 Tarnów 

Telefony: 
Centrala:      14 631-50-00 
Sekretariat:  14 631-56-05 
Faks:            14 621-25-81, 14 631-56-05 

Adres e-mail: 
hospital@lukasz.med.pl 
sekretariat@lukasz.med.pl 

Strona internetowa: www.lukasz.med.pl 

Kadra kierownicza 

Dyrektor: Anna Czech 

Zastępcy Dyrektora:  

ds. Lecznictwa – Stanisław Łata 

ds. Pielęgniarstwa/Naczelna Pielęgniarka – Zdzisław Wolak 

Główny Księgowy – Stanisław Urbański 

Kierownik Działu Kadr i Płac – Elżbieta Michalec 

 

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna  

im. dr n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie sp zoz  

 

mailto:hospital@lukasz.med.pl
mailto:secretariat@lukasz.med.pl
http://www.lukasz.med.pl/
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Misją Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej jest wspomaganie każdej grupy wiekowej 

pacjentów w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej, a w przypadku jej chorób – ich diagnozowanie  

i kompleksowe leczenie przy zastosowaniu współcześnie obowiązujących metod.  

Do zadań statutowych Przychodni należy 

udzielanie świadczeń specjalistycznych  

i konsultacji z zakresu stomatologii oraz 

uzupełnianie ich lecznictwem w zakresie 

podstawowym. Zadaniem Wojewódzkiej 

Przychodni Stomatologicznej jest też 

prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego dla 

lekarzy dentystów, a także prowadzenie, 

koordynacja i nadzór nad realizacją stażów 

podyplomowych dla lekarzy dentystów – 

absolwentów wydziału stomatologii uczelni 

medycznych. 

 

Ogólne informacje o działalności jednostki 
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna ma status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

Zatrudnieni w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie lekarze 

specjaliści stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, 

protetyki stomatologicznej i periodontologii zapewniają pacjentom kompleksową specjalistyczną opiekę 

stomatologiczną.  

Leczymy pacjentów dorosłych, dzieci i młodzież szkolną często skierowanych od innych lekarzy. Jako jedna  

z nielicznych placówek w Małopolsce, leczymy osoby z orzeczeniem niepełnosprawności umysłowej, w tym dzieci 

z zespołem Downa, porażeniem mózgowym i innymi wadami genetycznymi w znieczuleniu ogólnym.  

Kształcimy też kadrę przyszłych specjalistów, prowadząc specjalizacje dla lekarzy dentystów w wyżej  

wymienionych specjalnościach stomatologicznych. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr n. med. 

Zbigniewa Żaka posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Historia 

Historia Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej zaczyna się od połowy XX wieku. W 1951 roku powstała 

Centralna Wojewódzka Poradnia Stomatologiczna kierowana przez dr Stanisława Cyklisa. Od 1953 roku funkcję 

tę przejął dr Daniel Orwid i pełnił ją przez następne dwadzieścia 

lat. Poradnia mieściła się wówczas przy ul. Kopernika 32. W 

latach 1972-1974 Poradnią kierowała dr Stefania Bryk, a od 

1974 roku – dr Zbigniew Żak.  

W 1975 roku decyzją władz administracyjnych doszło do 

połączenia Wojewódzkiej i Miejskiej Poradni Specjalistycznej, 

która działała w ramach Krakowskiego Szpitala Zespolonego 

im. Gabriela Narutowicza. Kierownictwo w nowej placówce, o 

nowej nazwie Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna objął 

dr Zbigniew Żak, który sprawował tę funkcję do 2005 roku. W 

1976 roku Przychodnia otrzymała nowy lokal, przy ul. Batorego 3, gdzie ma swą siedzibę do dziś. 

W 1997 roku Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna została wydzielona ze struktur Specjalistycznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej (który powstał wcześniej z reorganizacji Krakowskiego Szpitala Zespolonego  

im. Gabriela Narutowicza) i rozpoczęła działalność na własny rachunek – przez pierwszy rok jako zespół opieki 
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zdrowotnej, a od 1998 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. W 2005 roku, po śmierci  

dr Zbigniewa Żaka na stanowisko Dyrektora została powołana lek. med., lek. stom. Anna Maciąg, która wraz  

z zespołem pracowników doprowadziła do nadania Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie imienia 

dr. n. med. Zbigniewa Żaka.  

Przychodnia cieszy się uznaniem pacjentów – w 2017 roku przyjęto ok. 40 000. Dobra współpraca całego zespołu 

pracowników Przychodni zapewnia nieustannie podnoszenie jakości, a więc i satysfakcji pacjentów. Zaś dla 

zespołu Przychodni fakt, że istnieje ponad 65 lat i cieszy się niesłabnącym uznaniem mieszkańców województwa 

małopolskiego – jest motywacją do dalszego i lepszego działania. 

Poradnie 
Kod 

resortowy 
Nazwa poradni / przychodni 

Telefon  
(centrala 12 631-44-80) 

1800 Konsultacyjna Poradnia Stomatologii Zachowawczej wew. 26 

1800 Gabinet Chorób Przyzębia i Błon Śluzowych wew. 26 

1800 Gabinet Stomatologii Dziecięcej wew. 29 

1820 Konsultacyjna Poradnia Ortodoncji wew. 28 

1830 Konsultacyjna Poradnia Protetyki Stomatologicznej wew. 27 

1840 Konsultacyjna Poradnia Chirurgii Stomatologicznej wew. 30 

Sukcesy, nagrody i wyróżnienia (2015-2017) 

 jako jedna z dwóch jednostek w województwie małopolskim posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia, kształci 

kadrę przyszłych specjalistów we wszystkich dziedzinach stomatologii, 

 w latach 2000-2017 r. pod opieką zespołu specjalistów Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej 

wykształciło się 106 lekarzy dentystów specjalistów w dziedzinie stomatologii dziecięcej, protetyce 

stomatologicznej, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, stomatologii zachowawczej z endodoncją  

i periodontologii, 

 Lekarze Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. 

med. Zbigniewa Żaka w Krakowie powołani przez wojewodę 

małopolskiego pełnią funkcje konsultantów wojewódzkich: 

 Lek. dent. Iwona Sanak – konsultant wojewódzki do 

spraw stomatologii dziecięcej, 

 Lek. dent, lek. med. Anna Maciąg-Brattemo – 

konsultant wojewódzki do spraw protetyki 

stomatologicznej. 
 

Członkostwo w stowarzyszeniach  

 Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 

Promocja zdrowia 

W Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie ustawicznie,  

stale i indywidualnie promuje się zdrowie jamy ustnej poprzez propagowanie i uczenie pacjentów właściwych 

nawyków higienicznych, wpajanie zasady systematycznych wizyt kontrolnych, upowszechnianie zdrowego trybu 

życia i odżywiania się oraz innych, indywidualnie dla pacjenta dobieranych zaleceń. 

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie bierze udział  

w organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego „Małopolskich Dniach Profilaktyki 
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Zdrowia” oraz w obchodach „Święta Małopolski” zapraszając dzieci i dorosłych na przeglądy, konsultacje i porady 

stomatologiczne w poradniach specjalistycznych. 

Dane teleadresowe 

Adres korespondencyjny:      ul. Batorego 3, 31-135 Kraków  

Telefony: 

 

     Centralna rejestracja:  12 631-44-80 ; 12 631-44-81  
                                         12 633-36-08 wew. 36  
     Sekretariat:                  12 633-76-18  
     Sekcja finansowo-księgowa:              12 631-44-70 
     Sekcja Spraw Pracowniczych i Płac:  12 631-44-71 
     Faks:                           12 633-68-26  

Adres e-mail: 
     Sekretariat:                                           sekretariat@wps.com.pl  
     Sekcja finansowo-księgowa:                fk@wps.com.pl 
     Sekcja Spraw Pracowniczych i Płac:   place@wps.com.pl  

Strona internetowa:     www.wps.com.pl 

Kadra kierownicza 

Dyrektor: Anna Maciąg-Brattemo 

Zastępca Dyrektora – Iwona Bukowska 

Główny Księgowy – Maria Smoter 

Kierownik Sekcji Spraw Pracowniczych i Płac – Bogusława Gądek 
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Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika  
 

Misja Szpitala – "Walczymy o życie, zdrowie  
i uśmiech dziecka" 

Opieką obejmujemy dzieci mieszkające  
w Krakowie i Województwie Małopolskim, a także w 
sąsiednich województwach, ze szczególnym 
uwzględnieniem psychiatrii dziecięcej, reumatologii 
dziecięcej, pulmonologii dziecięcej oraz alergologii.  

Misję spełniamy poprzez całodobową 
specjalistyczną diagnostykę i terapię w ramach 
lecznictwa szpitalnego, poradni specjalistycznych, 
ustawicznie podnosząc jakość świadczeń, 
dostosowując się do potrzeb i oczekiwań 
pacjentów, poprawiając warunki hospitalizacji 
pacjentów oraz pracy personelu, doskonaląc jego 
umiejętności.  

Ogólne informacje o działalności jednostki 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika 

w Krakowie jest placówką, która oferuje specjalistyczne usługi w 

zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego. Usługi 

medyczne wykonywane są w oddziałach szpitalnych, 

poradniach przyszpitalnych, a także w ramach podstawowej 

opieki zdrowotnej. Szpital prowadzi całodobową Izbę Przyjęć, w 

której w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, 

przyjmowane są dzieci ze skierowaniami oraz wszystkie dzieci 

w przypadkach nagłych zachorowań wymagające pomocy.  

We wrześniu 2016 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. 

Ludwika w Krakowie z Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie, wiodącym 

ośrodkiem rehabilitacyjnym w Małopolsce, specjalizującym się w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku 

rozwojowego z wadami wrodzonymi i nabytymi, schorzeniami układu kostno-stawowego, tkanki łącznej i mięśni 

oraz rehabilitacji ortopedycznej pacjentów po wypadkach i urazach układu kostno-stawowego w trybie 

stacjonarnym, dziennym i ambulatoryjnym.  

W związku z włączeniem WSSDz św. Ludwika do sieci szpitali, od 1 października 2017 roku przy  

ul. Strzeleckiej rozpoczęła działalność Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. 

Szpital w Krakowie usytuowany jest w centrum miasta – 10 

min. pieszo od dworca kolejowego i autobusowego. Dojazd 

dogodny z każdej części Krakowa autobusami i tramwajami 

komunikacji miejskiej do ulicy Lubicz.  

 

Szpital w Radziszowie położony jest w malowniczym otoczeniu 

przyrody, przystanek autobusowy krakowskiej komunikacji 

miejskiej znajduje się blisko wejścia na teren Szpitala przy ul. 

Podlesie.  
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Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika promuje zdrowie dzieci i młodzieży poprzez szeroki zakres wysokiej jakości 

świadczeń specjalistycznych, profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych, realizowanych przez wysoko 

wykwalifikowany zespół lekarsko-pielęgniarski. Szpital jest jedynym na terenie miasta Krakowa, poza 

Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Prokocimiu, wielospecjalistycznym szpitalem dziecięcym. Posiada bogato 

rozbudowaną bazę diagnostyczną. Dysponuje m.in. cyfrowym aparatem do badań video - EEG, aparatem USG 

color - doppler, cyfrowym RTG, tomografem komputerowym, gastrofiberoskopem i kolonoskopem z torem 

wizyjnym, kapilaroskopem, densytometrem, pracownią kardiologiczną oraz pracownią testów płucnych.  

Szpital w Radziszowie posiada: dział kinezyterapii z salami gimnastycznymi, gabinetem fizykoterapii, hydroterapii 

dysponującej basenem oraz specjalistycznymi wannami do masażu wirowego, termoterapii, magnetoterapii, 

masażu, psychoterapii, terapii logopedycznej, terapii zajęciowej. Leczenie rehabilitacyjne prowadzone jest przy 

wykorzystaniu specjalistycznych metod terapii: 

− w zakresie rehabilitacji neurologicznej metodami neurofizjologicznymi: PNF, NDT Bobath, elementami metody 

Vojty, 

− w leczeniu schorzeń kręgosłupa stosowane są nowoczesne metody: McKenzie, Dobosiewicz wspomagane 

najnowszym zaopatrzeniem ortopedycznym – gorsetami Cheneau, SpinaCor. 

Integracja wielu wysokiej klasy specjalistów różnych dziedzin pozwala na 

jednoczesne, pełne i kompleksowe opracowanie trudnych diagnostycznie 

przypadków w zakresie rehabilitacji, alergologii, pulmonologii, wad  

i zaburzeń rozwoju, reumatologii, neurologii, gastroenterologii, 

endokrynologii, psychiatrii, leczenia mukowiscydozy, logopedii, a także 

ogólnej pediatrii. W Szpitalu podejmowane jest również leczenie 

szerokiego spektrum chorób rzadkich m.in. mukopolisacharydoz, choroby 

Gauchera, choroby Fabry’ego, prowadzona jest enzymatyczna terapia 

zastępcza (ETZ),program terapeutyczny leczenia RZS (Reumatoidalne 

Zapalenie Stawów) i MIZS (Młodzieżowe Idiopatyczne Zapalenie Stawów) o przebiegu agresywnym. W MCRD 

realizowany jest program lekowy leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym. Od lat realizowane 

są również programy profilaktyczno-zdrowotne. Dzieci hospitalizowane kontynuują leczenie w przyszpitalnych 

poradniach specjalistycznych, a w trakcie pobytu w szpitalu uczą się pod opieką pedagogów z Zespołu Szkół 

Specjalnych im. Janusza Korczaka nr 2 w Krakowie oraz Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa 

Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Strona | 93  

 

Historia 

Pierwszy w Polsce Szpital Dziecięcy powstał w roku 1876 z inicjatywy Macieja Leona Jakubowskiego, pierwszego 

profesora pediatrii w Polsce. Wśród fundatorów którzy wnieśli znaczące datki na budowę szpitala znaleźli się m.in. 

Marcelina Czartoryska, Leon Jakubowski, Jan Matejko. Uroczyste otwarcie placówki leczniczej pod nazwą „Szpital 

św. Ludwika” odbyło się 1 - go maja 1876 roku. W latach 1881 - 1889 dokonano rozbudowy szpitala i po jej 

zakończeniu liczył on 120 łóżek. Szpital św. Ludwika był na miarę epoki placówką wzorcową, zarówno w sensie 

poziomu usług diagnostyczno-leczniczych, jak i w aspekcie działalności naukowej  

i dydaktycznej. Skupiając w jednym ręku kierownictwo Szpitala i kliniki dziecięcej prof. Leon Jakubowski stworzył 

placówkę, która stała się kolebką pediatrii polskiej. Tu szkolili się w powstającej dopiero dyscyplinie nie tylko lekarze 

z Galicji, ale także z terenu zaborów i z zagranicy. Z grona jego uczniów wyszli: Józef Raczyński, późniejszy 

kierownik katedry pediatrii we Lwowie, twórca lwowskiej szkoły pediatrycznej, Tadeusz Żeleński (Boy) asystent 

kliniki (1903 - 1907), twórca „Kropli mleka” i „Biura porad dla matek”, a także Joachim Brudziński, który wsławił się 

opisem objawów oponowych.  

W okresie międzywojennym główny nacisk położony był na tworzenie i rozwój pracowni diagnostycznych za sprawą 

inicjatywy kolejnych kierowników szpitala tzn. Ksawerego Lewkowicza, Władysława Bujaka, Tadeusza Gizy. Do 

roku 1966 Szpital, już jako Klinika Dziecięca, działał pod kierownictwem kolejnych profesorów: Władysława Bujaka, 

Tadeusza Gizy. W 1966 roku z dawnego Szpitala i Kliniki Dziecięcej powstał Specjalistyczny Zespół Matki i Dziecka 

którego dyrektorem została doc. Jadwiga Sekułowa. Od 1988 roku dyrektorem szpitala był dr n. med. Andrzej 

Mazurek.  

W roku 1992 Szpital wrócił do pierwotnej nazwy, jako Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  

im. św. Ludwika. Od 1 czerwca 2005 roku dyrektorem Szpitala jest Stanisław Stępniewski.  

24 maja 1993 roku Powstała Fundacja „Zdrowie Dziecka”, założona przez lekarzy pracujących  

w szpitalu. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Wpisu do rejestru  dokonano w dniu 

25.01.2008 roku. Jej celem jest rozwijanie wszechstronnej działalności na rzecz szpitala. Od pięćdziesięciu lat przy 

szpitalu działa szkoła im. Janusza Korczaka.  

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, 1 września 2016 roku nastąpiło połączenie 

połączenia Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie z Wojewódzkim 

Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie.  

MCRD zostało założone w 1937 jako Wypoczynkowy Dom Dziecka Powiatu Krakowskiego dla dzieci  

z ubogich rodzin. Kolejne lata przynosiły następne zmiany. W latach 1940 – 1944 Szpital pełnił funkcję Sanatorium 

dla Płucno-Chorych, 1946-1951 Prewentorium Przeciwgruźliczego dla Dzieci, 1951-1975 Sanatorium 

Rehabilitacyjnego dla Dzieci, 1975-1991 Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci „Solidarność” w Radziszowie aż 

do 1991 kiedy przekształciło się w Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci „Solidarność” a w 2003 roku  

w Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie. MCRD jest obecnie wiodącym ośrodkiem 

rehabilitacyjnym dzieci w Małopolsce i jednym z nielicznych w Polsce.  

Od 2010 roku działa Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Daj nadzieję”, 

które współpracuje ze szpitalem w Radziszowie. Przy MCRD działa również Zespół Placówek Oświatowych im. ks. 

prof. Józefa Tischnera. 

Oddziały  

Kod 

resortowy 
Nazwa oddziału Liczba łóżek Telefon 

Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 

4401 

 

4051 

Oddział Pediatryczny Dzieci Starszych z pododdziałem 

Alergologii  

Pododdział Gastroenterologiczny 

15 

lek.  12 619-86-33 

piel. 12 619-86-63 

        12 619-83-39 



Strona | 94  

 

Kod 

resortowy 
Nazwa oddziału Liczba łóżek Telefon 

4403 

 

4421 

Oddział Dzieci Młodszych  

 

z Pododdziałami Ogólnoniemowlęcym i Neurologicznym,  

Pododdział Neonatologii i Patologii Noworodka 

32 

lek.  12 619-86-72  

piel. 12 619-86-35 

lek.  12 619-86-38 

lek.  12 619 86 09  

piel. 12 619-86-40 

4401 

 

Oddział Dzieci Starszych  

z Pododdziałami Neurologicznym, Reumatologicznym,  
25 

lek.  12 619-86-30 

piel. 12 619-86-31 

4273 Oddział Pulmonologiczny 19 
lek.  12 619-86-34  

piel. 12 619-86-28 

4701 

2701 
Oddział Psychiatrii Dzieci 20 

        12 619-86-92 

piel. 12 619-86-91 

WSSDz im. św. Ludwika - Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie 

4301 

4307 

Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci 

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej 
92 

Odcinek II - Dyżurka 

Pielęgniarek 

12 275 17 51 wew.240  
 

Odcinek III - Dyżurka 

Pielęgniarek 

12 275 17 51 wew. 207 
 

 Odcinek IV - Dyżurka 

Pielęgniarek  

12 275 17 51 wew. 244 

2301 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej  12 275 17 51 wew. 202 

 

Izba Przyjęć Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie: tel. 12 619-86-13. 

Izba Przyjęć WSSDz św. Ludwika - Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie  

tel. 12 275-17-55 wew. 254 czynna w godzinach: 07.00 - 14.35 

Rejestracja do Pracowni i do Poradni Przyszpitalnych w Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie:  

tel. 12 619-86-15 lub 53. 

Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie:  

tel. 12 619-86-93. 

Rejestracja do Pracowni i do Poradni Przyszpitalnych WSSDz św. Ludwika - Małopolskiego Centrum Rehabilitacji 

Dzieci „Solidarność” w Radziszowie: tel. 12 275-17-55 wew. 114. 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna: tel. 12 619 86 87, 12 619 86 61 

Poradnie   

Kod 

resortowy 
Nazwa poradni / przychodni Telefon 

Szpital Dziecięcy św. Ludwika w Krakowie 

Rejestracja do Poradni Przyszpitalnych 
Infolinia 12 396-57-89 

12 619-86-15 

1301 Poradnia Rehabilitacyjna wew. 641/661/616 

1011 Poradnia Alergologiczna wew. 648/659 

1273 Poradnia Pulmonologiczna wew. 655 

1405 Poradnia Wad i Zaburzeń Rozwoju wew. 629 

1281 Poradnia Reumatologiczna wew. 675 
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Kod 

resortowy 
Nazwa poradni / przychodni Telefon 

1221 Poradnia Neurologiczna wew. 651 

1131 Poradnia Nefrologiczna wew. 674 

1051 Poradnia Gastroenterologiczna wew.  677 

0011 Poradnia Dziecka Chorego wew. 685 

0011 Poradnia Dziecka Zdrowego wew. 680 

9601 Punkt Szczepień wew. 688 

1031 Poradnia Endokrynologiczna wew. 669 

1101 Poradnia Kardiologiczna wew. 683 

1409 Poradnia Sczepień dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka wew. 652 

9451 Punkt Szczepień (POZ) wew. 689 

1701 Poradnia Zdrowia Psychicznego 
wew. 

330/331/332/333/334 

1277 Poradnia Leczenia Mukowiscydozy wew. 655 

1617 Poradnia Logopedyczna  Wew. 335 

1341 Poradnia Chorób Zakaźnych wew. 652 

WSSDz im. św. Ludwika - Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie 

Rejestracja do Poradni Przyszpitalnych 12 275 17 55 wew. 114 

1300 Poradnia Rehabilitacyjna 12 275 17 55 wew. 114 

1310 Dział Fizjoterapii 12 275 17 51 wew. 111 

1221 Poradnia Neurologiczna 12 275 17 55 wew. 114 

1581 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 12 275 17 55 wew. 114 

1617 Poradnia Logopedyczna 12 275 17 51 wew. 260 

 
Inne komórki organizacyjne 

Kod 

resortowy 
Nazwa poradni / przychodni Telefon 

Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 

7100 Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z pracownią bakteriologiczną wew. 645 

7235 Pracownia EEG wew. 626 

7241 Pracownia RTG wew. 612 

7210 Pracownia  USG  wew. 614/686 

7235 Pracownia EKG wew. 684 

7911 Pracownia Endoskopii wew. 690 

7999 Pracownia badań czynnościowych przewodu pokarmowego wew. 690 

7221 Pracownia Tomografii Komputerowej wew. 694 

7999 Pracownia Testów Płucnych wew. 679/649 

1311 Gabinet Rehabilitacyjny wew. 641 

WSSDz im. św. Ludwika - Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie 

7998 Pracownia EEG 12 275 17 51 wew. 114 
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7240 Pracownia RTG 12 275 17 51 wew. 160 

7210 Pracownia USG 12 275 17 51 wew. 114 

Sukcesy, nagrody i wyróżnienia (2015-2018) 

  -     2017  - Tytuł Partnera Roku Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ w kategorii „Zdrowie” 

  -     2017 - 3. miejsce w rankingu szpitali niezabiegowych 

 2017 – I miejsce w konkursie fundacji JOYAIM na „Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta 2016”, 

-      2017 – certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia 

 2017– Recertyfikat na normę ISO 9001:2008 z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej, programów zdrowotnych (lekowych), opieki psychiatrycznej, ambulatoryjnych świadczeń 

diagnostycznych kosztochłonnych, rehabilitacji leczniczej, 

 2016 – IV najlepszy Szpital niezabiegowy w Polsce wg Rankingu Rzeczpospolitej Bezpieczny Szpital 

Przyszłości, 

 2016 – półfinał konkursu Lider Ochrony Zdrowia 2016 OSOZ, 

 2015 –VI miejsce i wyróżnienie w rankingu Bezpieczny Szpital organizowanym przez Rzeczpospolitą  

i Centrum Monitorowania Jakości, w kategorii szpitale niezabiegowe, 

 2015 – XIV miejsce w rankingu Gazety Krakowskiej, w konkursie Lekarz Małopolski 2015,  

w kategorii Szpital, 

 2015 – po raz piąty przyznany Certyfikat – Miejsce Przyjazne Maluchom w 2015 r., 

 2014 – MCRD – Szpital uzyskał certyfikat ISO 9001 – system zarządzania jakością oraz ISO 27001  

- system zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie rehabilitacji w warunkach stacjonarnych,  

w ośrodku dziennym, rehabilitacji ambulatoryjnej, lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, ortopedii  

i traumatologii narządu ruchu, neurologii dziecięcej, logopedii, badań radiologicznych, ultrasonograficznych, 

elektroencefalograficznych o stabilnym poziomie jakościowym, 

 2014 –Recertyfikat na normę ISO 9001:2008 z zakresu specjalistycznej opieki medycznej. 

Członkostwo w stowarzyszeniach  

 Rada Kierowników Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych, 

 Małopolski Związek Pracodawców ZOZ, 

 Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali, 

 Polskie Towarzystwo Pediatryczne, 

 Małopolskie Stowarzyszenie Zespołów i Komitetów Kontroli Zakażeń, 

 Polska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie, 

 Towarzystwo Promocji Jakości. 

Sale konferencyjne 

sala konferencyjna 50 osób 

Sala jest wyposażona 

 w rzutnik slajdów, 

flipchart, WI FI 

Telefon kontaktowy: 

Dział Administracyjno-Techniczny  

tel. 12 619 86 02 

Promocja zdrowia  

Programy obecnie realizowane:  

 Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku 12 do 24 miesięcy zamieszkałych  

w Gminie Miejskiej Kraków, 

 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej 

Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli. 
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Edukacyjne programy promocji zdrowia: 

 Szczepienia ochronne – najskuteczniejsza metoda profilaktyki chorób zakaźnych – realizacja ciągła przez cały 

rok, 

 Uwolnijmy się od dymu tytoniowego – maj i listopad, 

 Rak piersi i szyjki macicy – jak im zapobiegać – styczeń i październik, 

 Dlaczego warto karmić piersią? - realizacja w oddziałach niemowlęcych ciągła przez cały rok, 

 Zdrowe żywienie – zdrowy rozwój - realizacja ciągła przez cały rok, 

 Bezpieczne dzieciństwo – czas poprzedzający ferie zimowe i wakacje, 

 Bezpieczny pacjent – realizacja ciągła przez cały rok, 

 Nie chcemy próchnicy – maj i wrzesień, 

 Zdrowo jemy nie tyjemy – realizacja ciągła przez cały rok, 

 Edukacyjne akcje prozdrowotne o tematyce wynikającej  z kalendarza Promocji Zdrowia, przeznaczone  dla 

pacjentów oraz społeczności lokalnej. 

Zespoły zadaniowe / komisje działające w jednostce 

 Komisja ds. jakości i bezpieczeństwa pacjenta, przewodniczący: dr n. med. Katarzyna Przybyszewska  

tel. (12) 619 86 07, 

 Komisja ds. standardów medycznych, przewodniczący: dr n. med. K. Przybyszewska, tel. (12) 619-86-07, 

 Komisja ds. leków, przewodniczący: dr n. med.D. Turowska-Heydel, tel. (12) 619-86-30, 

 Komisja ds. laboratorium, przewodniczący: mgr B. Burdzel-Frohlich, tel. (12) 619-86-46, 

 Komisja ds. bezpieczeństwa środowiska opieki, przewodniczący: mgr inż. A. Trzcińska, tel.  

(12) 619-86-39, 

 Komisja ds. Informacji Niejawnych, przewodniczący: płk. Z. Bartosz, tel. (12) 619 86 97, 

 Zespół ds. kontroli zakażeń szpitalnych, przewodniczący: lek. B. Burzyńska, tel. (12) 619-86-40, 

 Zespól ds. kształcenia zawodowego, przewodniczący: dr n. med. K. Przybyszewska, tel. (12) 619-86-07, 

 Zespół ds. promocji zdrowia, przewodniczący: mgr A. Rumińska, tel.(12) 619-86-27, 

 Zespół ds. weryfikacji zapotrzebowań na zakupy doraźne, przewodniczący: dr n .med. K. Przybyszewska, 

tel. (12) 619-86-07, 

 Zespół ds. oceny przydatności aparatury i sprzętu medycznego nabywanego poprzez zakup lub przyjęcie 

darowizny,  przewodniczący: dr n. med. K. Przybyszewska, tel. (12) 619-86-07, 

 Zespół ds. analizy przyczyn zgonów, przewodniczący: dr n. med. K. Przybyszewska, tel. (12) 619-86-07,dr n. 

med. Grażyna Spychałowicz – Brol tel. (12) 275 17 52 wew. 201, 

 Komisja ds. stwierdzania śmierci mózgu, przewodniczący: lek. B. Prawdzic-Seńkowska, tel. (12) 619-86-30, 

 Komitet ds. kontroli Zakażeń Szpitalnych, przewodniczący: dr n. med. K. Przybyszewska, tel. (12) 619-86-07, 

 Zespół Kryzysowy na wypadek sytuacji kryzysowej,przewodniczący: dyr. S. Stępniewski, tel. (12) 619-86-01, 

 Zespół Audytorów wewnętrznych, przewodniczący: mgr R. Rutkiewicz, tel. (12) 619-86-22, 

 Zespół audytorów w pracowni RTG i TK, przewodniczący: lek. Piotr Staszak, tel. (12) 619 86 06, 

 Zespół Oceny Przyjęć, przewodniczący: lek. P. Staszak, tel. (12) 619-86-06, 

 Zespół Etyki, przewodniczący: lek. Joanna Boroń-Zyss, tel. (12) 619-83-22, 

 Zespół ds. Żywienia, przewodniczący: dr n. med. Katarzyna Przybyszewska, tel. (12) 619-86-07, 

 Zespół ds. nadzoru nad kształceniem podyplomowym lekarzy,przewodniczący: dr n. med.  

K. Przybyszewska, tel. (12) 619-86-07. 
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Dane teleadresowe 

Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 

Adres korespondencyjny: 31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2 

Telefony: 

Centrala: 12 619-86-00,  

Rejestracja poradni: 12 619-86-15, 12 619-86-53, 
Dział Administracyjno-Techniczny: Tel. 12 6198602,  
Faks 12 619 86 10 / 12 430 3121 
Dyrekcja Szpitala:  Tel.12 619-86-01  
Faks: 12 619-86-10 

Adres e-mail: info@dzieciecyszpital.pl 

Strona internetowa: www.dzieciecyszpital.pl 

WSSDz im. św. Ludwika - Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie 

Adres korespondencyjny: 32-052 Radziszów, ul, Podlesie 173 

Telefony: 

Centrala: 12 275 17 51, 52, 55 
Rejestracja do poradni 12 275 17 55 wew. 114 
Dział Techniczno-Administracyjny: 12 275 17 51 wew. 110 
Faks: 12 275 17 50 
Dyrekcja Szpitala: 12 275 17 53 wew. 170 

Adres e-mail: kontakt@mcrd.pl 

Strona internetowa: www.mcrd.pl 

Kadra kierownicza 

Dyrektor: Stanisław Stępniewski 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego – dr Piotr Staszak 

Pełnomocnik ds. Lecznictwa Zamkniętego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika – dr n. med. Katarzyna 

Przybyszewska 

Zastępca Dyrektora ds. Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie – mgr Dorota 

Węglowska 

Pełnomocnik ds. Lecznictwa w Radziszowie – dr n. med. Grażyna Spychałowicz-Broll  

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – mgr Aleksandra Rumińska 

Pielęgniarka Epidemiologiczna Pełnomocnik ds. Jakości – mgr Renata Rutkiewicz 

Główny Księgowy – mgr  Bogdan Kaleta 

Kierownik Samodzielnej Służby Pracowniczej – mgr Anna Świętoń 

Rzecznik Praw Pacjenta – dr n. med. Zbigniew Żuber

mailto:kontakt@mcrd.pl


 

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły 

 

„Wasze zdrowie pod naszą troskliwą opieką” 

Misją Szpitala jest zapewnienie wszystkim 

pacjentom profesjonalnej opieki medycznej  

w oparciu o wieloletnią tradycję placówki, 

zgodnie z najlepszymi standardami w leczeniu 

i rehabilitacji chorób układu oddechowego,  

w przyjaznej atmosferze, przy jednoczesnym 

zachowaniu wysokich standardów etycznych.  

 

Ogólne informacje o działalności jednostki 

Rehabilitacja pulmonologiczna 

Narastające zanieczyszczenia środowiska, palenie papierosów oraz procesy starzenia się są głównymi, 

obserwowanymi przez nas powodami, z którymi kierowani są pacjenci do rehabilitacji płuc. Oddział Rehabilitacji 

Pulmonologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej świadczy usługi w rodzaju rehabilitacji 

pulmonologicznej oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej. Rehabilitacja pulmonologiczna (oddechowa) polega na 

rehabilitacji pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, głownie: POChP, przewlekłym zapaleniem 

oskrzeli, astmą oskrzelową, rozstrzeniami oskrzeli. Przewlekłe choroby układu oddechowego charakteryzują się 

okresowymi zaostrzeniami (jesień/zima, wiosna), wymagają systematycznego leczenia (do końca życia) i 

okresowej rehabilitacji w warunkach szpitalnych. Oddział prowadzi ponadto rehabilitację pacjentów po zabiegach 

chirurgicznych w klatce piersiowej. Rehabilitacja oddechowa stosowana jest po to by pomóc ludziom cierpiącym 

na schorzenia i upośledzenia układu oddechowego zachować jak największą wydajność oddechową. 

Głównym celem rehabilitacji oddechowej jest udrożnienie 

kanałów przepływu powietrza, a co za tym idzie, odwracanie 

objawów i procesów patofizjologicznych, prowadzących do 

niewydolności oraz poprawa ogólnego stanu zdrowia. Na 

proces rehabilitacji składają się ćwiczenia fizyczne, 

rehabilitacja oddechowa, ćwiczenia mięśni oddechowych oraz 

nauka relaksacji. Terapia oddechowa obejmuje techniki 

kontrolowania oddechu i zabiegi mające na celu toaletę 

drzewa oskrzelowego (drenaż ułożeniowy, oklepywanie i 

masaż wibracyjny) oraz aerozoloterapię. Ćwiczenia fizyczne prowadzone są w grupach  

i indywidualnie. Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej posiada doskonale wyposażone do tego celu sale 

rehabilitacyjne, sale przeznaczone do prowadzenia aerozoloterapii oraz wykwalifikowany i doświadczony personel 

przyjazny pacjentowi. Rehabilitacja Pulmonologiczna realizowana jest na obszarze północno-zachodniej części 

województwa małopolskiego, na płaskowyżu krakowsko-częstochowskim, wśród rozległych lasów iglastych 

(głównie sosnowych), w sąsiedztwie Pustyni Błędowskiej oraz w obrębie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. 

Obszar wokół Szpitala charakteryzuje się dużym urozmaiceniem przyrodniczo-krajobrazowym, które znajduje 

odzwierciedlenie również w statusie ochronnym obszarów. Warunki geograficzne i klimatyczne terenu, na którym 

umiejscowiony jest Szpital bardzo korzystnie wpływają na proces leczenia i rehabilitacji pacjentów z chorobami 

układu oddechowego. Powietrze nasycone olejkami eterycznymi tworzy tu wspaniały mikroklimat, określone jako 

suche i balsamiczne idealne jest do leczenia chorób płuc. Rokrocznie celem rehabilitacji oddechowej kierowanych 

jest około 1 500 pacjentów.  
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Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu posiada 49 zakontraktowanych łóżek dla Oddziału 

Rehabilitacji Pulmonologicznej. Dobrą opinię o rehabilitacji pulmonologicznej potwierdzają wyniki analiz. 

Odnotowujemy poprawę oceny wskaźników wydolności oddechowej pacjentów pulmonologicznych u 90% osób. 

Wynik ten wykazuje pozytywny wpływ rehabilitacji na ogólna poprawę zdrowia i zwiększenie wydolności 

oddechowej pacjentów.  

Dbając  o najwyższe standardy leczenia i rehabilitacji płuc zostały zakupione dwa urządzenia do pomiaru pyłów 

zanieczyszczonych. Śledząc internetową mapę zanieczyszczeń można przyjąć, iż lokalizacja Szpitala jest jedną z 

najczystszych na mapie województwa małopolskiego i śląskiego.  

Rehabilitacja ogólnoustrojowa 

Celem rehabilitacji ogólnoustrojowej jest stosowanie kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych, 

przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej zdolności do brania czynnego 

udziału w życiu społecznym oraz zdolności do pracy i zarobkowania. Szpital leczy pacjentów między innymi ze 

schorzeniami: choroby ortopedyczne (stany po urazach, złamaniach i operacjach ortopedycznych, zmiany 

zwyrodnieniowe stawów), choroby reumatyczne (zesztywniające zapalenia stawów, reumatoidalne zapalenia 

stawów, zwyrodnienia stawów biodrowych i kolanowych), choroby układu nerwowego (zespoły bólowe kręgosłupa, 

rwa ramieniowa i kulszowa, stwardnienie rozsiane (SM), stany po udarach mózgu, po urazach czaszkowo-

mózgowych, po zabiegach neurochirurgicznych). Wykonujemy zabiegi: sollux, ultradźwięki, fonoforeza, jonoforeza, 

diadynamik, TENS, pole magnetyczne, laser (punktowy, skanujący), krioterapia, masaż limfatyczny, masaż 

klasyczny ręczny, kąpiele w wannie do masażu wirowego kończyn dolnych, obręczy biodrowej i kręgosłupa 

lędźwiowego, kończyn górnych. Do dyspozycji pacjenci mają ponadto: kabinę UGUL, rotory kończyn górnych i 

dolnych, rowery treningowe, orbitreki, bieżnię, wioślarza, atlas, rotory do ćwiczeń barków.  

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 

 

 

1 grudnia 2014 roku w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji rozpoczął swą działalność Ośrodek 

Rehabilitacji Dziennej. Jest to forma leczenia szpitalnego polegająca na przebywaniu pacjenta na oddziale 

rehabilitacyjnym tylko w dzień, na czas trwania zabiegów rehabilitacyjnych. Okres rehabilitacji wynosi 15 dni 

zabiegowych. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej świadczy usługi min. z zakresu: Kinezyterapii, Hydroterapii, Masażu 

Leczniczego, Terapii Psychologicznej, Terapii Zajęciowej. 

Szpital dysponuje aparaturą i sprzętem niezbędnym do realizacji rehabilitacji pulmonologicznej  

i ogólnoustrojowej. Wśród nich m.in.: 

 Krioterapia 

Krioterapia miejscowa polega na miejscowym ochłodzeniu tkanek za pomocą par azotu lub dwutlenku węgla. 

Zabieg przynosi bardzo dobre efekty terapeutyczne, przez co jest chętnie stosowany przez pacjentów. Wykazuje 

on działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwobrzękowe. Dzięki temu jest często stosowany przy 

świeżych urazach zarówno układu kostno-stawowego, jak i tkanek miękkich. 

Główne wskazania do stosowania krioterapii miejscowej to: 

– wczesne stany po urazach oraz przeciążeniach układu kostno-stawowego, 

– obrzęki po złamaniach i zwichnięciach we wczesnym stadium, 

– krwawienia, 

– stłuczenia, krwiaki i inne urazy tkanek miękkich nie później niż 4-5 dni od ich wystąpienia, 

– ostre stany zapalne stawów i tkanek miękkich,  



Strona | 101  

 

– pourazowe przykurcze stawów,  

– ostre stany bólowe różnego pochodzenia. 

 Fala uderzeniowa 

Terapia falą uderzeniową (ESWT) wykorzystuje wysokoenergetyczną falę mechaniczną. Fala charakteryzuje się 

skokowym ciśnieniem, brakiem okresowości oraz wysoką amplitudą. Typową cechą fali uderzeniowej jest to, że 

prędkość jej rozchodzenia jest większa od prędkości rozchodzenia się fali akustycznej. W rehabilitacji falę 

uderzeniową wykorzystuje się przede wszystkim ze względu na jej działanie analgetyczne (zmniejszające 

dolegliwości bólowe) oraz stymulujące regenerację tkanek. 

 Hydroterapia  

Kąpiel wirowa kończyn jest zabiegiem z zakresu hydroterapii.  Kąpiel wirowa kończyn należy do częściowych 

kąpieli z działu hydroterapii. Wirujący ruch wody powoduje masaż skóry w okolicy poddawanej zabiegowi. Prowadzi 

to do przekrwienia, szybszego wchłaniania obrzęków i rozluźnienia mięśni w danej okolicy. Zabieg jest bardzo 

dobrze tolerowany przez pacjentów i może być wykonywany w większości schorzeń dotyczących kończyn dolnych 

lub górnych. Wykonuje się go na zlecenie lekarza. 

 Kinezyterapia  (rowery eliptyczne , orbitreki , rotory kończy górnych i dolnych z oporem wodnym) 

Kinezyterapia (kinesis – ruch, therapeia – leczenie) to inaczej leczenie ruchem lub rehabilitacja ruchowa.  

Jej podstawą są ćwiczenia fizyczne o charakterze leczniczym, czyli gimnastyka lecznicza. Celem kinezyterapii jest 

przywrócenie lub utrzymanie choremu całkowitej lub częściowej sprawności fizycznej. Dzięki kinezyterapii można 

przywrócić prawidłową ruchomość w stawach oraz siłę i wytrzymałość mięśni, pobudzić i poprawić czynności 

ośrodkowego układu nerwowego, poprawić pracę układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, korygować wad 

postawy ciała i nieprawidłowe nawyki ruchowe, a także przystosować chorego do życia w przypadku trwałej 

niepełnosprawności. 

 Aqawibron  

Częstotliwość drgań specjalnie opracowanych gumowych membran daje doskonałe wyniki rehabilitacyjne: 

regeneruje tkanki, poprawia sprężystość mięśni, zwiększa ruchomość stawów i ogólnie poprawia samopoczucie 

człowieka. Umożliwia przeprowadzenie zabiegu masażu "na sucho" (bez konieczności zanurzenia w wodzie) 

poprzez podłączenie urządzenia do kranu z wodą lub podczas kąpieli. Aquavibron umożliwia przeprowadzanie 

terapii dla ogromnej ilości schorzeń i zaburzeń. 

 Pole magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetronik) 

Do zabiegu potocznie zwanym magnetronikiem wykorzystywane jest pole magnetyczne niskiej częstotliwości. 

Biostymulacja polem magnetycznym powoduje poprawę ukrwienia co skutkuje lepszym wykorzystaniem tlenu 

przez komórki. Podczas terapii dochodzi do pobudzenia procesów regeneracyjnych na poziomie komórkowym. 

Pole magnetyczne przenika równomiernie przez wszystkie tkanki ciała ludzkiego. Zaletą tego zabiegu jest 

możliwość wykonywania go przez ubranie, opatrunki gipsowe, bandaże. Można stosować go również u osób  

z endoprotezą lub innymi wszczepionymi implantami metalowymi. 

Działanie terapeutyczne: 

– przeciwbólowe, 

– przyspiesza procesy regeneracyjne, 

– poprawia odżywianie tkanek, 

– stymuluje odnowę kolagenu, 

– poprawia krążenie obwodowe. 

Dzięki zaangażowaniu społecznemu w ramach Budżetu Obywatelskiego zwyciężył projekt pn. „Wyposażenie 

Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny i uporządkowanie terenu parku wokół 

Szpitala”, na który głosowało ponad 3,5 tys. mieszkańców powiatu olkuskiego, została  otwarta "Pracownia 

hydroterapii", w której zgromadzone są urządzenia do terapii wodnej. 

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc  

W zakresie pulmonologii Szpital stał się podstawową jednostką do izolowania i leczenia gruźlicy                         z 

zastosowaniem strategii DOTS. Sukcesy leczenia oraz wzrost świadomości w zakresie zagrożenia transmisji 
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prątka gruźlicy, również z krajów sąsiednich spowodowały, iż Szpital został wprowadzony do sieci szpitali z 4-go 

ogólnokrajowego poziomu. Oddział w zakresie diagnostyki gruźlicy współpracuje z SOR-ami, lekarzami 

specjalistami pulmonologii, oddziałami pulmonologii. W związku ze znacznym wzrostem wyceny jakiej 28 czerwca 

2017 roku dokonała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Obwieszczenie w sprawie taryf 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego) możliwe staje się aktywne poszukiwanie chorych 

wśród podopiecznych domów opieki społecznej, noclegowni, bezdomnych itp. Większość pacjentów stanowią 

osoby z województwa małopolskiego. Jednakże ok  20% to mieszkańcy województwa śląskiego, zaś ok 5% 

mazowieckiego. Jest to wynik współpracy przy realizacji leczenia długotrwałego, 6-cio i więcej miesięcznego. 

Szpital szczyci się seryjną skutecznością wyleczalności gruźlic wielkooporowych, które zwiększyło współczynnik 

wyleczalności z 13 do 30% w skali kraju - dotyczy 6-ciu przypadków („Gratuluję spektakularnej efektywności 

leczenia pacjentów chorych na gruźlicę, szczególnie niebagatelnego sukcesu, jakim jest niewątpliwie wyleczenie 

pacjentów chorych na gruźlicę wielolekooporną typu MDR w roku 2016, co odzwierciedla wskaźnik wyleczalności, 

który wzrósł do blisko 30%” - dane Główny Inspektorat Sanitarny). Posiadamy 6 specjalistycznych izolatek do 

izolowania i leczenia chorób zakaźnych transmitowanych drogą kropelkową.   

Opracowane procedury, nadzorowanie wykorzystania środków 

ochrony osobistej, środków dekontaminacyjnych oraz wykorzystanie 

najnowocześniejszego sprzętu do dekontaminacji powietrza w 

Oddziale pozwala na stwierdzenie, iż mimo zagrożeń ze strony 

pacjentów praca w Oddziale jest bezpieczna. Nie bez znaczenia jest 

stale zwiększająca się świadomość pracowników, którzy przechodzą 

permanentne szkolenia w zakresie procedur, stosowania środków 

dekontaminacji środowiskowej oraz osobistej, sprzętu, urządzeń jak 

również sposobów utylizacji materiałów niebezpiecznych.    

 

Historia 

Historia Szpitala rozpoczyna się w roku 1926, kiedy to Wojewódzki Związek Samorządowy w Kielcach powziął 

uchwałę o wybudowaniu zakładu leczniczo-wychowawczego o nazwie Rabsztyn (nazwa okolicznych ruin zamku) 

dla dzieci, który spełniałby funkcję profilaktyczno-leczniczą w leczeniu gruźlicy. Za umiejscowieniem Szpitala na 

tym terenie przemawiały przede wszystkim warunki geograficzne i klimatyczne. Jaroszowiec położony jest wśród 

rozległych lasów sosnowych, na płaskowyżu krakowsko-częstochowskim na wysokości około 38 m n.p.m., na 

glebie piaszczystej – w sąsiedztwie Pustyni Błędowskiej. Powietrze tworzy tu wspaniały mikroklimat, określane jest 

jako suche i balsamiczne oraz jest idealne do leczenia chorób płuc.  

Autorem projektu architektonicznego zespołu szpitalnego (składającego się z 3 budynków głównych oraz kilkunastu 

domków służbowych i mieszkalnych dla personelu) był inż. arch. Jan Witkiewicz-Koszczyc. Budowa szpitala, 

zrealizowana tylko w części, kosztowała 6 mln przedwojennych złotych. Budynek Główny Szpitala w Jaroszowcu 

jest obiektem w stylu funkcjonalizmu, o bardzo ciekawej architekturze. Ściana frontowa łamana jest w kształcie 

harmonijki i prawie całkowicie przeszklona, dzięki czemu sale oświetlone są słońcem przez cały dzień.  

W czasie prezydentury Ignacego Mościckiego powstało wiele obiektów, na potrzeby prewentoriów 

przeciwgruźliczych dostosowywane są inne obiekty jak np. klasztory. Niesamowite, że dokładnie w 10 rocznicę 

powstania Polskiej Policji, tj. 24 lipca 1929 roku, Prezydent wraz z Biskupem Częstochowskim Ignacym Kubiną 

dokonują poświęcenia wkopania kamienia węgielnego pod budowę prewentorium dla dzieci w Jaroszowcu 

(wówczas Rabsztynie). 

Zakład uruchomiono w roku 1934 jako prewentorium. Województwo kieleckie nie mając wystarczających środków 

na prowadzenie zakładu wypożyczyło go Głównej Komendzie ZHP, która przejęła na siebie dalsze koszty 

wyposażenia i utrzymania. Wyznaczono personel i utrzymywano sanatorium, aż do wybuchu wojny. Sanatorium w 

tym okresie działało przez cały rok. Liczba przyjmowanych dzieci w wieku 6-14 lat wahała się  
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w granicach 180. Stosowano wyłącznie leczenie zachowawcze, klimatyczno-spoczynkowe, ogólno-wzmacniające 

i farmakologiczne.  

Po wybuchu wojny w 1939 roku sanatorium rozpadło się.  

Na około pół roku przepełniony rannymi olkuski szpital przeniósł 

do Jaroszowca część chorych. Po tym okresie Szpital zajęli 

Niemcy, tworząc na jego terenie rodzaj szkoły muzycznej, a 

następnie urząd celny (około 2 km od Szpitala przebiegała 

granica oddzielająca Rzeszę od Generalnej Guberni), by po 

roku z powrotem utworzyć szpital przeciwgruźliczy dla 

Niemców. Po ofensywie Armii Radzieckiej w 1944 roku, 

Rosjanie utworzyli szpital wojskowy, który pracował do roku 

1945. Po wojnie postanowiono wyremontować budynki, 

doprowadzono prąd, kanalizację i uruchomiono centralne ogrzewanie. Od lipca 1946 roku jednostka wznowiła 

działalność, lecząc na początku 30 dzieci. Od tego momentu zakład przyjął nazwę: Państwowe Sanatorium dla 

Dzieci w Rabsztynie. Stopniowo doposażono go w sprzęt medyczny (m.in. aparat RTG) oraz uruchomiono oddział 

obserwacyjny i zakaźny, zwiększono liczbę łóżek dla pacjentów do 130. Na przełomie roku 1959/1960, sanatorium 

dla dzieci przekształcono w sanatorium dla dorosłych. Liczba dzieci, które przez te lata korzystała z sanatorium 

sięgała około 1300 rocznie. W latach 60-tych liczba łóżek zwiększyła się do 220.  

Kolejne lata to rozwój nowych metod leczenia, zakup coraz nowocześniejszych urządzeń (m.in. Spirografu PT400), 

co umożliwiło uruchomienie pracowni badań czynnościowo-oddechowych. W roku 1967 zmieniono nazwę placówki 

na Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze "Rabsztyn" w Jaroszowcu, a w 1976 roku powstał tu Wojewódzki 

Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny. Wyspecjalizowanie się Szpitala w diagnostyce i leczeniu chorób płuc i zmiana 

profilu leczonych spowodowała, że w 1984 roku zespół został przekształcony w Wojewódzki Szpital Chorób Płuc 

w Jaroszowcu i pod tą nazwą funkcjonował do roku 2012. W październiku 2012 roku nazwa Szpitala została 

zmieniona na Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji. 29 stycznia 2018r. Uchwałą Sejmiku Województwa 

Małopolskiego Szpital otrzymał patrona oraz zmienił nazwę na 

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 

Wojtyły.  

W latach 2004-2010 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc  

i Rehabilitacji w Jaroszowcu przeszedł gruntowny remont 

budynku głównego oraz pawilonu gruźlicy z rozbudową 

nowego skrzydła. Dobudowano skrzydło pawilonu gruźlicy  

w rekordowym tempie, co spowodowało radykalne zmiany 

komfortu pobytu pacjentów. Dodatkowym atutem Szpitala jest 

jego dostosowanie do wymagań i potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Zakup najnowocześniejszego sprzętu 

medycznego, rehabilitacyjnego i laboratoryjnego oraz prace modernizacyjne przyczyniły się do podwyższenia 

standardu wykonywanych usług. W szpitalu przebywał słynny malarz Nikifor Krynicki, który w ten sposób 

przedstawił wizerunek obiektu. 

W Szpitalu przebywali również: Karol Pniak – major pilot Wojska Polskiego, major Królewskich Sił Powietrznych, 

as myśliwski II wojny światowej. Stanisław Grzesiuk - polski pisarz, pieśniarz zwany również bardem z 

Czerniakowa. Najsłynniejszą chorą na gruźlicę była św. Faustyna Kowalska – święta Kościoła katolickiego, 

zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka. 

Oddziały   

Kod 

resortowy 
Nazwa oddziału Liczba łóżek Telefon 

4270 Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc 80 32 642-80-90, w. 30, 61 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Major
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pilota%C5%BC_%28lotnictwo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
http://pl.wikipedia.org/wiki/As_my%C5%9Bliwski
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakonnica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Si%C3%B3str_Matki_Bo%C5%BCej_Mi%C5%82osierdzia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistycyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stygmat_%28religia%29
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4310 

4300 

2300 

1312 

Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej 

Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 

Dział fizjoterapii ambulatoryjnej 

49 

16 

60 (miejsc) 

32 642-80-90, w. 39, 42 

32 642-80-90, w. 39, 42 

32 642-80-90, w. 45 

32 642-80-90, w. 27 

 

Pracownie 

Kod 

resortowy 
Nazwa pracowni Telefon 

7240 Pracownia RTG 32 642-80-90, w. 47 

7210 Pracownia USG 32 642-80-90, w. 36 

4900 Izba Przyjęć 32 642-80-90, w. 36 

7910 Pracownia bronchoskopii 32 642-80-90, w. 50 

7998 Pracownia badań czynnościowych płuc 32 642-80-90, w. 49 

4920 Dział Farmacji 32 642-80-90, w. 44 

7120 
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne - Laboratorium Diagnostyki 

Prątka Gruźlicy 
             32 642-80-90, w. 32 

 

Poradnie 

Kod 

resortowy 
Nazwa poradni Telefon 

1300 

1270 

Poradnia Rehabilitacyjna 

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc  

32 642-80-90, w. 41 

32 642-80-90, w. 59 

 

Sukcesy, nagrody i wyróżnienia (2015-2017) 

 Wrzesień 2017 roku – zorganizowanie III Zjazdu diagnozujących i leczących gruźlicę pn. „Niewiedza 

kosztuje”,  

 Styczeń 2017 roku – zorganizowanie konferencji pn. „Finansowanie rehabilitacji pulmonologicznej  

w oddziałach szpitalnych i ośrodkach dziennych, a zanieczyszczenie powietrza – krakowski smog”. 

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji  

w Jaroszowcu, a Kopalnią Soli „Wieliczka” oraz Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym im. dr.  

S. Jasińskiego w Zakopanem, 

 Czerwiec 2016 roku – zorganizowanie II Zjazdu diagnozujących i leczących gruźlicę pn. „Zabezpieczenie 

pracowników służby zdrowia przed możliwością  zakażenia się niebezpieczną gruźlicą wielolekooporną”, 

 Potwierdzony sukcesywny wzrost wskaźnika wyleczalności gruźlicy lekoopornej,  

 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji – Krzysztof Grzesik został nominowany  

w plebiscycie OSOBOWOĆ ROKU 2016 w kategorii BIZNES. 

 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji – Krzysztof Grzesik, uzyskał tytuł 

Osobowość Roku 2016 w plebiscycie „Gazety Krakowskiej” za nieustanny rozwój Szpitala  

w Jaroszowcu, 

 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji – Krzysztof Grzesik został w 2017 roku 

ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,  

 16.04.2014 rok – uzyskanie pozytywnej rekomendacji ważności certyfikatu w odniesieniu do normy  

PN-EN ISO 9001:2009, 

 uzyskanie kolejnego certyfikatu w zakresie świadczenia kompleksowych usług medycznych w zakresie 

pulmonologii, a szczególnie ochrony społeczeństwa przed gruźlicą oraz w zakresie świadczenia usług 

medycznych w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej i ogólnoustrojowej. Spełnienie normy PN-EN ISO 
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9001:2009, daje dowód, że System Zarządzania Jakością jest utrzymywany zgodnie z wymaganiami oraz 

świadczy o ciągłym podnoszeniu jakości usług medycznych, 

 w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 2016 w wyniku głosowania (3 559 

głosów) w projekcie: „Wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w sprzęt 

rehabilitacyjny i uporządkowanie terenu parku wokół Szpitala”  Szpital otrzyma dofinansowanie w kwocie 

286 535,41 zł, 

 w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 2017 w wyniku głosowania (1 966)                  

w projekcie: XXI wiek dla pacjenta w Jaroszowcu - zakup kriokomory, sprzętu rehabilitacyjnego                      

w kwocie 376 000,00 zł 
 

Członkostwo w stowarzyszeniach  

 Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

Promocja zdrowia 

 I, II, III „Zjazd diagnozujących i leczących gruźlicę”, 

 organizacja konferencji pn.: „Finansowanie rehabilitacji pulmonologicznej w oddziałach szpitalnych 

i ośrodkach dziennych, a zanieczyszczenie powietrza – krakowski smog”,  

 badania spirometryczne, 

 obchody Światowego Dnia Walki z Gruźlicą, 

 obchody Światowego Dnia Spirometrii, 

 „Weekend ze Zdrowiem”, 

 Dni Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. 
 

Zespoły zadaniowe / komisje działające w jednostce 

 Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych, przewodniczący: Maria Izdebska, tel. 32 642-80- 90, wew. 58, 

 Komisja Terapeutyczna, przewodniczący: Małgorzata Kasprzyk-Żyszczyńska, tel. 32 642-80-90, wew. 40, 

 Zakładowy Zespół ds. Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), 

przewodniczący: Monika Pawlik, tel. 32 642-80-90, wew. 43. 
 

Dane teleadresowe 

Adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 1a , 32-310 Jaroszowiec  

Telefony: 

Centrala:           32 642-80-90  

                          32 642-80-31 

Sekretariat:       32 642-80-90 ,wew. 58,  

Fax:                   32 642-81-00  

Adres e-mail: sekretariat@wschp.pl 

Strona internetowa: www.wschp.pl 

 

 

Kadra kierownicza: 

Dyrektor – Krzysztof Grzesik 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych – Karolina Wojtaszewska 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – Małgorzata Kasprzyk-Żyszczyńska  

Główna Księgowa – Anna Śmiech  

Zastępca Głównego Księgowego – Justyna Gamrat  
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Przełożona Pielęgniarka – Mieczysława Wypchał 



Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie 
 

Misją szpitala jest leczenie schorzeń narządu 

wzroku celem przywrócenia sprawności  

życiowej pacjenta na każdym etapie życia 

 
 

Podstawowe informacje o działalności jednostki 

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie realizuje swoją misję poprzez leczenie zachowawcze wszystkich 

schorzeń okulistycznych, a przede wszystkim działalność operacyjną w zakresie leczenia: zaćmy, chorób siatkówki, 

jaskry, urazów, przeszczepy rogówki, schorzeń aparatu ochronnego oka, niedrożności dróg łzowych. Bazę tej 

działalności stanowi Oddział Okulistyczny, Blok Operacyjny i Przychodnia Przyszpitalna. Nad prawidłowym 

leczeniem czuwa doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek. Wszystkie informacje dotyczące procedur 

medycznych przekazywane są pacjentowi w jasny i przystępny sposób, wyjaśniając wątpliwości  

i odpowiadając wyczerpująco na pytania. Doskonałe wyposażenie bloku operacyjnego i wysokie kwalifikacje 

zespołu doświadczonych specjalistów, stale pogłębiających swoją wiedzę i umiejętności, zarówno w szkoleniach 

wewnętrznych, jak też ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach pozwalają na przeprowadzanie 

zabiegów operacyjnych skutecznie i bezpiecznie dla pacjenta. Przychodnia Przyszpitalna, w ramach której działają 

specjalistyczne Poradnie, pozwala w trybie ambulatoryjnym otoczyć opieką pacjentów wymagających pomocy oraz 

prowadzić profilaktykę schorzeń oczu. Przychodnia Przyszpitalna wyposażona jest w nowoczesną aparaturę 

diagnostyczną i leczniczą wiodących firm w zakresie okulistyki. Poza nowoczesną siedzibą Szpitala  

i specjalistycznym sprzętem największą jego wartość stanowi wykwalifikowany personel, który w codziennej pracy 

traktuje swoich pacjentów z najwyższą starannością i troską.  

Historia 

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie noszący dawniej nazwę Zakładu Leczniczego UJ dla dzieci 

Jagliczych powstał jako fundacja Kardynała Sapiehy w 1918 

roku i od tego czasu datuje się powstanie tutejszego Szpitala. 

Jako jedyny w okresie międzywojennym realizował 

kompleksową opiekę nad schorzeniami oczu u dzieci. Zakład 

Leczniczy przekształcił się w nowoczesny, dobrze 

wyposażony w aparaturę leczniczo diagnostyczną 

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie. Dotychczas 

szpital ten był zlokalizowany w Witkowicach. 15 marca 2012 

roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Szpitala na 

os. Na Wzgórzach 17b dzięki realizacji projektu „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 

hotelowego typu LIPSK w Krakowie ul. Osieckiego 17b  

z przeznaczeniem na WSO w Krakowie”.  

Projekt został sfinansowany ze środków: 

 Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013, 

 Budżetu Województwa Małopolskiego, 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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Cały budynek zaprojektowano i wybudowano z zachowaniem najwyższych standardów budowlanych oraz 

przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej w sposób zapewniający komfort i bezpieczeństwo osobom  

w nim przebywającym. W nowoczesnym czteropiętrowym budynku znajduje się Oddział Okulistyczny Szpitala, 

który wyposażony jest w 60 łóżek. Do dyspozycji pacjentów są sale 1,2,3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 

TV. Na każdym piętrze oddziału znajdują się również pokoje i łazienki przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rocznie przeprowadza się w Szpitalu około 4 000 operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji,  

300 zabiegów witrektomii, 300 zabiegów przeciwjaskrowych, 25 przeszczepów rogówki i 3000 innych zabiegów (w 

tym Szpital przeprowadza leczenie AMD w ramach programu lekowego preparatami anty-VEGF około 1 400 

iniekcji). Przychodnia Przyszpitalna udziela rocznie około 25 tys. porad w tym najmłodszym pacjentom w zakresie 

obserwacji siatkówki u wcześniaków i udrażniania dróg łzowych u niemowląt i wiele innych badań diagnostycznych 

z wykorzystaniem nowoczesnej techniki. 

Oddziały  
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Kod 

resortowy 
Nazwa oddziału Liczba łóżek Telefon 

Oddział Okulistyczny, w tym : 

4600 Odcinek Pielęgnacyjny A 23 12 620-82-00, wew. 225 

4600 Odcinek Pielęgnacyjny B 24 12 620-82-00, wew. 231 

4600 Odcinek Pielęgnacyjny C 13 12 620-82-00, wew. 235 

4910 Blok Operacyjny  12 620-82-00, wew. 253 

4900 Izba Przyjęć  12 620-82-00, wew. 261 

Poradnie 

Kod 

resortowy 
Nazwa poradni / przychodni Telefon 

1600 Poradnia Okulistyki Ogólnej 12 620-82-00, wew. 274 

1600 Poradnia Leczenia Jaskry 12 620-82-00, wew. 283 

1600 Poradnia Wcześniaków 12 620-82-00, wew. 272 

1600 Poradnia Chorób Rogówki 12 620-82-00, wew. 276 

1600 Poradnia Siatkówkowa 12 620-82-00, wew. 282 

1600 Poradnia Cukrzycowa 12 620-82-00, wew. 279 

7998 Pracownia Laseroterapii 12 620-82-00, wew. 280 

7998 Pracownia Diagnostyczna 12 620-82-00, wew. 287 

9000 Sala Zabiegowa z Salą Obserwacyjną 12 620-82-00, wew. 286 

7210 Pracownia USG 12 620-82-00, wew. 282 

7998 Pracownia angiografii fluoresceinowej 12 620-82-00, wew. 281 

 

Inne komórki organizacyjne  
Kod 

resortowy 
Nazwa oddziału Telefon 

4920 Apteka 12 620-82-00, wew. 222 

Sukcesy, nagrody i wyróżnienia (2015-2017) 

 Certyfikat „Szpital Przyjazny Pacjentom” 01.01.2016 - 30.06.2018, 

 Certyfikat „Szpital bez bólu” do dnia 01.06.2018 r., 

 I miejsce w plebiscycie „Najlepszy szpital w Krakowie” 15.01.2014 r., 

 Certyfikat PN EN ISO 9001-2009 nadany na okres 11.04.2017- 14.09.2018, 

 Ranking gazety RZECZYPOSPOLITA „Złota Setka Szpitali Publicznych”. 

Członkostwo w stowarzyszeniach 

 Okręgowa Izba lekarska w Krakowie, 

 Związek Zawodowy Lekarzy, 

 Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, 

 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, 

 Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, 

 Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych, 

 Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Oddział Małopolski, 

 Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej. 
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Zespoły zadaniowe / komisje działające w jednostce 

 Komitet oraz Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń  Szpitalnych, przewodniczący: Jacek Czepiel, 

 Zespół ds. Oceny Przyjęć, przewodniczący: Grażyna Miklaszewska, 

 Komisja ds. Kształcenia w Zakresie Specjalizacji z Okulistyki, przewodniczący: Alina Górniak-Bednarz, 

 Komisja ds. Analizy i Oceny Skuteczności Leczenia, przewodniczący: Edward Paziewski, 

 Komisja ds. Analizy Przyczyn Zgonów, przewodniczący: Magdalena Henoch. 

Dane teleadresowe  

Adres korespondencyjny: Os. Na Wzgórzach 17b, 31-723 Kraków 

Telefony: Centrala:    12 620-82-00 

Faks:          12 620-82-20 

Adres e-mail: sekretariat@wso.krakow.pl 

Strona internetowa: www.wso.krakow.pl 

Kadra kierownicza 

Dyrektor: Ilona Pawlicka 

Zastępca Dyrektora – Ewa Jankowska  

Główny Księgowy – Sylwia Stańczyk 

Przełożona Pielęgniarek – Jadwiga Noworyta 



 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny  
w Andrychowie  
 

 

Misją Szpitala jest ochrona stanu zdrowia psychicznego,  

które jest fundamentalnym dobrem osobistym każdego człowieka 

 

Ogólne informacje o działalności jednostki 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w swojej strukturze posiada 

oddziały psychiatryczne, oddział leczenia alkoholowych zespołów 

abstynencyjnych, oddział terapii uzależnia od alkoholu, oddział dzienny 

ogólnopsychiatryczny, oddział psychogeriatryczny, oddział dzienny 

terapii uzależnień bliżej niescharakteryzowanych  

i poradnię zdrowia psychicznego. Szpital dysponuje łącznie  

234 łóżkami. 

Oddziały ogólnopsychiatryczne: 

W oddziałach ogólnopsychiatrycznych Szpital dysponuje miejscami dla 

108 pacjentów z różnymi schorzeniami psychicznymi. Terapia i leczenie chorych jest ukierunkowane na szybkie 

ustąpienie zaburzeń i powrót pacjenta do samodzielnego i aktywnego życia. Funkcjonowanie oddziałów opiera się 

na modelu społecznym. Oznacza to, iż życie pacjentów zbliżone jest do domowego i rodzinnego, mogą oni także 

samodzielnie korzystać z kawiarenki szpitalnej, bibliotek oddziałowych i parku. Odwiedziny chorych  możliwe są o 

każdej porze dnia. W oddziałach psychiatrycznych stosowane są różne formy terapii: farmakoterapia, 

psychoterapia grupowa i indywidualna, muzykoterapia, psychorysunek, psychoedukacja pacjentów i ich rodzin, 

terapia zajęciowa, terapia ruchowa, zajęcia relaksujące, oddziaływania socjalne. 

Oddział Psychogeriatryczny:  

Świadczy usługi medyczne osobom starszym z zaburzeniami psychicznymi, którzy pomimo schorzeń 

psychofizycznych chcą nadal czynnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa. Pomaga on także tym, którzy czują się 

bezradni w związku z chorobą swoich najbliższych. W oddziale przebywać może jednocześnie 26 pacjentów, którzy 

otrzymują niezbędną opiekę medyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną. 

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu: 

W oddziale pacjenci otrzymują pełną gamę usług w dziedzinie leczenia i terapii osób uzależnionych od alkoholu. 

Oferta skierowana jest do osób mających problemy z używaniem alkoholu. 70 pacjentów całodobowego oddziału 

terapii uzależnienia od alkoholu poddawanych jest następującym świadczeniom terapeutycznym: edukacja  

o chorobie alkoholowej, osobisty plan terapii, kontrakt terapeutyczny, terapia w grupach zadaniowych i warsztatach  

terapeutycznych, informacja o ruchu samopomocowym, zapobieganie nawrotom choroby, radzenie sobie ze 

złością, terapia rodzin.  

Oddział dzienny ogólnopsychiatryczny: 

W tym oddziale przebywać może łącznie 12 pacjentów, którzy leczą się tutaj tylko w ciągu dnia.  

Do swojej dyspozycji mają salę terapeutyczną gdzie odbywają się zajęcia oraz salę rekreacyjną, w której spędzają 

czas między poszczególnymi zajęciami. Pacjent ma zapewnioną opiekę medyczną i terapeutyczną. Istnieje 

możliwość przeprowadzenia badań diagnostycznych, medycznych, psychologicznych. Terapia obejmuje różne 

zaburzenia psychiczne.  
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Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych: 

Oddział może jednocześnie przyjąć 30 pacjentów z objawami 

abstynencyjnymi. Przebywają oni tutaj przez okres do 10 dni. W tym czasie 

następuje likwidacja objawów wynikających z odstawienia alkoholu oraz 

poprawa stan somatycznego. Jednocześnie prowadzone są wczesne formy 

terapii polegającej głównie na informacji i zmotywowaniu chorego do 

dalszego leczenia choroby alkoholowej.  

Oddział dzienny terapii uzależnień bliżej niescharakteryzowanych: 

Podstawowy program psychoterapii uzależnienia realizowany w Oddziale 

Dziennym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie jest 

całościową, zorganizowaną strategią oddziaływań psychoterapeutycznych, 

rehabilitacyjnych oraz medycznych ukierunkowaną na leczenie uzależnień 

oraz zaburzeń nawyków i popędów. Intensywność i forma ułatwia 

przyswojenie wiedzy o uzależnieniu, a aktywne jej zastosowanie w codziennych, realnych sytuacjach życiowych 

sprzyja uczeniu się i utrwalaniu umiejętności, warunkujących utrzymanie abstynencji oraz wpływa na dalsze zmiany 

życiowe.  

Program psychoterapii uzależnień łączy w sobie dotychczas stosowane formy leczenia uzależnień oraz metody  

i techniki stosowane dotychczas w innych podejściach psychoterapii. Program psychoterapii kładzie nacisk na 

zwiększenie własnej skuteczności osoby uzależnionej w radzeniu sobie z piciem alkoholu/używaniem substancji 

psychoaktywnych.  

Program psychoterapii uzależnień trwa 7 tygodni. Pacjenci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych  

i terapeutycznych pięć dni w tygodniu w godzinach 8.00-14.00 (poniedziałek-piątek). W czasie całości trwania 

psychoterapii stan somatyczny i zdrowotny jest monitorowany przez lekarza prowadzącego.  

Historia 
W 1930 roku Ubezpieczalnia Społeczna w Białej oddała do użytku w Andrychowie przy ul. Rzyckiej (obecnie 

Dąbrowskiego) budynek powiatowej Kasy Chorych zlokalizowany na parceli 2-morgowej w malowniczym zakątku 

u stóp Pańskiej Góry o zdrowotnych walorach klimatycznych. Początkowo w budynku mieścił się „podręczny” 

szpital, w którym przebywali chorzy na czas rozpoznania choroby. 

W związku ze wrastającym wtedy w Polsce zagrożeniem dzieci i młodzieży chorobami płuc  

– Ubezpieczalnia Społeczna w Białej, przy poparciu Ministerstwa Opieki Społecznej, przekazała budynek Kasy 

Chorych dla potrzeb sanatorium dla dzieci dotkniętych wspomnianymi chorobami (maj 1936 roku), Sanatorium to 

zostało rozbudowane. Powiększono również park ogrodowy przez wykupienie części działki, na której znajdował 

się dotychczas stadion sportowy.  

W następnych latach napływ dzieci zagrożonych gruźlicą znacznie 

zmalał, co zdecydowało o likwidacji Sanatorium – Szkoły w Andrychowie, 

którą w czerwcu 1978 roku zamieniono na Wojewódzki Szpital 

Psychiatryczny. 

1 września 1998 roku zarządzeniem Wojewody Bielskiego Szpital został 

przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.  

Po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju, od 1 stycznia 1999 roku, 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie znalazł się na 

terytorium Województwa Małopolskiego. Obecnie Szpital świadczy usługi 

w zakresie psychiatrii i terapii uzależnień od alkoholu. 
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Oddziały  
Kod 

resortowy  
Nazwa oddziału Liczba łóżek Telefon 

4700 Oddział Psychiatryczny I 52 33 87 57 568/579 

4700 Oddział Psychiatryczny II 30 33 87 57 588 

4700 Oddział Psychiatryczny III 26 33 87 57 559 

2700 Oddział Dzienny Psychiatryczny 
miejsc pobytu dziennego 

12 33 87 57 583 

4712 Oddział Psychogeriatryczny 26 33 87 57 588 

4742 Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 30 33 87 57 562 

4744 Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 70 33 87 57 591 

2740 
Oddział Dzienny Terapii Uzależnień Bliżej 
Niescharakteryzowanych 

miejsc pobytu dziennego 
12 33 87 57 544 

Poradnie 
Kod 

resortowy 
Nazwa poradni / przychodni Telefon 

1700 Poradnia Zdrowia Psychicznego 33 87 57 582 

Członkostwo w stowarzyszeniach  

 Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych, 

 Małopolski Związek Pracodawców ZOZ, 

 Stowarzyszenie Szpitali Małopolski 

 Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień. 

Sale konferencyjne 

sala konferencyjna  40 osób sala wyposażona w rzutnik  
Osoba kontaktowa:  
tel. 33 875-24-47 

 

Sukcesy, nagrody i wyróżnienia (2015-2017) 

 Sukcesem Szpitala od wielu już lat jest coroczne organizowanie i prowadzenie kampanii społecznej   

i edukacyjnej na rzecz osób chorujących na schizofrenię pod nazwą: „Schizofrenia Otwórzmy drzwi, otwórzmy 

serca dla osób chorujących na schizofrenię”.  

Promocja zdrowia 

Szpital należy do Małopolskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie, osobą wyznaczoną do kontaktów  

z Zarządem Małopolskiej Sieci i odpowiedzialną za promocję zdrowia w jednostce jest Pani Beata Rys,  

tel. centrala – wew. 207. 

Zespoły zadaniowe / komisje działające w jednostce 

 Komitet Zarządzania Jakością, Marian Sołtysiewicz, tel. 33 875-24-47, 

 Komitet Terapeutyczny, Kamilla Orłowska-Babińska, tel. centrala – wew. 245, 

 Komisja ds. antybiotykoterapii, Bartłomiej Stadnicki, tel. Centrala – wew. 220, 

 Zespół ds. zakażeń szpitalnych, Kamilla Orłowska-Babińska, tel. centrala wew. 245, 

 Komisja ds. planowania zadaniowego i zarządzania ryzykiem, Kamilla Orłowska-Babińska,  

tel. 33 875-75-85, 

 Zespół ds. zdarzeń niepożądanych, Grażyna Giżycka-Belniak, tel.33 875-75-78.  
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Projekty naukowe i badawcze 

Od 2004 roku Szpital prowadzi partnerską współpracę z KLINIK für PSYCHIATRIE Und PSYCHOTERAPIE  

w Zwiefalten (Niemcy). 

Dane teleadresowe 

Adres korespondencyjny: ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów 

Telefony: 

Centrala:          33 875-24-46,  
                         33 875-45-41 
Sekretariat:      33 875-24-47 
Faks:                33 875-45-59 

Adres e-mail: szpital@szpital.info.pl 

Strona internetowa: www.szpital.info.pl 

Kadra kierownicza 

Dyrektor: Marian Sołtysiewicz 

Zastępca Dyrektora: 

ds. Lecznictwa – Kamilla Orłowska-Babińska 

Główny Księgowy – Beata Zawadzka 

Przełożona Pielęgniarek – Beata Rys 

Kierownik Kadr i Organizacji Pracy – Elżbieta Krasuska 

 

 

 

 
 



Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem 
 
 
Misją jednostki jest zapewnienie wysokiej 
jakości opieki medycznej, która  
w połączeniu z przyjazną pacjentowi 
atmosferą, nieustanną poprawą warunków 
jego pobytu, przy stałym podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowej i umiejętności 
pracowników zapewnią szybki powrót do zdrowia pacjentom leczonym w placówce. 
 

Ogólne informacje o działalności jednostki 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny jest wojewódzką jednostką organizacyjną działająca w formie samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Jednostka jest jedynym tego typu zakładem w powiecie tatrzańskim, a 

także w całym podhalańskim subregionie specjalizującym się we wszystkich rodzajach rehabilitacji leczniczej tj.:  

 rehabilitacja ogólnoustrojowa z pododdziałem 

rehabilitacji kardiologicznej,  

 neurologiczna,  

 pulmonologiczna,  

 

W szpitalu rehabilitowani są pacjenci  

w ramach leczenia stacjonarnego, dziennego  

i ambulatoryjnego. W czasie leczenia pacjenci objęci są 

kompleksową opieką medyczną. Szczególną uwagę 

kładzie się na zwiększenie sprawności pacjentów, naukę 

dbania o własne zdrowie, jego umacnianie i w miarę możliwości przywracanie zdolności wypełniania funkcji 

społecznych. Szpital posiada bardzo dobrze przygotowaną do realizacji świadczeń medycznych kadrę lekarzy, 

pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów, logopedów, dietetyków oraz zaangażowaną w poprawę jakości 

świadczeń administrację. Bardzo dobre wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny daje możliwość stosowania 

szerokiego katalogu świadczeń, a każdy pacjent leczony w Szpitalu jest traktowany indywidualnie. Szpital położony 

jest na południowym zboczu Gubałówki, z tarasów oraz pokoi pacjentów rozciąga się przepiękny widok na pasmo 

Tatr. Atmosfera w szpitalu sprzyja procesowi rekonwalescencji po przebytych urazach i zaostrzeniach chorób 

przewlekłych.  

Zgodnie z potrzebami pacjentów w Szpitalu funkcjonują poradnie specjalistyczne, tj.: poradnia rehabilitacyjna, 

poradnia neurologiczna, poradnia logopedyczna, poradnia reumatologiczna, poradnia wad postawy, poradnia 

chorób metabolicznych, poradnia medycyny pracy.  

Z myślą o pacjentach niepełnosprawnych uruchomiono cztery mieszkania terapeutyczne. Pacjenci szczególnie po 

incydentach neurologicznych opanowują na nowo czynności dnia codziennego. Gwarantuje to im szybszy powrót 

do zdrowia i wypełnianie ról społecznych. 
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Dla pacjentów nie wymagających leczenia stacjonarnego oferowane są świadczenia zdrowotne  

w ramach Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej.  

 

Istotnym dopełnieniem oferowanego katalogu zabiegów rehabilitacyjnych są ćwiczenia w basenie rehabilitacyjnym, 

oddanym do użytku w 2014 roku oraz zabiegi w kriokomorze ogólnoustrojowej.  

 

 

 

 

 

 

Historia 

Idea budowy placówki leczniczej dla chorej na gruźlicę młodzieży akademickiej pojawiła się w latach  

20-tych ubiegłego wieku. W roku 1928 rozpoczęto, a w 1934 roku zakończono budowę Akademickiego Sanatorium 

Przeciwgruźliczego, przeznaczonego dla środowisk akademickich. W 1978 roku, wobec zaniku problemu 

społecznego, jakim było występowanie gruźlicy, dokonano zmiany charakteru placówki, noszącej od tej pory nazwę 

Akademickiego Centrum Rehabilitacji. Pojawiło się leczenie rehabilitacyjne narządu ruchu, układu pokarmowego, 

pulmonologiczne oraz leczenie nerwic. Od roku 1995 Centrum otworzyło swe podwoje dla innych niż akademicy 

pacjentów.  
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Reforma służby zdrowia w 1999 roku zmieniła charakter 

placówki na wyłącznie rehabilitacyjny oraz stworzyła 

możliwość leczenia dla wszystkich pacjentów. Od 2001 

roku placówka funkcjonowała pod nazwą Centrum 

Rehabilitacji, a od roku 2007 występuje jako Wojewódzki 

Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego. Obecnie 

Szpital, dostępny dla pacjentów z całej Polski, jest często 

wybierany jako miejsce leczenia ze względu na renomę i 

osiągniętą pozycje czołowego ośrodka rehabilitacyjnego. 

Oddziały  
Kod 

resortowy 
Nazwa oddziału Liczba łóżek Telefon 

4300 
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej  
z Pododdziałem Rehabilitacji Kardiologicznej 

140 18 20-68-066, wew. 33 

4310 Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej 30 18 20-68-066, wew. 34 

4306 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 28 18 20-68-066, wew. 50 

 

Poradnie 

Kod 
resortowy 

Nazwa poradni/ośrodka Telefon Adres 

 Rejestracja do poradni specjalistycznych 18 206-80-66, wew. 45  

1300 Poradnia Rehabilitacyjna  

Ul. Ciągłówka 9 

1616 Poradnia Logopedyczna  

1220 Poradnia Neurologiczna  

1583 Poradnia Wad Postawy  

1008 Poradnia Chorób Metabolicznych  

1160 Poradnia Medycyny Pracy  

7998 Pracownia badań czynnościowych  

7998 Pracownia spirometryczna  

7210 Pracownia USG  

1310 Fizjoterapia ambulatoryjna  

2300 
Ośrodek Dziennej Rehabilitacji  
Ogólnoustrojowej 

 

2302 Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej  

Centrum Rehabilitacji i Leczenia Ambulatoryjnego – usługi komercyjne 

Kod 
resortowy 

Nazwa oddziału Liczba łóżek Telefon 

 

 Leczenie stacjonarne 

 Leczenie ambulatoryjne 

 Poradnie Specjalistyczne, 

 Fizjoterapia Ambulatoryjna:  

2 

 
18 200 07 22 
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 Ośrodek Dziennej Rehabilitacji 
Ogólnoustrojowej 

 Ośrodek Dziennej Rehabilitacji 
Kardiologicznej 

 Pracownia Spirometryczna 

 Pracownia Badań Cynnościowych. 

 
 
18 206 80 66 wew. 45 

 

Sukcesy, nagrody i wyróżnienia (2015-2017) 

 IV miejsce w kategorii „Szpitale niezabiegowe” w rankingu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 

Zdrowia i Rzeczpospolitej” – Bezpieczny Szpital 2017, 

 I miejsce w kategorii „Szpitale niezabiegowe” w rankingu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

i Rzeczpospolitej” – Bezpieczny Szpital 2016, 

 I miejsce w kategorii „Szpital” w plebiscycie „Gazety Krakowskiej” – Lekarz Małopolski 2016, 

 III miejsce w Ogólnopolskim konkursie w kategorii ”Skuteczne Zarządzanie” („Brązowy Lider”) 2015 r., 

organizator: Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, 

 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji,  

w ramach którego funkcjonują: 

 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 – od 2008 roku, 

 System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – od 2010 roku, 

 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN ISO/IEC 27001:2014 – od 2012 roku, 

 System Zarządzania Środowiskowego 14001– od 2014 roku, 

 System Zarządzania BHP 18001– od 2014 roku. 

 Certyfikat Akredytacyjny nadany przez Ministra Zdrowia – nieprzerwanie od 2009 roku. 

Członkostwo w organizacjach i  stowarzyszeniach  

 Ogólnopolskie Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych, 

 Polska Federacji Szpitali, 

 Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, 

 Polska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie, 

 Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących. 

Sale konferencyjne 

sala konferencyjna  30 osób 
sala wyposażona w sprzęt audio video, 

możliwość korzystania z bufetu 

osoba do kontaktów: 
Maria Kobiałka 

tel. 18 206-80-66  
wew. 14 

Promocja zdrowia 

W szpitalu prężnie działa Zespół ds. promocji zdrowia. Od września 2008 roku Szpital realizuje idee szpitali 

zrzeszonych w Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. 

Zespoły zadaniowe / komisje działające w jednostce 

 Zespół ds. oceny przyjęć, przewodnicząca: Beata Czarnecka, 

 Komitet terapeutyczny, przewodniczący: Paweł Chruściel, 

 Zespół ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych, przewodnicząca: Halina Czerwińska, 

 Komitet ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych, przewodniczący: Dariusz Grzywnowicz, 

 Komitet Jakości, przewodniczący: Jerzy Giedrojć, 
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 Komisje lekarskie, pod kierownictwem: Beaty Czarneckiej, 

 Zespół ds. promocji zdrowia, przewodnicząca: Agnieszka Mertens, 

 Zespół ds. standardów i procedur, przewodniczący: Jerzy Giedrojć, 

 Szpitalna Komisja Etyczna, przewodnicząca: Aleksandra Noga, 

 Zespół ds. oceny kwalifikacji, aktywności zawodowej i badania satysfakcji pracowników, przewodnicząca: 

Elżbieta Lipska, 

 Zespół ds. adaptacji zawodowej, przewodnicząca: Małgorzata Gał, 

 Zespół ds. szkoleń, przewodniczący: Bronisław Miętus, 

 Zespół ds. dokumentacji medycznej, przewodniczący: Artur Skorupa, 

 Zespół ds. żywienia, przewodnicząca: Małgorzata Mazurkiewicz, 

 Zespoły multidyscyplinarne w składzie: lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka oraz, w marę potrzeby  psycholog i 

logopeda. 

Projekty naukowe, badawcze i szkoleniowe 

 Współpraca z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie kształcenia kadr 

medycznych oraz z  Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie i Podhalańską Państwową Wyższą 

Szkołą Zawodową w Nowym Targu w zakresie badania postępów rehabilitacji wybranych schorzeń dla potrzeb 

prac magisterskich i licencjackich, 

 Szpital jest wpisany na listę jednostek akredytowanych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lekarskich 

i staży kierunkowych w ramach innych specjalności oraz na listę jednostek szkolących uprawnionych do 

prowadzenia specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii. 

Programy edukacyjne i promujące zdrowie 

Szpital uczestniczy w realizacji szeregu zewnętrznych programów edukacyjnych i promujących zdrowie, np.: 

 2016/2017 r. – wspólnie z Instytutem Żywności Żywienia w Warszawie polsko-szwajcarski program 

„Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukacje społeczeństwa  

w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” oraz grupy wsparcia, 

 2016/2017 r. – w ramach Narodowego Programu Zdrowia program „Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych 

przez pacjentów”,  

 2017 r. – w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przeznaczony dla 

mieszkańców Subregionu Podhalańskiego program „Zapobieganie nadwadze i otyłości u mieszkańców 

województwa małopolskiego” – pilotaż. 

Dane teleadresowe 

Adres korespondencyjny: ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane 

Telefony: 
Centrala:                18 206-80-66 
Sekretariat:            18 200-07-22 
Faks:                      18 206-81-41 

Adres e-mail: sekretariat@rehabilitacja.zakopane.pl 

Strona internetowa: www.rehabilitacja.zakopane.pl 

 
Kadra kierownicza  

Dyrektor: Krystyna Walendowicz 

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa – Dariusz Grzywnowicz 

mailto:sekretariat@rehabilitacja.zakopane.pl


Strona | 120  

 

Główny Księgowy – Andrzej Jakubiak 

Kierownik Kadr – Bronisław Miętus 

 



 

Podsumowanie 

Broszura informacyjna przygotowana została, aby przybliżyć Państwu podmioty lecznicze, nad którymi nadzór 

sprawuje Województwo Małopolskie. W opracowaniu przedstawiono praktyczne informacje o organizacji jednostek. 

Informator zawiera dane adresowe, numery telefonów, dane dotyczące kadry kierowniczej jednostki oraz krótką 

charakterystykę podmiotu. Znajdziecie tu Państwo także rys historyczny każdego z 17 wojewódzkich podmiotów 

leczniczych.  

Nie sposób nie zauważyć, że nasze placówki odnoszą również sukcesy i w tym informatorze znaleźliśmy miejsce 

na to, aby mogły się podzielić z Państwem swoimi osiągnięciami oraz aktywnością w zakresie projektów naukowo-

badawczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.    

Jako autorzy wyrażamy nadzieję, że niniejszy informator będzie Państwu służyć pomocą. Pomysł na opracowanie 

dokumentu zrodził się w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego w Krakowie, którego jednym zadań jest sprawowanie nadzoru nad Wojewódzkimi Podmiotami 

Leczniczymi.  

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Dyrektor Departamentu: Sylwia Grzesiak-Ambroży 

Zastępca Dyrektora Departamentu: Marcin Ślusarski  

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

tel.: 12 63 03 202  

fax: 12 63 03 524 

e:mail: ps.sekretariat@malopolska.mw.gov.pl 

Sekretariat Dyrekcji: 

ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków 

tel.: 12 63 03 202 

fax: 12 63 03 524 

W skład Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: 

1.Sekretariat (PS-0) 

2.Zespół ds. nadzoru i przekształceń WPL (PS-I) 

3.Zespół ds. analiz i finansów (PS-II) 

4.Zespół ds. osób niepełnosprawnych (PS-III) 

5.Zespół ds. polityki zdrowotnej i społecznej (PS-IV) 

6.Zespół ds. Teleopieki 

gdzie WPL oznacza Wojewódzkie Podmioty Lecznicze. 

 


