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Kolejne z cyklu spotkań dyrektorów technicznych należących do Stowarzyszenia Niemedycznej 
Kadry Ochrony Zdrowia odbyło się 25 września w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 
im. św. Barbary w Sosnowcu. Najważniejszym elementem śniadania technicznego było zwiedzanie 
modernizowanego szpitala. Możliwość zobaczenia dostępnych tu nowoczesnych rozwiązań 
stanie się inspiracją do wprowadzania tego typu innowacji dla dyrektorów i kierowników działów 
technicznych uczestniczących w spotkaniu.

to bardzo trudny proces, ponieważ właściwie cała 
kadra była przeciwna temu rozwiązaniu. Tymcza-
sem przeprowadzenie takiego połączenia było 
niezbędne – z  ekonomicznego punktu widzenia 
szpital zespolony trzeba byłoby zlikwidować, jed-
nak ze względu na ludzi zdecydowano o połączeniu 
placówek. Zgodnie z założeniami proces ten miał 
zostać przeprowadzony dużo szybciej. Barbara Da-
niel zwróciła uwagę, że jeśli w szpitalu nie ma od-
działów, które są „lokomotywą”, szpital nie ma szans 
się zbilansować. Dlatego większe możliwości mają 
szpitale wielospecjalistyczne.

Gości, którzy przybyli na śniadanie techniczne 
SNKOZ, powitały dyrektor szpitala Iwona Ło-
bejko oraz prezes stowarzyszenia Katarzyna 

Kosik-Gajewska. W spotkaniu uczestniczyła również 
Barbara Daniel, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego. Korzystając z  jej obecności, uczestnicy 
dopytywali o kwestię łączenia szpitali w wojewódz-
twie śląskim. Dyrektor Barbara Daniel jako przykład 
wskazała m.in. Częstochowę, gdzie zdecydowano 
o uporządkowaniu szpitali marszałkowskich: tzw. 
Parkitki oraz miejskiego szpitala zespolonego. Był 
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Modernizowany
dla pacjentów
– estetyka i rozwiązania infrastrukturalne
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU
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Innowacje dostępne w WSS nr 5
Członkowie Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry 
Ochrony Zdrowia, zwiedzając szpital, mieli okazję zo-
baczyć, w jaki sposób funkcjonują tu poczta pneuma-
tyczna czy apteka szpitalna. Apteka oferuje w pełni 
zautomatyzowany system dystrybucji leków bardzo 
usprawniający pracę, zwiększający bezpieczeństwo 
pacjentów oraz pozwalający na oszczędności. 

Uczestnicy spotkania zwiedzili również zmo-
dernizowane sale operacyjne Oddziału Okulistyki 

z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej i Zespołem 
Zabiegowym. Część budowlana tej inwestycji kosz-
towała 750 tys. zł, stanowiących środki własne szpi-
tala. Inwestycja objęła m.in.: utworzenie dwóch sal 
zabiegowych o podwyższonym standardzie, dwóch 
sal przygotowania pacjenta, pokoju wybudzeń, po-
mieszczenia porządkowego i  śluzy oraz pomiesz-
czenia dla lekarzy.

Sale zabiegowe wykonano z malowanych proszko-
wo paneli ze stali nierdzewnej. Będą w nich pracować 

Iwona Łobejko

Członkowie SNKOZ podczas zwiedzania Szpitala im. św. Barbary w Sosnowcu

Korytarz szpitalny – przykład aranżacji wnętrza Standard hotelowy oddziału łóżkowego

Katarzyna Kosik-Gajewska Barbara Daniel
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platforma do chirurgii przedniego i tylnego odcinka 
oka – Constellation Visual System oraz fakoemulsyfi-
kator nazywany „kombajnem okulistycznym”, którego 
konstrukcja opiera się na integracji w jednej obudo-
wie wszystkich akcesoriów potrzebnych w chirurgii 
przedniego i tylnego odcinka oka. M.in. dzięki temu 
urządzeniu Szpital im. św. Barbary – posiadający 
własny bank tkanek efektywnie wykorzystuje tkanki 
i zwiększa liczbę przeszczepień. 

Na Oddziale Okulistyki w przyszłości będzie rów-
nież wykonywana laserowa korekcja wzroku.

Członkowie SNKOZ uczestniczący w spotkaniu byli 
pod ogromnym wrażeniem zarówno skali inwestycji 
prowadzonych w Szpitalu im. św. Barbary w Sosnow-
cu, dostępnych tu nowoczesnych technologii me-
dycznych i rozwiązań telemedycznych, jak i wysokiego 
standardu lecznicy. Pokoje na oddziałach łóżkowych 
są zorganizowane raczej w standardzie hotelowym niż 
szpitalnym, a pacjenci mogą poczuć się bardziej kom-
fortowo zarówno w ich wnętrzach, jak i przebywając 
na zewnątrz, w otoczeniu przyrody – zaaranżowanych 
w przemyślany sposób ogrodach. q

Sala operacyjna uwzględniająca rozwiązania telemedyczne

Apteka szpitalna Przygotowanie indywidualnych dawek leku dla pacjentów


