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Na szerokoÊci geograficznej, na której znajduje si´
Polska, rytm biologiczny podzielony jest na wyraêne
pory roku: wiosn´, lato, jesieƒ i zim´. Dla cz∏owieka
nie jest to bez znaczenia, poniewa˝ ten podzia∏ de-
cyduje o jego aktywnoÊci fizycznej i umys∏owej.

W naszej cz´Êci Europy cierpimy z powodu braku
Êwiat∏a. A zimà w Polsce s∏oƒca jest naprawd´ niewie-
le. Ludzie zaczynajà wi´c gorzej funkcjonowaç. Sà
ciàgle zniech´ceni i smutni. Kiedy przychodzi wiosna
i coraz cz´Êciej s∏oƒce wyglàda zza chmur, od˝ywa-
jà. Ale tylko cz´Êciowo. Poprawia im si´ nastrój, lecz
brak si∏ na radoÊç z ˝ycia. Sà zm´czeni zimà.

Gdy koƒczy si´ zima, nasz organizm tak jak otacza-
jàca nas przyroda zaczyna budziç si´ do ̋ ycia i samo-
czynnie dostosowuje si´ do zmiany pory roku. Cz´sto
mówimy wtedy o wiosennym przesileniu. Pami´tajmy,
˝e to nie choroba, lecz przejÊciowy stan. W tym okre-
sie bardzo ∏atwo te˝ si´ przezi´biç albo zachorowaç
na gryp´. Dlatego warto nieco zmieniç nasz styl ̋ ycia,
˝eby przyzwyczaiç organizm do nowych warunków
po zimowym „zastoju”. Okazuje si´, ˝e najlepszà
metodà na pokonanie przesileniowego bezw∏adu
jest aktywnoÊç. SpecjaliÊci mówià, ˝e nie nale˝y si´
poddawaç sennoÊci i przysypiaç w ciàgu dnia. 
Zamiast tego lepiej np. pójÊç na spacer. Z drugiej
strony w miar´ mo˝liwoÊci dobrze jest zadbaç o regu-
larny i przynajmniej 8-godzinny sen w nocy. Kolejnà
pamiàtkà po odchodzàcej zimie sà niedobory witamin
i zb´dne kilogramy. Warto wi´c porzàdnie zastanowiç
si´ nad kszta∏tem naszej diety. Zalecane jest wyelimi-

nowanie t∏ustych i sma˝onych mi´s, zawiesistych sosów i zup, a zastàpienie ich np.
sa∏atkami, tak˝e z warzyw mro˝onych i cytrusów. Wskazane jest równie˝ za∏o˝enie
domowej hodowli natki pietruszki czy szczypiorku.

A jak ty radzisz sobie z przesileniem wiosennym?

Wiosna, ach to ty! BIULETYN
c o  g d z i e  k i e d y

Drodzy Czytelnicy!

Z nadejÊciem wiosny publikujemy pierwszy numer biuletynu Szpitala Wolskiego.
Na razie biuletyn nie ma w∏asnej nazwy. I w tej sprawie, choç nie tylko, liczymy na
Waszà pomoc.

Na ∏amach pisma, w dziale „Nasz szpital”, poka˝emy oddzia∏y szpitalne, poradnie,
sekcje i inne jednostki. Zaprezentujemy pracowników i pochwalimy si´ ich osià-
gni´ciami. Przedstawimy naszych kontrahentów oraz konkurentów. Informowaç
b´dziemy o najbli˝szych i dalszych planach, i o wa˝nych wydarzeniach. S∏owem
o wszystkim, co si´ u nas dzieje, co nas cieszy, a co boli.

Kolejny dzia∏ „Nasz goÊç” poÊwi´camy Êrodowisku, w którym pracujemy. B´dziemy
rozmawiaç z ludêmi ze Êwiata medycyny i okolic. Lista goÊci jest otwarta. Czekamy
na propozycje.

W „Jak to jest?” – dziale o zdrowiu i problemach z nim zwiàzanych, poradzimy,
co robiç, ˝eby jak najd∏u˝ej zachowaç dobrà kondycj´ i radoÊç ˝ycia. Przypomi-
naç b´dziemy, ˝e ka˝dy mo˝e i powinien dbaç o w∏asne zdrowie.

Pozosta∏e dzia∏y przeznaczamy na ró˝ne, czasem zabawne nowinki i na kontakt
z Czytelnikami. Tote˝ prosimy: piszcie do nas; piszcie o sobie, swoich sukcesach
i k∏opotach. Dzielcie si´ z nami opiniami, przekazujcie uwagi. Im bli˝ej si´ pozna-
my, tym lepiej b´dziemy mogli Wam s∏u˝yç, lepiej spe∏niaç Wasze oczekiwania. 

Serdecznie zapraszamy Paƒstwa do wspó∏pracy przy tworzeniu biuletynu. Apelujemy
o zg∏aszanie propozycji nazwy naszego pisma drogà elektronicznà na adres: 
redakcja@szpital.wolski lub pisemnie do kancelarii g∏ównej.

Redakcja

WW  nnoowweejj  sszzaacciiee  aakkttuuaallnnee  

We wspó∏czesnym Êwiecie mo˝liwoÊç szyb-
kiego uzyskania wiarygodnych informacji
jest nader wa˝na. Osób poszukujàcych ich
w internecie stale przybywa. Dlatego nale˝y
odnotowaç, ˝e strona internetowa naszego
szpitala nie tylko zmieni∏a szat´ graficznà
i zosta∏a zaktualizowana, lecz ma byç roz-
budowywana i systematycznie uaktualniana.
To cieszy. www.wolski.med.pl jest przecie˝
naszà wizytówkà, z której mogà korzystaç
wszyscy. Zapraszamy! A pracowników szpita-
la zach´camy do korzystania ze strony intra-
netowej – www.szpital.wolski. Ona te˝ si´
zmienia i rozbudowuje. Zawiera coraz wi´-
cej informacji niezb´dnych do codziennej
pracy oraz informacji dotyczàcych wielu
spraw ˝ywotnie istotnych dla ca∏ej naszej
spo∏ecznoÊci. 
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BIULETYN

Ogólnopolska sieç laboratoriów medycznych
Najwi´ksze doÊwiadczenie w outsourcingu medycznych 
laboratoriów diagnostycznych!

Nasi partnerzy
Szpital MSWiA w Krakowie 
Szpital Specjalistyczny im. S. ˚eromskiego w Krakowie
Scanmed Centrum Diagnostyczno Lecznicze w Krakowie
Zak∏ad Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu 
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiàclecia Stefana Kardyna∏a 
Wyszyƒskiego w Aninie 
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Êw. Anny w Warszawie
Centrum Rehabilitacji im. prof. W. Weissa STOCER w Konstancinie-Jeziornie
SPZOZ DolnoÊlàski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wroc∏awiu 
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wroc∏awiu 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej w ¸odzi 
Zespó∏ Szpitali Miejskich w Cz´stochowie 
Poznaƒski OÊrodek Specjalistycznych Us∏ug Medycznych 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespó∏ Neuropsychiatryczny w Opolu
Specjalistyczny Zespó∏ Opieki Zdrowotnej nad Matkà i Dzieckiem w Poznaniu

...oraz

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyƒskiej 
Samodzielny Publiczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej

˚yczymy wielu lat 
owocnej wspó∏pracy!

Dowiedz si´ wi´cej 
o DIAGNOSTYCE 
na www.diag.pl

Centrala:
Diagnostyka Sp. z o.o.
ul. Olszaƒska 5,
31-513 Kraków
tel. +48 12 29 50 100e-mail:
lab@diag.pl

Pierwsza taka operacja 

W marcu br. lekarze z Oddzia∏u Chirurgii Naczyniowej przeprowadzili pierwszà
w naszym szpitalu operacj´ wszczepienia endoprotezy do t´tniaka aorty brzusznej.
Wi´cej w jednym z nast´pnych numerów biuletynu. 

WWsszzyyssttkkiimm  PPrraaccoowwnnii--
kkoomm,,  PPaaccjjeennttoomm
ii PPrrzzyyjjaacciioo∏∏oomm  SSzzppii--
ttaallaa  WWoollsskkiieeggoo  
˝̋yycczzeenniiaa  ssppookkoojj--
nnyycchh,,  cciieepp∏∏yycchh  
ii ss∏∏oonneecczznnyycchh  ÂÂwwiiààtt
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www.diag.pl
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g o Ê ç  n u m e r u n a s z  s z p i t a l
RRoozzmmoowwaa  zz ddrr ..   nn..   mmeedd..   JJaakkuubbeemm  SSwwaaddêêbbàà  ––  pprreezzeesseemm  
ff ii rrmmyy DDiiaaggnnoossttyykkaa  SSpp..  zz oo..oo..

Redakcja: Jakie doÊwiadczenie firma Diagnostyka ma we wspó∏-
pracy z podmiotami publicznymi? Czy Szpital Wolski jest pierwszym
takim projektem?

Jakub Swadêba: DIAGNOSTYKA posiada najwi´ksze w Polsce 
doÊwiadczenie we wdra˝aniu rozwiàzaƒ polegajàcych na outsour-
cingu us∏ug laboratoryjnych. Obecnie prowadzimy (w ramach ca∏ej
Grupy DIAGNOSTYKA) 21 laboratoriów w ca∏ej Polsce, we wspó∏-
pracy z 19 podmiotami, z czego 17 to placówki publicznej s∏u˝by
zdrowia. Laboratorium w Szpitalu Wolskim jest 22. tego typu wdro-
˝eniem i jak do tej pory nie zdarzy∏o si´, aby jednostka wspó∏-
pracujàca zrezygnowa∏a z naszych us∏ug w trakcie trwania lub po
wygaÊni´ciu umowy. Przeciwnie – np. Instytut Kardiologii w Aninie
zdecydowa∏ si´ na przed∏u˝enie wspó∏pracy o kolejne 5 lat.

R.: Jakie Pan widzi czynniki sprzyjajàce prowadzeniu takiej dzia∏alnoÊci w Szpitalu
Wolskim, co mo˝e byç utrudnieniem?

J.S.: Ka˝de wdro˝enie jest specyficzne i wymaga w∏aÊciwego rozpoznania potrzeb
partnera. Opracowanie koncepcji, która pozwoli jak najlepiej te oczekiwania spe∏niç,
to warunek powodzenia ca∏ego przedsi´wzi´cia. Udaje si´ nam unikaç raf i mielizn,
poniewa˝ posiadamy bardzo doÊwiadczony zespó∏ zajmujàcy si´ modernizacjà i reor-
ganizacjà laboratoriów. JeÊli chodzi o Szpital Wolski, niewàtpliwym u∏atwieniem jest
fakt prowadzenia przez DIAGNOSTYK¢ innych laboratoriów w Warszawie. Gwa-
rantuje to sta∏e wsparcie w zakresie oferty badaƒ, logistyki i zaplecza organizacyj-
nego. Ze spraw czysto technicznych: dobrze mieç mo˝liwoÊç wykonania prac 
remontowych i infrastrukturalnych przed przej´ciem Êwiadczenia us∏ug. Jednak nasz
zespó∏ radzi∏ sobie z sukcesem w najtrudniejszych okolicznoÊciach.

R.: Przejmujecie Paƒstwo laboratorium, sprz´t i pracowników i co dalej? Czego na-
le˝y si´ spodziewaç? 

J.S.: Czeka nas jeszcze wiele wspólnej pracy. Ju˝ teraz pracownicy laboratorium sà
intensywnie szkoleni. Jak w ka˝dym innym wdro˝eniu, tak˝e i w tym wypadku leka-
rze i piel´gniarki b´dà np. poznawaç i z czasem wykorzystywaç nowe druki zleceƒ
czy formularze wyników. Z doÊwiadczenia i dzi´ki prowadzonym badaniom satysfak-
cji klientów wiemy, ˝e jest to proces „bezbolesny”, a zalety nowych rozwiàzaƒ sà
bardzo szybko doceniane przez personel szpitala.

Przewidujemy te˝ kolejne etapy informatyzacji laboratorium, m.in. udost´pnienie
wyników w sieci, tak aby lekarz pracujàcy na oddziale mia∏ sta∏y dost´p do aktual-
nych i archiwalnych wyników badaƒ za pomocà kilku klikni´ç komputerowà myszkà.
Planujemy te˝ wprowadzenie certyfikacji wed∏ug norm ISO oraz rozszerzenie 
udzia∏u w zewnàtrzlaboratoryjnych programach kontroli jakoÊci (równie˝ mi´dzyna-
rodowych) – to w kwestii jakoÊci badaƒ. Mamy równie˝ nadziej´ na nawiàzanie
owocnej wspó∏pracy naukowej z lekarzami i wspólne prezentowanie wyników 
projektów badawczych.

R.: Dzi´kujemy za rozmow´. 

DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. jest najwi´kszà w Polsce siecià laboratoryjnà, opartà wy-
∏àcznie na polskim kapitale. Dzia∏a od 1998 roku. W jej sk∏ad wchodzi 35 labora-
toriów w 20 miastach.

Âwiadczy us∏ugi dla publicznych i niepublicznych zak∏adów opieki zdrowotnej, w tym
dla szpitali i klientów indywidualnych. 

WWyyssookkaa  jjaakkooÊÊçç  uuss∏∏uugg oferowanych przez DIAGNOSTYK¢ zaowocowa∏a zdoby-
ciem Polskiego God∏a Promocyjnego TTeerraazz  PPoollsskkaa w XVI edycji tego presti˝owe-
go konkursu. W 2003 roku DIAGNOSTYKA wdro˝y∏a System Zarzàdzania JakoÊcià,
oparty na normach IISSOO  99000011::22000000. Obecnie w laboratoriach DIAGNOSTYKA
trwajà przygotowania do implementacji Systemu Zarzàdzania JakoÊcià zgodnego
z normà ISO 15 189. 

W ofercie firmy znajduje si´ ok. 650 testów standardowych i specjalistycznych z za-
kresu m.in.: autoimmunologii, alergologii, immunodiagnostyki, koagulologii, tok-
sykologii, mikrobiologii, serologii i biologii molekularnej. Realizowane sà równie˝
badania parametrów na specjalne zlecenie klienta.

NNaajjnnoowwoocczzeeÊÊnniieejjsszzaa  aappaarraattuurraa  ddiiaaggnnoossttyycczznnaa  najwi´kszych Êwiatowych
koncernów stanowi wyposa˝enie laboratoriów prowadzonych przez Diagnostyk´,
gwarantujàc tym samym uzyskanie wysokiej jakoÊci wyników badaƒ, niezb´dnych
do przeprowadzenia u pacjenta skutecznego procesu diagnostycznego.

LLaabboorraattoorryyjjnnyy  ssyysstteemm  iinnffoorrmmaattyycczznnyy jest warunkiem koniecznym dobrego
funkcjonowania nowoczesnego laboratorium diagnostycznego. DIAGNOSTYKA
opiera si´ na autorskim systemie informatycznym, który umo˝liwia automatyzacj´
i optymalizacj´ pracy dzi´ki m.in. po∏àczeniu analizatorów w sieç rejestracji zleceƒ
za pomocà skanera i systemu kodów kreskowych oraz dost´pnoÊci wyników badaƒ
przez internet przy zachowaniu standardów zabezpieczeƒ danych osobowych. 

ZZeessppóó∏∏  pprrooffeessjjoonnaall iissttóóww, których zatrudnia firma, sk∏ada si´ z diagnostów
z pierwszym i drugim stopniem specjalizacji oraz lekarzy, farmaceutów, doktorów
nauk medycznych i biologicznych. W latach 2006-2007 na szkolenia i rozwój za-
wodowy zatrudnionych w DIAGNOSTYCE pracowników firma przeznaczy∏a grant
szkoleniowy o wartoÊci 800 tys. z∏, dofinansowany ze Êrodków Unii Europejskiej.

RRoozzmmoowwaa  zz mmggrr  DDaannuuttàà  NNaabbiiaa∏∏eekk  ––  kkiieerroowwnniikk
LLaabboorraattoorriiuumm  DDiiaaggnnoossttyycczznneeggoo

Redakcja: Jakie nastroje panujà w zespole? Nie boicie si´
zmiany pracodawcy?

Danuta Nabia∏ek: Trudno mówiç o l´kach. OczywiÊcie, towa-
rzyszy nam dreszcz emocji, ale zwiàzany jest raczej z czekajàcymi
nas wyzwaniami. Nowy pracodawca b´dzie wymaga∏ wi´kszej
elastycznoÊci i samodzielnoÊci od pracowników. 

R.: Jakie konkretne wyzwania czekajà na was w najbli˝szym
czasie? 

D.N.: Przechodzimy na system rotacyjny, co w praktyce oznacza
odejÊcie od specjalizacji. Zarówno zespó∏ pracujàcy od 8.00
do 15.00, jak i zmiana, która b´dzie obecna od 11.00 do
18.00, oraz zespó∏ dy˝urujàcy b´dà musia∏y zapewniç pe∏nà
obs∏ug´ szpitalowi i zewn´trznym partnerom, dla których labo-
ratorium Szpitala Wolskiego, zgodnie z podpisanymi umowami,
Êwiadczy us∏ugi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Od
1 kwietnia równie˝ wszystkie badania kierowane z oddzia∏ów
bezpoÊrednio do podmiotów zewn´trznych b´dà trafiaç do
nas. 

R.: Jak sobie dacie rad´?

D.N.: O to jestem spokojna. Nasi pracownicy to doÊwiadcze-
ni specjaliÊci, zaÊ profesjonalny sprz´t i nowatorskie rozwiàzania
firmy Diagnostyka zadecydowanie u∏atwià realizacj´ powierza-
nych nam zadaƒ.

R.: Dzi´kujemy za rozmow´. 

f o r u m
Przedstawiamy

Katarzyna JaguÊ-Nowicka pracuje u nas jako piel´gniarka od
wrzeÊnia 1986 r., najpierw na Oddziale Chirurgii Ogólnej, a potem
Internistyczno-Gastroenterologicznym. W lutym 2005 r. uzyska∏a
tytu∏ licencjata piel´gniarstwa, a w czerwcu 2006 r. awansowa∏a
na stanowisko oddzia∏owej Oddzia∏u Psychosomatycznego.
W paêdzierniku 2006 r. rozpocz´∏a magisterskie uzupe∏niajàce
studia na Wydziale Piel´gniarstwa AM w Warszawie. M´˝atka,
dwoje dzieci. Prze∏o˝eni mówià o niej „wzorowa piel´gniarka”. 

Medal XV-lecia dla dyrektora Marka Balickiego

8 marca, w samo po∏udnie, Fundacja Wielkiej
Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy przeprowadzi∏a
w centrum Warszawy rozliczenie zbiórki XV Fina-
∏u. Pad∏ rekord. Zebrano 30 377 334,95 z∏.
Natomiast wieczorem w Teatrze Buffo rozdano
medale XV-lecia grania Orkiestry. Wr´czajàc
medal naszemu dyrektorowi, Jerzy Owsiak
podzi´kowa∏ mu za wieloletnie zaanga˝owanie
w dzia∏ania Wielkiej Orkiestry, a szczególnie za
to, ˝e jako minister zdrowia wprowadzi∏ obowiàz-

kowe badania s∏uchu u noworodków oraz dofinansowanie dla dzieci leczonych na 
cukrzyc´ zakupionymi przez Fundacj´ pompami insulinowymi.

BBiiuulleettyynn  SSzzppiittaallaa  WWoollsskkiieeggoo

RReeddaagguujjee  zzeessppóó∏∏ Edyta Kukliƒska, Barbara Lis-Udrycka, Iwona Nowowiejska
ee--mmaaii ll redakcja@szpital.wolski, redakcja@wolski.med.pl 
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Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów

Diagnostyka to wi´cej ni˝ wynik

Odkrycie

W szpitalnym archiwum, na stercie starych dzien-
ników ustaw le˝a∏o sobie spokojnie pokaêne zawi-
niàtko. Tajemniczym, otulonym pokrowcem z dermy
przedmiotem zainteresowa∏ si´ dyrektor Wojciech
Paw∏owski. Odkry∏, ˝e jest to jedwabny, wykoƒczony
fr´dzlami, oprawiony na solidnym drzewcu sztandar
Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR Szpitala
Miejskiego nr 1 w Warszawie z 1952 roku. Musimy
si´ zastanowiç, gdzie takie relikty przesz∏oÊci gro-
madziç. Przypuszczamy, ˝e robiàc porzàdki, doko-
namy jeszcze niejednego odkrycia. Czy dyrekcja
szpitala znajdzie dla nich stosowne miejsce? 

Archiwum WOÂP – fot. Magdalena Jab∏oƒska

Przedstawiamy

„Obowiàzkowy, pe∏en zapa∏u, ˝yczliwy ludziom, doskona∏y fachowiec”.
– tak o nowym ordynatorze Oddzia∏u Anestezjologii i Intensywnej Terapii
mówià koledzy. Dr Ivelin Uzunov pracuje w naszym szpitalu od 
wrzeÊnia 2006 r., od lutego tego roku jest ordynatorem tego oddzia∏u.

Urodzi∏ si´ w 1964 r. w Botevgradzie w Bu∏garii. Studiowa∏ na AM
w P∏owdiwie. Jest lekarzem z blisko dwudziestoletnim sta˝em, od 6 lat
specjalistà w dziedzinie anestezjologii. DoÊwiadczenie zdobywa∏ w wielu
oÊrodkach w Polsce, zarówno w szpitalach rejonowych, jak i w presti-
˝owych klinikach, takich jak Klinika Chirurgii i Kardiochirurgii Dzieci´-
cej w Warszawie i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narzàdu Ruchu AM
w Gdaƒsku. Ma opini´ Êwietnego anestezjologa, który potrafi wykonaç
ka˝dy rodzaj znieczulenia, zapewniajàc choremu pe∏ne bezpieczeƒstwo. 


