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Ponad 6,5 miliona złotych pozyskał szpital 
wojewódzki w Zielonej Górze na rozwój
lubuskiej onkologii z narodowego programu
zwalczania chorób nowotworowych. 

W tym roku szpital ma z NFZ 193 mln zł. Z tego na leczenie szpitalne
przeznacza około 174 mln zł. Umowy o największej wartości obejmują
świadczenia z zakresu kardiologii inwazyjnej, neurochirurgii 
i onkologii klinicznej. 
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Za rok będzie od dział
chi rur gii szczę ko wej 
IINN  WWEE  SSTTYY  CCJJEE W 2013 ro ku
szpi tal ma aż 13 pro jek tów
bu dow la nych, sprzę to wych
i in for ma tycz nych - za 6
mln zł. Pie nią dze bę dą po -
cho dzi ły z bu dże tu lecz ni cy,
pro gra mów mi ni ste rial nych
i unij nych oraz do ta cji sa -
mo rzą du wo je wódz twa. W
pla nach jest wy re mon to wa -
nie głów nej po wierzch ni
do jaz do wej m.in. do od -
dzia łu po łoż ni czo -gi ne ko -
lo gicz ne go oraz prze bu do -
wa par kin gu od stro ny ul.
Pod gór nej. Szpi tal chce też
ku pić sprzęt do od dzia łu to -
ra ko chi rur gii i apa rat KTG

na po trze by izby przy jęć. A
od 2014 ro ku pla nu je uru -
cho mić no wy pod od dział
chi rur gii szczę ko wo -twa -
rzo wej (je go spe cja li ści bę -
dą za trud nie ni już od ma ja).
Po trzeb ny sprzęt też bę dzie
za ku pio ny już w tym ro ku
(m.in. kar dio mo ni tor, fo te le
sto ma to lo gicz no -la ryn go -
lo gicz ne). Na ten cel za re -
zer wo wa no 465 tys. zł. Od -
dział po wsta nie w ra mach
Cen trum Ura zo we go, więc
bę dzie moż na jesz cze sku -
tecz niej po ma gać ofia rom
wy pad ków. 

(kb)

- Dwa la ta te mu za po wia -
da li śmy Czy tel ni kom „Ga -
ze ty Lu bu skiej”, że ma my
am bit ne pla ny, dzię ki któ -
rym po lep szy się kom fort
le cze nia pa cjen tów. Z du mą
mo gę po in for mo wać, że
uda ło je się zre ali zo wać -
mó wi Wal de mar Ta bor ski,
dy rek tor Szpi ta la Wo je -
wódz kie go Sa mo dziel ne go
Pu blicz ne go Za kła du Opie ki
Zdro wot nej im. Ka ro la Mar -
cin kow skie go w Zie lo nej
Gó rze. Je go sztan da ro wą in -
we sty cją by ło od da ne w ze -
szłym ro ku Cen trum Ura zo -
we - wraz z lą do wi skiem,
cen tral ną pra cow nią en do -
sko po wą i zmo der ni zo wa -
nym Szpi tal nym Odzia łem
Ra tun ko wym. Pla ców ka za -
in we sto wa ła też w roz wój
Lu bu skie go Ośrod ka On ko -
lo gii, m.in. ku pu jąc no wy
sprzęt (ak ce le ra tor) i po sze -
rza jąc ba zę so cjal ną. Jesz -
cze w tym ro ku zo sta nie od -
da ny do użyt ku, re mon to -

wa ny wła śnie, no wy od dział
do le cze nia pro mie nia mi
jo ni zu ją cy mi. Dzię ki te mu
bę dzie moż na po móc więk -
szej licz bie cho rych. Za pro -
jek to wa no i wy bu do wa no
sa lę in ten syw ne go nad zo ru
neu ro lo gicz ne go. Wy re -
mon to wa no od dział chi rur -
gii ogól nej i on ko lo gicz nej.
Po wstał kli nicz ny re jestr ra -
ka obej mu ją cy swo im za się -
giem ca łe wo je wódz two lu -
bu skie. Trwa mo der ni za cja
od dzia łu za kaź ne go. W ra -
mach lu bu skiej sie ci te le ra -
dio lo gii szpi tal pla nu je cy -
fro we prze sy ła nie zdjęć z
urzą dzeń tzw. dia gno sty ki
ob ra zo wej. Umoż li wi to
kon takt z in ny mi lecz ni ca -
mi oraz zdal ne kon sul ta cje
me dycz ne, co po lep szy
kom fort ob słu gi pa cjen tów i
za pew ni szyb sze po sta wie -
nie dia gno zy. - Jesz cze w
tym ro ku za mie rza my speł -
nić wy mo gi od no śnie ar chi -
wi zo wa nia i udo stęp nia nia

do ku men ta cji me dycz nej w
for mie elek tro nicz nej oraz
za in we sto wać w ne ga to sko -
py. Umoż li wią au to ma tycz -
ne ścią gnię cie pli ku ob ra zo -
we go z wy bra ne go miej sca
szpi ta la. Le karz nie bę dzie
mu siał bie gać mię dzy od -
dzia łem, a pra cow nią dia -
gno stycz ną - wy ja śnia Ad -
ria na Wil czyń ska, rzecz -
nicz ka szpi ta la.

Pla ców ka tra dy cyj nie
świet nie wy pa da rów nież w
ran kin gu „Ga ze ty Lu bu -
skiej” w ple bi scy cie „Nasz
dok tor”. Przy kła do wo w
2011 ro ku dru gie miej sce w
ka te go rii naj lep szy od dział
za jął no wo cze sny cen tral ny
blok ope ra cyj ny. Zie lo no -
gór ski szpi tal nie zmien nie
wy so ko pla su je się rów nież
w ran kin gu ogól no pol skie -
go dzien ni ka „Rzecz po spo -
li ta”. W naj ak tu al niej szym
pod su mo wa niu „Bez piecz -
ny szpi tal 2012” nasz za jął
pierw sze miej sce w wo je -

wódz twie lu bu skim (a 23. w
ca łej Pol sce). W ka te go rii
do ty czą cej kom for tu po by -
tu pa cjen ta lecz ni ca upla -
so wa ła się na trze cim miej -
scu. 

Szpi tal zna lazł się na pią -
tym miej scu w ran kin gu
naj więk szych in we sto rów w
Pol sce spo rzą dzo nym przez
In sty tut No wo cze sne go Biz -
ne su. Lecznica otrzy ma ła
też wy róż nie nie w po sta ci
cer ty fi ka tu wia ry god no ści
biz ne so wej za rok 2011, któ -
ry przy zna je Mię dzy na ro -
do wa Wy wia dow nia Go spo -
dar cza Dun & Brad stre et.
Świad czy to o do brej kon -
dy cji i płyn no ści fi nan so -
wej, co da je gwa ran cję wy -
so kie go po zio mu ren tow -
no ści. Wy róż nie nie ho no ro -
wa ne jest na ca łym świe cie.
To waż ne, bo pa mię taj my,
że do bra sy tu acja fi nan so -
wa pla ców ki ma prze ło że -
nie na ja kość le cze nia i bez -
pie czeń stwo pa cjen ta. (kb)

Szpi tal wo je wódz ki
cią gle się roz wi ja 
OOSSIIĄĄ  GGNNIIĘĘ  CCIIAA Sztan da ro wą in we sty cją by ło po wo ła nie su per no wo cze sne go Cen -
trum Ura zo we go - z lą do wi skiem, pra cow nią en do sko pii i SOR. 

BBAA  ZZAA  LLEECCZZ  NNII  CCYY  
SZPI TAL PO SIA DA AŻ 153
SRUK TU RY OR GA NI ZA CYJ NE 

Ta struk tu ra or ga ni za cyj na szpi -
ta la to:
r 26 od dzia łów,
r 45 po rad ni przy szpi tal nych,
r 6 za kła dów dia gno stycz nych, 
r 30 pra cow ni dia gno stycz nych,
r 23 dzia ły,
r 23 sta no wi ska sa mo dziel ne. 
W su mie 153 ko mór ki. (kb)

PPRRZZYY  JJĘĘ  CCIIAA  CCHHOO  RRYYCCHH  
W 2012 RO KU LE CZY ŁO SIĘ 38
TYS. 674 PA CJEN TÓW 

W dzia ła ją cych przy szpi ta lu róż -
nych po rad niach udzie lo no aż 91
tys. 655 po rad! Dla po rów na nia:
w 2011 ro ku ta licz ba wy no si ła
85 tys. 935. Z ko lei w ra mach
Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we -
go udzie lo no w ze szłym ro ku 30
tys. 881 po rad, a rok wcze śniej
- 30 tys. 818. (kb)

Wcze śniej śmi głow ce Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go lą do wa ły na pły cie be to no wej. Te raz lą do wi sko znaj du je się na da chu bu dyn -
ku szpi ta la, skąd moż na zje chać do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we go. 

SSzzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo  

Dwa la ta te mu dzię ki „Ga ze cie Lu bu skiej” mo gli -
śmy prze ka zać Pań stwu sze reg in for ma cji na te -
mat usług me dycz nych ofe ro wa nych przez szpi -
tal wo je wódz ki w Zie lo nej Gó rze. Po nie waż tam -
ten prze wod nik spo tkał się z ogrom nym za in te re -
so wa niem Czy tel ni ków i pa cjen tów, po now nie za -
pro si li śmy „GL” do na szej pla ców ki. Tym ra zem
do wy bra nych od dzia łów szpi ta la oraz jed no stek
dzia ła ją cych na je go te re nie. Po now nie otrzy mu -
je cie Pań stwo sze reg in for ma cji do ty czą cych na -
szej ka dry, moż li wo ści lecz ni czych oraz dia gno -
stycz nych. Wszyst ko to po da ne w prak tycz nej i
przy stęp nej for mie, któ rą już do ce ni li ście. 
War to wie dzieć, cze go moż na ocze ki wać od szpi ta -
la w swo im re gio nie, ja ka jest je go ofer ta i wy po -
sa że nie. Czę sto zda rza się, że z po wo du nie zna jo -
mo ści tych fak tów - kosz tem wy rze czeń, tak że fi -
nan so wych - wy jeż dża my le czyć się do są sied nich
wo je wództw, do ob cych kli nik. Tym cza sem swo je
po trze by zdro wot ne moż na za ła twiać tu, na miej -
scu. Bli sko do mu. I to na po dob nym po zio mie me -
dycz nym, a nie jed no krot nie na wyż szym. Za pew -
niam, że nie ma my po wo dów do wsty du. Jak
przy sze dłem do te go szpi ta la 14 lat te mu, stan dar -
dem był le karz ze słu chaw ką. Dziś no wo cze sne go
sprzę tu po sia da my na kil ka dzie siąt mi lio nów zło -
tych. Na nie któ rych na szych od dzia łach przy łóż ku
jed ne go cho re go stoi kil ka urzą dzeń o świa to wej
kla sie. Ma my też świet ną ka drę me dycz ną. W
ostat nich la tach uzy ska li śmy i wy kształ ci li śmy ze -
spo ły le kar skie ro bią ce wy jąt ko we ope ra cje i in ne
za bie gi me dycz ne. Utwo rzy li śmy Cen trum Ura zo -
we z no wo cze snym Szpi tal nym Odzia łem Ra tun -
ko wym i lą do wi skiem dla po wietrz ne go po go to wia.
Roz wi ja my on ko lo gię. Cią gle idzie my do przo du,
re ali zu jąc ko lej ne in we sty cje, ale i kre śląc no we
pla ny. Wszyst kie zmia ny, ja kie wpro wa dza my
ma ją jed nak na ce lu jed no: po pra wę ja ko ści i kom -
for tu le cze nia pa cjen tów. Po nie waż co raz sku tecz -
niej udzie la my po mo cy i roz bu do wu je my ofer tę,
przy jeż dża ją do nas cho rzy nie tyl ko z wo je wódz -
twa lu bu skie go, ale i z ca łe go kra ju. 

S Ł O W O  W S T Ę P N E

Wal de mar Ta bor ski 
dy rek tor szpi ta la wo je wódz kie go
w Zie lo nej Gó rze 


