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Proszê na wstêpie powiedzieæ co sk³ada siê na " Zespó³"
mgr in¿.  Adam Jakubowski
W strukturach Zespo³u Opieki Zdrowotnej s¹:
SZPITAL  im. bp. A. Adamiuka
IZBA PRZYJÊÆ-PARTER -  kier. lek. Piotr Kopyto
ODDZIA£Y: WEJŒCIA RÓWNIE¯ OD STRONY  PARKINGÓW
I PIÊTRO * Neonatologiczny - ord. lek. Fryderyk Jurkiewicz
I PIÊTRO * Ginekol. -Po³o¿niczy - ord. lek. Dariusz Nawara
I PIÊTRO * Chorób Wewnêtrznych - ord. lek.  Arkadiusz Rams
I PIÊTRO * Neurologiczny - kier. lek.  Jan Jêdruœ
II PIÊTRO* Chirurgii Ogólnej - ord. lek. Marek Rak
II PIÊTRO*  Pediatryczny - ord. lek. Tomasz ̄ orniak
II PIÊTRO  Blok Operacyjny - kier. lek. Krzysztof Kaœków
II PIÊTRO Sekretariat Medyczny - wypisy
III PIÊTRO ZAK£AD DIAGN. OBRAZOWEJ

                                                         - kier. lek. Bogus³aw  Wiatrek
III/IV PIÊTRO Zak³ad Opiek. - Leczn. - mgr Miros³aw Smoleñ
PRACOWNIE
* Fizjoterapii - mgr Ma³gorzata Zaj¹c
* Diagnostyki Laboratoryjnej - mgr  Alina Kowalczyk
* Endoskopii - lek. Dariusz Szymañski
*  EEG,  *  EKG
PRZYCHODNIA Podstawowej  Opieki Zdrowotnej
(w tym nocna i œwi¹teczna ambulatoryjna i wyjazdowa
opieka zdrowotna  lekarska i pielêgniarska)
PARTER  - kier. lek. Barbara Galant - Tarnawska
Gabinet Lekarza POZ
Gabinet Pielêgniarki Opieki D³ugoterminowej
Gabinet Pielêgniarki POZ
Gabinet Pielêgniarki Œrodowiskowej-Rodzinnej
Gabinet Zabiegowy
Punkt Szczepieñ,  Higiena Szkolna
     AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA -
PATRER    PORADNIE
Poradnia Neurologiczna
Poradnia GruŸlicy i Chorób P³uc
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Nefrologiczna
Hospicjum Domowe  -  lek. Wail Khawla
III PIÊTRO  Poradnia Ginekologiczno - Po³o¿nicza
III PIÊTRO   Poradnia Urologiczna
   SZKO£A  RODZENIA, DZIA£ FARMACJI
POGOTOWIE RATUNKOWE - kier. lek. Piotr Kopyto
Zespó³ Wyjazdowy S G³ubczyce
Zespó³ Wyjazdowy P G³ubczyce
Zespó³ Wyjazdowy P Kietrz

  Jan Wac.  Od kiedy  kieruje Pan
tym Zespo³em. Proszê powiedzieæ
naszym czytelnikom jaki by³ jego

stan w chwili obejmowania stanowiska
AJ.  Siêgnê do czasu, kiedy to zosta³em

z dniem 16.04.2007 r. powo³any na stano-
wisko z-cy  dyrektora ds. Administracyj-
no - Technicznych. Natomiast na stanowisko dyrektora naczel-
nego  powo³ano 20.04.2007r.  lek.  Bogdana Burego.  W tym
momencie nast¹pi³ miedzy nami podzia³ obowi¹zków. Dyrektor
Bury zaj¹³ siê g³ównie dzia³alnoœci¹ medyczn¹, a co najwa¿niej-
sze kompletowaniem kadry lekarskiej, której brak w owym czasie
by³ wyj¹tkowo dotkliwy i grozi³o to znacznym ograniczeniem dzia-
³alnoœci szpitala,  natomiast  ja kwestiami administracyjno - tech-
nicznymi.

Nie by³ to ³atwy okres, poniewa¿ zosta³ wtedy zakoñczony eks-
peryment zwi¹zany z tworzeniem konsorcjum szpitali kozielskiego
i g³ubczyckiego. Stanêliœmy przed trudnym problemem reaktywa-
cji administracji szpitala, obs³ugi technicznej, apteki, laboratorium
oraz wykonania modernizacji kot³owni, gdzie podstawowym opa-
³em by³ koks.

Znajdowa³y siê tam cztery  kot³y typu
Eca IV w tym trzy wodne do ogrzewa-
nia i jeden do wytwarzania pary wod-
nej, która s³u¿y³a do ogrzewania cie-
p³ej wody u¿ytkowej. Wymaga³o to ca-
³odobowej obs³ugi palaczy.

W 2007 r nast¹pi³a gruntowna modernizacja kot³owni, zainsta-
lowano 2 kot³y gazowo - olejowe, dziêki temu  kot³ownia sta³a siê
bezobs³ugowa.   Pomimo to - nie ukrywam trudnej sytuacji finan-
sowej jak¹ zastaliœmy, poniewa¿  rok 2006 zamkn¹³ siê strat¹ oko-
³o 950 tys. z³,- uda³o mam siê rok 2007 zakoñczyæ zyskiem na
poziomie ok. 220 tys. z³.

JW. Jakie zmiany organizacyjno - prawne, kadrowe, technicz-
ne uda³o siê od tego czasu wcieliæ w ¿ycie, jakimi sposobami?

  AJ. Od 17.07.2009 r. zosta³em powo³any na stanowisko likwi-
datora SP ZOZ wi¹za³o siê to z zamiarem przekszta³cenia szpitala
w spó³kê prawa handlowego.  Likwidacja zosta³a przerwana z
dniem 31.01.2011r,  a ja  zosta³em powo³any z dniem 01.02.2011 r.
na stanowisko dyrektora.

JW. Najwa¿niejsze zmiany organizacyjne na prze³omie lat:
AJ. Z dniem 31.12.2011r.  zosta³ zlikwidowany Oddzia³ Medycy-

ny Paliatywnej, który to niestety nie bilansowa³ siê poniewa¿ przy-
chody  z NFZ by³y du¿o ni¿sze, ani¿eli koszty funkcjonowania
oddzia³u. Nale¿y tu podkreœliæ, i¿ du¿o wiêkszy szpital w Kêdzie-
rzynie- KoŸlu nie posiada w swoich strukturach takiego oddzia³u.

W 2012 r. uzyskaliœmy kontrakt z NFZ na utworzony Oddzia³
Neurologiczny.
W 2012 r. zamkniêty zosta³ Oœrodek

Zdrowia w Lisiêcicach, którego utrzy-
manie  wymaga³o du¿ych nak³adów fi-
nansowych. W 2013 r przeniesiono ZOL
z Kietrza do G³ubczyc.

Nie bez znaczenia pozosta³o dla nas odzyskanie kontraktu na
ratownictwo medyczne, które to w paŸdzierniku 2009 roku wróci-
³o do  naszych struktur w œlad za tym w 2010 r uda³o nam siê
uzyskaæ dla Pogotowia Ratunkowego certyfikat ISO 9001: 2008.

    WYWIAD Z DYREKTOREM
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPO£U OPIEKI ZDROWOTNEJ

W G£UBCZYCACH

Panie Dyrektorze,
zwracam siê do Pana Adama Jakubowskiego

 dyr. Samodzielnego Publicznego
 Zespo³u Opieki Zdrowotnej

 w G³ubczycach  ul. M. Sk³odowskiej Curie  26



  LUTY 2016 nr  2/273

W rok póŸniej  uzyskaliœmy dla ca³ego Szpitala  certyfikat ISO
9001:2008 oraz ISO 14001: 2004, co jest potwierdzeniem wyso-
kiej jakoœci œwiadczonych us³ug medycznych.

   W 2014 r.  uda³o nam siê pozyskaæ trzech lekarzy ginekolo-
gów ze szpitala w Prudniku, co zaowocowa³o wzrostem iloœci
porodów z 287 w 2013r., 449  w  2014 r i  do 453 w roku  2015

Od  2010 r przy szpitalu funkcjonuje szko³a rodzenia, z której mog¹
korzystaæ nieodp³atnie kobiety w ci¹¿y  z osob¹ towarzysz¹c¹.

     Jeœli chodzi o zmiany techniczne, to w okresie od 2008 r do
2014 uda³o siê wykonaæ wiele inwestycji tj. modernizacja windy w
2008 r przy wsparciu PFRON, kolejno w 2009 r. rozszerzono infor-
matyzacjê szpitala, otworzono pracownie: Tomografii Kompute-
rowej i Mammografii, przeprowadzono modernizacjê czêœci parte-
ru budynku szpitala, do którego przeniesiono Przychodniê POZ z
ul. Koœciuszki (w miejsce d. stacji dializ). W znacznym stopniu
doposa¿ono Pracowniê Fizjoterapii w sprzêt rehabilitacyjny.

 W latach 2010 - 2011  przeprowadzono termomodernizacjê
budynku g³ównego szpitala  pole-
gaj¹c¹ na dociepleniu œcian  i stro-
podachu,   wymianie stolarki okien-
nej i drzwiowej oraz wymianie pokry-
cia dachowego. Wykonanie tego za-
dania pozwoli³o na zmniejszenie zu-
¿ycia gazu o ok. 30%.

W latach 2011- 2015 przepro-
wadzono modernizacjê :

 - piêtra IV - ZOL, (foto )
- piêtra III na  potrzeby ZOL (przeniesionego  z Kietrza)

  oraz Pracowni Fizjoterapii,
- parteru na potrzeby poradni
  specjalistycznych
oraz Dzia³u Farmacji
- pomieszczeñ piwnic,  zaadapto-

wanych w 2015 r.  na potrzeby  cen-
tralnej szatni dla personelu,

- rozpoczêto realizacjê projektu
"Podniesienie efektywnoœci energetycznej budynku SP ZOZ w
G³ubczycach" dofinansowanego ze œrodków Mechanizmu Fi-
nansowego EOG 2009 - 2014 polegaj¹cego na: - zamontowaniu
pomp ciep³a,  - modernizacji centralnego ogrzewania,

- baterii fotowoltaicznych,  wymianie oœwietlenia na ledowe
W latach 2014 -2015 wykonano czêœciow¹ modernizacjê Od-

dzia³u Ginekologiczno - Po³o¿niczego, a pod koniec 2015 r roz-
poczêto modernizacjê czêœci pomieszczeñ II piêtra (systemem
gospodarczym) na potrzeby  Pracowni Endoskopii.

   W celu u³atwienia pacjentom poruszania siê wewn¹trz szpi
tala   zamontowano tablice informuj¹ce o lokalizacji poszcze
gólnych oddzia³ów, poradni, oraz komórek organizacyjnych.
JW.  To by³y zmiany merytoryczne powiedzmy "wewn¹trz
szpitalne", a  co zmieni³o siê na zewn¹trz szpitala z myœl¹
o bardzo licznych przyjezdnych z ca³ego powiatu
AJ. Na zewn¹trz szpitala - po wyraŸnie  widocznej  zmianie

elewacji z ociepleniem -  w prowadzamy w otoczeniu  poprawê
estetyki  przez  nowe nasadzenia ozdobnych roœlin i krzewów,
ale istotniejsze s¹ udogodnienia dla odwiedzaj¹cych i korzysta-
j¹cych z us³ug:

 - zwiêkszyliœmy bezpoœrednio przed szpitalem  iloœæ
  miejsc   postojowych dla osób z uprawnieniami nie
   pe³nosprawnych,
 - postawiliœmy nowe ³awki dla pacjentów ZOL-u
    i  osób   odwiedzaj¹cych, (foto)

-zlikwidowaliœmy  bariery architek-
toniczne, betonowy chodnik ze stop-
niami zamieniliœmy na poziomy bez-
pieczny  dostêp do szpitala na wóz-
kach inwalidzkich lub wózków z dzieæ-
mi, (foto obok)

 W zwi¹zku z rozwojem naszej jed-
nostki, gdy¿ oko³o 40 % pacjentów
oddzia³u chirurgii i noworodków jest
z poza powiatu g³ubczyckiego, wy-
stêpuj¹ czasowe braki miejsc parkin-
gowych. Powoduje to, ¿e pacjenci i
odwiedzaj¹ce ich rodziny parkuj¹
swoje pojazdy przed szpitalem i na
chodniku ul Sk³odowskiej .(foto
obok)  Wychodz¹c naprzeciw zapo-
trzebowaniu powiêkszyliœmy znacz¹-
co  iloœæ miejsc parkingowych,  z
myœl¹ nie tylko o  personelu,  na te-
renach przyleg³ych do szpitala, na
które kiedyœ obowi¹zywa³ zakaz
wjazdu, umieœciliœmy  odpowied-

nie oznakowanie "postoju"
i lustro na ul. Sk³odowskiej,
(wjazd górn¹ bram¹ obok
dawnej portierni)

- wykonaliœmy nowy  parking
na terenie szpitalnym z odpo-
wiednim oznakowaniem, miejscami
dla osób niesprawnych (pacjentów
ortopedii i chirurgii) i dostêpem stam-
t¹d do szpitala na wózkach inwalidz-
kich.  (wjazd doln¹ bram¹ obok po-
gotowia) (foto obok)

JW.  Jakie widzi Pan jeszcze po-
trzeby i konieczne zmiany   w za-
kresie poprawienia dostêpnoœci,
³adu i bezpieczeñstwa przyje¿d¿a-
j¹cych z ca³ego powiatu po pomoc
medyczn¹

AJ.  Bior¹c jednoczeœnie pod uwa-
gê proœby, propozycje, skargi itp.
m.in. Pana Redaktora.

- zamierzam czyniæ starania,  wspól-
nie z Gmin¹ i Starostwem by  postawiæ
znak zakazu postoju na ul.  Sk³odow-
skiej od ul. Boñczyka do ¯eromskie-
go, i   zlikwidowaæ ruch wahad³owy na
tym odcinku, daj¹c swobodê ruchu
karetkom pogotowia, ale wczeœniej
wyst¹piæ do Gminy/Starostwa by
martwy chodnik  (foto obok) naprze-
ciw szpitala z zakazem postoju na
nim zamieniæ na miejsca postojowe.

Widzê, ¿e zakaz jest konieczny  po-
niewa¿ obstawiony samochodami
chodnik ul. Sk³odowskiej  zmusza do
ryzykownego poruszania siê po jezdni
miêdzy samochodami szczególnie wóz-
kami z dzieæmi (foto obok) i na wózkach
inwalidzkich,utrudnia oczystkê ulicy,
zbiórkê odpadów,  odœnie¿anie

-
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 - zachêcaæ administracjê i personel
szpitala do parkowania na terenie wokó³
szpitala, gdzie s¹ jeszcze wolne miejsca,
zamiast na parkingach ul. Sk³odowskiej,
lub na placu bezpoœrednio przed budyn-
kiem szpitala, te potrzebne s¹ przyjezd-
nym  doraŸnie z ca³ego powiatu i nie tyl-
ko powiatu. Od strony ul. M. Sk³odow-
skiej Curie  postawiliœmy trzy du¿e  ta-
blice z oznaczeniem  miejsc parkingo-
wych na terenie szpitala . oraz o mo¿li-
woœciach wejœæ do szpitala bezpoœred-
nio od strony parkingów. - foto obok
(do Szpitala prowadz¹ czte-
ry  wejœcia oraz  po jednym
do Izby Przyjêæi  i Poradni
POZ   (foto obok)

W najbli¿szym czasie planujemy utwar-
dzenie kolejnych powierzchni z przezna-

czeniem na miejsca parkingowe.
 Przed budynkiem szpitala obowi¹-

zuje ju¿ zakaz parkowania pojazdów
przez pracowników.  Niestety nie za-
wsze jest ten zakaz respektowany.

(foto obok)
JW. A jeœli to nie poskutkuje?
AJ. Jeœli to nie poskutkuje? -  wpro-

wadziæ  ograniczenie  parkowania sa-
mochodów  s³u¿by zdrowia na placu
przed  szpitalem na rzecz osób doraŸ-
nie niesprawnych czyli korzystaj¹-

cych z poradni ortopedycznej, chirurgicznej, dzieciêcej (matek z
ma³ymi dzieæmi dŸwiganymi w noside³kach (foto obok ),  ca³odo-
bowej izby przyjêæ i innym potrzebuj¹cym pilnej pomocy lekar-
skiej lub tylko przyje¿d¿aj¹cym do rejestracji czy laboratorium.
Daæ tym wszystkim  prawo pierwszeñstwa  postoju (choæby

ograniczonego czasowo) na placu
przed szpitalem od pn. - pt. od 7.00
- 15.00.

Jeœli uda mam siê zrealizowaæ pla-
ny dalszego zwiêkszenia iloœci
miejsc parkingowych, to trudnoœci
te na pewno nie bêd¹ wystêpowaæ

w przysz³oœci. ale do naszych dzia³añ potrzebne jest jeszcze spo-
³eczne zainteresowanie, uznanie i honorowanie tych informacji,
znaków i oznaczeñ.

Liczê na to i mam nadziejê na wyraŸn¹ poprawê sytuacji o
której rozmawialiœmy równie¿  dziêki   upowszechnianiu tej in-
formacji w G³osie G³ubczyc, innych mediach,  na stronie

www.twoje glubczyce.pl    (foto Mateusz Kitka, Jan Wac)
Jan Wac.  Dziêkujê za rozmowê i bogate optymistyczne in-

formacje, pozostaje mi ¿yczyæ Panu osobiœcie i ca³ej podle-
g³ej Panu \S³u¿bie Zdrowia,  czego???  Duuuuu¿o zdrowia, by
mia³ kto dbaæ o nasze zdrowie w komforto-
wych warunkach.
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