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Tradycyjnym zwyczajem pierwszego 
w nowym roku numeru „Naszej 
Czwórki” stało się podsumowanie 

minionego roku. Wiadomym jest, iż 
rok 2014 stał pod znakiem obchodów 
50-lecia Szpitala i wszystkie najważ-
niejsze wydarzenia z życia naszego 
Szpitala koncentrowały się wokół ju-
bileuszu. Oczywiście, dla wszystkich 
pracowników Szpitala był to rów-
nież rok normalnej pracy, związanej 
z wykonaniem kontraktów zawartych 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
niemniej wszyscy z dużym zainte-
resowaniem obserwowali scenariusz 
obchodów jubileuszowych, jak również 
z dużym zaangażowaniem uczestniczyli 
w przedsięwzięciach organizowanych 
w ramach jubileuszu. Szczególne za-
sługi miał w tym temacie powołany 
przeze mnie Komitet Organizacyjny 
obchodów 50-lecia SPSK nr 4, który 
zadbał o organizację imprez towarzy-
szących obchodom, o właściwy prze-
bieg uroczystości centralnej i imprezy 
integracyjnej. Korzystając z okazji, 
pragnę w tym miejscu serdecznie 
podziękować członkom Komitetu za 
dobrze wykonaną pracę.

Scenariusz obchodów jubileuszowych 
50-lecia, w odróżnieniu od scenariu-
sza obchodów 45-lecia, przewidywał 
rozgłos, jaki towarzyszy wyjątkowym 
wydarzeniom. Nie mogliśmy realizo-
wać skromnej konwencji jubileuszu, 
gdyż półwieczna działalność Szpitala 
to rocznica wyjątkowa, obligująca do 
przypomnienia i upublicznienia historii 
rozwoju jednostki, wybitnych postaci 
związanych z działalnością Szpitala, 
osiągnięć w sferze medycznej oraz 
zarządczej. Dlatego też stworzyliśmy 
program obchodów jubileuszu oparty 
na centralnej uroczystości rocznicowej, 
poprzedzonej szeregiem przedsięwzięć 
upowszechniających wiedzę o Szpitalu 
i jego historii oraz akcjom z zakresu 
edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

Mam nadzieję, iż taka formuła ob-
chodów tego wyjątkowego jubileuszu 
była w pełni akceptowana przez pra-
cowników, zwłaszcza w sytuacji objęcia 
patronatu honorowego nad obchodami 
przez Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie, Marszałka Województwa 
Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego, 
Prezydenta Miasta Lublina. Tak znamie-
nity patronat świadczył o wyjątkowej 
randze wydarzenia.

W ograniczonych ramach felietonu 
wstępnego, podsumowanie wszystkich 
znaczących wydarzeń minionego 50-le-
cia SPSK nr 4 jest niemożliwe. Mogę 
natomiast przywołać przedsięwzięcie, 
które uważam za swój największy suk-
ces. Niewątpliwie do takich sukcesów 
zaliczam wszystkie inwestycje zrealizo-
wane w ostatnim 10-leciu przy wsparciu 
środków unijnych, z których największą 
satysfakcję daje mi nowy blok opera-
cyjny. Aktualnie zakończony jest proces 
doposażenia bloku w aparaturę i sprzęt 
oraz uruchomienia wszystkich stano-
wisk anestezjologicznych, mimo braku 
pełnego finansowania ze strony NFZ. 
Decyzja o uruchomieniu dodatkowych 
stanowisk anestezjologicznych była 
w pełni uzasadniona, bowiem nie mo-
żemy pozwolić na to, aby potencjał tak 
ogromnej inwestycji nie był w całości 
wykorzystany i wyrażam nadzieję, iż 
z podobnego założenia wyjdzie również 
Oddział Lubelski NFZ. Cieszy mnie 
również standard zmodernizowane-
go, nowoczesnego SOR, aczkolwiek 
powodu do radości nie daje sposób 
finansowania działania tej jednostki 

przez płatnika i nierozwiązany przez 
władze miasta problem z pacjentami 
nietrzeźwymi oraz problemy kadrowe 
z zabezpieczeniem obsady dyżurowej. 

Powodem do satysfakcji są również 
inne, mniejsze zrealizowane projekty 
inwestycyjne, które poprawiły warunki 
leczenia chorych i pracy personelu. 
Niestety, nie wszystkie planowane przed-
sięwzięcia udało się zrealizować. Naszą 
porażką jest brak consensusu w roko-
waniach z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w celu pozyskania środków 
na zadania inwestycyjne pod hasłem 
„termomodernizacja”, w ramach któ-
rego udałoby się zmienić wizerunek 
zewnętrzny budynków szpitalnych 
i otoczenia. Oczywiście nie ustajemy 
w poczynaniach w kierunku pozyskania 
źródeł finansowania inwestycji i wyra-
żam osobistą nadzieję, iż w niedalekiej 
przyszłości obiekty Szpitala ukażą się 
w nowej szacie.

Jak już wielokrotnie podkreślałem, 
miarą popularności Szpitala jest podda-
wanie się różnego rodzaju rankingom 
i plebiscytom oraz ocenom organizacyj-
nego uporządkowania w wielu obszarach 
działalności popartych certyfikatami 
jakości. 

Bez względu na charakter konkursu 
czy rankingu priorytetowym kryte-
rium oceny była zawsze jakość usług 
zdrowotnych i sposobu zarządzania 
jednostką w aspekcie organizacyjnym, 
funkcjonalnym i finansowym. Na prze-
strzeni lat dostrzeżono i doceniono nasze 
starania – Dyrekcji Szpitala i Państwa, 
czyli jego pracowników, przyznając 
liczne nagrody i wyróżnienia: „Perły 
Medycyny”, „Wiktoria Znak Jakości 
Przedsiębiorców”, „Rzetelny w Ochro-
nie Zdrowia”, „Rzetelny Menadżer”, 
„Eurocertyfikaty” oraz tytuł najlepszej 
placówki medycznej w regionie lubel-
skim, przyznanej głosami czytelników 
„Kuriera Lubelskiego”. 

Szczególnie cenny jest przyznany 
naszemu Szpitalowi tytuł Ambasadora 
Województwa Lubelskiego w kategorii 
„Instytucja” w ramach XV edycji kon-
kursu. Kapituła, w skład której wchodzili 
przedstawiciele samorządu wojewódz-

Razem wkroczyliśmy 
w drugie półwiecze Szpitala
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kiego i mediów, doceniła nasz Szpital 
za zasługi w rozwój ochrony zdrowia 
w województwie lubelskim i w Polsce. 
Tytuł jest tym cenniejszy, iż jesteśmy 
pierwszym i jedynym Szpitalem w re-
gionie lubelskim, któremu przyznano 
zaszczytne wyróżnienie, a ponieważ 
wielokrotnie wyznaczaliśmy „trendy”, 
należy się spodziewać kolejnych chęt-
nych do tytułu podmiotów leczniczych.

Długo można byłoby jeszcze rozpi-
sywać się na temat historycznego roz-
woju Szpitala i jego osiągnięć, ale ramy 
niniejszej publikacji na to nie pozwalają. 
Zainteresowanych odsyłam do roczni-
cowej monografii szpitalnej wydanej 
z okazji 50-lecia Szpitala i wydawnictwa 
dotyczącego historii Szpitala i muzeum 
eksponatów szpitalnych oraz do lektury 
„Naszej Czwórki”. Relacje z obchodów 
jubileuszu są źródłem wiedzy o zorganizo-
wanej wystawie fotograficznej pod hasłem 
„Historia, ludzie, wydarzenia”, festynach 
edukacyjnych „Szczupła rodzina = zdrowa 
rodzina”, przebiegu centralnej uroczystości, 
imprezie integracyjnej i spotkaniu z Dy-
rekcją Szpitala Odznaczonych Odznaką 

Zasłużony dla SPSK nr 4. Artykuł z-cy 
dyrektora ds. technicznych Kazimierza 
Starownika wprowadzi czytelnika w lata 
narodzin Szpitala. 

Poświęcamy w tym numerze tak 
wiele miejsca relacjom z obchodów 
jubileuszu 50-lecia, ponieważ jest to 
jubileusz wyjątkowy w życiu każdej 
jednostki, a półwiecze to już kawał 
historii, którą tworzyli ludzie zwią-
zani ze Szpitalem przez całe swoje 
zawodowe życie.

Dlatego z ogromną radością witałem 
na uroczystościach związanych z ob-
chodami 50-lecia byłych pracowników 
Szpitala, obecnie emerytów: lekarzy, 
pielęgniarki, techników, laborantów, 
pracowników administracyjnych i tech-
nicznych. Cieszę się z ich obecności nie 
tylko na oficjalnych uroczystościach, 
ale również z uczestnictwa w imprezie 
piknikowej. Byłem świadkiem integracji 
kilku pokoleń pracowników Szpitala, 
którzy swoją codzienną pracą przy-
czynili się do budowania wizerunku 
Szpitala i jego wiodącą rolę na rynku 
usług medycznych. 

Wszystkim pracownikom, emerytom, 
przyjaciołom Szpitala chciałbym złożyć 
serdeczne podziękowania za wsparcie 
i zaszczytną obecność na obchodach 
jubileuszu 50-lecia.

Wkroczyliśmy w drugie półwiecze, 
jakie będzie i co przyniesie? Osobiście 
żywię przekonanie, iż kolejne pięćdziesię-
ciolecie działalności SPSK nr 4 umocni 
naszą pozycję lidera na rynku usług 
medycznych w regionie lubelskim. Nie 
może być inaczej, gdyż w końcu historię 
Szpitala tworzą ludzie, a do nich Szpital 
miał zawsze wyjątkowe szczęście.

Ten numer „Naszej Czwórki” trafi do 
Państwa tuż przed Świętami Wielkiej 
Nocy, które symbolizują zwycięstwo do-
bra nad złem, uwalniają od codziennych 
trosk, wprowadzają atmosferę odrodzenia 
duchowego i wzajemnej życzliwości.

Życzę wszystkim pracownikom Szpita-
la i Ich Rodzinom, Przyjaciołom i Sym-
patykom, aby Święta Wielkanocne były 
radosne, spokojne i pełne prawdziwej 
miłości.

Dr n. med. Marian Przylepa
Dyrektor Naczelny

P I Ó R E M  DY R E K T O R A  N A C Z E L N E G O

Nazywam sie Sławomir Nowak, 
urodziłem sie w 1977 roku 
w Lublinie.

Dnia 24 września 1997 roku zostałem 
zatrudniony Państwowym Szpitalu 
Klinicznym nr 4; od tego czasu mia-
łem okazję poznać całą infrastrukturę 
techniczną szpitala. Ważnym krokiem 
w mojej karierze zawodowej było po-
wierzenie mi stanowiska kierownika 
jednego z działów Pionu Techniczne-
go. Od 4 maja 2009 r. jako kierownik 
Działu Elektrycznego realizowałem 
strategiczne dla szpitala inwestycje 
z zakresu przebudowy układu zasilania.

Bardzo ważnym nowym etapem 
w mojej zawodowej karierze było po-
wołanie mnie od 1 stycznia 2015 r. na 
stanowisko zastępcy dyrektora ds. tech-
nicznych w Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. 
Już sama propozycja ze strony Dy-
rektora Szpitala dr. Mariana Przylepy 
była dla mnie wielkim wyróżnieniem, 
a przeprowadzone rozmowy umocniły 
mnie w przekonaniu, że jest to praca 
zapewniająca wykorzystanie mojej 
wiedzy, jak i umiejętności. Przejmując 

obowiązki po długoletnim, cenionym 
przez wszystkich pracowniku Kazi-
mierzu Starowniku, który przyczynił 
się do obecnego stanu infrastruktury 
technicznej szpitala, mam nadzieję 
ze sprostam pokładanym we mnie 
oczekiwaniom. Pełnienie funkcji za-
stępcy dyrektora, stanowi dla mnie 
awans z uwagi na możliwość rozwoju 
w zespole bardzo wysoko ocenianej 
kadry menadżerskiej najlepszego 
wieloprofilowego szpitala w kraju. 
Dodatkowym wyróżnieniem jest per-

spektywa współpracy z fachowym 
i kompetentnym zespołem, w szcze-
gólności z wysoko wykwalifikowaną 
kadrą medyczną oraz światowej sławy 
specjalistami – kierownikami klinik. 

W podejmowanych decyzjach pla-
nuję kontynuować dotychczasową linię 
strategii. Po przeprowadzeniu analizy 
funkcjonowania w poszczególnych 
zakresach działalności szpitala, za-
mierzam wskazać problemy oraz za-
proponować niezbędne korekty.

Korzystając z okazji, pragnę złożyć 
podziękowanie Dyrektorowi dr. Maria-
nowi Przylepie za zaufanie i powierze-
nie mi tak ważnego stanowiska. Ze swej 
strony chce zapewnić, że wykorzystam 
całą swoją wiedzę i doświadczenie 
zawodowe, aby zapewnić jak najlep-
sze funkcjonowanie infrastruktury 
technicznej szpitala. 

Jednocześnie chcę wyrazić wdzięcz-
ność pracownikom szpitala za ciepłe 
i życzliwe przyjęcie na nowym stano-
wisku pracy. Mam nadzieję, że nasza 
współpraca będzie układać się harmo-
nijnie, abyśmy mogli realizować wspólne 
cele oraz rozwiązywać problemy. 

Sam o sobie
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Wydaje się, że nie tak dawno 
obchodzona była rocznica 
40-lecia SPSK4 w Lublinie, 

a już staliśmy się świadkami kolej-
nego jubileuszu o wyjątkowej randze. 
Półwiecze działalności największego 
szpitala w regionie wymagało szczegól-
nej celebracji. Naszą powinnością było 
przypomnienie historii szpitala i jego 
osiągnięć pacjentom, pracownikom 
oraz wszystkim instytucjom, które 
miały wpływ na dzisiejszy wizerunek 
szpitala i jego pozycję na rynku usług 
zdrowotnych. Dlatego też rok 2014 był 
rokiem obchodów jubileuszu 50-lecia 
SPSK4 w Lublinie, w ramach którego 
podjęto szereg działań upamiętniających 
rocznicę. Powołany przez Dyrektora 
Zespół ds. obchodów 50-lecia roz-
począł intensywną pracę już w 2013 
roku, która zaowocowała opracowa-
niem głównych założeń obchodów 
i harmonogramu działań. Centralna 
uroczystość rocznicowa zaplanowana 
na dzień 19 września 2014 r. poprze-
dzona została szeregiem przedsięwzięć 
upowszechniających wiedzę o naszej 
jednostce i jej historii oraz akcjami 
z zakresu edukacji zdrowotnej i profi-
laktyki. Organizatorzy dołożyli szcze-
gólnych starań, aby planowane obchody 
miały wyjątkowo uroczysty charakter. 
O randze jubileuszu świadczył fakt 
objęcia patronatu honorowego nad 
obchodami przez Rektora Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, Marszałka 
Województwa Lubelskiego, Wojewo-
dy Lubelskiego i Prezydenta Miasta 
Lublina oraz patronatu medialnego 
przez Radio Lublin, Kurier Lubelski 
i Telewizję Lublin. Składamy serdeczne 
podziękowania za życzliwość dla naszej 
jednostki i docenienie jej pozycji w re-
gionie, której wyrazem był zaszczytny 
dla nas patronat.

Każda rocznica wywołuje wspo-
mnienia oraz sprzyja dokonywaniu 
rozrachunków i podsumowań. Nie 
może być inaczej w przypadku jubi-
leuszu 50-lecia. Szczegółowe omó-
wienie rysu historycznego powstania 
SPSK4, zmian zachodzących w jego 
statusie – od jednostki budżetowej 
finansowanej centralnie po samodzielny 
publiczny zakład opieki zdrowotnej 
– oraz dokonanego na przestrzeni 

lat postępu w działalności leczniczej, 
warunkowanego postępem technicz-
nym, przekracza ramy niniejszego 
opracowania. Zainteresowanych od-
syłam do monografii SPSK4 wydanej 
z okazji 50-lecia oraz do wydawnictwa 
dotyczącego muzeum eksponatów szpi-
talnych i historii szpitala. Niniejsza 
publikacja pozwala jedynie skrótowo 
przedstawić historię szpitala oraz jego 
najważniejsze osiągnięcia, przy czym 
należy z całą mocą podkreślić, iż na 
obecny wizerunek szpitala składa się 
codzienny wysiłek całego zespołu pra-
cowników działalności medycznej, 
administracyjnej, technicznej i obsługi.

Sięgając do historii powstania SPSK4, 
przypomnienia wymaga fakt, iż to wła-
śnie z inicjatywy Akademii Medycznej, 
czyniącej starania o rozszerzenie bazy 
dydaktyczno-zabiegowej, rozpoczęto 
w 1957 r. budowę nowego szpitala 
klinicznego, zakończoną w 1964 
roku, od którego liczone są kolejne 
lata funkcjonowania SPSK4. Trudno 
jednoznacznie wskazać konkretną 
datę rocznicową, bowiem stopniowe 
przyjmowanie pacjentów i powoły-
wanie nowych klinik odbywało się od 
31 marca 1964 r., natomiast uroczyste 
otwarcie szpitala z udziałem władz 
państwowych odbyło się 22 lipca 1964 r.

Początki szpitala wiązały się z funk-
cjonowaniem 7 Klinik:

– I Kliniki Chirurgii,
– I Kliniki Chorób Wewnętrznych,
– II Kliniki Chorób Wewnętrznych,
–  I Kliniki Położnictwa i Chorób 

Kobiecych,
– Kliniki Neurologii,
– Kliniki Laryngologii,
– Kliniki Ortopedii.
oraz z działalnością Oddziału Ane-

stezjologicznego Traktu Operacyjnego, 
dwóch Izb Przyjęć, Polikliniki z 12 
poradniami, Zakładu Radiologii, Za-
kładu Anatomii Patologicznej, Apteki 
i Laboratorium Centralnego. W miarę 
potrzeb dydaktycznych i terapeutycz-
nych powoływano nowe jednostki 
lecznicze:

–  Oddział Rehabilitacji (utworzony 
w 1966 r.),

–  Oddział Intensywnej Opieki Me-
dycznej (utworzony w 1968 r.),

–  Oddział Intensywnej Opieki Kar-
diologicznej (utworzony w 1968 r. 
w I Klinice Chorób Wewnętrz-
nych),

–  Samodzielną Pracownię Izotopową 
(utworzoną w 1969 r., później 
Zakład Medycyny Nuklearnej),

–  Klinikę Gastrologii (od 1971 r. 
w ramach Instytutu Chorób We-
wnętrznych),

–  Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy 
(utworzony w 1972 r. w odrębnym 
obiekcie),

–  Samodzielną Pracownię Serca 
i Naczyń Instytutu Radiologii 
(utworzoną w 1972 r., potem 
Zakład Radiologii Zabiegowej),

–  Oddział Chorób Wewnętrznych 
(od 1984 r. na bazie Kliniki Chorób 
Wewnętrznych),

–  Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej 
(utworzony w 1983 r.),

–  Oddział Hematologii (utworzo-
ny w 1971 r. w ramach Instytutu 
Chorób Wewnętrznych),

–  Klinika Endokrynologii (od 
1995 r. na bazie Oddziału Cho-
rób Wewnętrznych utworzonego 
w 1984 r.),

–  Oddział Nefrologii (od 1971 r. 
w ramach Instytutu Chorób We-
wnętrznych),

–  Pracownia Tomografii Kompute-
rowej (utworzona w 1988 r. jako 
pierwsza w regionie),

–  Klinika Chirurgii Naczyń (prze-
niesiona w 1987 r. z PSK1),

–  Pracownia Hemodynamiki (utwo-
rzona w 1988 r. w ramach Kli-
niki Kardiologii jako pierwsza 
w regionie),

–  Klinika Kardiochirurgii (utwo-
rzona w 1998 r. jako pierwsza 
w regionie),

–  Pracownia Rezonansu Magnetycz-
nego (utworzona w 1998 r. w Za-
kładzie Radiologii Zabiegowej),

–  Centralna Sterylizatornia (utwo-
rzona w 1999 r.).

Powoływanie nowych jednostek było 
odpowiedzią na dokonujący się postęp 
w zakresie metod leczenia i diagno-
styki, możliwą dzięki sukcesywnym 
działaniom modernizacyjnym, pole-
gającym na przebudowie dotychcza-

50-lecie SPSK4 w Lublinie
J U B I L E U S Z  5 0 - L E C I A  S Z P I TA L A
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sowej bazy bądź dobudowie nowych 
obiektów, tak jak w przypadku nowe-
go budynku Polikliniki oddanego do 
użytku w 1982 r. oraz dzięki staraniom 
władz uczelni i dyrektorom szpitala, 
z których każdy miał niebagatelny 
wkład w rozwój jednostki.

Przypomnijmy zatem sylwetki dy-
rektorów:
Dr Mieczysław Serewko był dy-
rektorem Państwowego Szpitala Kli-
nicznego od czasu jego budowy, tj. od 
1963 r. do 1979 r. Pełnienie funkcji 
dyrektora było okresem wytężonej pracy 
organizacyjnej związanej z realizacją 
inwestycji budowy oraz tworzeniem 
i urządzaniem nowych oddziałów. Był 
lekarzem specjalistą z zakresu gine-
kologii i położnictwa, a dodatkowa 
specjalizacja z zakresu organizacji 
ochrony zdrowia była niezwykle po-
mocna w kierowaniu wielospecja-
listyczną placówką służby zdrowia. 
Z zadań wywiązał się perfekcyjnie, 
czego wyrazem było uhonorowanie 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Ochrony 
Zdrowia.

Prof. dr hab. Michał Bokiniec peł-
nił funkcję dyrektora szpitala w latach 
1979-1981. Do czasu objęcia tej funkcji 
pracował jako specjalista w dziedzinie 
ginekologii i położnictwa w Klinice 
Położnictwa i Chorób Kobiecych, a na-
stępnie jako dyrektor Instytutu Medy-

cyny Społecznej Akademii Medycznej 
w Lublinie. Państwowym Szpitalem 
Klinicznym kierował w niełatwym 
okresie i w pełni sprostał powierzo-
nym zadaniom.

Dr n. med. Marian Przylepa sta-
nowisko dyrektora SPSK4 piastuje od 
1981 r., w wyniku przeprowadzonego 
przez Rektora Akademii Medycznej 
konkursu. Nominacja dyrektorska 
poprzedzona była pracą asystenta 
Instytutu Położnictwa i Chorób Ko-
biecych PSK4. Kierowanie tak dużą 
i wielospecjalistyczną jednostką, 
jaką jest SPSK4 możliwe było dzię-
ki posiadaniu specjalizacji z zakresu 
medycyny społecznej oraz zdrowia 
publicznego, jak również dzięki ukoń-
czonym studiom menadżerskim dla 
kadry kierowniczej w zakładach opieki 
zdrowotnej. Uhonorowany Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
oraz Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Kierowanie szpitalem i usytuowanie 
go jako priorytetowej placówki w re-
gionie lubelskim nie byłoby możliwe 
bez zaangażowania, ogromnej wiedzy 
i autorytetu kierowników klinik, de-
cydujących o poziomie udzielanych 
świadczeń medycznych i rozwoju 
naukowo-badawczym kierowanych 
jednostek oraz bez profesjonalnego 
zespołu współpracowników. Zwłaszcza, 
kiedy w obliczu zmian w organizacji 

służby zdrowia i finansowania systemu, 
wdrożonych reformą z 1999 r., musieli 
dodatkowo sprostać zadaniom, jakie 
wymógł system ubezpieczeń zdrowot-
nych realizowany przez Kasy Cho-
rych, a następnie Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Historia szpitala to również 
historia jego przemian ustrojowych 
i jego statusu prawnego. Przypomnienia 
wymaga fakt przekształcenia PSK4 
w Lublinie zarządzeniem nr 38/98 
z 17 grudnia 1998 r. w Samodziel-
ny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 
w Lublinie – jednostkę z założenia 
samodzielną, zarówno w sferze or-
ganizacyjnej, jak i finansowej, funk-
cjonującą w systemie powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego w oparciu 
o umowy zawierane z Kasami Chorych, 
a później z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Z założenia, przeprowadzone 
zmiany miały doprowadzić do stwo-
rzenia konkurencyjnego rynku usług 
zdrowotnych, w którym kondycja 
finansowa świadczeniodawcy zale-
żeć miała od pacjenta decydującego 
o wyborze jednostki, w której chce 
się leczyć. Niestety, zasady zdrowej 
konkurencji pomiędzy świadczenio-
dawcami zniweczono, zastępując wolny 
wybór pacjenta limitowaniem ilości 
refundowanych świadczeń, dokony-
wanych z pominięciem preferencji 
pacjenta i możliwości jednostki, 
w konsekwencji czego poziom nie-
wykorzystania potencjału kadrowo-
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-rzeczowego SPSK4 od lat utrzymuje się 
w granicach 30-40%. Sytuację pogłębia 
dodatkowo brak zapłaty za świadczenia 
wykonane ponad plan ustalony przez 
Kasy Chorych, a następnie Narodo-
wy Fundusz Zdrowia i skutki bubli 
prawnych, takich jak „ustawa 203” 
z 2000 r. i ustawa z 2010 r. o zmianie 
ustawy o zakładach opieki zdrowot-
nej, zobowiązująca do obligatoryjnych 
podwyżek wynagrodzeń. W nowych 
warunkach rynkowych szpitalowi udało 
się zakończyć pierwszy rok działalności 
z dodatnim wynikiem finansowym. 
Wkrótce okazało się, iż dodatni wynik 
finansowy za rok 1999 nie był tendencją 
trwałą, bowiem w kolejnych latach 
tylko sześciokrotnie udało się osiągnąć 
dodatni wynik finansowy, głównie za 
sprawą wygranych sądownie roszczeń 
przeciwko NFZ o tzw. „nadwykonania 
świadczeń”. Następujące na przestrzeni 
lat zmiany systemowe na mocy ustawy 
z 2003 r. o powszechnym ubezpiecze-
niu zdrowotnym, czy ustawy z 2011 r. 
o działalności leczniczej, nie popra-
wiły sytuacji w zakresie finansowa-
nia świadczeń zdrowotnych i dostępu 
pacjentów do świadczeń realizowa-
nych przez SPSK4, bez konieczności 
trudnego do zaakceptowania limito-
wania. Pomimo tak niekorzystnych 
uwarunkowań zewnętrznych udało się 
utrzymać wysoki poziom prowadzonej 
działalności medycznej, odpowied-
ni do rangi wysokospecjalistycznego 
szpitala klinicznego. Historia klinik, 
oddziałów i zakładów funkcjonują-
cych na bazie SPSK4 obrazuje, jak 
na przestrzeni 50-lecia dokonywały 
się zmiany w zakresie udzielanych 
świadczeń zdrowotnych, powodowane 
ciągłym rozwojem wiedzy medycznej 
i technicznej oraz jak wiele sukcesów 
na polu naukowym i leczniczym osią-
gnęli pracownicy klinik. Nieocenionym 
źródłem wiedzy w tym temacie jest 
rocznicowa monografia szpitala.

Podkreślić należy, iż sukcesy jed-
nostek działalności medycznej nie 
byłyby możliwe bez wsparcia władz 
uczelni i dyrekcji szpitala, czyniących 
nieustające starania o poprawę wa-
runków pracy i udzielania świadczeń 
zdrowotnych, stosownie do wymo-
gów płatnika świadczeń i światowych 
standardów. Dokonujący się postęp 
w medycynie, stawiający nowe wy-
mogi pomieszczeniom, instalacjom 
i urządzeniom już od chwili powstania 
szpitala, wymuszał potrzebę ciągłych 

modernizacji i doposażenia w nowo-
czesną aparaturę medyczną. Od czasu 
oddania budynku głównego do użytku 
sukcesywnie rozbudowywano bazę 
lokalową SPSK4 oraz adaptowano do-
tychczasowe pomieszczenia, stosownie 
do zmian w strukturze organizacyjnej 
szpitala. Co prawda, przekształcenie 
szpitala w samodzielny publiczny 
zakład opieki zdrowotnej i zmiana 
w systemie organizacji ochrony zdrowia 
zbiegły się z wyraźnym spowolnieniem 
tempa i ilości wykonywanych remon-
tów oraz doposażenia w aparaturę 
medyczną, niemniej ostatnie 6-lecie 
funkcjonowania szpitala stało pod 
znakiem szeregu inwestycji budow-
lanych i zakupów inwestycyjnych. 
W szczególności rok 2010 przyniósł 
rekordową w historii szpitala liczbę 
decyzji dotyczących finansowania 
projektów budowlanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i budżetu Państwa. Ze 
środków unijnych przeprowadzono 
modernizację Kliniki Pneumonolo-
gii, Onkologii i Alergologii w okresie 
od sierpnia 2010 r. do grudnia 2011 
r. przy całkowitej wartości projektu 
18,496 mln zł, w tym w robotach 
budowlano-remontowych – 9,234 
mln zł. Stworzono nowoczesną bazę 
leczniczą dla pacjentów kliniki, która 
ma zwiększyć skuteczność wczesnej 
diagnostyki leczenia raka płuc dzięki 
dokonanej modernizacji, uwzględnia-
jącej wszystkie standardy i normy eu-
ropejskie. Klinikę doposażono w sprzęt 
do diagnostyki bronchoskopowej, 
spirometrii, cyfrowy aparat rtg oraz 
aparaturę do skanowania preparatów 
patomorfologicznych.

Kolejną inwestycją współfinan-
sowaną ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Mi-
nisterstwa Zdrowia było utworzenie 
Makroregionalnego Centrum Inwa-
zyjnej Diagnostyki i Chirurgicznego 
Leczenia Raka Płuc na bazie Kliniki 
Chorób Klatki Piersiowej, przy czym 
zadania w zakresie robót budowlanych 
zostały zrealizowanie już w 2009 r. 
(przy wartości projektu budowlane-
go 9,682 mln zł), a całość projektu 
z dniem 31 marca 2012 r.

Trzeci projekt, który uzyskał do-
finansowanie ze środków unijnych 
dotyczył przebudowy i doposażenia 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 
celem podniesienia jakości i dostępno-
ści do świadczeń medycznych w stanie 

zagrożenia życia. Wartość projektu 
opiewała na kwotę 15,123  mln  zł, 
z czego w robotach budowlanych 
7,032 mln zł. W wyniku realizacji 
projektu w okresie wrzesień 2010 r. 
– czerwiec 2012 powiększono Szpitalny 
Oddział Ratunkowy, utworzono nowe 
ciągi komunikacyjne do transportu cho-
rych, podjazdów dla karetek, dokonano 
przebudowy nawierzchni na dziedzińcu. 
W strukturze SOR wyodrębniono sale 
zabiegowe, pracownię endoskopową, 
pracownię tlenoterapii hiperbarycznej, 
pracownię tomografii komputerowej 
oraz sale obserwacyjne. W obrębie 
powierzchni SOR zlokalizowano pocztę 
pneumatyczną, umożliwiającą szybką 
dystrybucję materiału diagnostycznego. 
W ślad za modernizacją pomieszczeń 
SOR nastąpiło gruntowne doposażenie 
oddziału m.in. w komorę hiperbarycz-
ną, stoły operacyjne i zestawy endosko-
powe. Przeprowadzona modernizacja 
w zdecydowany sposób poprawiła 
funkcjonalność tego oddziału, który 
stanowi bazę dla Centrum Urazowego 
utworzonego na mocy decyzji Ministra 
Zdrowia. Decyzja ta dała możliwość 
skorzystania z unijnej dotacji na ten cel. 
Całkowita wartość projektu, uwzględ-
niająca modernizację Kliniki Neuro-
chirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej 
oraz Kliniki Ortopedii i Traumatologii, 
wyniosła 11,243 mln zł. Remont Kliniki 
Neurochirurgii i Neurochirurgii Dzie-
cięcej obejmujący przede wszystkim 
przebudowę sal chorych, wymianę 
wind i wydzielenie sal intensywnego 
nadzoru, zrealizowano w okresie listo-
pad 2010 – czerwiec 2011 r. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 5,072 mln zł. 
Klinikę doposażono w nowe łóżka 
szpitalne oraz łóżka do intensywnej 
terapii. Remont Kliniki Ortopedii 
i Traumatologii zakończył się w maju 
ubiegłego roku i objął swoim zakre-
sem przede wszystkim przebudowę 
pomieszczeń oddziału oraz dostoso-
wanie klatek schodowych do obowią-
zujących przepisów p. poż. Wartość 
inwestycji w robotach budowlanych 
według wyceny wykonawcy wynio-
sła – 4,367 mln zł. Na wyposażenie 
uzyskano środki unijne w wysokości 
ok. 1,5 mln zł.

Sztandarową inwestycją okresu 6-le-
cia stała się dobudowa Bloku Ope-
racyjnego, realizowana od czerwca 
2009 r. do grudnia 2012 r. w ramach 
koncepcji zakładającej usytuowanie 
nowego, czterokondygnacyjnego bu-
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dynku   połączonego łącznikiem nad-
ziemnym i podziemnym z budynkiem 
głównym SPSK4. W dobudowanym 
budynku usytuowano na dwóch kon-
dygnacjach 12 sal operacyjnych z za-
pleczem oraz Oddział Intensywnej 
Terapii z 21 stanowiskami na parte-
rze. Ponadto w budynku znalazły się 
pomieszczenia Centralnej Steryliza-
torni oraz pomieszczenia techniczne. 
Komunikację pionową zabezpieczyło 
6 dźwigów towarowo-osobowych. Po-
wierzchnia dobudowanego budyn-
ku wyniosła 7986,52 m2. Na reali-
zację inwestycji z budżetu państwa 
przyznano pierwotnie kwotę 41,786 
mln zł, przy koszcie robót budowla-
nych wynikających z umowy zawartej 
z wykonawcą 46 176 962 zł. Osta-
teczna, zatwierdzona przez Ministra 
Zdrowia wartość inwestycji wyniosła 
53,994 mln zł, z czego 42,117 mln zł 
pochodziło z budżetu państwa. Nowo 
powstały obiekt zachwyca funkcjonal-
nością rozwiązań, standardem robót 
wykończeniowych, estetyką wnętrz. 
Śmiało można powiedzieć, że powstał 
Blok Operacyjny na miarę światowych 
wymogów, stanowiący doskonałą bazę 
dla realizacji zadań leczniczych i dy-
daktycznych. Blok oraz sterylizatornia 
zostały wyposażone w nowoczesny 
sprzęt, na zakup którego pozyskano 
środki z unijnego projektu „Utworzenie 
Ponadregionalnego Centrum Zabie-
gowego z uwzględnieniem leczenia 
operacyjnego schorzeń onkologicznych 
oraz transplantologii SPSK4 w Lu-
blinie” w łącznej wysokości 23,202 
mln zł. Blok został uruchomiony we 
wrześniu 2013 roku.

Poza zadaniami współfinansowanymi 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego realizowano 
również zadania finansowane ze środ-
ków własnych, m.in. remont Kliniki 
Ginekologii przeprowadzony od paź-
dziernika 2010 r. do maja 2011 r. przy 
wysokości inwestycji 2,616 mln zł, 
dobudowę windy do Polikliniki, mo-
dernizację układu energetycznego, 
remont tlenowni i stacji uzdatniania 
wody, remont pomieszczeń w Klinice 
Otolaryngologii.

Powyższe dane wskazują, że inwe-
stowanie w infrastrukturę szpitala 
jest procesem ciągłym, nie wszystkie 
zadania są planowalne i nie wszyst-
kie znajdują pokrycie w środkach ze-
wnętrznych. Dotychczasowy proces 
pozyskiwania środków finansowych 

z funduszy europejskich jest satysfak-
cjonujący, niemniej nie zabezpieczyła 
wszystkich obszarów działalności szpi-
tala, w których występują ogromne 
potrzeby inwestycyjne. Jednak bez 
ciągłego inwestowania w infrastruk-
turę nie jest możliwe kontynuowanie 
na najwyższym poziomie działalności 
leczniczej, jak i naukowo-dydaktycznej.

Równocześnie z procesem moderni-
zacji bazy lokalowej szpitala trwa proces 
inwestowania w nowoczesny sprzęt, 
bez którego trudno sobie wyobrazić 
działalność jednostki o najwyższym 
poziomie referencyjności. Już w 1988 r. 
zakupiono pierwszy w regionie sprzęt 
do tomografii komputerowej, w 1996 r. 
aparat do koronarografii i korono-
plastyki serca, w 1998 r. aparaturę 
diagnostyczną i terapeutyczną do 
zabiegów kardiochirurgicznych oraz 
rezonans magnetyczny. Jednak to 
ostatnie dziesięciolecie charaktery-
zuje się największą dynamiką procesu 
doposażenia w aparaturę medyczną, 
głównie dzięki realizacji projektów 
unijnych. Wymienienie wszystkich 
pozycji sprzętowych i aparatury sys-
tematycznie zakupywanej w ramach 
programów polityki zdrowotnej czy 
programów unijnych, przekracza ramy 
niniejszej publikacji, niemniej należy 
przypomnieć, iż szpital wyposażono 
w ostatnim dziesięcioleciu m.in. w  apa-
rat rtg z ramieniem „c” oraz stołem 
zabiegowym (2004 r.), aparaturę do 
krążenia pozaustrojowego (2005 r.), 
aparaty do znieczulania, laser do endo-
skopii, kamerę endoskopową (2006 r.). 
W 2007 r. zrealizowano pierwszy pro-
jekt współfinansowany ze środków 
unijnych na wyposażenie Kliniki Neu-
rochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, 
m.in. w zestaw do neuronawigacji. 
W 2008 r. przyznano ogółem 7,648 
mln zł dotacji ministerialnych, w ra-
mach których zakupiono m.in. rezo-
nans magnetyczny. Rok 2009 przyniósł 
dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia 
do zakupu narzędzi do mikrochirurgii 
dla Kliniki Kardiochirurgii. W 2010 r. 
rozpoczęto realizację programu unij-
nego na Makroregionalne Centrum 
Inwazyjnej Diagnostyki i Chirurgii 
Leczenia Raka Płuc, w ramach którego 
zakupiono m.in. sprzęt do diagnosty-
ki bronchoskopowej współpracujący 
z usg EBUS oraz jednostanowiskowy 
respirator JET. Ze środków Ministerstwa 
Zdrowia zakupiono m.in. aparat do 
echokardiografii wewnętrzsercowej. 

Wspólnie z Uniwersytetem Medycz-
nym zakupiono usg z zaawansowanym 
oprogramowaniem do elastografii. 
W 2011 r. realizowano program unijny 
dotyczący wyposażenia SOR (m.in. 
w respiratory i pulsometry, monitory 
z centralą monitorującą, elektrokardio-
grafy, analizatory parametrów życio-
wych, aparat do znieczulania, komorę 
hiperbaryczną – łączna lista zakupów 
obejmuje ok. 80 pozycji) oraz Kliniki 
Pulmonologii, Onkologii i Alergolo-
gii Onkologicznej (m.in. w sprzęt do 
diagnostyki bronchoskopowej i spi-
rometrii, aparaturę do skanowania 
preparatów patomorfologicznych oraz 
w cyfrowy aparat rtg). Przy współfi-
nansowaniu Ministerstwa Zdrowia 
zakupiono aparat rtg z torem wizyjnym. 
W 2012 r. ze środków Ministerstwa 
Zdrowia zakupiono m.in. aparat rtg 
do Pracowni Stymulatorów oraz dwa 
systemy do ablacji, a ze środków wła-
snych kolejny ablator.

W 2013 roku realizowano przede 
wszystkim wyposażanie w aparaturę 
nowego Bloku Operacyjnego w ramach 
uzyskanych środków, tj. unijnej dotacji 
na Centrum Zabiegowe w łącznej kwo-
cie 34 065 700,00 zł. Środki na wypo-
sażenie Bloku Operacyjnego stanowiły 
kwotę 23,202 mln zł i przeznaczone 
były na zakup sprzętu dla oddziału 
intensywnej terapii i sal wybudzeń 
(respiratory, kardiomonitory, defibry-
latory, łóżka), sal operacyjnych (stoły 
operacyjne, aparaty do znieczuleń, 
aparat rtg z ramieniem c, kolumny 
anestezjologiczne, itp.) i sterylizatorni.

W ramach niniejszego opracowa-
nia podano tylko niektóre pozycje 
zakupowe aparatury realizowane na 
przestrzeni ostatniego dziesięciole-
cia. Skala doposażenia jest znacznie 
większa niż można by wnioskować 
z przedstawionych powyżej danych, 
jednak wciąż mniejsza niż rzeczywi-
ste potrzeby szpitala. Niemniej, tylko 
sukcesywna wymiana przestarzałego 
sprzętu pozwoli osiągać efektywność 
diagnostyczno-leczniczą na poziomie 
wymaganym od jednostek klinicznych.

Proces modernizacji szpitala i do-
posażenia w aparaturę medyczną jest 
tylko jednym z aspektów świadczą-
cych o dynamicznym rozwoju SPSK4. 
Sukcesy w innych sferach działalności 
Szpitala potwierdzają, iż rozwój idzie 
we właściwym kierunku. Takim sukce-
sem są oceny będące efektem różnego 
rodzaju konkursów lub rankingów.

J U B I L E U S Z  5 0 - L E C I A  S Z P I TA L A
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Szczególną wartość mają oceny 
dokonywane przez Centrum Moni-
torowania Jakości w Służbie Zdrowia. 
Szpital poddany został audytom, a po-
zytywne wyniki przeprowadzonych 
wizytacji pozwoliły na czterokrotne 
przyznanie szpitalowi statusu Szpitala 
Akredytowanego (w 2000 r., 2003 r., 
2007 r. i 2010 r.). Jako jeden z pierw-
szych szpitali w Polsce SPSK4 wdrożył 
w 2004 r. zintegrowany system zarzą-
dzania jakością zgodnie z normą ISO 
9001:2000. Kolejne audyty zgodności 
z normami ISO odbyły się w 2007 r., 
2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r. oraz 
2014 r. (dotyczył norm ISO 9001 i ISO 
14001) i wszystkie zakończyły się wy-
nikiem pozytywnym, potwierdzając 
funkcjonowanie w szpitalu zintegrowa-
nego systemu zarządzania. W 2009 r. 
Szpital uzyskał kolejne certyfikaty: 
Eurocertyfikat dla Kadry Zarządzają-
cej i Eurocertyfikat Dobrych Praktyk 
i Usług. Potwierdzeniem nieustających 
starań o jakość świadczeń i zadowole-
nie pacjenta jest przyznanie szpitalowi 
statusu placówki przyjaznej pacjentom 
(2002 r.) i przyjaznej dziecku (2012 r.).

Szpital był wielokrotnie laureatem 
różnych edycji konkursowych o zasięgu 
ogólnopolskim: w 2007 r. i w 2010 r. 
zdobył I miejsce w konkursie „Perły 
Medycyny” w kategorii szpitali wie-
lospecjalistycznych powyżej 400 łó-
żek, w 2011 r. – II miejsce, w 2012 r. 
– III miejsce, a w 2013 r. – I miejsce. 
Konkurs ten promuje placówki me-
dyczne wyróżniające się sprawnością 
zarządzania w działalności leczniczej, 
edukacyjnej i gospodarczej. W 2011 r. 
SPSK4 uzyskał Znak Jakości Przedsię-
biorców WIKTORIA, przyznawany 
przedsiębiorcom upowszechniającym 
zasady etyki i rzetelnego prowadzenia 
działalności, a w 2012 r. certyfikat Eu-
roRenoma, będący wyrazem poparcia 
przez Europejski Rejestr Renomowa-
nych, którego misją jest promowa-
nie etyki w działalności i zgodności 
z prawem. Przyznany w 2012 r. przez 
Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej 
i konsultanta krajowego w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego 
certyfikat „Czyste Ręce”, potwierdził 
efektywność wdrożenia przez szpital 
procedur higienicznych zapobiegają-
cych zakażeniom.

Kolejny zaszczytny tytuł został przy-
znany w 2013 r. w ramach Wielkiej 
Gali Rzetelnych w Biznesie – przed-
sięwzięcia promującego m.in. obszar 

działalności w medycynie, w odnie-
sieniu do podmiotów wyróżniających 
się profesjonalizmem i efektywnością 
zarządzania. Jednym z laureatów kon-
kursu został Dyrektor Marian Przylepa, 
który otrzymał certyfikat „Rzetelny 
Menadżer”. Szpitalowi przyznano cer-
tyfikat „Rzetelni w ochronie zdrowia”. 
Rzetelność SPSK4 w Lublinie została 
potwierdzona w 2014 r. w kolejnym 
projekcie, w którym uzyskał on tytuł 
„Lubelski Certyfikat Rzetelny Praco-
dawca”, w ramach IV edycji Projektu 
„Rzetelni”. Przyznany certyfikat jest 
wyrazem tego, że szpital w sposób 

profesjonalny wywiązuje się ze swo-
ich obowiązków wobec pracowników, 
pacjentów i kontrahentów. 

Wyrazem uznania zasług SPSK4 
w rozwój ochrony zdrowia w woje-
wództwie lubelskim i w Polsce pod-
czas 50-letniej działalności było przy-
znanie w 2014 r. tytułu Ambasadora 
Województwa Lubelskiego w kategorii 
„Instytucja” w ramach XV edycji kon-
kursu, który wyłania wybitne osoby, 
instytucje i firmy, wnoszące istotny 
wkład w promowanie Lubelszczyzny 
w kraju i poza jego granicami. Ty-
tuł przyznała kapituła, w skład której 
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wchodzili przedstawiciele samorządu 
województwa, tj. marszałek, przewod-
niczący Sejmiku, członkowie zarządu 
województwa oraz redaktorzy naczelni 
lubelskich mediów.

SPSK4 wielokrotnie uczestniczył 
również w przeprowadzanych ran-
kingach m.in. przez „Rzeczpospolitą” 
i „Newsweek”, zajmując każdorazowo 
zaszczytne pozycje. Szczególnym wy-
różnieniem był wybór naszego szpitala, 
dokonany przez czytelników lokalnej 
gazety „Kurier Lubelski”, na najlepszą 
publiczną placówkę medyczną w 2013 r. 

Osobistym sukcesem dyrektora 
SPSK4 w Lublinie była nominacja 
w 2014 r. przez kapitułę „Kuriera Lu-
belskiego” na Człowieka Roku i uzy-
skanie II miejsca głosami czytelników, 
po zwycięzcy – prezydencie miasta 
Lublina Krzysztofie Żuku. Nominacja 
związana była przede wszystkim z re-
alizacją inwestycji supernowoczesnego 
Bloku Operacyjnego i jej ogromnym 
znaczeniem dla regionu lubelskiego.

Sukcesy szpitala nie byłyby możliwe 
bez profesjonalnej kadry stanowiącej 
wsparcie dla Zarządu Szpitala, posiada-
jącej najwyższe kwalifikacje zawodowe 
w każdym obszarze działalności. Na 
wizerunek szpitala składa się wysiłek 
całego zespołu pracowników: lekarzy, 
pielęgniarek i położnych, techników, 
innych pracowników działalności pod-
stawowej, administracyjnej, technicznej 
i obsługi. W grupie zawodowej leka-
rzy zdecydowaną większość stanowią 
specjaliści z tytułami naukowymi, 
godzący pracę na rzecz pacjenta z dzia-

łalnością dydaktyczną i badawczo-
-naukową. Wielu z nich pełni funkcję 
konsultantów na różnych szczeblach. 
Lekarze są autorami licznych publi-
kacji naukowych, mają imponujący 
dorobek naukowo-badawczy, prezen-
tują wykłady na międzynarodowych 
i krajowych kongresach i zjazdach 
naukowych.

O profesjonalizmie kadry pielę-
gniarskiej świadczy fakt, iż od 6 lat 
pielęgniarki z naszego szpitala zajmują 
czołowe – pierwsze i drugie lokaty 
w konkursie „Pielęgniarka Roku”, or-
ganizowanym przez Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek 
z kołem Liderów Pielęgniarstwa. Rów-
nież w 2013 r. tytuł Pielęgniarki Roku 
2012 przyznano pracownicy Oddziału 
Chirurgii Naczyń SPSK4, a w 2014 r. II 
miejsce w konkursie za rok 2013 zajął 
pielęgniarz Wojciech Wrona, pracujący 
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
SPSK4. Powyższe sukcesy są ogrom-
nie zaszczytne dla środowiska pielę-
gniarskiego naszego szpitala i całego 
regionu. Nie może być inaczej, skoro 
szpital kładzie duży nacisk na pogłębia-
nie wiedzy i umożliwia uczestnictwo 
w szkoleniach i kursach podnoszących 
kwalifikacje. Warto zaznaczyć, iż go-
spodarzem zeszłorocznych wyborów 
i uroczystości konkursowych był nasz 
Szpital, a jego wybór na organizatora 
imprezy nie był przypadkowy, bowiem 
stanowił przedsięwzięcie w ramach 
obchodów 50-lecia.

Wsparciem dla dyrekcji szpitala, 
oprócz zespołu pracowników i kadry 

kierowniczej, jest funkcjonujący od 
1 stycznia 1999 r. organ opiniodawczo-
-doradczy dyrektora – Rada Społeczna, 
aktualnie już V kadencji. Skład osobowy 
Rady oraz jej zadania podlegały na 
przestrzeni lat wielu zmianom, niemniej 
Rada Społeczna realizuje wszystkie 
przyznane jej ustawowo kompetencje 
w niezwykle zaangażowany sposób, co 
też jest zasługą prof. dr. hab. n. med. 
Mariana Wielosza, pełniącego funkcję 
Przewodniczącego Rady trzeciej już 
kadencji.

Cenną inicjatywą, będącą „inspi-
racją” dla innych jednostek w kraju 
było utworzenie w 2004 r. Muzeum 
Historii SPSK-4 oraz sprzętu medycz-
nego, w którym zgromadzono sprzęt, 
aparaturę i urządzenia medyczne, wy-
cofane z użycia, a będące świadectwem 
niezwykłego postępu, który dokonuje 
się na przestrzeni lat w medycynie. 
W zasobach muzealnych znalazł się 
również bogaty materiał fotograficzny 
i liczne dokumenty obrazujące zmia-
ny w szpitalu na przestrzeni 50 lat 
działalności.

Przypadający w ubiegłym roku ju-
bileusz 50-lecia działalności SPSK4 
był dobrą okazją do oceny znaczenia 
szpitala dla regionu lubelskiego i poza 
jego granicami. Faktem jest, iż szpi-
tal cieszy się ogromną popularnością 
i uznaniem pacjentów z całego kraju, 
którzy wysoko oceniają zarówno po-
ziom świadczeń medycznych, opieki 
oraz warunki pobytu w trakcie leczenia. 
SPSK4 jest nie tylko największym szpi-
talem na Lubelszczyźnie, ale również 
najnowocześniejszym, o najszerszym 
profilu działalności, stanowiącym pod-
stawową bazę dla działalności naukowej 
i dydaktycznej Uniwersytetu Medycz-
nego w Lublinie. Podsumowanie 50 
lat działalności SPSK4 potwierdza, iż 
najwyższa jakość obsługi jest w szpitalu 
standardem, zaś dobro chorego jest 
najwyższą wartością i celem.

Osiągnięcia 50-lecia SPSK4, które 
pokrótce przedstawiłem, zobowiązy-
wały do „scenariusza” obchodów, który 
upowszechniałby wiedzę o naszym 
szpitalu oraz integrował personel, 
pacjentów i przyjaciół szpitala.

W ramach działań upamiętniających 
rocznicę zorganizowano wystawę foto-
graficzną zatytułowaną „50 lat Szpitala 
– historia, ludzie, wydarzenia”, którą 
udostępniano zwiedzającym w holu 
głównym szpitala od dnia 1 września 
2014 r. Dla starszego pokolenia zdjęcia 
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z wystawy przywoływały przeszłość, 
która była ich udziałem, dla młod-
szego pokolenia wystawa stanowiła 
ciekawostkę historyczną.

Kolejnym przedsięwzięciem w ra-
mach obchodów 50-lecia SPSK4 oraz 
propagowania zdrowego stylu życia 
była akcja przeprowadzona we wrześniu 
ubiegłego roku pod hasłem „Zdrowa 
rodzina = szczupła rodzina”. Na placu 
przed wejściem do szpitala zorgani-
zowane było poradnictwo w zakresie 
promocji zdrowia, uświadamiające 
zagrożenia, jakie powoduje otyłość. 
Do dyspozycji zainteresowanych byli 
lekarze specjaliści z dziedziny endo-
krynologii, diabetologii, ortopedii 
i rehabilitacji, kardiologii, fizjote-
rapii, zdrowia matki i dziecka oraz 
pielęgniarki, położne i dietetyczki. 
Z porad dietetycznych oraz degustacji 
produktów o wysokiej wartości od-
żywczej skorzystało ponad 1000 osób 
uczestniczących w akcji. Profilaktycz-
nych pomiarów dokonano u 2300 
osób, a ponad 500 porad udzieliły 
położne w zakresie zdrowia matki 
i dziecka. Osoby, u których wykryto 
zagrożenie cukrzycą, objęto szczególną 
edukacją nt. zagrożeń wynikających 
z tego stanu i skierowano do lekarzy 
pierwszego kontaktu w celu dalszej 
diagnostyki i terapii. Trenerzy fitness 
i instruktorzy „nordic walking” na 
miejscu prezentowali techniki i za-
chęcali do uprawiania aktywności 
fizycznej.

Przeprowadzoną akcję promocji 
zdrowia uważamy za udaną i zapo-
wiadamy większą aktywność i zaanga-
żowanie w działalność profilaktyczną 
dla poprawy i utrzymania zdrowia 
społeczności naszego regionu.

W przeddzień uroczystości cen-
tralnej personel szpitala, pacjenci, 
jak również osoby z zewnątrz miały 
możliwość uczestnictwa w Mszy Św. 
w kaplicy szpitalnej, celebrowanej przez 
biskupa Mieczysława Cisło w intencji 
pracowników i pacjentów szpitala. 
Po zakończeniu Mszy Św. biskup Mie-
czysław Cisło i kapelan szpitalny ks. 
Antonii Poletij zostali uhonorowani 
odznaczeniem okolicznościowym 
„Zasłużony dla SPSK4”. 

W dniu 19 września 2014 r. odbyła 
się jubileuszowa uroczystość w auli 
Collegium Maius przy ul. Jaczewskiego. 
Przy dźwiękach kapeli Zespołu Tańca 

Ludowego Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie przedstawiciele Dyrekcji 
SPSK4 witali zaproszonych gości, wśród 
których byli, m.in.: przedstawiciele 
prezydenta RP – doradca ds. ochrony 
zdrowia Maciej Piróg oraz podsekretarz 
stanu Cezary Rzemek. Ponadto uro-
czystość zaszczycili swoją obecnością 
wojewoda lubelski Wojciech Wilk, pre-
zydent miasta Lublina Krzysztof Żuk, 
przedstawiciele Zarządu Województwa 
Lubelskiego Tomasz Pękalski i Jacek 
Sobczak, były marszałek województwa 
Krzysztof Hetman, rektorzy lubelskich 
uczelni, dyrektorzy szpitali z Lublina 
i innych miast, w tym miejskiego szpi-
tala w Równem na Ukrainie, przed-

stawiciele instytucji współpracujących 
ze szpitalem. Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie reprezentowały władze 
uczelni oraz kierownicy klinik. Nie 
mogło również zabraknąć przedsta-
wicieli Kościoła katolickiego w oso-
bie biskupa Mieczysława Cisło oraz 
kościoła Prawosławnego arcybiskupa 
Abla. Liczną grupę gości stanowili byli 
i obecni pracownicy szpitala. Goście 
otrzymywali okolicznościowe upominki 
o charakterze pamiątkowym. 

Sygnałem do rozpoczęcia uroczysto-
ści był pięknie odegrany przez Zespół 
Tańca Ludowego UM tradycyjny po-
lonez. Gości powitała w imieniu dy-
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rekcji szpitala prowadząca uroczystość 
Grażyna Lutosławska oraz Dyrektor 
Marian Przylepa, który tytułem wstę-
pu przedstawił w krótkiej prezentacji 
historię szpitala oraz złożył podzię-
kowania wszystkim pracownikom za 
trud i zaangażowanie w „budowanie 
historii szpitala i jego współczesnego 
wizerunku”. 

Szczególnie podniosły charakter miała 
ta część uroczystości, w której dokonano 
dekoracji odznaczeniami państwowymi, 
resortowymi i uniwersyteckimi. Przed-
stawiciel prezydenta RP Maciej Piróg 
zapowiedział uhonorowanie przez pre-
zydenta RP Dyrektora Mariana Przylepę 
najwyższym odznaczeniem państwowym 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-

dzenia Polski, który zostanie wręczony 
na uroczystości w Pałacu Prezydenckim 
oraz wręczył wraz z wojewodą lubel-
skim Wojciechem Wilkiem odznaczenia 
państwowe dla pracowników SPSK4 za 
długoletnią służbę, podkreślając w krót-
kiej mowie okolicznościowej doniosły 
wkład pracowników szpitala w ratowanie 
życia ludzkiego. 
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Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:
L.p. Nazwisko i imię Jednostka

1 Bielecka-Walencik Krystyna Oddział Neurochirurgii
2 Brzostowska Szczepaniak Jadwiga Zakład Radiologii Lekarskiej i Med. Nukl.
3 Chodnikiewicz Grażyna Oddział Anestezjologii
4 Cichy Ryszard Oddział Anestezjologii
5 Czerniak Maria Oddział Gastroenterologii
6 Gromaszek Róża Blok Operacyjny
7 Jabłońska-Ruszniak Anna Jadwiga Dział Kadr i Płac
8 Kostecka Alicja Oddział Nefrologii i Sztucznej Nerki
9 Kowalczyk Bogdan Dział Aparatury Medycznej

10 Kozdra Barbara Oddział Ginekologii Operacyjnej
11 Krawczyk Elżbieta Leonarda Oddział Kardiochirurgii
12 Krukowska Teresa Oddział Neonatologii
13 Krzyszczak Danuta Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
14 Kozicki Włodzimierz Edward Oddział Ginekologii
15 Kudlicki Janusz Oddział Kardiologii
16 Mazurek Maria IPG
17 Mazurek Mirosława Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii
18 Mazurek-Król Violetta Helena Trakt Porodowy, Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza
19 Medyńska Regina Dział Administracyjno- Gospodarczy
20 Michalak Bożena Oddział Perinatologii
21 Michoń Edwarda Oddział Kardiologii 
22 Miżołembska-Gęśla Urszula Biuro Naczelnej Pielęgniarki
23 Olszewska Wiesława Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego
24 Pejas Barbara Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
25 Podgajna Grażyna Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
26 Przegaliński Jerzy Gerard Oddział Kardiologii
27 Przyszlak Wiesław Zarząd
28 Riedel Barbara Krystyna Zakład Radiologii Lekarskiej
29 Rolski Andrzej Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
30 Sim Jolanta Dział Kadr i Płac
31 Sokołowska Marzena Dział Dok. Chorych i Statystyki Medycznej
32 Szopa Andrzej Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii
33 Szyszka Teresa Blok Operacyjny
34 Średniawska-Siepsiak Halina Oddział Ginekologii
35 Tarkowska Małgorzata Grażyna Oddział Otolaryngologii
36 Trzaskalska Barbara Poliklinika
37 Włodarczyk Małgorzata Sekretariat DN
38 Wojdyła Mirosława Oddział Położnictwa
39 Wójcik Barbara Oddział Perinatologii
40 Żarnowski Tadeusz Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali:
L.p. Nazwisko i imię Jednostka

1 Berger Smyka Beata Oddział Nefrologii
2 Chałabis-Gnat Krystyna SOR
3 Grzechnik Marek Oddział Perinatologii
4 Jankowska Małgorzata Dział Żywienia
5 Kiełbik Zofia Oddział Reumatologii
6 Piech Barbara Oddział Rehabilitacji
7 Rymarz Wiesław Dział Eksploatacyjny
8 Szubartowska Jadwiga OIOK
9 Trochimuk Anna Oddział Urologii

10 Zalewska Barbara Oddział Neurologii
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Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali:
L.p. Nazwisko i imię Jednostka

1 Kostuch Marzena Oddział Neonatologii
2 Nowak Sławomir Dział Elektryczny

Podsekretarz stanu Cezary Rzemek dokonał dekoracji sześciu pracowników odznaczeniami resortowymi Mini-
sterstwa Zdrowia – Odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, którą otrzymali: 

L.p. Nazwisko i imię Jednostka
1 Flis Dorota Naczelna Pielęgniarka
2 Krawczyńska Anna Zakład Fizjoterapii
3 Szymczak Agnieszka Z-ca Naczelnej Pielęgniarki
4 Jakubowska Anna Oddział Gastroenterologii
5 Błędowska Elżbieta Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
6 Bernaszuk Anna Dział Sanitarno-Epidemiologiczny

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
przyznał dwa medale okolicznościo-
we: dla Dyrektora Mariana Przylepy 
i dla z-cy dyrektora ds. technicznych 
Kazimiera Starownika oraz sześć od-
znaczeń 

„Zasłużony dla Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie” dla: 

•  Prof. dr hab. n.med. Marii Słomki 
– lekarza kierującego Oddziałem 
Gastroenterologii, 

•  Prof. dr hab. n.med. Teresy Wi-
domskiej-Czekajskiej – byłego 
ordynatora Oddziału Kardiologii, 

•  Dr. n.med. Wiesława Przyszlaka 
– z-cy dyrektora ds. lecznictwa,

•  Mgr Danuty Cybulak – pielęgniarki 
oddziałowej Oddziału Aneste-
zjologii, 

•  Mgr Agnieszki Szymczak – z-cy 
naczelnej pielęgniarki, 

•  Lek. med. Leszka Buka – lekarza 
Zakładu Radiologii Lekarskiej. 

Rektor Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie prof. Andrzej Drop pod-
kreślił doniosłą rolę SPSK4 w procesie 
leczenia pacjentów oraz szczególne 
zasługi Dyrektora Szpitala w procesie 
zarządzania jednostką.

Samorząd Województwa uhono-
rował 17 osób:
– Odznaką Honorową Zasłużony dla 
Województwa Lubelskiego:

•  Prof. dr. hab. n.med. Andrzeja 
Dropa – Jego Magnificencję Rek-
tora Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie, 

•  Prof. dr. hab. n.med. Jana Oleszczu-
ka – lekarza kierującego Oddziałem 
Położnictwa i Perinatologii,

•  Dr. n.med. Wiesława Przyszlaka- 
z-cę dyrektora ds. lecznictwa, 

•  Prof. dr hab. n. med. Marię Słomkę 
– lekarza kierującego Oddziałem 
Gastroenterologii,

– Medalem Pamiątkowym Wojewódz-
twa Lubelskiego:

•  Dr. n.med. Leszka Buka – lekarza 
Zakładu Radiologii Lekarskiej, 

•  Mgr Dorotę Flis – naczelną pie-
lęgniarkę, 

•  Dr n.med. Dorotę Kulinę – Pielę-
gniarkę Oddziałową Polikliniki, 

•  Mgr Martę Podgórską – radcę 
prawnego, 

•  inż. Kazimierza Starownika – z-cę 
dyrektora ds. technicznych, 

– Okolicznościowymi grawertonami:
•  Lek med. Mirosława Kołodzie-

ja – pełnomocnika dyrektora ds. 
Zintegrowanego Systemu Zarzą-
dzania Jakością, 

•  Stefana Lipke – pracownika Działu 
Aparatury Medycznej, 

•  Reginę Medyńską – kierownika 
Działu Administracyjnego, 

•  Mgr Krystynę Sadowską – byłego 
kierownika Działu Sterylizacji, 

– Dyplomami uznania:
•  Dr. n.med. Marka Derkacza – le-

karza Oddziału Endokrynologii, 
•  Mgr Hannę Mazurek – główną 

księgową, 
• Mgr Danutę Cybulak – pielęgniarkę 

Oddziałową Oddziału Anestezjologii, 
 
Prezydent Miasta Lublina przyznał 

medale: 
•  Dr. n.med. Marianowi Przylepie 

– Dyrektorowi Naczelnemu,
•  Prof. dr. hab. n.med. Marianowi 

Wieloszowi – przewodniczącemu 
Rady Społecznej Szpitala. 

Odznaczenie „Zasłużony dla Sa-
morządu Pielęgniarek i Położnych” 
otrzymał Dyrektor Szpitala Marian 
Przylepa.

Z okazji obchodzonego jubileuszu 
szpital wyemitował honorowe odznaki 
„Zasłużony dla SPSK4”, które na uro-
czystości w dniu 19 września 2014 r. 
wręczono:

•  Prof. Andrzejowi Książkowi – by-
łemu rektorowi Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie, 

•  Prof. Andrzejowi Dropowi – ak-
tualnemu rektorowi Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, 

•  Krzysztofowi Hetmanowi – by-
łemu marszałkowi województwa 
lubelskiego,

•  Krzysztofowi Żukowi – prezyden-
towi miasta Lublin,

•  Grażynie Rogali-Pawelczyk – pre-
zes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.

Dekoracji dokonał Dyrektor Marian 
Przylepa, zapowiadając kontynuację 
wręczania odznak dla ponad 100 pra-
cowników na uroczystym spotkaniu 
w dniu 30 września 2014 r.

 
Po odczytaniu adresów okolicz-

nościowych i złożeniu podziękowań 
dla gości występujących z mowami 
okolicznościowymi, odbyła się część 
artystyczna w wykonaniu duetu muzy-
ków: Dominiki Żukowskiej i Andrzeja 
Koryckiego. Spotkanie zakończyło się 
słodkim akcentem – na scenę wjechał 
tort w kształcie budynków szpital-
nych, prezent dla Dyrektora od jego 
pracowników. 

Tego samego dnia w Hali Między-
narodowych Targów w Lublinie odbył 
się piknik jubileuszowy. Pracowników 
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i zaproszonych gości bawił zespół 
wokalny z bardzo różnorodnym re-
pertuarem, a chętni mogli zmierzyć 
się z zumbą wespół z prowadzącymi 
instruktorami ze studia „Jatomi”. Oka-
zało się, że wszyscy potrafią świetnie 
się bawić i trudno było się rozstać 
nawet po zakończeniu występu zespołu 
wokalnego…

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią 
w dniu 30 września 2014 r. odbyła się 
wewnętrzna uroczystość wręczania 
odznaczeń „Zasłużony dla SPSK4” 
dla aktualnych i byłych pracowników 
SPSK4 oraz innych osób współpracu-
jących ze szpitalem. 

Przybyli zaproszeni goście, w tym 
władze Uniwersytetu Medycznego w Lu-
blinie. Uroczystość rozpoczęła się od 

krótkiej prezentacji historii szpitala, 
przedstawionej przez z-cę dyrektora ds. 
technicznych Kazimierza Starownika, 
który był naocznym świadkiem wszyst-
kich przemian i rozwoju jednostki. 

Następnie Dyrektor Marian Przylepa 
przystąpił do dekoracji odznaczonych 
i wręczania obok odznaczeń honorowej 
legitymacji „Zasłużony dla SPSK4” 
i symbolicznej róży. Oprócz pięciu 
osób spoza szpitala uhonorowanych 
na uroczystości w dniu 19 września 
2014 r., odznaczenia otrzymali:

•  prof. Mirosław Jabłoński – prorek-
tor ds. klinicznych Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, 

•  prof. Irena Wrońska – dziekan 
Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk 
o Zdrowiu,

•  prof. Ryszard Maciejewski – dziekan 
I Wydziału Lekarskiego z Oddzia-
łem Stomatologicznym,

•  prof. Wojciech Załuska – dziekan 
II Wydziału Lekarskiego z Od-
działem Anglojęzycznym, 

•  Ewa Abramek – kanclerz Uniwer-
sytetu Medycznego,

•  Danuta Golema – zastępca kanc-
lerza ds. nadzoru nad szpitalami 
klinicznymi,

•  prof. Marian Wielosz – przewod-
niczący Rady Społecznej 

oraz członkowie Rady Społecznej:
•  Ryszard Kocjan,
•  Tadeusz Fijałka,
•  Bolesław Staniszewski,
•  Włodzimierz Kosacki. 
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Wśród pracowników, byłych i aktualnych, odznaczono:
L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Kom. Organizacyjna

1 Adamczuk Zofia emerytowana oddziałowa Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej

2 Bielecka-Walencik Krystyna starsza pielęgniarka
Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii 
Dziecięcej

3 Biernacka Jadwiga starszy asystent Klinika Anestezjologii
4 Bojarska Zofia starsza pielęgniarka Oddział Otolaryngologii
5 Buk Leszek starszy asystent Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej
6 Byszuk Stanisław ślusarz Dział Eksploatacji
7 Chitryń Anna pielęgniarka koordynująca Przykliniczna Przychodnia Specjalistyczna
8 Charmas Danuta starszy specjalista Dział Dokumentacji Chorych
9 Cybulak Danuta pielęgniarka oddziałowa Klinika Anestezjologii

10 Czerska Bożena starsza pielęgniarka Poradnia Kardiologiczna
11 Derwisz Arkadiusz radca prawny Zespół Radców Prawnych

12 Dębska Grażyna
kierownik średniego 
personelu medycznego

Zakład Radiologii Zabiegowej 
i Neuroradiologii

13 Dorosz Zofia pielęgniarka specjalista Oddział Neurologii
14 Drozdowicz Hanna położna oddziałowa Oddział Położnictwa

15 Dworak-Bahan Halina starsza pielęgniarka
Pracownia Endoskopii Przewodu 
Pokarmowego

16 Fidor Andrzej starszy asystent Oddział Neurologii
17 Figiel Julia starsza pielęgniarka Oddział Ortopedii i Traumatologii
18 Gajewska Ewa starszy asystent Oddział Anestezjologii
19 Gajkoś Elżbieta kierownik działu DUN
20 Gałązka Teodora pielęgniarka specjalista Oddział Neurologii
21 Gładosz Henryk konserwator elektryk Dział Techniczny
22 Gorczyca Helena starszy specjalista Związki Zawodowe
23 Górczyński Marian starszy asystent Oddział Perinatologii
24 Gromaszek Róża zastępca piel. oddziałowej Blok Operacyjny
25 Gustyn Teresa starszy asystent Oddział Neurologii
26 Indrasik Elżbieta starsza pielęgniarka Poradnia Reumatologiczna
27 Iwaniuk-Garnek Ewa starsza położna Oddział Położnictwa

28 Iwańska Małgorzata pielęgniarka koordynująca 
Oddział Kardiologii - Pracownia 
Hemodynamiki

29 Jabłonka Stanisław emerytowany kierownik Oddział Torakochirurgii
30 Jakowicki Jerzy emerytowany kierownik Oddział Ginekologii Operacyjnej
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31 Janicka Lucyna zastępca kierownika Oddział Nefrologii
32 Jezierski Michał konserwator elektryk Dział Techniczny
33 Josicz Teresa pielęgniarka specjalista Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
34 Kanadys Ewa starszy technik rtg Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej
35 Kasiak Teresa starsza pielęgniarka Oddział Neurologii

36 Kiełbik Zofia pielęgniarka oddziałowa
Oddz. Reumat. i Układowych Chorób Tkanki 
Łącznej

37 Kłos Adam starszy asystent Oddział Otolaryngologii
38 Kołodziej Mirosław pełnomocnik dyrektora Zespół ds. Zarządzania Jakością
39 Komosa Renata starszy technik Oddział Neurologii
40 Kopacz Krystyna sanitariusz szpitalny Oddział Ginekologii
41 Kostecka Alicja starsza pielęgniarka Oddział Nefrologii
42 Kosz Wiesława pielęgniarka koordynująca Oddział Ortopedii i Traumatologii
43 Kościk Marzena starszy technik rtg Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej
44 Kowalczyk Bogdan kierownik działu Dział Aparatury Medycznej
45 Krasowicz Anna pielęgniarka oddziałowa Oddział Ortopedii i Traumatologii
46 Król Grażyna starsza pielęgniarka Oddział Urologii

47 Krukowska Danuta
zastępca położnej 
oddziałowej

Oddział Neonatologii

48 Kulina Dorota pielęgniarka oddziałowa Przykliniczne Poradnie Specjalistyczne

49 Kwietniewska-Pachuta Donata pielęgniarka specjalista
Oddział Onkologii Klinicznej 
i Chemioterapii

50 Lipke Stefan emeryt Dział Techniczny
51 Łysiak Marta starsza pielęgniarka Poradnia Chirurgii Naczyń

52 Majdan Maria kierownik
Oddział Reumatologii i Układowych Chorób 
Tkanki Łącznej

53 Matyjasik-Gąsior Lila pielęgniarka specjalista Oddział Chirurgii Naczyniowej
54 Mazurek Hanna główny księgowy Zarząd
55 Mazurek Król Violetta położna oddziałowa Trakt Porodowy
56 Mazurkiewicz Tomasz kierownik Oddział Ortopedii i Traumatologii
57 Medyńska Regina kierownik działu Dział Adm. Gospodarczy
58 Michalak Bożena starszy asystent Oddział Perinatologii
59 Mierzwa Jadwiga starsza położna Oddział Ginekologii
60 Michałowska Helena emeryt Dział Żywienia
61 Milanowski Janusz kierownik Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
62 Mitrus Iwona położna oddziałowa Oddział Ginekologii Operacyjnej
63 Miżołembska-Gęśla Urszula starszy specjalista Biuro Naczelnej Pielęgniarki
64 Mróz Renata pielęgniarka specjalista Pracownia Bronchoskopii
65 Muda Jadwiga pielęgniarka oddziałowa Oddział Endokrynologii
66 Nestorowicz Andrzej emerytowany kierownik Klinika Anestezjologii
67 Nowicka-Tarach Beata starszy asystent Oddział Neurologii
68 Oleszczuk Jan kierownik Oddział Perinatologii i Położnictwa
69 Olszak Joanna starsza pielęgniarka Szpitalny Oddział Ratunkowy
70 Paluch Krystyna emerytowana oddziałowa Oddział Kardiologii
71 Pasieczna Anna pielęgniarka oddziałowa Oddział Intensywnej Terapii
72 Pastuszak Beata położna specjalista Oddział Położnictwa - Trakt Porodowy
73 Paszkowski Tomasz kierownik Oddział Ginekologii
74 Podgórska Marta radca prawny Zespół Radców Prawnych
75 Poletij Antoni kapelan szpitalny
76 Przekaza-Fux Danuta pielęgniarka koordynująca Oddział Ortopedii i Traumatologii

77 Przyszlak Wiesław
z-ca dyrektora 
ds. lecznictwa

Zarząd

78 Purc Bożena starsza pielęgniarka Poradnia Gastroenterologiczna

79 Pydyś Zofia pielęgniarka koordynująca 
Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia 
Żywieniowego
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80 Rechberger Tomasz kierownik Oddział Ginekologii Operacyjnej

81 Rej-Bartyska Urszula starsza pielęgniarka
Oddz. Reumat. i Układowych Chorób Tkanki 
Łącznej

82 Reszka Danuta salowa
Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia 
Żywieniowego

83 Reszka Stanisław palacz Dział Gospodarki Cieplnej
84 Robak Helena starsza pielęgniarka Oddział Neurologii
85 Rolski Andrzej starszy asystent Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

86 Rudzki Sławomir kierownik
Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia 
Żywieniowego

87 Sadowska Krystyna zastępca kierownika Dział Sterylizacji
88 Sagan Elżbieta pielęgniarka oddziałowa Oddział Neurochirurgii
89 Samborski Marek kierownik działu Dział Gospodarki Cieplnej

90 Siedlecka Teresa
emerytowana zastępca 
gł. księgowego

Dział Ekonomiczny

91 Skulimowska Elżbieta
zastępca pielęgniarki 
oddziałowej

Oddział Endokrynologii

92 Średniawska-Siepsiak Halina
zastępca położnej 
oddziałowej

Oddział Ginekologii

93 Słomka Maria emerytowany kierownik Oddział Gastroenterologii
94 Smolak Bożena pielęgniarka specjalista Oddział Endokrynologii
95 Soszka Danuta starsza pielęgniarka Poradnia Ortopedyczna
96 Sowa Stanisław mistrz Dział Eksploatacji

97 Starownik Kazimierz
z-ca dyrektora 
ds. technicznych

Zarząd

98 Stążka Janusz kierownik Oddział Kardiochirurgii
99 Stefańska Ewa starsza pielęgniarka Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej

100 Stelmach Anna starsza pielęgniarka Oddział Intensywnej Terapii
101 Stelmasiak Zbigniew zastępca kierownika Oddział Neurologii

102 Szczerbo-Trojanowska Małgorzata kierownik
Zakład Radiologii Zabiegowej 
i Neuroradiologii

103 Szejgiec Barbara
emerytowana zastępca 
gł. księgowego

Dział Finansowo-Księgowy

104 Tabiszewska Bogumiła pielęgniarka specjalista Oddział Urologii
105 Tarach Jerzy kierownik Oddział Endokrynologii

106 Trojanowski Tomasz kierownik
Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii 
Dziecięcej

107 Trzaskalska Barbara położna specjalista Poradnia Perinatologiczna
108 Wasil Elżbieta starsza pielęgniarka Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
109 Widomska-Czekajska Teresa emerytowany kierownik Oddział Kardiologii
110 Wielocka Marta emerytowany kierownik Dział Ekonomiczny
111 Włodarczyk Małgorzata starszy specjalista Sekretariat DN
112 Włosek Krystyna starsza pielęgniarka Oddział Neurologii
113 Wolski Andrzej lekarz kierujący oddziałem Oddział Chirurgii Naczyniowej

114 Wójtowicz Zofia
zastępca pielęgniarki 
oddziałowej

Oddział Urologii

115 Wójtowicz Anna starsza pielęgniarka
Oddział Onkologii Klinicznej 
i Chemioterapii

116 Wysok Zenona starsza pielęgniarka Oddział Nefrologii

117 Wysokiński Andrzej kierownik
Oddział Kardiologii z Ośrodkiem Kardiologii 
Interwencyjnej

118 Zabłuda Jadwiga
emerytowany zastępca 
kierownika

Dział Kadr i Płac

119 Zalewska Barbara starsza pielęgniarka Oddział Neurologii
120 Zarzeka Jadwiga specjalista Sekretariat Dyrekcji
121 Zawadzak Jolanta starsza pielęgniarka Oddział Ginekologii
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Zwieńczeniem wszystkich odznaczeń 
stała się zapowiadana przez przedstawi-
ciela prezydenta RP uroczystość wrę-
czania w Pałacu Prezydenckim Krzyży 
Komandorskich Odrodzenia Polski. 
Dyrektor Marian Przylepa został jedną 
z ośmiu osób uhonorowanych najwyż-
szym odznaczeniem państwowym, w tym 
jedną z dwóch osób odznaczonych za 
zasługi w służbie zdrowia (obok wybit-
nego kardiologa prof. Adama Torbic-
kiego).  Uroczystość odbyła się w dniu 
11 listopada 2014 r. w historycznej dacie 
odzyskania niepodległości. 

Wręczając odznaczenia, prezydent RP 
powiedział m.in.: „Chcę serdecznie 
podziękować, że mogłem w imieniu 
Ojczyzny, odznaczając Państwa, po-
dziękować za zasługi bardzo różne. 
I te związane z odzyskiwaniem naszej 
wolności sprzed dwudziestu pięciu, 
trzydziestu lat, ale również za zasługi 
związane z zagospodarowywaniem wol-
ności w obszarze kultury, gospodarki, 
służby publicznej, dyplomatycznej, 
we wszystkich tych obszarach, które 
współdecydują o tym, jaka jest dzisiaj 
i jaka będzie w przyszłości Polska.”

Podsumowując przedsięwzięcia po-
dejmowane z okazji jubileuszu, nie 
sposób nie wspomnieć o inicjatywach 
lekarzy kierujących oddziałami szpi-
talnymi prowadzenia różnych akcji 
edukacyjnych czy uroczystości pod 
hasłem: „50-lecie SPSK4”. 

Na szczególne uznanie zasługuje 
inicjatywa kierownika Kliniki Chirurgii 
Ogólnej, Transplantacyjnej i Lecze-
nia Żywieniowego prof. Sławomira 
Rudzkiego zorganizowania w dniu 
20 września 2014 r. festynu na placu 
Litewskim dla mieszkańców Lublina 
– „Transplantacja darem życia, jestem 
na TAK”. Również jubileusz 60-lecia 
Katedry i Kliniki Ortopedii i Trauma-
tologii SPSK4 dzięki inicjatywie prof. 
Tomasza Mazurkiewicza obchodzony 
był pod hasłem 50-lecia SPSK4 w Lu-
blinie. Uroczystość, która miała miejsce 
w dniu 13 grudnia 2014 r. stała się 
okazją do zaprezentowania osiągnięć 
Kliniki Ortopedii funkcjonującej na 
bazie SPSK4 i wręczenia pamiątko-
wych medali za długoletnią służbę 
oraz odznaczeń Dyrektora SPSK4. 

Z początkiem 2015 r. szpital wkro-
czył w nowe 50-lecie, które mam 
nadzieję będzie równie dynamiczne 
w rozwoju jednostki jak minione, 
a obchody jubileuszu 100-lecia będą 
równie doniosłe jak obecne. 

Korzystając z okazji, składam po-
dziękowania wszystkim osobom i insty-
tucjom za wsparcie, jakie otrzymałem 
w procesie przygotowania i obchodów 

50-lecia SPSK4. To dzięki ich ogrom-
nemu zaangażowaniu jubileusz miał 
tak wyjątkową oprawę i sprawną or-
ganizację. Serdecznie dziękuję. 
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Mieczysław Cisło
Biskup Archidiecezji Lubelskiej

Abel
Prawosławny Arcybiskup Lubelski 
i Chełmski

Maciej Piróg
Doradca prezydenta ds. ochrony zdrowia

Cezary Rzemek
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia

Marceli Niezgoda
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju

Krzysztof Tuczapski
Wiceprezes Prezes ds. medycznych 
Narodowego Funduszu Zdrowia 

Prof. dr hab. Andrzej Drop
Rektor Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie

Prof. dr hab. Piotr Kacejko
Rektor Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. Andrzej Książek
były Rektor Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie

Prof. 
Barbara Jodłowska-Jędrych 
Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie

Prof. Hanna Trębacz 
Prorektor ds. współpracy z zagranicą 
i szkolenia podyplomowego Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie

Prof. Dariusz Matosiuk
Prorektor ds. nauki Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie

Iwan Hrycak
Konsul Generalny Ukrainy

Stanisław Adamiak
Konsul Honorowy Ukrainy

Jewgeniusz Kuczeruk
Dyrektor Naczelny 
Centralnego Szpitala Miejskiego 
w Równem

Grażyna Rogala-Pawelczyk
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych

Wojciech Wilk
Wojewoda Lubelski

Sławomir Sosnowski
Marszałek 
Województwa Lubelskiego

Jacek Sobczak
Wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego

Tomasz Pękalski
Członek Zarządu Województwa 
Lubelskiego

Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Hetman
Europoseł

Grzegorz Czelej
Senator RP

Jan Łopata
Poseł RP

Prof. Artur Korobowicz
Przewodniczący 
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Janusz Kisielewski
Prezes Fundacji Rozwoju 
Wydziału Farmaceutycznego

Zbigniew Orzeł
Dyrektor Departamentu Zdrowia 
i Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego

Ewa Płocica-Poślednik
Z-ca Dyrektora Departamentu 
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego

Agnieszka Kowalska-Głowiak 
Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu 
Wojewódzkiego

Ewa Abramek
Kanclerz Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie

Teresa Tyzo
Z-ca Kanclerza Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie

Małgorzata Łobodzińska
Z-ca Kanclerza Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie

Danuta Golema
Z-ca Kanclerza Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie

Elżbieta Fałdyga
Kierownik Zespołu ds. Szpitali Klinicznych 
Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. Irena Wrońska
Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego

Prof. Stanisław Jabłonka

Prof. Jerzy Jakowicki

Prof. Marian Czochra

Prof. Andrzej Nowakowski

Prof. Wiesław Gołąbek

Prof. Edward Warda

LISTA GOŚCI 
UROCZYSTOŚCI 50- LECIA SZPITALA W DNIU 19.09.2014
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Prof. Maria Słomka

Prof. Zbigniew Stelmasiak

Prof. Marian Wielosz
Przewodniczący 
Rady Społecznej SPSK4

Tadeusz Fijałka

Prof. Ryszard Kocjan

Antoni Magdoń

Stanisław Stelmach

Andrzej Tytuła

Piotr Dreher

Grzegorz Dunia
Burmistrz Miasta i Gminy 
Kazimierz Dolny

Grzegorz Lemiecha
Wójt Gminy Zakrzówek

Dorota Blechar
Z-ca Dyrektora ds. medycznych OW NFZ

Maciej Kowalczyk
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie, Przewodniczący 
Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali 
Klinicznych

Ewa Książek-Bator 
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego w Gdańsku

Jan Talaga
Dyrektor Szpitala Klinicznego 
Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, 
Prezes Unii Szpitali Klinicznych

Sławomir Sawulski
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Chełmie

Marek Kos
Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Jacek Kamiński
Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Andrzej Mielcarek
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego 
w Zamościu

Małgorzata Jabłonka
Dyrektor Stomatologicznego Centrum 
Klinicznego 

Marzena Kowalczyk
Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego

Edward Lewczuk
Dyrektor 
Szpitala Neuropsychiatrycznego

Gabriel Maj
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Kardynała 
Wyszyńskiego

Jerzy Szarecki
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego

Andrzej Horoch
Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi

Włodzimierz Biaduń
Okręgowy Inspektor Pracy

Mirosław Starzyński
Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Irmina Nikiel
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Leszek Żelazny
Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska

Jan Wiater 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tadeusz Milewski
Komendant Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej

Mirosław Sokal
Z-ca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji

Alicja Ciechan
Z-ca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego

Paweł Zgrajka 
Naczelnik I Urzędu Skarbowego

Anna Rumińska
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy

Anna Krzyżowska
Dyrektor Medycznego Studium 
Zawodowego

Prof. Piotr Książek
Kierownik Katedry i Zakładu 
Zdrowia Publicznego

Zbigniew Kmicic
Przewodniczący Pracodawców 
Ziemi Lubelskiej

Stanisław Leszczyński
Dyrektor Zespołu 
Tańca Ludowego UMCS

Andrzej Szwabe
Prezes Radia Lublin

BYLI I OBECNI 
PRACOWNICY SZPITALA
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Każdy jubileusz jest okazją do 
podsumowań i refleksji, 50 lat to  
w  wymiarze czasowym niemało, 

ale w podsumowaniach obrazujących 
wykonaną pracę służącą zdrowiu i ży-
ciu ludzi, to bardzo wiele. 

W obchodach tego jubileuszu wie-
lokrotnie mówiono o dokonanych 
zmianach, rozbudowie i ulepszaniu 
bazy leczniczej, warunkach pracy, 
montowanej aparaturze terapeutycznej 
i diagnostycznej, o wszystkim tym,  
co niesie dokonujący się w tym za-
kresie postęp. 

We wszystkich tych poczynaniach 
szpital nasz był w czołówce, nie uro-
niliśmy niczego. 

Dokonali tego zatrudnieni tu lu-
dzie wszystkich niezbędnych dla pracy 
szpitala zawodów: medycznych, pa-
ramedycznych, a także i tych, które 
zwykliśmy ogólnie nazywać obsługą, 
a są tam pracownicy działu gospo-

darczego, technicznego, pralni, działu 
żywienia, administracji itp. 

O tym, z okazji jubileuszu pisano 
w opublikowanych materiałach, mó-
wił o tym też w swoim wystąpieniu 
na centralnej uroczystości Dyrektor 
Marian Przylepa, kiedy to wielokrot-
nie podsumowując minione 50 lat, 
wspomnieniom i podziękowaniom 
dał uroczysty wyraz. 

Ja chciałbym podzielić się z Pań-
stwem kawałkiem historii, o jakiej 
rzadko się pamięta, tj. o genezie dużo 
wcześniejszej niż 50 lat starań o bu-
dowę szpitala w Lublinie, o tym, że 
prawie 100 lat temu, tj. bezpośrednio 
po odzyskaniu niepodległości w roku 
1918 władze miasta widziały potrzebę, 
„aby miasto wyciągnąć z nizinnych 
błot i  zhigienizować” poprzez m.in. 
budowę parków, placów targowych, 
uregulowanie rzek oraz wybudowanie 
szpitala „zespolonego”. 

Wspomnę tu, że w latach 1922-1924, 
na podstawie rozpisanego konkursu 
opracowano kompleksową wizję roz-
woju miasta i wśród najpilniejszych 
potrzeb inwestycyjnych, takich jak 
kanalizacja, elektrownie, szkoły, łaźnie, 
a nawet budowa linii tramwajowych 
znalazła się potrzeba rozwiązania pro-
blemów opieki zdrowotnej mieszkań-
ców, cytat: „Sfery rządowe sugerują jak 
najszybsze rozpoczęcie budowy zespo-
lonego szpitala na gruntach Czechowa, 
na co przeznaczono 30 morgów ziemi.  
Po jej zakończeniu wszystkie szpitale 
mają być usunięte ze śródmieścia,  
a obiekty przez nich zajmowane prze-
znaczone na inne cele”. 

I dziś ta wizja pobudza do refleksji. 
Aby odpowiedzieć na postawione na 

wstępie pytanie, czemu zawdzięczamy 
lokalizację szpitala, należy sięgnąć do 
zachowanych dokumentów i stosow-
nych tam uzasadnień wyboru terenu 

SPSK4 – dlaczego tutaj?
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pod inwestycję. Teren ten z państwowe-
go, od 1936 r. stał się własnością BGK  
z przeznaczeniem m.in. pod urządzenie 
nowej dzielnicy mieszkalnej „Czechów” 
oraz budowę szpitala w systemie pa-
wilonowym. 

Lokalizację zaplanowano, co wynika 
z tych dokumentów, na osi ul. Oby-
watelskiej wzdłuż jej przedłużenia 
– obecnej ul. Chodźki i ul. Północnej 
– obecnie ul. Jaczewskiego. 

Kierowano się głównie niewielką od-
ległością od centrum miasta (ok. 1 km), 
ale również podkreślano, że teren ten:

•  posiada duże walory zdrowotne, 
łagodne nachylenie w kierunku 
południowym, 

•  jest poza zasięgiem najczęściej 
wiejących od strony miasta wiatrów, 

•  w pobliżu nie znajdują się zakłady 
przemysłowe, 

•  posiada duże walory widoko-
we (panorama Starego Miasta  
w powiązaniu z doliną Czechówki).

Widziano również i mankamen-
ty tej lokalizacji, głównie brak dróg, 
kanalizacji i zasilania elektrycznego. 

W odszukanych materiałach na 
pewno niepełnych i szczątkowych,  
bo przecież zawierucha wojenna bru-
talnie obeszła się z archiwaliami, od-
zyskaliśmy kilkanaście dokumentów 
z tamtego czasu i refleksjami w tej 
sprawie pragnę się z Państwem podzielić. 

Pierwszym powojennym aktem 
prawnym dotyczącym budowy ze-
społu klinicznego Akademii Medycz-
nej w Lublinie, bo taką nazwę miało 
to zadanie, była decyzja Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego 
z 14 kwietnia 1951r. zatwierdzają-
ca ogólną lokalizację obiektów AM 
w dzielnicy Czechów, otworzyła ona 
możliwość władzom uczelni otrzymanie 
lokalizacji szczegółowej.

W dniu 16 maja 1951 r. Wydział 
Budownictwa i Wojewódzka Komisja 
Planowania Gospodarczego przekazały 
AM tereny o powierzchni ok. 36 ha. 

Te akty prawne dały możliwość opra-
cowania założeń planowanej inwestycji, 
które 15.01.1953 r. zostały zatwierdzone 
przez Ministra Zdrowia. 

Dało to podstawę zlecenia opracowa-
nia dokumentacji projektowej zespołu 
„A” wraz z niezbędnym zapleczem 
gospodarczym i mieszkalnym. 

Architekci Stanisław Roszczyk i Ad-
rianna Zawadzka-Kłosińska opracowali 
kompleksowy projekt wstępny szpitala 
na 660 łóżek i przedłożyli w 1954 r. 

Komisji Urbanistyki i Architektury 
do akceptacji. 

Wspomnę w tym miejscu, że pod-
stawą opracowania architektoniczne-
go był projekt kantonalnego szpitala 
w Szwajcarii, który rząd tego kraju 
przekazał Polsce w ramach powojennej 
pomocy. Podobne szpitale, oparte na 
tych założeniach architektonicznych 
powstały w Warszawie na Bielanach 
i w Białymstoku. 

W listopadzie 1955 r. Minister Zdro-
wia celem prowadzenia działalności 
inwestycyjnej i nadzoru technicznego, 
powołał Zarząd Inwestycji Akademii 
Medycznej do pełnienia obowiązków 
inwestora bezpośredniego i naczelnego. 

ZIAM pełnił też rolę koordynatora 
robót pomiędzy wykonawcami oraz 
projektantami. Dyrektorem ZIAM był 
inż. Zbigniew Unger, a jego zastępcą 
do spraw technicznych był inż. Bole-
sław Gajewski. 

Generalnym wykonawcą było LPBP, 
a jako podwykonawcy do robót spe-
cjalistycznych na budowie, w różnych 
jej okresach, pracowały:

–  Lubelskie Przedsiębiorstwo In-
stalacji Przemysłowych 

–  Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót 
Elektrycznych „Elektromonter”

–  Przedsiębiorstwo Budowy Urzą-
dzeń Wentylacyjnych z Warszawy 

–  Zakład Urządzeń Dźwigowych 
z Warszawy 

Wybierając teren pod budowę szpi-
tala, kierowano się jego bliskim poło-
żeniem od centrum miasta (ok. 1 km), 
walorami zdrowotnymi, estetycznymi 
(widok panoramy Starego Miasta).

Warunki naturalne, a także prze-
słanki wynikające z wytycznych 
generalnego planu rozwoju miasta 
(o czym wspomniałem wcześniej), 
dały zasadnicze podstawy do przyję-
tych decyzji kompozycyjnych układu 
przestrzennego do właściwego wyko-
rzystania rzeźby terenu. 

Władze miasta, planując w tym 
miejscu budowę szpitala, wywłasz-
czyły (wykupiły?) grunty od właści-
cieli. Jednak duża ich część należała 
do skarbu państwa oraz w niewiel-
kiej części do właścicieli prywatnych, 
m.in. do p. Saczewy, p. Chodkiewicza, 
p. Wiśniewskiego, p. Winiarskiego, 
p. Barana. 

W planowanym zespole obiektów 
AM znaleźć się miały (zdjęcia planu 
i zespołu B):

– Zespół Kliniczny „A” – o 660 łóż-
kach, mieszczący kliniki internistyczne 

– Zespół Kliniczny „B” – o 700 łóż-
kach, mieszczący kliniki zabiegowe, 
dodam tutaj, że z tego planu zrealizo-
wano budowę Klinik Neurochirurgii,  
Rehabilitacji z salami gimnastycznymi 
i basenem. 
–  Zakład Anatomii Patologicznej 

i Medycyny Sądowej   – wyk.
– Zakłady Teoretyczne
– Biblioteka AM
– Rektorat 
– Szkoła pielęgniarek 
– Klinika Onkologii  – wyk.
– Zespół gospodarczy  – wyk.
– Domy mieszkalne  – wyk.
– Hotele pielęgniarek  – wyk.
– Dom społeczny 
– Domy studenckie  – wyk.
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– Domy mieszkalne dla pracowników AM
–  Budynki mieszkalne dzielnicy Cze-

chów 
Z początkiem 1964 r. rozpoczęło się 

sukcesywne przekazywanie obiektów 
szpitala do użytkowania. Pierwszy pa-
cjent przyjęty został 30 marca 1964 r. 
w Klinice Chorób Wewnętrznych (prof. 
J. Czarnecki). Zrealizowaną do końca 
inwestycję Dyrekcja SPSK4 przyjęła 
do eksploatacji, uczynił to dyrektor 
Mieczysław Serewko, który tę funkcję 
pełnił od 1963 r. i z-ca ds. administra-
cyjnych Stanisław Bukowy. 

Oficjalne otwarcie z udziałem władz 
centralnych, wojewódzkich, miasta, 
AM nastąpiło 22 lipca 1964 r, a do 
końca lipca tego roku budynek szpi-
tala został w pełni zagospodarowany. 

W założeniach pierwotnych ustalono 
dla szpitala liczbę 660 łóżek dla 7 klinik 
oraz 51 łóżek dla noworodków i 20 dla 
wcześniaków. Już od roku 1966 liczba 
łóżek wzrastała i tak 1967 r. do 712, 
w 1968 do 747. 

W szpitalu były nw. kliniki:
– I i II Klinika Chorób Wewnętrznych 
– I Klinika Ginekologii i Położnictwa 
– Klinika Neurologii 

– Klinika Chirurgii wraz z Urologią 
– Klinika Ortopedii 
– Klinika Laryngologii 

Szpital od początku swojego ist-
nienia aż po dzień dzisiejszy jest stale 
rozbudowywany i modernizowany. 

Najbliższe plany inwestycyjnego to:
•  Przeniesienie klinik zabiegowych 

Chirurgii Klatki Piersiowej oraz 
Urologii do skrzydła budynku od 
strony bloku operacyjnego w miejsce 
Kliniki Neurologii, a Kliniki Neu-
rologii w ich miejsce. 

•  Zagospodarowanie pomieszczeń po 
bloku operacyjnym dla potrzeb Kliniki 
Neurologii, Oddziału Diagnostyki En-
doskopowej oraz oddziału łóżkowego. 

•  Zagospodarowanie pomieszczeń po 
sterylizacji na aptekę, a pomieszczenia 
po aptece przystosować do potrzeb 
Kliniki Położnictwa i Perinatologii 
wraz z modernizacją pozostałych 
pomieszczeń tej kliniki, Traktu Poro-
dowego i Ginekologicznej Izby Przyjęć. 

•  Termomodernizacja budynku szpitala. 
•  Przebudowa i modernizacja pozo-

stałych klinik, tj. m.in. Otolaryn-
gologii, Nefrologii, Reumatologii, 
Endokrynologii.

•  Budowa nowej kotłowni z montażem 
urządzeń do kogeneracji tj. produkcji 
pary, energii elektrycznej, ew. chłodu 
dla potrzeb klimatyzacji. 
Jak widać, wiele dokonało się w ostat-

nich pięćdziesięciu latach, od 36 lat tj. 
od 1978 r. byłem świadkiem i uczestni-
kiem zachodzących zmian, nierzadko 
ich inicjatorem i wykonawcą. 

Dzisiaj, kiedy nieubłagany czas 
dołożył mi do metryki tyle lat, przy-
szedł czas, aby zwolnić tempo, sko-
rzystać z uprawnień emerytalnych  
i przekazać zarządzanie służba-
mi technicznymi, remontowymi  
i inwestycyjnymi młodszemu poko-
leniu. 

Za te lata mojej pracy w szpitalu 
wszystkim, z którymi miałem przy-
jemność i zaszczyt współpracować, 
składam tą drogą serdeczne podzię-
kowania. Szczególne podziękowania 
składam P. Dyrektorowi Marianowi 
Przylepie. pod kierownictwem którego 
pracowałem ponad 30 lat. 

Młodemu pokoleniu przejmującemu 
od nas obowiązki, życzę wytrwałości 
i sukcesów w ich zawodowej drodze. 

Kazimierz Starownik

Transplantologia jest prężnie rozwi-
jającą się dziedziną medycyny, coraz 
częściej stosowaną w ratowaniu ludz-
kiego życia. Jej istotą jest zastępowanie 
(przeszczepianie) chorego, niewydol-
nego narządu lub tkanki ludzkiego 
ciała, na nowe, pochodzące od innego 
człowieka. 

Transplantacja jest pojęciem bardzo 
szerokim, obejmującym de facto całą 
skomplikowaną procedurę pobiera-
nia i przeszczepiania narządów od 
początku do końca.

W Polsce pierwsze transplantacje 
przeprowadzone zostały w połowie lat 
60. XX wieku. Pomimo coraz częst-
szego zastosowania tego rodzaju le-
czenia, aż do 2005 roku nie istniały 
w Polsce prawne uregulowania, które 
regulowałyby kwestie przeszczepiania 
narządów.

Jednym z ważniejszych, dla tej wy-
jątkowej dziedziny, aktów prawnych 
jest Protokół dodatkowy do Konwencji 
o prawach człowieka i biomedycy-

nie, w sprawie transplantacji orga-
nów i tkanek pochodzenia ludzkiego 
z 2002 roku, której Polska wciąż nie 
ratyfikowała.

Tym samym pierwszym aktem praw-
nym, dopiero w którym uregulowano tę 
kwestię w naszym krajowym systemie 
prawnym, była Ustawa z dnia 1 lipca 
2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu 
i przeszczepianiu komórek, tkanek 
i narządów (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1411), popularnie zwana Ustawą 
Transplantacyjną.

Precyzyjnie określa ona zasady 
pobierania, przechowywania i prze-
szczepiania komórek, w tym komórek 
krwiotwórczych szpiku, krwi obwo-
dowej oraz krwi pępowinowej; tkanek 
i narządów pochodzących od żywego 
dawcy lub ze zwłok.

Ustawa nie ma natomiast zastosowa-
nia w kwestiach pobierania, przeszcze-
piania komórek rozrodczych, gonad, 
tkanek zarodkowych i płodowych oraz 
narządów rozrodczych lub ich części, 
a także pobierania, przechowywania 
i dystrybucji krwi do celów jej prze-
taczania, oddzielenia jej składników 
lub przetworzenia w leki.

Problemy transplantologii
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Wyróżnia się cztery rodzaje prze-
szczepów, tj. 1) allogeniczne, pole-
gające na przeniesieniu narządu lub 
tkanek między osobnikami różniącymi 
się genetycznie, ale będącymi tego 
samego gatunku; 2) ksenogeniczne, 
w których dochodzi do przeniesienia 
narządu lub tkanki między różnymi 
gatunkami; 3) autogeniczne, gdzie 
dawcą i biorcą jest ta sama osoba, 
w trakcie których przeszczepia się 
własne narządy lub tkanki z jednego 
miejsca na drugie (m.in. przeszczepy 
skóry); 3) izogeniczne, polegające na 
przeniesieniu tkanki między osobnika-
mi identycznymi genetycznie, jakimi 
są np. bliźnięta jednojajowe.

Jak już wyżej wspomniano, Usta-
wa Transplantacyjna posługuje się 
pojęciem żywego dawcy albo zwłok 
ludzkich, od których pobiera się ko-
mórki, tkanki lub narządy.

Żywym dawcą jest osoba, która 
w sposób świadomy złożyła dobro-
wolnie oświadczenie, deklarując wolę 
poddania się przeszczepowi (czy to 
autogenicznemu, czy jakiemukolwiek 
innemu).

Większe problemy pojawiają się 
w wypadku zwłok ludzkich, któ-
re nadawałyby się do bycia dawcą. 
W takiej sytuacji przed poczynieniem 
jakichkolwiek kroków zmierzających 
do pobrania narządów lub tkanek do 
przeszczepu, konieczne jest podjęcie 
kilku kroków medycznych i prawnych.

Po pierwsze, Ustawa Transplanta-
cyjna zakłada możliwość pobrania 
komórek, tkanek lub narządów do 
przeszczepienia dopiero po stwierdze-
niu trwałego nieodwracalnego ustania 
czynności mózgu (śmierci mózgu). 
Trwałe nieodwracalne ustanie czyn-
ności mózgu stwierdza jednomyślnie 
komisja złożona z trzech lekarzy, po-
siadających specjalizację, w tym co 
najmniej jeden specjalista w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii 
oraz jeden specjalista w dziedzinie 
neurologii lub neurochirurgii. Kry-
teria i sposób stwierdzenia trwałego 
nieodwracalnego ustania czynności 
mózgu ustalają, powołani przez mi-
nistra właściwego do spraw zdrowia, 
specjaliści odpowiednich dziedzin 
medycyny przy uwzględnieniu ak-
tualnej wiedzy medycznej. Minister 
dokonuje ogłoszenia rzeczonych kry-
teriów i sposobów ustalenia śmierci 
mózgowej w drodze obwieszczenia 
w Dzienniku Urzędowym RP „Mo-

nitor Polski”. Aktualnie obowiązuje 
w tym zakresie Obwieszczenie Ministra 
Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w spra-
wie kryteriów i sposobu stwierdzenia 
trwałego nieodwracalnego ustania 
czynności mózgu (M.P. 2007.46.547), 
zaś członkiem zespołu, który opraco-
wał kryteria i sposób stwierdzania 
trwałego nieodwracalnego ustania 
czynności mózgu był między innymi 
specjalista w dziedzinie anestezjologii 
i intensywnej terapii – prof. dr hab. 
n.med. Andrzej Nestorowicz.

Od strony natury prawnej konieczne 
jest natomiast ustalenie, czy zmarły 
przed śmiercią wyrażał zgodę na po-
branie od niego narządów lub tkanek 
do przeszczepu, czy też się temu sprze-
ciwiał, co stanowi przejaw poszano-
wania praw człowiek, w szczególności 
prawa do samodzielnego decydowa-
nia także o swoim ciele post mortem. 
W Polsce funkcjonuje koncepcja tzw. 
zgody domniemanej, przez co uznaje 
się, że pobrania komórek, tkanek lub 
narządów ze zwłok ludzkich w celu 
ich przeszczepienia można dokonać, 
jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za 
życia sprzeciwu. 

Dla swej skuteczności, sprzeciw musi 
być wyrażony w jeden z następujących 
sposobów:

1)  poprzez złożenie stosownego 
oświadczenia oraz wniosku 
o dokonanie wpisu w centralnym 
rejestrze sprzeciwów na pobranie 
komórek, tkanek i narządów ze 
zwłok ludzkich, prowadzonym 
przez Centrum Organizacyj-
no-Koordynacyjne do spraw 
Transplantacji „Poltransplant” 
z siedzibą w Warszawie;

2)  poprzez oświadczenie pisemne 
zaopatrzone we własnoręczny 
podpis (które można np. nosić 
ze sobą w portfelu);

3)  poprzez oświadczenie ustne zło-
żone w obecności co najmniej 
dwóch świadków, następnie pi-
semnie przez nich potwierdzone.

Tożsame uregulowania dotyczą zło-
żenia sprzeciwu wyrażanego przez 
przedstawiciela ustawowego.

Sprzeciw może być w każdym czasie 
cofnięty, przy czym, aby był ważny, wy-
magane jest zachowanie jednej z form 
wymienionych powyżej (a więc ana-
logicznych do wyrażania sprzeciwu).

Sprzeciw mogą samodzielnie wyrazić 
osoby pełnoletnie, nieubezwłasno-
wolnione, zdolne do samodzielnego 

wyrażenia sprzeciwu. W przypadku 
małoletniego lub innej osoby, która 
nie ma pełnej zdolności do czynno-
ści prawnych, sprzeciw może zostać 
wyrażony za ich życia przez przed-
stawiciela ustawowego, przy czym 
zgodnie z ustawą, ograniczenie to nie 
ma zastosowania wobec małoletnich 
powyżej lat szesnastu.

Jeżeli zaś zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że zgon nastąpił w wyniku 
czynu zabronionego stanowiącego 
przestępstwo, pobrania komórek, 
tkanek i narządów można dokonać 
po uzyskaniu od właściwego pro-
kuratora informacji, że nie wyraża 
sprzeciwu wobec zamiaru pobrania 
komórek, tkanek i narządów, a gdy 
postępowanie jest prowadzone prze-
ciwko nieletniemu – stanowiska sądu 
rodzinnego.

Co istotne, w świetle polskich 
unormowań, rodzina zmarłego zo-
stała pozbawiona prawa decydowania 
o zgodzie lub sprzeciwie na pobranie 
narządów lub tkanek od ich bliskiej 
osoby, i choć zwyczajowo lekarze pytają 
najbliższych o zgodę lub ewentualny 
sprzeciw, to co do zasady postępowanie 
takie jest pozbawione w istocie podsta-
wy materialnoprawnej. Trzeba jednak 
zawsze brać pod uwagę, że rodzina 
może być często źródłem informacji 
na temat wyrażanego przez dawcę za 
życia sprzeciwu na pobranie narządów 
lub tkanek.

Ustawa Transplantacyjna zakazuje 
pobierania od dawcy komórek, tkanek 
lub narządów w zamian za żądanie lub 
przyjmowanie zapłaty, innej korzyści 
majątkowej lub korzyści osobistej. 
Jedyną dopuszczalną formą jest zwrot 
kosztów pobrania, przechowywania, 
przetwarzania, sterylizacji, dystrybucji 
i przeszczepiania komórek, tkanek 
lub narządów pobranych od dawcy, 
które nie jest traktowane jako zapłata. 
W wypadku złamania powyższego 
zakazu, sprawca podlega karze po-
zbawienia wolności od 6 miesięcy 
do 5 lat.

Podobnie zakazane jest rozpowszech-
nianie ogłoszeń o odpłatnym zbyciu, 
nabyciu lub o pośredniczeniu w od-
płatnym zbyciu lub nabyciu komórek, 
tkanek lub narządów w celu ich prze-
szczepienia. Czyn taki podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności lub 
karze pozbawienia wolności do roku.

Dominika Fabian-Przeciechowska
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N A J N O W S Z Y  T O M O G R A F  KO M P U T E R O W Y 
F I R M Y  G E N E R A L  E L E C T R I C 

J U Ż  S ŁU Ż Y  PA C J E N T O M  S P S K 4 

Revolution CT to najnowocześniejszy i najszybszy tomograf komputerowy przeznaczony do wykonywania wszystkich 
rodzajów badań włącznie z zaawansowanymi badaniami kardiologicznymi. System umożliwia wykonywanie badań 
kardiologicznych w jednym obrocie gantry, co pozwala na badania pacjentów niezależnie od częstości pracy ich serca. 
Unikalna konstrukcja gantry umożliwia zbadanie 16 cm anatomii w czasie 0,28 s bez potrzeby przesuwania stołu, co 
umożliwia wykonanie perfuzji i badań dynamicznych 4D-CTA wszystkich organów włącznie z mięśniem sercowym 
z najwyższą jakością i najlepszą rozdzielczością czasową.  

 
P O D S TA W O W E  PA R A M E T R Y  S YS T E M U :

• Pokrycie anatomiczne detektora w osi Z: 16 cm (256 fizycznych rzędów)
• Ilość warstw uzyskiwanych w jednym obrocie: 512 warstw 
• Minimalny czas pełnego obrotu układu lampa – detektor: 0,28 s z możliwością zwiększenia szybkości do 0,2 s
• Kardiologiczna rozdzielczość czasowa: 24 ms  
• Redukcja dawki bez pogorszenia jakości w porównaniu do klasycznej rekonstrukcji: 82%
• Średnica otworu gantry: 80 cm
• Zakres napięć anodowych: 70 – 140 kV
• Moc generatora: 100 kW  
• Zakres skanowania: 200 cm
• Nośność stołu: 227 kg

 
ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa 

T +48 22 330 83 00, F +48 22 330 83 83

Technologies
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W dniu 27 lutego 2015 r. w Samo-
dzielnym Publicznym Szpitalu 
Klinicznym nr 4 w Lublinie 

odbył się II etap X Ogólnopolskiego 
Konkursu „Pielęgniarka Roku 2014”

Gospodarzem był Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, 
a organizatorem Zarząd Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego w Lublinie wraz z Zarządem 
Koła PTP przy SPSK4.

 Przewodnicząca Zarządu Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskie-
go w Lublinie, Pani mgr Dorota Flis 
serdecznie powitała wszystkich uczest-
ników II etapu X Ogólnopolskiego 
Konkursu „Pielęgniarka Roku 2014”. 

 Deklarację uczestnictwa w kon-
kursie zgłosiło 195 osób z całego 
województwa lubelskiego, wyłonio-
nych na podstawie obowiązujących 
w podmiotach leczniczych kryteriach, 
takich jak ocena okresowa pracownika, 
zaangażowanie w pracę zawodową, 
wysoki poziom wiedzy zawodowej 
oraz wzorowa postawa etyczna.

 Do konkursu przystąpiło 180 osób. 
Z powodu tak dużego zainteresowania 
ze strony pielęgniarek, konkurs odbył 
się na dwóch salach wykładowych.

 Nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwała komisja w składzie:

Przewodnicząca – Michalina Cuber 
– przewodnicząca Koła PTP Lecznictwo 
Otwarte – Lublin

–  wiceprzewodnicząca – Elżbieta 
Przychodzka – przewodnicząca 
Koła PTP MSZ – Chełm

–  Elżbieta Błędowska – wiceprze-
wodnicząca Zarządu Oddziału 
PTP – Lublin

–  Sylwia Boczkowska – wiceprze-
wodnicząca Zarządu Oddziału 
PTP – Lublin

–  Danuta Cybulak – członek Zarządu 
Oddziału PTP – Lublin

–  Ewa Duma – przewodnicząca Koła 
PTP – Sz. W. im Jana Pawła II 
– Zamość

–  Anna Flis – naczelna pielęgniarka 
SPZOZ Włodawa

–  Ewa Ostrowska – p.o. naczelnej 

Pielęgniarki WSS im. S. kard. Wy-
szyńskiego – Lublin

–  Teresa Samoszuk – przewodnicząca 
Koła PTP WSS – Biała Podlaska

–  Andrzej Tytuła – przewodniczący 
ORPiP w Lublinie

Przewodnicząca i wiceprzewod-
nicząca komisji II etapu Konkursu 
„Pielęgniarka Roku 2014” odczytały 
regulamin na obu salach egzamina-
cyjnych, a następnie w obecności 
i z udziałem uczestników konkursu 
otworzyły zalakowane koperty z kar-
tami egzaminacyjnymi i kluczem 

odpowiedzi. Pytania testowe zostały 
przygotowane przez Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
w Warszawie i przesłane drogą prze-
syłki kurierskiej. Test składał się z 60 
pytań. Na jego rozwiązanie uczestnicy 
mieli jedną godzinę (60 min).

Egzamin testowy rozpoczął się 
o godz. 12.00 – równocześnie we 
wszystkich ośrodkach w Polsce. Miał na 
celu sprawdzenie wiedzy uczestników 
z zakresu zagadnień zawodowych, 
zasad etyki pielęgniarki Rzeczpospo-
litej Polskiej, historii zawodu oraz 

II etap X Ogólnopolskiego Konkursu 

„Pielęgniarka Roku 2014 ”

Z  Ż YC I A  S Z P I TA L A
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działalności Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego.

Podczas sprawdzania testów uczest-
nicy konkursu mieli możliwość udziału 
w szkoleniach tematycznych.

Komisja II etapu X Ogólnopolskiego 
Konkursu ,,Pielęgniarka Roku 2014” 
po zakończeniu prac, ogłosiła wyniki.

 Laureatką konkursu została pielę-
gniarka Danuta Talowska – specjalista 
w dziedzinie pielęgniarstwa aneste-
zjologicznego i intensywnej opieki, 
na co dzień pracująca w Klinice 
Anestezjologii SPSK nr 4 w Lublinie.

II miejsce ex aequo zajęły:
 – lic. piel. Anna Kozioł – pielęgniarka 
pracująca w Klinice Neurochirurgii 
i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK 
nr 4 w Lublinie oraz mgr piel. Anna 
Tomasiak pielęgniarka specjalista 
w dziedzinie pielęgniarstwa chi-
rurgicznego pracująca w Klinice 
Chirurgii Ogólnej i Transplantologii 
SPSK Nr 4 w Lublinie.
Pani mgr Dorota Flis, przewodniczą-

ca Zarządu Oddziału PTP w Lublinie, 
wraz z gratulacjami wręczyła nagrody 
finalistom II etapu X Ogólnopolskiego 
Konkursu „Pielęgniarka Roku 2014”.

Zwycięzcy otrzymali również gratula-
cje i nagrody od Pana Andrzeja Tytuły, 
przewodniczącego Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. 

W czasie ogłaszania wyników kon-
kursu na sali obecna była Telewizja 
Lublin, której relację z tak ważnego dla 
nas wydarzenia można było obejrzeć 
w Panoramie Lubelskiej.

Każdy z uczestników otrzymał certy-
fikat udziału w II etapie X Ogólnopol-
skiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 
2014” oraz upominek przygotowany 
przez organizatorów.

Wszystkim uczestnikom składamy 
wyrazy uznania za podjęty trud przy-
gotowania do konkursu oraz czynnego 
w nim udziału. Gratulujemy osiągnię-
cia znakomitych wyników i zajętych 
miejsc finalistom. Życzymy dalszego 
rozwoju i wielu osiągnięć na płasz-
czyźnie zawodowej.

Takie wydarzenie integruje środo-
wisko pielęgniarskie, sprzyja wymia-
nie doświadczeń zawodowych, ale 
głównie służy promowaniu zawodu 
i pielęgniarek liderów o wysokim 
przygotowaniu zawodowym, etycz-
nym oraz aktywnym udziale na rzecz 
środowiska pielęgniarskiego. 
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PROPONUJEMY MOŻLIWOŚĆ 
UMIESZCZANIA NIESTANDARDOWYCH 
FORM REKLAM.
REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO REDAGOWANIA 
I SKRACANIA OTRZYMANYCH TEKSTÓW ORAZ NIE 
ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ. MA TAKŻE 
PRAWO ODMÓWIĆ ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA BĄDŹ 
REKLAMY, JEŻELI ICH TREŚĆ LUB FORMA SĄ SPRZECZNE 
Z LINIĄ PROGRAMOWĄ BĄDŹ CHARAKTEREM PISMA. 
(ART. 36 P4 PRAWA PRASOWEGO)

•  Bardzo entuzjastycznie przyjęto 
część artystyczną uroczystości 
centralnej w dniu 19.09.2014 r. 
w wykonaniu duetu Dominiki 
Żukowskiej i Andrzeja Koryckie-
go, którzy brawurowo zaśpiewali 
piosenki z repertuaru Bułata Oku-
dżawy i Włodzimierza Wysockiego 
we własnej interpretacji,

•  Równie entuzjastycznie komen-
towana była impreza integracyjna 
w Hali Międzynarodowych Targów 
w Lublinie, podczas której „królową 
parkietu” okrzyknięto emerytowaną 
pielęgniarkę Hannę Chochoł,

•  Przebojem muzycznym imprezy był 
utwór „Niech żyje wolność” w wy-
konaniu kwartetu solistów, do któ-
rych dołączył (i im nie ustępował) 
Dyrektor Szpitala Marian Przylepa, 

•  Nie udało się utrzymać imprezy 
w planowanych ryzach czasowych 
– Z-ca Dyrektora Krzysztof Sku-
bis okrzyknięty „mistrzem zumby” 
przedłużył czas tanecznych szaleństw 
o dwie godziny,

•  Goście i władze uczelni bawili się 
do końca imprez,

•  W przeddzień uroczystości szpita-
la podczas pożegnalnego koncertu 
Budki Suflera na placu Zamkowym 

w Lublinie z udziałem 30-tysięcznej 
publiczności z głośników popłynęły 
podziękowania redaktora Jerzego 

Janiszewskiego dla personelu szpitala 
za uratowanie życia oraz życzenia 
z okazji Jubileuszu 50-lecia. 
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Vivid T8

GE Healthcare

 Badanie kardiologiczne i ogólne,
na jednym systemie jak nigdy wcześniej 
– dzięki GE

Skontaktuj się z nami
GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
02-583 Warszawa, ul. Wołoska 9 
usg.polska@ge.com
tel: 22 330 83 53
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