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Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych
życzenia wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz wszelkich łask Bożych
i pogody ducha na co dzień
składają
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
dużo zdrowia, wiosennego optymizmu,
wszelkiej pomyślności oraz
radosnej atmosfery przy świątecznym stole
życzy wszystkim Pacjentom i Pracownikom,
a także ich Rodzinom
Dyrekcja
Szpitala Powiatowego
w Limanowej

REMONTÓW CZAS
W limanowskim szpitalu
praca wre. Właśnie zakończono część
robót remontowo- modernizacyjnych,
głównie tych, które rozpoczęto jeszcze
w ubiegłym roku. Inne są
rozpoczynane. Stan zakrojonych na
niemałą skalę prac może utrudniać
personelowi szpitala wykonywanie
swoich obowiązków, a pacjentom
pobyt w naszej placówce.
Warto jednak ten okres
cierpliwie przeczekać byśmy mogli na
czas wywiązać się z prawnych
zobowiązań nałożonych
rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Wstąpienie Polski w struktury
Unii Europejskiej ciągle wymusza
dostosowanie polskiego prawa do
norm unijnych. W przypadku szpitali
w szczególności dotyczy to
zabezpieczenia odpowiedniej
powierzchni, wyposażenia oraz
warunków higieniczno-sanitarnych.
Aby szpital liczył się na rynku usług
medycznych, musi spełnić dość
mocno wyśrubowane europejskie
standardy. Dlatego dyrekcja naszego
Szpitala za priorytetowy cel postawiła
sobie wywiązanie się z tych zaleceń,
które należy wykonać w ściśle
zakreślonych przez prawo ramach
czasowych.

Korytarz wyremontowanej specjalistyki

Zatem w pierwszej kolejności
remontowi poddane zostały
pomieszczenia użytkowane przez
Zespoły Wyjazdowe, które w części
zaadoptowano dla potrzeb Opieki
Całodobowej. Odnowiono
i odmalowano wszystkie ściany
i sufity, wymieniono posadzki,
stolarkę drzwiową i parapety.
Sprawdzono i udrożniono piony
wentylacyjne oraz system elektryczny.
Zmodernizowano również instalację
wodno-kanalizacyjną wraz
z osprzętem.
Tak wyremontowane pomieszczenia
zostały wyposażone w nowe meble.
Po stronie opieki
całodobowej utworzono: gabinet
lekarski, dyżurkę lekarską, gabinet
zabiegowy oraz
poczekalnię dla
pacjentów. Zaś w części użytkowanej
p r z e z Z e s p o ł y Wy j a z d o w e
utworzono: pokój ordynatora,
sekretariat oraz pomieszczenia
socjalne z zapleczem kuchennym dla
personelu. Generalnemu remontowi
poddane zostały toalety z natryskiem,
które dostosowano również do
wymogów osób niepełnosprawnych.
Przygotowano i kompleksowo
wyposażono dyspozytornię.
Zakończyła się również długo
oczekiwana przebudowa
Pomieszczenia socjalne Zespołów Wyjazdowych
pomieszczeń poradni
specjalistycznych znajdujących się
na I piętrze. Zmieniło się nie do
poznania. Piękne pastelowe kolory
ścian oraz współgrające z nimi
kolorystycznie rzędy nowych

wygodnych krzesełek z pewnością
poprawią komfort pacjentów.
Zdecydowano się również na
pewne zmiany lokalizacyjne.
Aktualnie w miejsce byłej Poradni
Laryngologicznej została przeniesiona
Poradnia dla Kobiet, która teraz
będzie
sąsiadować z Oddziałem
Ginekologicznym. W tej części
umieszczono również pracownię USG
oraz prywatną szkołę rodzenia.
Do nowo wyremontowanej części
przeniesiono Poradnię Chirurgii
Dziecięcej i Poradnię Preluksacyjną
i Wad Postawy oraz Poradnię
Okulistyczną.Wszystkie gabinety
poradni odpowiednio wyposażono.
Końca dobiega kompleksowy
remont Oddziału GinekologicznoPołożniczego na I piętrze, łącznie
z salami chorych. W związku z tak
dużym zakresem prac,
pacjentki
przeniesione zostały na III piętro na
odcinek septyczny tego oddziału.
Głównym wykonawcą prac w części
przychodni specjalistycznych była
firma zewnętrzna, natomiast pozostałe
wykonała brygada remontowa
naszego szpitala.

WIELKA SZANSA DLA SZPITALA
Szpital Powiatowy
w Limanowej został wybudowany
w latach 70-tych ubiegłego stulecia.
Wówczas jego struktura pozwoliła na
umiejscowienie m.in. takich
oddziałów jak Oddział Intensywnej
Terapii oraz Blok Operacyjny na IV i V
piętrze.
Kiedy w latach 1997-2000
w Polsce rozpoczęto proces tworzenia
ratownictwa medycznego,
w tzw. strategicznych częściach
szpitali zaczęły powstawać oddziały
ratunkowe wraz z zespołami
wyjazdowymi. Tego typu oddział
powstał również i w Limanowej.
Po wejściu Polski do Unii
Europejskiej, szpitale zaczęły
obowiązywać normy unijne i przepisy
europejskie. Okazało się wówczas,
iż większości z nich nie spełnia tych
norm, głównie w zakresie metrażu
powierzchni. Problem ten dotyczy
także i naszego Szpitala. Po wielu
staraniach większość powierzchni
udało się dostosować do przepisów
unijnych, jednakże przed nami ciągle
stoją wyzwania, którym nie byliśmy
w stanie sprostać z przyczyn
finansowych , szczególnie w zakresie
dostosowania bloku operacyjnego oraz
budowy brakującej tzw. „ciepłej
sieni”. Jak wskazują statystyki, w tut.
Szpitalu liczba wykonywanych
zabiegów operacyjnych wzrasta z roku
na rok. Jeszcze 2 lata temu średnio na
bloku wykonywano 3 - 4 zabiegi
dziennie, a obecnie 8 - 9 .
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Przykład nowoczesnego bloku operacyjnego

Mając zatem
na uwadze
wzrastające potrzeby w tym zakresie
zarówno pacjentów jak i szpitala, oraz
dostosowanie się do wymogów
określonych prawem, dyrekcja
szpitala czyniła usilne starania
o zdobycie środków finansowych na
wybudowanie nowego bloku
operacyjnego oraz centralnej
sterylizatorni, na co potrzeba aż ponad
16 milionów złotych.
Jak widać upór i starania
dyrektora Dariusza Sochy przyniosły
oczekiwany efekt, ponieważ ponad
9 milionów złotych będzie pochodzić
z dofinansowania. Budowa nowego
parterowego budynku
z podpiwniczeniem o pow. ok. 500 m2,
który zajmie prawie ¼ powierzchni

Elewacja północno-wschodnia bloku operacyjnego

obecnego parku przyszpitalnego stanie
się faktem. Będą 3 sale operacyjne
z wymaganym zapleczem oraz
wspominaną wcześniej sterylizatornią,
której obecnie szpital nie posiada.
Rozpoczęcie prac planuje się na
czerwiec br, a finał na kwiecień 2011 r.
Na zakończenie należy dodać,
iż w trudach zdobywania środków
finansowych na tę inwestycję
Dyrektora Szpitala wspierali:
Jan Puchała–Starosta Limanowski,
Franciszek Dziedzina-Wicestarosta
Limanowski, Wojciech Kozak –
członek Zarządu Województwa
Małopolskiego oraz Urszula
Nowogórska – radna Województwa
Małopolskiego, za co serdecznie
dziękujemy.

NOWY SAMOCHÓD NA STACJI DIALIZ
Szpital wzbogacił się niedawno o kolejny
specjalistyczny pojazd marki VW T5 Caravelle , służący
do przewozu pacjentów dializowanych, w tym również z
możliwością przewozu osób niepełnosprawnych na
wózkach inwalidzkich. Koszt zakupu nowej karetki
wyniósł 118 400 zł, z czego PFRON pokrył 82 600 zł.
Jest to 18 samochód w kolumnie transportowej, a piąty
obsługujący Stację Dializ.
Wa r t o w s p o m n i e ć , ż e o p r ó c z w y ż e j
wspomnianych pojazdów szpital dysponuje ponadto:
3 samochodami przeznaczonymi do międzyszpitalnego
transportu chorych, 1 obsługującym opiekę całodobową
oraz 9 karetkami ( w tym 4P, 4S i 1 samochód transportowy
do zadań specjalnych w trudnych warunkach).
To jednak nie zaspokaja potrzeb szpitala w tym zakresie,
bowiem ostatnio został złożony wniosek do Ministerstwa
Zdrowia o dotację ze środków UE na zakup 2 karetek o
standardzie S, w tym jednej z napędem na cztery koła.

Istnieje bardzo duża szansa na realizację tego zadania.
Zakup nowych karetek pozwoliłby na sukcesywną
wymianę wysłużonego od lat taboru, o przebiegu często
przekraczającym ponad 300 tyś km.

NOWY SPRZĘT MEDYCZNY
Limanowski szpital ciągle doposażany jest
w nowoczesny sprzęt i urządzenia medyczne, które
zwiększają możliwości diagnostyczne oraz podnoszą jakość
i skuteczność leczenia, co niewątpliwie zapewnia pacjentom
poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
Warto również zauważyć, iż stale wzrasta świadomość
społeczeństwa naszego powiatu o możliwościach
diagnostyczno-leczniczych szpitala.
Zatem, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom
pacjentów jak i personelu, w 2008 r. szpital wydał na nowy
sprzęt medyczny kwotę blisko 974 tys. zł.
Na liście zakupowej znalazły się m.in. aparat KTG
oraz 2 łóżka porodowe, które trafiły na Oddział
Ginekologiczno-Położniczy. Pracownia USG została
wyposażona w aparat ultrasonograficzny z kolorowym
Dopplerem, który pozwoli na lepszą diagnostykę zmian
chorobowych oraz zmniejszenie kosztów leczenia. Blok
Operacyjny otrzymał nowy aparat do znieczulania
z respiratorem i monitorem funkcji życiowych, lampy
operacyjne oraz automaty do mycia i dezynfekcji narzędzi,
natomiast na Oddział Intensywnej Terapii zakupiono m.in.
pompy infuzyjne dwustrzykawkowe, respirator stacjonarny,

Nowy aparat USG z kolorowym Dopplerem

nowe kardiomonitory oraz defibrylator. Do Pracowni
Serologii trafił rozmrażacz do krwi i osocza, a do Oddziału
Noworodkowego 2 stanowiska do pielęgnacji noworodka z
promiennikiem ciepła. Lista szpitalnych potrzeb
uwzględniła również SOR, który otrzymał specjalistyczny
wózek do przewożenia chorych.
Zakup nowego sprzętu i wymiana już zużytego
wpisuje się w założenia polityki dyrekcji naszego szpitala,
która przed dokonaniem zakupu kieruje się w pierwszej
kolejności wcześniej przyjętymi kryteriami pilności
zakupów oraz możliwościami finansowymi.
Wózek do przewożenia chorych

SLOWO NA WIELKANOC
Z drżącym sercem staje dzisiaj przed ludźmi.
Boję się, czy człowiek XXI wieku uwierzy moim
słowom?
Czytam bowiem o Zmartwychwstaniu Ewangelię
zapisana przez Św. Jana.
Jest tam mowa o kobietach, które zobaczyły
pusty grób
i nie uwierzyły Jezusowym zapewnieniom,
iż trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Św. Jan zapisał ich słowa: „Zabrano Pana z
grobu i nie wiem gdzie Go położono”.
Zaś Św. Marek napisał:
„Uciekły od grobu. Ogarnęło je, bowiem
zdumienie i przestrach. Nikomu tez nic nie
oznajmiły, bo się bały…” /16,8/.
Ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn
Kapelan szpitala i hospicjum w Limanowej
Kochani Bracia i Siostry!
Przywalił człowiek Boży grób kamieniem
oszczerstw, szyderstw.
Postawił człowiek straż.
Ogłosił człowiek, że Bóg umarł.
Umył człowiek ręce
zadowolony, że misja spełniona.
To nieważne, że podstępem, przekupstwem,
pieniędzmi.
Opieczętowano grób.
Zapadło milczenie,
głucha cisza
i dziwna cmentarna bezradność.
I stało się.
Nie chcę takiego życia.
Nie chcę życia bez Boga.
Takie życie musi być bardzo smutne.
Takie życie musi być koszmarem.
Dlatego dzisiaj jestem tutaj
przy pustym grobie
bo ja wierzę
jak Wy,
że ON Zmartwychwstał.
Bo ON jest Bogiem,
moim Bogiem.
Tej właśnie Nocy, niebo połączyło się z ziemią.
Tej właśnie Nocy, sprawy Boskie połączyły się ze
sprawami ludzkimi.
Tej właśnie Nocy, Zmartwychwstał Pan,
prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek.
Zmartwychwstał Bóg – zakochany w człowieku.

A cóż dopiero, kiedy człowiek staje przed ludźmi,
choć jest księdzem,
też się boi.
Boi się, czy ludzie mu uwierzą?
Tak trudno dziś myśli ubrać w słowa,
bo cudowny jest ten dzień – dzień
Zmartwychwstania.
Bez tego dnia nie mógłbym być księdzem,
nie umiałbym mównic o Życiu po życiu.
Bez tego dnia nie odważyłbym się mówić
kazania na pogrzebie,
nie wiedziałbym, co mam powiedzieć;
śmierć byłaby dramatem,
wobec którego człowiek stawałby z przerażająca
bezradnością.
Bez tego dnia nie umiałbym być kapelanem w
szpitalu i hospicjum.
Nie wiedziałbym, co powiedzieć cierpiącemu
przy ostatnim oddechu.
Trzymanie za rękę to nie wszystko, choć bardzo
potrzebne.
Człowiek wtedy nie jest samotny.
Jakże cudowny jest ten Bóg,
Który zakochał się w człowieku.
To ON swoim Zmartwychwstaniem
pozwala mi przytulić Rodziców Michała i
powiedzieć im:
„Nie płacz mamo,
ty jeszcze Michała przytulisz do siebie
tak po matczynemu,
ty go jeszcze wycałujesz matczyną miłością.
Nie płacz tak często,
bo z nadmiaru łez czasem serce pęka,
a tu trzeba żyć i kochać.

To ON swoim Zmartwychwstaniem
pozwala mi powiedzieć Pawłowi,
Pawle, wiem, że cię tata za życia nie kochał,
nie uznawał cię za syna,
wiem, żeś klęczał przed nim i prosiłeś, by się
wyspowiadał.
Zrobił to i umarł.
Pawle,
Tyś mu niebo otworzył.
To ON swoim Zmartwychwstaniem
Sprawia, że patrzymy śmierci prosto w oczy.
W lutym 2003 r. zmarł prof.. Włodzimierz
Fijałkowski – światowej sławy lekarz ginekolog.
Chorego profesora, leżącego w szpitalnej sali
odwiedził kapelan.
Nieśmiało zapytał o spowiedź.
„Proszę księdza – odpowiedział profesor – ja w
każdej chwili mogę odejść,
ja na śmierć jestem przygotowany”.
I w tej chwili profesor zmarł.
Cudowny jest Bóg.
To ON do wszystkich nas przychodzi dziś
z orędziem nadziei,
że nasze życie zmienia się,
ale się nie kończy,
że jest Życie po życiu,
że „ani oko nie widziało , ani ucho nie słyszało,
co Bóg zgotował tym, którzy go miłują”.
Więc nie myśl o swojej śmierci bez
zmartwychwstania.
Nie patrz z przerażeniem na pomarszczona
twarz,

siwiejące włosy, słabnące siły.
Nie myśl o swojej śmierci bez
zmartwychwstania,
bo życie zatraci swój sens
i odejdziesz od zmysłów.
On jest Zmartwychwstaniem i Życiem.
Kto w Niego wierzy, nie umrze na wieki.
„Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca
wyzujcie…
Bo Zmartwychwstał samowładnie
dla Ciebie i dla mnie
jak przepowiedział dokładnie,
Alleluja! „
Panie,
czy uwierzyli Ci, których mi dałeś,
w twoje Zmartwychwstanie?
Boję się Panie, że nie.
Wiec proszę
ześlij im świętych i błogosławionych,
ześlij im aniołów,
niech pomogą im stanąć przy pustym grobie
bez cienia wątpliwości,
niech serca im zadrżą dzisiaj inaczej niż zwykle
i niech tak mocno zatęsknią za niebem,
że aż ten świat, niespokojny świat,
czasem tak daleki od Ciebie, a czasem tak
wrogi
zadziwi się i zaduma
i sam zatęskni wreszcie za Tobą.
Tak na serio zatęskni.
Amen.

GRATULUJEMY
Z wielką radością informujemy, że
Ks. dr Bogdan Węgrzyn, kapelan tut. Szpitala
uzyskał tytuł doktora habilitowanego
na Uniwersytecie Presovskim w Presovie.
Serdecznie gratulujemy Przewielebnemu Księdzu
uzyskania kolejnego tytułu naukowego,
życząc obfitości łask Bożych i darów Ducha Świętego
oraz dalszych osiągnięć naukowych dla dobra Kościoła Powszechnego.

Symbolika
Świąt Wielkanocnych
Po długiej zimie i okresie postu nadchodzą
pachnące wiosną święta. To także czas symbolicznego
święcenia potraw. Tradycja ta sięga aż VIII wieku, chociaż
do Polski trafiła dopiero w XIV wieku. Na samym początku
do święcenia przynoszono tylko chlebową figurkę baranka.
Jednak w miarę upływu czasu kosze stawały się coraz
bogatsze i wypełniały je m.in.: ryby, mięso, olej, a nawet
wino.
Warto pamiętać, że dobór potraw w koszyku nigdy nie był
przypadkowy.
Chleb we wszystkich kulturach ludzkości był i
jest pokarmem podstawowym,
niezbędnym do życia. Gwarantował dobrobyt i
pomyślność. Wśród chrześcijan zawsze był symbolem nad
symbolami - przedstawia bowiem Ciało Chrystusa.
Jeżeli pieczono wiele odmian chleba, do kosza
kładziono po dużej kromce każdego z nich. Natomiast
koniecznie poświęcony był cały chlebek wielkanocny. W
tym celu specjalnie ją przecież pieczono.
Jajko jest dowodem odradzającego się życia,
symbolem zwycięstwa nad śmiercią. Dawniej istniał
zakaz spożywania jajek podczas wielkiego postu, a na stół
powracały ponownie w czasie Wielkanocy.
Sól to minerał życiodajny, który jak sądzono
posiadał moc odstraszania wszelkiego zła. Bez soli nie ma
życia. To także oczyszczenie, samo sedno istnienia i
prawdy.
Wędlina zapewnia zdrowie i płodność, a także
dostatek, bo przecież nie każdy mógł sobie pozwolić na
ten szczególny pokarm. Kiedyś był to choćby plaster
szyneczki, a od XIX wieku słynna polska kiełbasa.
Ser jest symbolem zawartej przyjaźni między
człowiekiem a siłami przyrody, a przede wszystkim
stanowi gwarancję rozwoju stada zwierząt domowych.
Ser jest bowiem produktem mlecznym pochodzącym od
krów, owiec i kóz.

Chrzan zawsze był starą ludową oznaką
wszelkiej siły i fizycznej krzepy. Współdziałając z
innymi potrawami zapewniał ich skuteczność.
Ciasto do koszyka ze święconką weszło
ostatnie, jako symbol umiejętności i doskonałości zapewne głównie jako popis domowych gospodyń. Ciasto
reprezentowane było głównie przez wielkanocne baby, a
nieudany wypiek był wielką kompromitacją. Poza tym
winien to być zawsze wypiek własny, domowy.
Taka była tradycja święcenia pokarmów, znana
w Polsce od lat.
Współcześnie w koszykach niesionych do
poświęcenia znaleźć można niemal wszystko, byle było
dużo i kolorowo.

Szpital Powiatowy w Limanowej
ul. Józefa Piłsudskiego 61
34-600 Limanowa
Centrala telefoniczna

(018) 33-01-700
(018) 33-01-701
(018) 33-01-702
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Sekretariat

(018) 33-01-780

Fax:

(018) 33-72-778

Rejestracja Ogólna

(018) 33-01-710

Rejestracja SOR

(018) 33-01-795

W numerze kwietniowym prezentujemy kolejny oddział naszego szpitala.

ODDZIAŁ
CHIRURGII OGÓLNEJ
Oddział chirurgii ogólnej pełni całodobowy dyżur, przyjmując
wszystkich pacjentów w przypadkach nagłego zachorowania
wymagającego leczenia chirurgicznego.

lek. med. Maciej MALCZEWSKI- Ordynator
ZESPÓŁ LEKARZY:
?
lek. med. Andrzej GWIAZDOWSKI –specjalista

chirurgii ogólnej - zastępca ordynatora
?
· lek. med. Ryszard DOMINIK– specjalista chirurgii

ogólnej i medycyny ratunkowej
?
· lek. med. Robert BEDNARCZYK - specjalista
chirurgii ogólnej
?
· lek. med. Marcin ISKIERKA – specjalista chirurgii
ogólnej
?
· lek. med. Aleksy DROŻDŻ – w trakcie
specjalizacji z chirurgii ogólnej
?
· lek. med. Ewa PAZDAN – chirurg ogólny,
specjalista chirurgii dziecięcej
?
· lek. med. Piotr JAKLIŃSKI – chirurg ogólny
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:
?
Irena SUFLITA – kieruje zespołem 28 pielęgniarek
Specjalnością oddziału są zabiegi operacyjne i
diagnostyczne z zakresu przewodu pokarmowego i
narządów jamy brzusznej. W leczeniu wykorzystuje się
metody tradycyjne jak również z zakresu tzw. chirurgii
małoinwazyjnej (laparoskopowej).

Po leczeniu szpitalnym istnieje możliwość
kontynuowania leczenia w Poradni Chirurgii Ogólnej
oraz Poradni Chirurgii Dziecięcej.
Liczba osób hospitalizowanych w 2008 r:
2234 pacjentów.
Przeprowadzono

1200

zabiegów.

Oddział dysponuje 45 łóżkami. Sale w większości
wyposażone są w telewizory. Pacjenci mają możliwość
korzystania z 2 telefonów.
Odwiedziny chorych odbywają się codziennie od godziny
9.00 do 18.00
LOKALIZACJA: V piętro budynku Szpitala.
KONTAKT Z ODDZIAŁEM:
018/ 33 01 752 dyżurka lekarska
018/ 33 01 753 dyżurka pielęgniarek odcinek kobiecy
018/ 33 01 754 dyżurka pielęgniarek odcinek męski

WYKONYWANE ZABIEGI :
?
· laparoskopowe i klasyczne

operacje pęcherzyka
żółciowego
?
· operacje przepuklin: brzusznych, pachwinowych,
udowych
?
· chirurgia żołądka, dwunastnicy, dróg żółciowych,
jelita cienkiego i grubego oraz odbytu
?
· operacyjne leczenie żylaków kończyn dolnych
?
· operacje tarczycy i przytarczyc
?
· operacyjne leczenie żylaków odbytu i przetok
okołoodbytniczych
?
· zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka
przewodu pokarmowego
ODDZIAŁ WYPOSAŻONY JEST
W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT:
?
·
gastroskop z torem wizyjnym do badania górnego
odcinak przewodu pokarmowego
?
·
kolonoskop z torem wizyjnym do badania dolnego
odcinka przewodu pokarmowego

Pracownia Endoskopii

