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Szanowni Paƒstwo,

To ju˝ 65 lat Zak∏adu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji
z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie! Jubileusz, poza poczuciem satysfak-
cji zwiàzanej z osiàgni´ciami i sukcesami, sprzyja równie˝ refleksjom.

Dziesi´ciolecia, które mamy za sobà, nieustannie wnosi∏y do wiedzy medycznej nowe war-
toÊci. Jeszcze niedawno byliÊmy kojarzeni wy∏àcznie z leczeniem pacjentów s∏u˝b munduro-
wych. Dzisiaj jesteÊmy oÊrodkiem, którego naczelnà dewizà jest kompleksowa dba∏oÊç
o zdrowie pacjenta: od profilaktyki, poprzez diagnostyk´ i leczenie, do zdrowia w wymiarze
fizycznym i psychicznym. Placówkà monitorujàcà stan zdrowia pacjenta na ka˝dym etapie je-
go leczenia oraz placówkà, której cz´Êcià sà nie tylko pacjenci, ale i pracownicy w pe∏ni iden-
tyfikujàcy si´ z firmà. To centrum intelektualne i naukowe, niezwykli ludzie poÊwi´cajàcy
swój trud i zaanga˝owanie drugiemu cz∏owiekowi.

Dzi´ki wprowadzeniu nowych procedur medycznych i stosowaniu nowoczesnych metod
zarzàdzania, Szpital spe∏nia wymogi obowiàzujàce w najlepszych europejskich placówkach
medycznych. Jest to dowód na to, ˝e dzi´ki konsekwentnemu dzia∏aniu mo˝na stworzyç
w pe∏ni satysfakcjonujàce warunki leczenia, a tym samym sprostaç oczekiwaniom spo∏ecznym.

Z okazji Jubileuszu, ˝ycz´ wszystkim pracownikom samych sukcesów w realizacji zamierzo-
nych celów, satysfakcji z wype∏niania codziennych zaj´ç i skutecznego wypromowania Szpi-
tala na wiodàcà placówk´ w kraju. Z tak wyjàtkowej okazji, prosz´ równie˝ przyjàç ˝yczenia
wszelkiej pomyÊlnoÊci osobistej.

Zapraszam Paƒstwa do interesujàcej lektury poÊwi´conej naszym dokonaniom na przestrze-
ni 65. lat.

dr in˝. Janusz Che∏chowski



Zalà˝kiem przysz∏ej Polikliniki by∏o ambulatorium urucho-
mione w koƒcu czerwca 1945 roku przy ulicy Dàbrowszcza-
ków 44. Ma∏e i skromnie wyposa˝one nie mog∏o jednak
podo∏aç wszystkim zadaniom, dlatego rok póêniej, jesienià
1946, w budynku przy ul. Jagielloƒskiej 73 otwarto Poliklinik´
ze 120. ∏ó˝kami, podzielonà na oddzia∏y: internistyczny, chi-
rurgiczny, ginekologiczny i skórny. Uruchomiono równie˝ pra-
cownie: analitycznà i rentgenowskà oraz aptek´. 26
paêdziernika szpital przyjà∏ pierwszego pacjenta. Wkrótce i ten
obiekt okaza∏ si´ za ciasny wobec nasilajàcych si´ potrzeb lecz-
niczych i wzrastajàcej liczby podopiecznych.

W paêdzierniku 1946 r. Poliklinik´ przeniesiono do gmachu
przy al. Wojska Polskiego 37 zaadaptowanego na szpital. Ju˝
wówczas Poliklinika mog∏a poszczyciç si´ wyÊmienità kadrà le-
karskà i personelem pomocniczym. Rozwój szpitala w∏aÊnie tu-
taj zyska∏ swojà si∏´ nap´dowà wyra˝ajàcà si´ w zawodowej pasji,
talentach i wysokich kwalifikacjach lekarzy. Szczup∏a baza loka-
lowa Polikliniki nie sprosta∏aby jednak wymogom wspó∏czesnej
medycyny, zw∏aszcza ˝e placówka otworzy∏a swoje drzwi szero-
kiej rzeszy pacjentów, w tym równie˝ niezwiàzanych z resortem.

W konsekwencji, w lipcu 1982 rozpocz´to budow´ nowego
szpitala, a nast´pnie modernizacj´ starego. Od roku 2001 szpi-
tal stanowi ju˝ kompleks nowoczesnych budynków.

Od 1999 r. jednostka jest Samodzielnym Publicznym Zak∏adem
Opieki Zdrowotnej Êwiadczàcym us∏ugi wszystkim zainteresowa-
nym pacjentom, tak˝e spoza resortu.

Zgodnie z porozumieniem zawartym 1 czerwca 2004 roku
mi´dzy Samorzàdem Województwa Warmiƒsko-Mazurskiego
i Ministerstwem Spraw Wewn´trznych i Administracji, od-
dzia∏y onkologiczne Samodzielnego Zespo∏u Pulmonologii
i Onkologii w Olsztynie: Zak∏ad i Oddzia∏y Radioterapii, Od-
dzia∏ Chemioterapii, Oddzia∏ Chirurgii Onkologicznej oraz Wo-
jewódzkà Przychodni´ Onkologicznà, w∏àczono w struktury
Zak∏adu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie. Tym samym
sta∏ si´ on jedynym w województwie warmiƒsko-mazurskim
pe∏noprofilowym oÊrodkiem przygotowanym do profilaktyki,
diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

W styczniu 2004 r. zaczà∏ funkcjonowaç Szpitalny Oddzia∏
Ratunkowy, w marcu powsta∏ Oddzia∏ Intensywnej Terapii,
a w styczniu 2005 r. uruchomiono Oddzia∏ Chirurgii Urazo-
wo-Ortopedycznej.

W wyniku porozumienia z Miejskim Szpitalem Zespolonym,
Oddzia∏ Neurologii od 1 kwietnia 2005 roku zosta∏ w∏àczony
w struktury ZOZ-u MSWiA.

Wraz z uruchomieniem w roku 2008 studiów na kierunku le-
karskim na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu War-
miƒsko-Mazurskiego w Olsztynie, utworzono Katedr´ i Klinik´
Chirurgii Ogólnej, Katedr´ Onkologii, w tym Klinik´ Radio-
terapii na bazie Zak∏adu oraz Oddzia∏ów Radioterapii I-III,
Oddzia∏ Kliniczny Chirurgii Onkologicznej, Oddzia∏ Klinicz-
ny Chemioterapii oraz Kliniczny Szpitalny Oddzia∏ Ratun-
kowy.

Przy tej okazji warto i wypada pami´taç o zas∏ugach kolej-
nych dyrektorów Szpitala. Stanowisko to zajmowali: pp∏k lek.
Amelia Bronwald, pp∏k dr n. med. Tadeusz Ko∏odziejczyk, pp∏k
lek. Stefan Formella, p∏k lek. W∏adys∏aw Wysocki, p∏k lek. Je-
rzy Horaczuk. Od 1979 do 2000 roku d∏ugoletnim dyrekto-
rem Szpitala by∏ p∏k lek. Antoni Celmer. Nast´pnie przewodzili
placówce: mgr in˝. Janusz Che∏chowski (2000r.), lek. med.
Marek Za∏´ski (2000-2001), lek. med. Ireneusz Wojciechow-
ski (2001-2002), lek. stom. Bohdan Michniewicz (2002-2004).
Od sierpnia 2004 roku dyrektorem Zak∏adu Opieki Zdrowot-
nej MSWiA z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii jest
dr in˝. Janusz Che∏chowski; jego zast´pcami ds.: lecznictwa -
dr n. med. Leszek Fràckowiak, ds. piel´gniarstwa - mgr Wio-
letta Szempliƒska, ds. techniczno-logistycznych - mgr Renata
Kaim, ds. ekonomicznych – Jadwiga Brzozowska.

65-lecie pracy Zak∏adu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych i Administracji z Warmiƒsko–Mazurskim
Centrum Onkologii w Olsztynie, to nieustanny rozwój, pozy-
skiwanie i doskonalenie kadr medycznych, osiàgni´cia prewen-
cji, lecznictwa i rehabilitacji oraz nowoczesne rozwiàzania
organizacji pracy i zarzàdzania.

Istotnym elementem rozwoju Zak∏adu jest wdro˝enie kon-
cepcji Zarzàdzania przez JakoÊç, czyli Total Quality Manage-
ment – TQM.

Biuro Certyfikacji PRS zaÊwiadczy∏o, ˝e Systemy: Zarzàdza-
nia JakoÊcià, System Zarzàdzania Ârodowiskowego, Zarzàdza-
nia Bezpieczeƒstwem i Higienà Pracy oraz System
Bezpieczeƒstwa Informacji, zosta∏y ocenione i stwierdzono ich
zgodnoÊç z wymaganiami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N
18001, ISO 27001. Natomiast Rada Akredytacyjna, w oparciu
o dokonanà ocen´ przez wizytatorów OÊrodka Akredytacji,
przyzna∏a Jednostce Status Szpitala Akredytowanego.

Ponadto Polskie Centrum Badaƒ i Certyfikacji SA przepro-
wadzi∏o niezale˝nà i bezstronnà ocen´ funkcjonowania Syste-
mu Przeciwdzia∏ania Zagro˝eniom Korupcyjnym. Na
podstawie wyników audytu, pozytywnej opinii cz∏onków Ko-
mitetu Technicznego ds. Certyfikacji Systemów Zarzàdzania
oraz wszelkich majàcych zastosowanie informacji, Szpitalowi
MSWiA zosta∏ przyznany Certyfikat Systemu Przeciwdzia∏ania
Zagro˝eniom Korupcyjnym.

W 2010 roku Szpital MSWiA zosta∏ laureatem XVI edycji
Konkursu Polskiej Nagrody JakoÊci w kategorii „Organizacje
publiczne i opieka zdrowotna”. Organizacja, która zdobywa
tytu∏ Laureata Polskiej Nagrody JakoÊci staje si´ przyk∏adem
dla innych polskich organizacji w dziedzinie jakoÊci, poniewa˝
Zarzàdzanie przez JakoÊç – TQM – jest rodzajem zbiorowego
wysi∏ku za∏ogi zorientowanego na ustawiczne doskonalenie
zarzàdzania we wszystkich aspektach, sferach i efektach
dzia∏alnoÊci organizacji.

Na wniosek Komisji Weryfikacyjnej Komitetu PNJ, Prezy-
dium Komitetu Polskiej Nagrody JakoÊci przyzna∏o dyrekto-
rowi dr. in˝. Januszowi Che∏chowskiemu dyplom i statuetk´
konkursu „ZNAKOMITY PRZYWÓDCA”. Po raz pierwszy w
historii Polskiej Nagrody JakoÊci tytu∏ ten otrzyma∏ dyrektor
szpitala.

Od 5. lat Szpital MSWiA uczestniczy w ogólnopolskim ran-
kingu Rzeczpospolitej „Bezpieczny szpital”. W 2005 roku zo-
sta∏ sklasyfikowany na 85. miejscu; aktualnie jest najlepszym
szpitalem w Polsce.

Dzi´ki Êcis∏ej wspó∏pracy oddzia∏ów pacjenci mogà byç le-
czeni kompleksowo, wed∏ug wspó∏czeÊnie obowiàzujàcych
Êwiatowych standardów medycznych w zakresie chirurgii ogól-
nej, onkologicznej, urazowo-ortopedycznej, chemioterapii, ra-
dioterapii, chorób wewn´trznych i kardiologii, rehabilitacji,
ginekologii, neurologii, laryngologii, a tak˝e w stanach za-
gro˝enia ˝ycia w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunko-
wym oraz na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Prowadzone jest równie˝ leczenie chorych w ramach badaƒ
klinicznych oceniajàcych nowe, niedost´pne jeszcze w rutyno-
wej praktyce leki oraz metody badaƒ.

Dziesi´ciolecia, które Zak∏ad Opieki Zdrowotnej Minister-
stwa Spraw Wewn´trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazur-
skim Centrum Onkologii w Olsztynie ma za sobà, nieustannie
wnosi∏y i nadal wnoszà do wiedzy medycznej nowe wartoÊci i ja-
koÊci. Pog∏´bia si´ znajomoÊç schorzeƒ i ich leczenia, nast´pujà
rewolucyjne zmiany w wyposa˝eniu technicznym, wykszta∏cajà
si´ nowe specjalnoÊci i metody w walce o zdrowie.

Odzwierciedleniem renomy jednostki jest wzrost iloÊci le-
czonych pacjentów. W roku 2003 hospitalizowano 8 488 osób,
a w 2009 leczono tu ju˝ 37 417 chorych.

Osiàgni´ty dorobek jest trwa∏ym fundamentem, na którym
opiera si´ historia i dzieƒ dzisiejszy Szpitala - placówki na
miar´ potrzeb ludzi i czasów, na miar´ nowoczesnej medycyny,
na miar´ wspó∏czeÊnie obowiàzujàcych Êwiatowych standar-
dów medycznych.

Zak∏ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych i Administracji z Warmiƒsko-Ma-
zurskim Centrum Onkologii w Olsztynie jest pla-
cówkà s∏u˝by zdrowia z 65-letnià tradycjà.





dr in˝. Janusz Chełchowski
Dyrektor Naczelny

dr n. med. Leszek Fràckowiak
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

mgr Wioletta Szempliƒska
Z-ca Dyrektora ds. Piel´gniarstwa

Jadwiga Brzozowska
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Renata Kaim
Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno-Logistycznych

mgr Brygida Kondracka
Pe∏nomocnik Dyrektora

ds. Zintegrowanego Systemu
Zarzàdzania



lek. med. wet. Janusz Dzisko bryg. mgr in˝. Jan S∏upski mgr Krzysztof Heçman

mgr Jan Harhaj

p∏k Andrzej Bartkiewicz

mgr in˝. po˝. Grzegorz Kniefel

p∏k SG Jarosław Kowalkowskiinsp. S∏awomir Mierzwa



Antoni Celmer
W Szpitalu MSWiA pracuje od 1961 roku. Wielolet-
ni Dyrektor olsztyƒskiej Polikliniki (1970-2001).
Obecnie Rzecznik Praw Pacjenta.

Bogdan Jankowski
W Szpitalu MSWiA pracuje od 1961 roku. Wielolet-
ni Zast´pca Dyrektora ds. Lecznictwa (1979-1991).
Od paêdziernika 1991 r. pracuje w Wojewódzkiej Ko-
misji Lekarskiej MSWiA.

Zbigniew Frenszkowski
W Szpitalu MSWiA pracuje od 1957 roku do chwili
obecnej. W latach 1966 - 1992 pe∏ni∏ funkcj´ Ordy-
natora Oddzia∏u Laryngologii.

Henryk Zalewski
Na Oddziale Chirurgii pracuje od 1964 r. W la-
tach 1990 - 2008 pe∏ni∏ funkcj´ Ordynatora.
Obecnie pracuje w Wojewódzkiej Komisji Lekar-
skiej MSWiA.

Andrzej Zar´bski
W Szpitalu MSWiA pracuje od 1967 roku. W latach
1977-2007 Ordynator Bloku Operacyjnego. W latach
1977-2004 Ordynator Oddzia∏u Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii. Od 2007 roku do dnia dzisiejszego
pracuje na Bloku Operacyjnym jako anestezjolog.

Miros∏awa Majdecka
Od 1966 roku na Oddziale Ginekologii, a od 1971
do chwili obecnej pracuje w Poradni Ginekologicz-
nej.



Jolanta Skiepko
Od 1967 roku do chwili obecnej pracuje w Poradni
Zdrowia Psychicznego.

Czes∏awa Dàbrowska-¸ukaszuk
W latach 1968-1981 pracowa∏a na Oddziale
Wewn t́rznym. Od 1981 roku do chwili obecnej pracu-
je w Poradni Reumatologicznej.

Krystyna Wilczewska
Od 1969 roku do chwili obecnej pracuje na Bloku
Operacyjnym. Od 1991 pe∏ni funkcj´ Piel´gniarki
Oddzia∏owej.

Maria Chilczuk
Od 1969 roku do chwili obecnej pracuje w Zak∏adzie
Diagnostyki Obrazowej. Od 2000 Koordynator Ze-
spo∏u Techników.

Maria Jolanta Czajkowska
Od 1969 roku do chwili obecnej pracuje w Izbie
Przyj´ç. Od 1992 pe∏ni funkcj´ Piel´gniarki Od-
dzia∏owej.

Teresa Koci∏owicz
Od 1970 roku do chwili obecnej pracuje w Pracow-
ni Diagnostyki Laboratoryjnej.



Pielegniarka Oddzia∏owa Maria-Jolanta Czajkowska

Do 2003 roku w Izbie Przyj´ç przyjmowano pacjentów planowanych do hospitalizacji, natomiast po za-
koƒczeniu pracy przychodni pe∏ni∏a ona dy˝ur ambulatoryjny oraz ca∏odobowy dy˝ur pogotowia resortowe-
go. Piel´gniarki dy˝urne wykonywa∏y zabiegi równie˝ w domu pacjenta.

W 1970 roku powo∏ywano kierownika Izby Przyj´ç. Funkcj´ t´ pe∏nili: lek. med. Andrzej Terlecki, lek. med.
Henryk Kopczyƒski, lek. med. Dariusz Kunert, lek. med. Janusz Kaczor, lek. med. Jacek Tyllo i lek. med. Ja-
ros∏aw Parfianowicz. Izba zatrudnia∏a 5 piel´gniarek i 5. kierowców.

Na stanowisku piel´gniarki oddzia∏owej pracowa∏y Irena Cembala i Helena Kowalczyk a od 1990 do chwi-
li obecnej funkcj´ t´ pe∏ni Maria Jolanta Czajkowska.

W 2004, w wyniku reorganizacji powsta∏ Szpitalny Oddzia∏ Ratunkowy, natomiast Izba Przyj´ç przyjmuje
wszystkich chorych planowanych do hospitalizacji w naszym Szpitalu.



Siedzi: Maria-Jolanta Czajkowska
Od lewej: Joanna Olewiƒska, El˝bieta Szwedowicz, Piotr Heinich, Irena Skierczyƒska, Bo˝ena W∏odarczyk



Chirurgia by∏a sta∏ym oddzia∏em od poczàtku istnienia Polikliniki, czyli od 26 paêdziernika 1946 roku. Je-
go pierwszym ordynatorem zosta∏ dr Jan Janowicz, potem, od 1956 roku dr Tadeusz Ko∏odziejczyk, a nast´pnie
dr Eugeniusz Parys. Od stycznia 1990 do 2008 Oddzia∏em kierowa∏ dr Henryk Zalewski, któremu uda∏o si´
stworzyç doskona∏y zespó∏ profesjonalistów. W czerwcu 2008, na bazie Oddzia∏u powsta∏a Katedra Kliniki
Chirurgii Ogólnej jako jednostka diagnostyczno-lecznicza i naukowo-dydaktyczna prowadzona i kierowana
przez dr hab. n. med. Jadwig´ Snarskà prof. UWM. Funkcj´ piel´gniarki oddzia∏owej pe∏ni mgr Beata Siwik.

Nowoczesna diagnostyka obrazowa i endoskopowa daje mo˝liwoÊç precyzyjnego rozpoznania chorób chi-
rurgicznych z uwzgl´dnieniem nowotworów ju˝ we wczesnym okresie. Dotychczas Oddzia∏ Chirurgii Ogól-
nej, a obecnie Klinika jest w regionie pó∏nocno-wschodniej Polski wiodàcym oÊrodkiem leczenia chirurgicznego
schorzeƒ gruczo∏u tarczowego, z uwzgl´dnieniem nowotworów i chorób przytarczyc (ok. 500 rocznie), z po-
szerzeniem zakresu zabiegów o inne gruczo∏y dokrewne (nadnercza).

Wykonywane sà tu zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i gastroenterologicz-
nej z u˝yciem nowoczesnych urzàdzeƒ i technik operacyjnych, a cholecystectomia laparoskopowa jest standar-
dem. Operacje przepuklin wykonywane sà nowoczesnymi metodami beznapi´ciowymi, z u˝yciem
wysokogatunkowych implantów siatek. Klinika zajmuje si´ tak˝e diagnostykà i leczeniem skojarzonym ostre-
go zapalenia trzustki z zastosowaniem ca∏kowitego ˝ywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz schorzeniami
jelita grubego. W Klinice Chirurgii Ogólnej leczy si´ miesi´cznie oko∏o 150 osób a rocznie wykonuje oko∏o
1400 operacji.

Pracownicy Kliniki Chirurgii Ogólnej biorà aktywny udzia∏ w zjazdach i szkoleniach podnoszàcych ich kwa-
lifikacje zawodowe a tak˝e prowadzà badania naukowe dotyczàce: patogenezy odleg∏ych zaburzeƒ hormonal-
nych po operacjach tarczycy, nowoczesnych technik w leczeniu chorób uk∏adu ˝ylnego, wp∏ywu ˝ywienia
pozajelitowego i dojelitowego na przebieg ci´˝kich postaci ostrego zapalenia trzustki, nowych metod chirur-
gicznego leczenia schorzeƒ odbytu, stomii w chorobach przewodu pokarmowego i w zaawansowanej choro-
bie nowotworowej jamy brzusznej oraz w zakresie problemu opieki oko∏ooperacyjnej.

Dewizà Oddzia∏u jest profesjonalna opieka lekarska i piel´gniarska wed∏ug najwy˝szych standardów jakoÊci
oraz rodzinna atmosfera pozwalajàca choremu na szybki powrót do zdrowia.

Ordynator Oddzia∏u dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM Piel´gniarka Oddzia∏owa mgr Beata Siwik



Pierwszy rzàd od lewej: Marta Komorowska, Katarzyna Iwanowicz, Jadwiga Snarska, Agata Koz∏owska, Rafa∏ Suszkiewicz
Drugi rzàd od lewej: Krzysztof Jacyna, Henryk Zalewski, Artur Zalewski, Bart∏omiej Biedziuk, Irena Zdrojewska-Suszkiewicz

Od lewej: Beata Zarzycka, Beata Siwik, Magdalena Rad∏owska, Anna Czopowicz,
Marzena Moniewska, Dorota Wetrow, El˝bieta Biedrzycka, Justyna Pàczyƒska, Danuta Pszczo∏a



Dzia∏alnoÊç Oddzia∏u Wewn´trznego rozpocz´∏a si´ jesienià 1946 roku. Jego pierwszym ordynatorem zosta∏
dr Stanis∏aw Kupczak. W latach 1966-1970 Oddzia∏em kierowa∏ dr Zenon Szczyglewski a od 1970 do 1993
roku dr Henryk P∏atek. Od 1993 funkcj´ ordynatora pe∏ni nieprzerwanie dr n. med. Tadeusz ˚echowicz. Sta-
nowisko piel´gniarki oddzia∏owej powierzono w 2005 roku Danucie Zalewskiej.

Od poczàtku istnienia Oddzia∏u intensywnie rozszerzano zakres Êwiadczeƒ. Utworzono m.in.: Poradni´ Pul-
monologicznà, Neurologicznà, Internistycznà a nast´pnie Gastrologicznà, Reumatologicznà, Kardiologicznà
i Endokrynologicznà, które do dziÊ cieszà si´ dobrà opinià wÊród pacjentów z ca∏ego regionu.

Kolejnym etapem zwiàzanym z zatrudnieniem lekarzy specjalistów wszystkich najwa˝niejszych dziedzin in-
terny, by∏o m.in. rozszerzenie diagnostyki o nowoczesnà endoskopi´ przewodu pokarmowego. Na wysokim
poziomie pozosta∏y dotychczasowe domeny Oddzia∏u, czyli nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna i pul-
monologiczna. Znaczna iloÊç badaƒ z zakresu rozpoznawania i ró˝nicowania chorób nowotworowych a tak˝e
leczenia ich powik∏aƒ, zaowocowa∏y w roku 2009 dodaniem do nazwy Oddzia∏u - „Diagnostyki Onkologicz-
nej”. Od ponad 10. lat Oddzia∏ posiada akredytacj´ Ministerstwa Zdrowia umo˝liwiajàcà specjalizacj´ leka-
rzy z zakresu chorób wewn´trznych. Rezydenci Oddzia∏u na egzaminach specjalizacyjnych zajmujà cz´sto
czo∏owe lokaty, tym samym nadajàc Oddzia∏owi zaszczytny przydomek „kuêni kadr”.

Od kilku lat, dzi´ki wspó∏pracy naukowej z Wydzia∏em Medycznym oraz Katedrà Piel´gniarstwa Uniwersy-
tetu Warmiƒsko-Mazurskiego, prowadzone sà zaj´cia dydaktyczne dla przysz∏ych lekarzy i piel´gniarek. Aby
sprostaç najnowszym standardom nowoczesnej opieki nad chorym, wszyscy pracownicy Oddzia∏u systema-
tycznie podnoszà swoje kwalifikacje. Zespó∏ stale uczestniczy w najwa˝niejszych krajowych i zagranicznych
kongresach naukowych a tak˝e, niemal wzorowo, prowadzi badania kliniczne.

Ordynator Oddzia∏u dr n. med. Tadeusz ˚echowicz Piel´gniarka Oddzia∏owa Danuta Zalewska



Stojà od lewej: Beata Lipka, Jacek Janiszewski, Katarzyna Wierzbowska, Ilona Antoƒczyk, Dorota Nankiewicz,
Halilna Adrasiewicz, Beata Kuczyƒska, Wioletta Zasadowska, Joanna Woêniak, Maciej ˚echowicz,

Wies∏awa Wilczek-Katkowska, Barbara Nowotko, Przemys∏aw Kwiatkowski
Siedzà od lewej: Danuta Zalewska, Tadeusz ˚echowicz, Urszula Biernacka



Poczàtki leczenia pacjentów ze schorzeniami laryngologicznymi w olsztyƒskiej Poliklinice si´gajà 1945 roku.
Kierownikiem Pododdzia∏u Laryngologicznego w Oddziale Chirurgicznym by∏ wówczas dr Stanis∏aw Totwen,
uczeƒ s∏ynnego fizjologa Iwana Paw∏owa. Po przejÊciu dr. Totwena na emerytur´, w 1958 roku Pododdzia∏em
krótko kierowa∏ dr Aleksander K∏´bukowski a od lutego 1959 dr Zbigniew Frenszkowski; dzi´ki niemu
w 1966 roku powsta∏ Oddzia∏ Otolaryngologiczny, którego zosta∏ pierwszym ordynatorem. Dr Zbigniew
Frenszkowski od 1992 roku jest na emeryturze, ale w dalszym ciàgu czynnie anga˝uje si´ w prac´ Oddzia∏u,
s∏u˝àc swojà wiedzà i doÊwiadczeniem zawodowym. Od 1993 roku Oddzia∏em kieruje dr n. med. S∏awomir
Piotrowski. Prac´ piel´gniarek nadzoruje mgr Marta Filipowicz.

Rozwój Oddzia∏u ÊciÊle zwiàzany jest z problematykà onkologicznà. Dzi´ki pozyskaniu do pracy doÊwiadczo-
nego chirurga szcz´kowego dr. S∏awomira Szymaƒskiego, mo˝liwe sta∏o si´ znaczne poszerzenie zakresu wy-
konywanych zabiegów operacyjnych. Dynamiczny i otwarty na nowe sposoby leczenia zespó∏ lekarski, oprócz
standardowych zabiegów, wykonuje z∏o˝one operacje onkologiczne i traumatologiczne z zakresu g∏owy i szyi.

Chorzy wymagajàcy uzupe∏niajàcych naÊwietleƒ lub chemioterapii przekazywani sà do odpowiednich od-
dzia∏ów, co zapewnia im spójne, skojarzone leczenie onkologiczne bez zb´dnej zw∏oki. Wyró˝nia to Oddzia∏
na tle innych tego typu w regionie. Nowoczesna baza ∏ó˝kowa, certyfikaty ISO i Akredytacja zapewniajà bez-
pieczeƒstwo i komfort leczonym pacjentom.

Ordynator Oddzia∏u dr n. med. S∏awomir Piotrowski Piel´gniarka Oddzia∏owa mgr Marta Filipowicz



Pierwszy rzàd od lewej: Zbigniew Frenszkowski, Marta Filipowicz, S∏awomir Piotrowski, Teresa Rybak,
Wies∏awa Lenda, S∏awomir Szymaƒski, Zbigniew Walento

Drugi rzàd od lewej: Grzegorz Kalamarz, Irena Andrzejewska, Ewa Jackiewicz,
Ma∏gorzata Romanowska, Katarzyna Romanowska



Organizatorem opieki ginekologiczno-po∏o˝niczej w olsztyƒskiej Poliklinice by∏a dr Alina Erdmanowa, któ-
ra poczàtkowo prowadzi∏a poradnie dla kobiet, a od paêdziernika 1947 roku liczàcy 21 ∏ó˝ek oddzia∏ po∏o˝ni-
czo-ginekologiczny. Po odejÊciu dr Erdmanowej ordynatorami Oddzia∏u byli kolejno: dr Henryk Makowski
(1958-1959), dr Henryk Wierzbicki (1959-1963), dr med. Józef Nowicki (1963-1989), Leszek Starostka (1989-
1991), a od 1991 roku, w wyniku pierwszego w historii lecznictwa MSW konkursu - dr n. med. Leszek Fràcko-
wiak. Aktualnie funkcj´ koordynatora pe∏ni lek. med. Maria Bestecka; na stanowisku po∏o˝nej oddzia∏owej
pracuje Jolanta Janowska.

Oddzia∏ Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej to nowoczesny oddzia∏ z pe∏nym zapleczem diagno-
styczno-leczniczym i kadrà wyszkolonà we wszystkich nowoczesnych technikach diagnostyki i leczenia cho-
rób kobiecych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem ginekologii onkologicznej. Wykonywane sà tu operacje z
zastosowaniem najnowszych technik operacyjnych: laparoskopii, histeroskopii oraz przy u˝yciu klasycznej chi-
rurgii.

Oddzia∏ specjalizuje si´ równie˝ w operacyjnym leczeniu nietrzymania moczu, stosujàc operacje taÊmowe
TOT i TVT. W 2009 roku wprowadzono technik´ tzw. w´z∏a wartownika w leczeniu wczesnych postaci raka
sromu. Pacjentki majà zapewnionà kompleksowà opiek´, poczàwszy od rozpoznania, poprzez leczenie chirur-
giczne i dalszà radio- lub chemioterapi´.

W Oddziale wykonuje si´ te˝ zabiegi operacyjne torbieli jajnika (laparoskopowo), mi´Êniaków macicy, prze-
rostów endometrium oraz diagnostyk´ endokrynologicznà, niep∏odnoÊci, zaburzeƒ cyklu miesiàczkowego i in-
nych schorzeƒ kobiecych.

Rocznie w Oddziale leczy si´ oko∏o 1200 kobiet i przeprowadza ponad 300 operacji.
Pacjentki mogà zawsze liczyç na ˝yczliwà i mi∏à atmosfer´, o którà dba ca∏y zespó∏ profesjonalnie przygoto-

wanych lekarzy, piel´gniarek, po∏o˝nych i personelu pomocniczego.

Koordynator lek. med. Maria Bestecka Po∏o˝na Oddzia∏owa Jolanta Janowska



Siedzà od lewej: Jolanta Stypu∏kowska, Jolanta Szczupakowska, Maria Bestecka, Mariola Po∏oƒska
Stojà od lewej: Lech Mickiewicz, Bo˝ena Zajàczkowska, Jerzy Ch´tko, Justyna Brzeziƒska-Stankiewicz,

Beata Boczkowska, Bo˝ena KardaÊ, Wies∏awa KrzyÊ, Jolanta Janowska, Beata Szcz´sna, Leszek Fràckowiak



Blok Operacyjny istnieje w Szpitalu MSWiA od 1948 roku. Poczàtkowo kierowany by∏ przez ordynatorów
Oddzia∏u Chirurgicznego a od 1977 funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna. W latach 1977-
2007 ordynatorem Oddzia∏u by∏ lek. med. Andrzej Zar´bski. W 2007 zastàpi∏a go lek. med. Danuta Or∏owska-
-Ko∏tun; piel´gniarkà oddzia∏owà jest Krystyna Wilczewska.

Blok Operacyjny stanowi zabezpieczenie operacyjne ca∏odobowej pracy Szpitala. Krzy˝ujà si´ tu drogi leka-
rzy-operatorów i instrumentariuszek, lekarzy i piel´gniarek anestezjologicznych oraz pozosta∏ego zespo∏u
uczestniczàcego w niezb´dnych czynnoÊciach podczas przygotowania, trwania i po zakoƒczeniu operacji.

Blok wyposa˝ony jest w niezb´dny, profesjonalny sprz´t medyczny umo˝liwiajàcy lekarzom oddzia∏ów za-
biegowych wykonywanie skomplikowanych procedur operacyjnych z zakresu: chirurgii ogólnej, onkologicz-
nej, urazowo-ortopedycznej, torakochirurgii, ginekologii, ginekologii onkologicznej, otolaryngologii i chirurgii
plastycznej.

Wszystkie stanowiska operacyjne wyposa˝one sà w nowoczesny sprz´t anestezjologiczny, mobilne sto∏y ope-
racyjne, profesjonalne instrumentarium chirurgiczne i laminarny przep∏yw powietrza oraz centralnà instalacj´
gazów medycznych, spe∏niajàc w ten sposób obowiàzujàce standardy chirurgiczne, anestezjologiczne i epide-
miologiczne.

Pacjent, który trafi na Blok Operacyjny zawsze spotka si´ z fachowoÊcià zespo∏ów lekarzy operatorów i
piel´gniarek operacyjnych, lekarzy i piel´gniarek anestezjologicznych oraz pozosta∏ego zespo∏u uczestniczàce-
go we wszystkich niezb´dnych czynnoÊciach operacyjnych.

Wykwalifikowany i przyjazny personel zapewnia pacjentom realizacj´ zabiegów zgodnie z wszelkimi zasada-
mi sztuki lekarskiej, wraz z zachowaniem poczucia komfortu i bezpieczeƒstwa.

Kierownik lek. med. Danuta Or∏owska-Ko∏tun Pielegniarka Oddzia∏owa Krystyna Wilczewska



Siedzà od lewej: Krystyna Wilczewska, Danuta Or∏owska-Ko∏tun, Iwona Margalska, Wioletta Kucej,
Stojà od lewej: Mariola Âpiewankiewicz, Izabela Fudali, Renata Zegar-Jab∏oƒska, Ma∏gorzata Voss, Jacek Langowski,

Cecylia Âwist, Teresa Durajczyk, Irena Maciejewska, Ma∏gorzata Ba∏azy, Barbara Fràckiewicz, Miros∏aw Nischk,
El˝bieta Kutryb, Adam Kluczyk

Siedzà od lewej: Krystyna Wilczewska, Danuta Or∏owska-Ko∏tun
Pierwszy rzàd od lewej: Cecylia Budny, Wioletta Kucej, Danuta Gregorczyk, El˝bieta Kutryb, Agnieszka Koncewicz

Drugi rzàd od lewej: Jadwiga Marczjaniuk, Anna Traczewska, Danuta Nowacka, Alina Szurmiƒska, El˝bieta Misiewicz



Oddzia∏, powo∏any w grudniu 1977 roku powsta∏ na bazie Dzia∏u Anestezjologii i Intensywnej Terapii, do
którego do∏àczono Blok Operacyjny. Jego ordynatorem zosta∏ lek. med. Andrzej Zar´bski. Od 2004 roku ko-
ordynatorem Oddzia∏u jest lek. med. Danuta Dàbrowska-Parfianowicz, funkcj´ piel´gniarki oddzia∏owej pe∏ni
Barbara Baƒkowska a piel´gniarki koordynujàcej anestezjologii - Iwona Margalska.

Anestezjologia i Intensywna Terapia jest wyspecjalizowanym oddzia∏em szpitalnym zajmujàcym si´ diagno-
stykà i leczeniem chorych w stanie zagro˝enia ˝ycia, niezale˝nie od jego przyczyny. Opiekà otacza pacjentów
zarówno przebywajàcych ju˝ w szpitalu, jak i tych, którzy trafiajà tu w trybie nag∏ym. Sprz´t i wyposa˝enie na-
le˝à do najnowoczeÊniejszych technologii medycznych. Ka˝de z 5. stanowisk intensywnego nadzoru wypo-
sa˝one jest w aparatur´ i sprz´t medyczny charakterystyczny dla tego typu oddzia∏ów. Dwie sale po∏àczone sà
ze sobà systemem nowoczesnego monitorowania i klimatyzacji.

Âwiadczone pacjentom us∏ugi wykonywane sà zgodnie z najwy˝szym i aktualnym poziomem wiedzy medycz-
nej. Jest to mo˝liwe dzi´ki wspó∏pracy i zaanga˝owaniu ca∏ego personelu Oddzia∏u.

Koordynator lek. med. Danuta Dàbrowska-Parfianowicz

Piel´gniarka Oddzia∏owa Barbara Baƒkowska Piel´gniarka Koordynujàca Iwona Margalska



Siedzà od lewej: Danuta Dàbrowska-Parfianowicz, Barbara Baƒkowska, Danuta Or∏owska-Ko∏tun, Anna Stawicka
Stojà od lewej: Miros∏aw Nischk, El˝bieta Elminowska, Adam Kluczyk, Ewa Kossakowska, Jacek Langowski

Siedzà od lewej: Danuta Dàbrowska-Parfianowicz, Ma∏gorzata Murach, Anna Stawicka
Stojà od lewej: Ma∏gorzata Suchocka, Irena Haraszczuk, Pawe∏ Bogucki



Oddzia∏ Rehabilitacji w Szpitalu MSWiA zosta∏ utworzony 1 paêdziernika 2000 roku. Ordynatorem Od-
dzia∏u w latach 2000-2010 by∏a dr n. med. Joanna Bia∏kowska, której uda∏o si´ stworzyç wykwalifikowany ze-
spó∏ i pozyskaç Êrodki na zakup nowoczesnego sprz´tu rehabilitacyjnego. DziÊ jej obowiàzki przej´∏a lek. med.
Bo˝ena Idêkowska, wspomagana przez piel´gniark´ oddzia∏owà mgr El˝biet´ Jary.

Oddzia∏ posiada akredytacj´ Ministerstwa Zdrowia na szkolenia specjalizacyjne lekarzy i magistrów fizjote-
rapii. Oddzia∏ Rehabilitacyjny z Pododdzia∏em Rehabilitacji Neurologicznej posiada pe∏noprofilowà baz´ re-
habilitacyjnà i warunki lokalowe dostosowane do potrzeb osób niepe∏nosprawnych. Prowadzone jest tu
usprawnianie chorych w ramach pobytu stacjonarnego i pobytu dziennego. Program usprawniania obejmuje
kinezyterapi´ indywidualnà i grupowà, fizykoterapi´ oraz terapi´ zaburzeƒ mowy i funkcji poznawczych.

Personel Oddzia∏u jest przeszkolony w specjalnych metodach kinezyterapeutycznych. Sà to m.in. metody:
NDT Bobath, PNF, Johnston, Perfetti, met. Mc Kenziego. Wyodr´bniono gabinet, w którym prowadzony jest
komputerowy system rehabilitacji funkcji poznawczych AFASYSTEM.

Na Oddziale leczeni sà chorzy po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kr´go-
wego, narzàdu ruchu, ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi i reumatologicznymi. W 2009 roku
leczy∏o si´ tu 1004 pacjentów.

Zespó∏ Oddzia∏u Rehabilitacyjnego z Pododdzia∏em Rehabilitacji Neurologicznej stale podnosi swoje kwali-
fikacje i wprowadza nowatorskie metody rehabilitacji chorych, aby zmniejszyç ich niepe∏nosprawnoÊç.

Ordynator Oddzia∏u lek. med. Bo˝ena Idêkowska Piel´gniarka Oddzia∏owa mgr El˝bieta Jary



Pierwszy rzàd od lewej: Agata Skonieczna, Agnieszka Adamiak-Morska, Bo˝ena Idêkowska,
Anna Kondratowicz-Cz´czek, Aleksandra Kaniak, Ma∏gorzata WojtyÊ, Jadwiga Lipka, El˝bieta Jary

Drugi rzàd od lewej: Przemys∏aw Paginowski, Anna Sokolnicka, Danuta Bystrzycka, Agnieszka Go∏´biewska,
Ma∏gorzata Pióro, Teresa Niewiadomska, Ewa Rawa, Marta Ustach, Krystyna Góra



Do organizacji pracy Zak∏adu Radioterapii we wrzeÊniu 2002 po-
wo∏ano dr. Sergiusza Nawrockiego z Warszawy i fizyka, mgr Jo-
ann´ Minczewskà z Gdyni.

Zak∏ad Radioterapii rozpoczà∏ prac´ w lutym 2003 roku,
poczàtkowo jako cz´Êç Warmiƒsko-Mazurskiego Centrum Onko-
logii, likwidujàc tym samym ostatnià bia∏à plam´ na wojewódzkiej
mapie radioterapii onkologicznej. W tym okresie istotnà rol´ w or-
ganizacji pracy Zak∏adu odegra∏ zast´pca kierownika Zak∏adu i or-
dynatora Oddzia∏u, dr Andrzej Radkowski z Krakowa i b´dàce
w trakcie specjalizacji olsztynianki: lek. Ewa Wasilewska-TeÊluk
i lek. Ewa CieÊlak.

W ciàgu 7. lat istnienia Zak∏ad Radioterapii potroi∏ kadr´ lekarzy
specjalistów, przyjà∏ na szkolenie specjalizacyjne 7. lekarzy i roz-
poczà∏ wspó∏prac´ z UWM w ramach Katedry Onkologii kierowa-
nej przez dr. hab. n. med. Sergiusza Nawrockiego prof. UWM.
Obecnie obowiàzki zast´pcy kierownika Zak∏adu Radioterapii pe∏ni
lek. Ewa Wasilewska-TeÊluk a zast´pcà ordynatora Oddzia∏u jest dr
Monika Ruciƒska. Pracownià brachytertapii kieruje lek. Wirginia
Krasiƒska. W roku 2007 z Zak∏adu odszed∏ dr Radkowski, który
kieruje dziÊ nowopowsta∏ym Zak∏adem Radioterapii w Tarnowie.

Zespo∏em techników radioterapii kieruje obecnie Katarzyna
Szczepan, prac´ piel´gniarek skutecznie nadzoruje piel´gniarka od-
dzia∏owa Beata Szeszko a na poszczególnych Oddzia∏ach Radiote-
rapii, koordynujàce: radioterapia II – mgr Gra˝yna Obr´bska,
radioterapia III – mgr Ma∏gorzata Karpicz i Zak∏ad Radioterapii –
mgr Alina P∏ucyÊ.

Ordynator Oddzia∏u dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, prof. UWM

Piel. Koord. mgr Alina P∏ucyÊ

Piel. Koord. mgr Gra�yna Obr´bska

Piel. Koord. Ma∏gorzata Karpicz

Piel. Oddz. mgr Beata Szeszko



W pierwszym rz´dzie od lewej: Marta Kazimierska, Hanna SzczeÊniak, Agnieszka Ounap-Karnak, El˝bieta Bartkowska,
Maria Balwa, Gra˝yna Obr´bska, Natalia Banaszkiewicz, Ma∏gorzata Karpicz, Krystyna ˚e∏obowska, Beata Szeszko,

Ewa Wasilewska, Marzena Strzelecka, Ilona Ró˝aƒska-Zasadowska, Ma∏gorzata Grzmil, Monika Prokopiak
W drugim rz´dzie: Ewa CieÊlak-˚eraƒska, Ma∏gorzata Lewandowska, Teresa Maƒko, Beata Czeremszyƒska-Respekta,

Joanna Minczewska, Ewa Kacprzak, ˚aneta ¸agodziƒska, Wies∏awa Kulbacka, Iwona Ta∏a∏aj, Bo˝ena Kowalczyk,
Marta Stefaƒczyk, Katarzyna Szczepan, Joanna Gumiƒska, Ilona Aszt´borska

W trzecim rz´dzie: Bartosz Kowalczuk, Rafa∏ M´˝ykowski, Ma∏gorzata Lech, Piotr Duliniec,
Sergiusz Nawrocki, Krzysztof Gliƒski, Grzegorz Wo∏àkiewicz



W strukturach Szpitala MSWiA Oddzia∏ funkcjonuje od 1 czerwca 2004. Jego pierwszym ordynatorem by∏a
dr n. med. Agnieszka Jagie∏∏o-Gruszfeld kierujàca Oddzia∏em do 2008 roku. Jej nast´pcà jest dr n. med. Woj-
ciech Rogowski a funkcj´ piel´gniarki oddzia∏owej pe∏ni Irena Bil.

Prowadzone jest tu leczenie systemowe nowotworów z∏oÊliwych. Pacjenci, poza konwencjonalnà chemiote-
rapià mogà otrzymaç terapie ukierunkowane molekularnie, immunoterapi´, hormonoterapi´, a tak˝e nowo-
czesne terapie w ramach leczenia niestandardowego.

Podstawowym za∏o˝eniem dzia∏ania zespo∏u jest krótkotrwa∏a hospitalizacja zdiagnozowanego pacjenta,
okresowa ocena skutecznoÊci i celowoÊci terapii, obserwacja i kontrola po leczeniu w zintegrowanej z Od-
dzia∏em Poradni Onkologicznej.

Oddzia∏ prowadzi leczenie w ramach kontraktu z NFZ, realizuje Terapeutyczne Programy Lekowe, stosuje
nowatorskie i eksperymentalne metody leczenia w ramach procedury leczenia niestandardowego, jak równie˝
w ramach mi´dzynarodowych badaƒ klinicznych. Od 2008 roku, dzi´ki nowopowsta∏emu Wydzia∏owi Nauk
Medycznych na Uniwersytecie Warmiƒsko-Mazurskim, Oddzia∏ Chemioterapii zyska∏ status Oddzia∏u Klinicz-
nego.

Dzia∏alnoÊci Oddzia∏u Klinicznego Chemioterapii przyÊwieca idea, w myÊl której leczenie powinno byç sku-
teczne, oparte o najnowoczeÊniejsze metody, ale te˝ nie powinno szkodziç chorym i indukowaç ci´˝kich dzia∏aƒ
niepo˝àdanych – zgodnie z zawsze aktualnà zasadà „Primum non nocere” (Po pierwsze nie szkodziç). Zespó∏
dà˝y do tego, aby indywidualizowaç leczenia a czas oczekiwania na rozpocz´cie terapii by∏ mo˝liwie najkrót-
szy, co zgodne jest ze Êwiatowymi trendami w nowoczesnej onkologii.

W trakcie hospitalizacji pacjent ma zapewniony profesjonalny nadzór, m.in. dzi´ki mo˝liwoÊci interdyscypli-
narnego konsultowania chorego ze specjalistami innych dziedzin medycyny.

Ordynator Oddzia∏u dr n. med. Wojciech Rogowski Pielegniarka Oddzialowa Irena Bil



Stojà od lewej: Barbara Pstràgowska, Joanna Tokarczyk, Iwona Nosek, Irena Bil, Magdalena Sikorska,
Anna Surus, Aniela Wierzbowicz, Elwira Duda-Jurek, Wojciech Rogowski, Ma∏gorzata Czerniawska-Meler,

Marzanna Ziomek, Jolanta Zbrzeêniak-Âmilgiewicz, Jolanta ˚ok, Wojciech Narloch

Od lewej: Ewa Wachu∏a, Micha∏ Piàtek, Katarzyna Moritz, Jagoda Kwirant-Grygo, Krystyna Krajewska,
Anna Jakubczak, Ma∏gorzata Dzieniszewska, Ma∏gorzata Zió∏kowska, Katarzyna Soko∏owska



W Szpitalau MSWiA Oddzia∏ dzia∏a od 1 czerwca 2004. Do roku 2006 jego ordynatorem by∏a dr n. med.
Gra˝yna Kuciel-Lisiecka; obecnie kieruje nim dr n. med. Micha∏ Tenderenda; piel´gniarkà oddzia∏owà jest
El˝bieta Grzeszczak.

Oddzia∏ Kliniczny Chirurgii Onkologicznej to placówka referencyjna w zakresie chirurgii onkologicznej dla
województwa warmiƒsko-mazurskiego. Przyjmuje rocznie oko∏o 3500 chorych do diagnostyki i leczenia chi-
rurgicznego nowotworów.

Operacje z zakresu chirurgii onkologicznej obejmujà:
• ∏agodne i z∏oÊliwe nowotwory piersi; du˝o uwagi przywiàzuje si´ do leczenia oszcz´dzajàcego gruczo∏ pier-

siowy, a w niektórych przypadkach istnieje mo˝liwoÊç jednoczesnej rekonstrukcji piersi z u˝yciem implantów,
• nowotwory przewodu pokarmowego, w tym guzy ˝o∏àdka, prze∏yku, trzustki, wàtroby, jelita grubego (z za-

oszcz´dzeniem zwieraczy), z wykorzystaniem nowoczesnej techniki staplerowej,
• nowotwory tkanek mi´kkich, gruczo∏ów dokrewnych, skóry a tak˝e guzy Êlinianek, wargi dolnej, nosa

i ma∏˝owiny usznej.

Od 2. lat na Oddziale wykonuje si´ jako pierwsze w kraju operacje guzów wàtroby i nerek metodà termo-
resekcji. Oddzia∏ dysponuje te˝ nowoczesnym detektorem promieniowania gamma, co umo˝liwia przeprowa-
dzenie tzw. biopsji w´z∏a wartownika w niektórych przypadkach czerniaka i raka piersi.

W ramach Oddzia∏u Klinicznego Chirurgii Onkologicznej wykonywany jest równie˝ pe∏en zakres proce-
dur w zakresie urologii onkologicznej i torakochirurgii onkologicznej, endoskopowa diagnostyka i leczenie
zmian w zakresie uk∏adu pokarmowego wraz z implantacjà stentów prze∏ykowych i dróg ˝ó∏ciowych.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzà badania kliniczne z zakresu onkologii we wspó∏pracy z Uni-
wersytetem Warmiƒsko-Mazurskim w Olsztynie, a tak˝e zaj´cia dydaktyczne ze studentami Wydzia∏u Nauk Me-
dycznych z zakresu onkologii. Organizowane sà równie˝ szkolenia specjalistyczne dla lekarzy w dziedzinie
chirurgii onkologicznej.

Ordynator Oddzia∏u dr n. med. Micha∏ Tenderenda Pielegniarka Oddzialowa Elzbieta Grzeszczak



Siedzà od lewej: El˝bieta Grzeszczak, Micha∏ Tenderenda, Gra˝yna Kuciel-Lisieska
Pierwszy rzàd od lewej: Sylwia Woltman, Danuta Krysiak, Ma∏gorzata K∏osiewska, Iwona T´gowska,

Janina ¸ojewska, Krystyna Sztrall, Wies∏awa Jankowska, Mariola Dymitrowicz, Bo˝ena Laskowska-Kaczmarczyk,
Dorota Dziechciƒska, El˝bieta Wiszpolska, Katarzyna S´drowska, Ma∏gorzata W´der-Trzeciak

Drugi rzàd od lewej: Janusz Godlewski, Piotr Troska, Andrzej Lachowski, Andrzej Miros∏aw, Zbigniew Mas∏owski



Kliniczny Szpitalny Oddzia∏ Ratunkowy powsta∏
w roku 2004, odpowiadajàc na zapotrzebowanie
spo∏eczne rozwijajàcej si´ aglomeracji miejskiej.

Jego ordynatorem zosta∏ lek. med. Jaros∏aw Parfiano-
wicz; funkcj´ koordynatora KSOR pe∏ni Tadeusz
Mi∏owski.

By∏ to pierwszy w regionie i jeden z nielicznych w Pol-
sce oddzia∏ów spe∏niajàcych wymagania Ustawy o
Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym, w pe∏ni zaspo-
kajajàcy potrzeby rozwijajàcej si´ dziedziny - medycyny
ratunkowej.

Od poczàtku istnienia Oddzia∏ szed∏ w∏asnà, unikalnà
na skal´ kraju drogà. Jako pierwszy w Polsce powo∏a∏
do ˝ycia Patrol Reanimacyjny zapewniajàcy bezpie-
czeƒstwo wewn´trzne szpitala, jako pierwszy zatrudni∏
ratowników medycznych, stworzy∏ namiastk´ laborato-
rium zapewniajàcà b∏yskawicznà diagnostyk´ przy ∏ó˝ku
chorego i uruchomi∏ pracowni´ do çwiczeƒ symulowa-
nych z zaawansowanymi technicznie fantomami.

Dzi´ki temu Oddzia∏ nie tylko realizuje procedury ra-
tujàce ˝ycie i zdrowie, ale jest tak˝e pr´˝nym oÊrodkiem
szkoleniowym. Kadr´ medycznà Oddzia∏u stanowià in-
struktorzy wielu organizacji mi´dzynarodowych zaj-
mujàcych si´ kszta∏ceniem z zakresu ratownictwa, m.in:
BLS, AED, ITLS, PHTLS, ALS, ACLS, PALS. Dà˝enie

do perfekcji znajduje potwierdzenie w znaczàcych osiàgni´ciach. Co roku zespó∏ uczestniczy w rywalizacji w
ramach Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym, wygrywajàc lub zajmujàc wysoko punktowane miej-
sca. W 2008 roku Oddzia∏ sta∏ si´ Klinicznym Szpitalnym Oddzia∏em Ratunkowym, tym samym tworzàc za-
plecze dla kszta∏cenia studentów Wydzia∏u Nauk Medycznych UWM w Olsztynie.

Rozwijajàce si´ zapotrzebowanie rynkowe na specjalistyczny transport pacjentów da∏o impuls do utworze-
nia w ramach KSOR komórki Transportu Medycznego. Obecnie komórka ta dysponuje 4. ambulansami, wy-
konujàc rocznie oko∏o 3000 transportów w kraju i za granicà. Stanowi tak˝e element pionu MSWiA realizujàc
zabezpieczenia medyczne ryzykownych akcji policji, ABW, BOR, czy zapewniajàc bezpieczeƒstwo osobistoÊciom
paƒstwowym i goÊciom zagranicznym w trakcie ich wizyt na Warmii i Mazurach.

Wysoka jakoÊç us∏ug znalaz∏a uznanie w oczach organizatorów Samochodowego Rajdu Polski, b´dàcego eli-
minacjami Mistrzostw Âwiata i Europy w Rajdach Samochodowych. Imprez´ t´ KSOR zabezpiecza cyklicznie
od 2005 roku.

Dzi´ki szerokim kontaktom personelu Oddzia∏ wspó∏pracuje z wieloma organizacjami pozarzàdowymi
dzia∏ajàcymi na rzecz ratownictwa. Joannici – Dzie∏o Pomocy, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej,
Polskie Towarzystwo Piel´gniarstwa Ratunkowego, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Pol-
ska Rada Resuscytacji - to tylko niektóre z nich. Poprzez wspó∏prac´ i szkolenia KSOR stara si´ propagowaç
ide´ ratownictwa. Jest te˝ twórcà autorskich programów szkoleniowych i filmów instrukta˝owych prezen-
tujàcych poprawne post´powanie z ofiarami wypadków i innych zagro˝eƒ.

Atuty Klinicznego Szpitalnego Oddzia∏u Ratunkowego, to: nowoczesnoÊç, wyposa˝enie, lokalizacja i pozy-
cja na rynku us∏ug. Jednak najwi´kszym kapita∏em Oddzia∏u jest pracujàcy tu personel, przez 24 godziny na
dob´ niosàcy pomoc chorym i poszkodowanym. Twórca Oddzia∏u i ordynator Jaros∏aw Parfianowicz uczy
zespó∏ rzetelnej pracy i odpowiedzialnoÊci, sprawnie kieruje Oddzia∏em, b´dàc jednoczeÊnie Konsultantem
Wojewódzkim d/s Medycyny Ratunkowej i zast´pcà Przewodniczàcego Okr´gowej Izby Lekarskiej. W prowa-
dzeniu Oddzia∏u wspiera go zast´pca ordynatora Jacek Tyllo.

Lekarze pracujàcy w KSOR sà specjalistami tak˝e w innych dziedzinach - anestezjologii i intensywnej tera-
pii, chorób wewn´trznych, pediatrii, medycyny rodzinnej i paliatywnej. Âredni personel medyczny stale pod-
nosi swoje kwalifikacje zawodowe uzyskujàc specjalizacje z piel´gniarstwa ratunkowego i ratownictwa
medycznego.

Ordynator Oddzia∏u lek. med. Jaros∏aw Parfianowicz



Cz´Êç zespo∏u KSOR w sali reanimacyjnej
Stojà od lewej: Hanna Ciszewska, Jan Kucharski, Jaros∏aw Ko∏akowski, Tadeusz Mi∏owski, Jaros∏aw Parfianowicz,

Jacek Tyllo, Cezary Pasternak Krystyna Lewandowska, Malwina Poêdzia∏, Ma∏gorzata Przàdak, Bogdan Gostyƒski, Pawe∏ Sak
U do∏u od lewej: Krzysztof Ràkowski, Mariusz Gra˝ewicz

Koordynator KSOR Tadeusz Mi∏owski



Oddzia∏ w strukturach Szpitala MSWiA dzia∏a od 1 kwietnia 2005 roku. Poczàtkowo istnia∏ jako Oddzia∏
Neurologii, ale z poczàtkiem 2008 ju˝ z wyodr´bnionym Pododdzia∏em Udarowym. Jednak jego historia si´ga
stycznia 1994, kiedy to, na bazie Szpitala Kolejowego utworzony zosta∏ Oddzia∏ Neurologiczny. Od 1 marca
2000, po likwidacji Szpitala Kolejowego, Oddzia∏ w∏àczono w struktury Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Olsztynie. Od 1 czerwca 1994 ordynatorem Oddzia∏u jest lek. med. Aniela Minicz-P∏atek. Zespo∏em
piel´gniarek kieruje mgr Wies∏awa Barbara Janczys.

Oddzia∏ Neurologii z Pododdzia∏em Udarowym dysponuje 20. ∏ó˝kami, z których wi´kszoÊç stanowià ∏ó˝ka
do leczenia ostrej i podostrej fazy udaru. Znajduje si´ tu wysokospecjalistyczny sprz´t niezb´dny do opieki
w postaci kardiomonitorów, respiratora, USG-Dopplera, EKG, EEG i Holtera EKG.

Profil Êwiadczeƒ zawiera:
• ca∏odobowy dy˝ur, z pe∏nà diagnostykà w nag∏ych zachorowaniach neurologicznych,
• diagnostyk´ i leczenie pacjentów z ostrymi zespo∏ami bólowymi, ostrymi procesami zapalnymi CUN, padacz-

ki, SM, chorobami zwyrodnieniowymi CUN oraz diagnostyk´ choroby nowotworowej uk∏adu nerwowego,
• pe∏nà diagnostyk´ neurologicznà (TK, MRI, Doppler domózgowy, pe∏na diagnostyka laboratoryjna),
• wst´pnà rehabilitacj´ neurologicznà w ramach Oddzia∏u, w oparciu o dzia∏ania logopedy, psychologa, fizjo-

terapeuty – kontynuowanà równie˝ ambulatoryjnie,
• dzia∏alnoÊç przyszpitalnej Poradni Neurologicznej prowadzonej przez asystentów Oddzia∏u Neurologii.

Oddzia∏ wspó∏pracuje z Klinikà Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego i z Oddzia∏em Neurochirurgii Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Posiada te˝ akredytacj´ ministra zdrowia umo˝liwiajàcà
szkolenie lekarzy specjalizujàcych si´ w zakresie chorób uk∏adu nerwowego.

Dzi´ki zaanga˝owaniu ca∏ego zespo∏u jakoÊç Êwiadczonych us∏ug pozostaje zawsze na najwy˝szym poziomie.

Ordynator Oddzia∏u lek. med. Aniela Minicz-P∏atek Pielegniarka Oddzia∏owa mgr Wieslawa Barbara Janczys



Siedzà od lewej: Aniela Minicz P∏atek, Wies∏awa Barbara Janczys
Pierwszy rzàd od lewej: Dorota Adamczyk, Marianna Neumann, Barbara Achramowicz,

Natalia Marcinek-Bartosiewicz, Gra˝yna MiÊkiewicz, Monika Piotrkowska
Drugi rzàd od lewej: Andrzej Bamburek, El˝bieta Liberadzka, Ma∏gorzata Wróbel, Iwona Kibi∏da,

Ma∏gorzata Zbutowicz, Ma∏gorzata Czarniawska, Anna ˚ebrowska,
Agnieszka Rynkowska, Teresa Gugo∏ek, Pawe∏ Pachla



Oddzia∏ Chirurgii Urazowo Ortopedycznej istnieje w Szpitalu MSWiA od 2005 roku. Do 2010 jego ordy-
natorem by∏ dr n. med. Jan Szypu∏a. Obecnie funkcj´ koordynatora Oddzia∏u pe∏ni lek. med. Zbigniew
˚´gota, a piel´gniarki oddzia∏owej - Wies∏awa Pakulska.

Oddzia∏ posiada akredytacj´ Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji oraz sta˝y kierunkowych
w zakresie ortopedii i traumatologii narzàdu ruchu.

Oddzia∏ Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wykonuje procedury obejmujàce ca∏y zakres leczenia pourazowe-
go uszkodzeƒ narzàdów ruchu z u˝yciem nowoczesnych technik osteosyntezy, jak równie˝ zabiegi protezopla-
styki stawu biodrowego i kolanowego. Jako jedyny w regionie wykonuje zabiegi implantacji protez
jednoprzedzia∏owych stawu kolanowego i stawu rzepkowo-udowego. Dodatkowo wykonuje szeroki wachlarz
zabiegów w zakresie chirurgii artroskopowej stawu kolanowego, barkowego i skokowo-goleniowego.

Pracownicy Oddzia∏u uczestniczà w licznych sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych pod-
noszàcych ich kwalifikacje, sà tak˝e autorami publikacji w czasopismach medycznych. Prowadzi si´ tu równie˝
kompleksowe badania kliniczne nad czynnikami przyspieszajàcymi regeneracj´ uszkodzonych tkanek.

Ca∏oÊç opieki medycznej uzupe∏nia Przyszpitalna Poradnia Urazowo-Ortopedyczna.

Koordynator Oddzia∏u lek. med. Zbigniew ˚´gota Piel´gniarka Oddzia∏owa Wies∏awa Pakulska



W pierwszym rz´dzie od lewej: Piotr Zió∏kowski, Piotr Iwulski, Wioleta Czarnecka, Adam Zinkiewicz, Bogus∏aw Kuprian,
Joanna Andruszkiewicz, El˝bieta Mandryto, El˝bieta Biedulska, Wies∏awa Pakulska, Zbigniew ˚´gota

W drugim rz´dzie od lewej: Marta ˚ukowska, Danuta Raszewska, Regina Milewska, Jan Szypu∏a,
Ma∏gorzata Sobotko, Micha∏ Rybo∏owicz



Humanistyczne pojmowanie zdrowia obejmuje, poza sprawnym funkcjonowaniem narzàdów, równie˝ i do-
bre samopoczucie ÊciÊle zwiàzane z akceptacjà samego siebie i swojego wyglàdu. Operacje plastyczne sà
ogromnà szansà na normalne ˝ycie dla wielu cierpiàcych ludzi, stwarzajà nadziej´ na powrót do aktywnoÊci
osobom po wypadkach, chorobach, z wadami genetycznymi, pragnàcych pozbyç si´ swoich cech szczególnych,
z którymi bardzo trudno im funkcjonowaç w „Êwiecie zdrowych“. Zgodnie z maksymà prekursora tej dziedzi-
ny medycyny: „Odtwarzamy i poprawiamy wadliwe cz´Êci cia∏a zniekszta∏cone przez natur´ bàdê z∏y los, nie
tylko dla ucieszenia oczu, ale i dla lepszego samopoczucia ludzi zgn´bionych u∏omnoÊciami” (Aranze Gaspar
Tagliacozzi 1597 r.).

Powy˝sze przes∏anki sk∏oni∏y do utworzenia w Szpitalu we wrzeÊniu 2008 na Oddziale Chirurgii Urazowo-
-Ortopedycznej, Pododdzia∏u Chirurgii Plastycznej. Dzi´ki temu Szpital MSWiA jako pierwszy w regionie ofe-
ruje zabiegi medyczne korygujàce rzeczywiste lub odczuwalne defekty cia∏a.

Szczególnà troskà otoczone sà kobiety po amputacji piersi w wyniku mastektomii. Majà one mo˝liwoÊç pod-
dania si´ zabiegowi rekonstrukcji piersi refundowanemu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Operacja ma na
celu odtworzenie budowy kobiecej klatki piersiowej, dzi´ki czemu piersi uzyskajà naturalny wyglàd a pacjent-
ka odzyskuje swojà kobiecoÊç, co zdecydowanie polepsza jej komfort psychiczny.

Drugim wa˝nym aspektem dzia∏alnoÊci Pododdzia∏u jest chirurgia estetyczna obejmujàca ró˝norodne zabie-
gi majàce na celu, najogólniej rzecz bioràc, zharmonizowanie wyglàdu pacjentów z ich poczuciem pi´kna. Do-
tyczy to zarówno przywracania pi´kna noszàcego znamiona up∏ywu czasu, jak i korygowania mankamentów
b´dàcych wynikiem niedostatków natury. Koszty tego typu zabiegów pokrywajà w ca∏oÊci pacjenci.

W celu zapewnienia najwy˝szej jakoÊci Êwiadczonych us∏ug zgodnych ze standardami europejskimi, Szpital
nawiàza∏ sta∏à wspó∏prac´ z dr. med. Felixem Lewko, specjalistà chirurgii plastycznej i estetycznej. Opieka me-
dyczna lekarza posiadajàcego 26-letnie doÊwiadczenie zdobyte w klinikach niemieckich (Bochum, Dusseldorf,
Bremen), to gwarancja dost´pu do nowoczesnych i skutecznych metod leczenia. Wysoki poziom sprawnoÊci
zawodowej dr. F. Lewko, jego wiedza, umiej´tnoÊci i osobowoÊç sprawiajà, ˝e szybko zyskuje zaufanie pacjen-
tów, co przek∏ada si´ równie˝ na presti˝ Szpitala w Êrodowisku.

Dr med. Felix Lewko



Zak∏ad Us∏ug Psychologicznych
Zak∏adem Us∏ug Psychologicznych utworzonym w 2010 roku kieruje mgr Bo˝ena Rychlik, psycholog, psy-

choterapeuta, wieloletni pracownik Szpitala MSWiA. W jego strukturach znajduje si´ Pracownia Badaƒ Psy-
chologicznych Kierowców, Pracownia Badaƒ Psychologicznych, Poradnia Psychologiczna.

Psycholodzy zatrudnieni w Zak∏adzie wykonujà badania psychologiczne:
• kandydatów do s∏u˝b MSWiA i Ministerstwa SprawiedliwoÊci,
• osób ubiegajàcych si´ lub posiadajàcych pozwolenie na posiadanie broni,
• osób ubiegajàcych si´ lub posiadajàcych licencj´ pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicz-

nego,
• osób ubiegajàcych si´ lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia∏alnoÊcià gospodarczà

albo bezpoÊrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà
oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

• osób ubiegajàcych si´ o pe∏nienie obowiàzków s´dziego, komornika, kuratora sàdowego, prokuratora,
• osób kierujàcych pojazdami (badania psychotechniczne).

Zak∏ad Us∏ug Psychologicznych realizuje programy profilaktyczne dla funkcjonariuszy MSWiA oraz warsz-
taty i szkolenia psychologiczne dla pracowników szpitala. Wydaje tak˝e opinie dla Wojewódzkiej Komisji Le-
karskiej MSWiA i Poradni Medycyny Pracy.

Poradnia Zdrowia Psychicznego z Gabinetem Poradnictwa Psychoonkologicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego utworzona zosta∏a w czerwcu 1971 roku. Jej pierwszym kierownikiem by∏a

lek. med. Felicja Reniger-Baranowska, w latach 1990-1999 - lek. med. Antoni MaÊlanka, 1999-2010 - lek.
med. Stanis∏aw Adamowicz. Obecnie obowiàzki kierownika pe∏ni lek. med. Apolonia Szarkowicz-M∏yƒska.

Poradnia Zdrowia Psychicznego z Gabinetem Poradnictwa Psychoonkologicznego realizuje Êwiadczenia w za-
kresie lecznictwa psychiatrycznego oraz poradnictwa psychoonkologicznego. Do 2010 roku wykonywano
w niej badania psychologiczne, aktualnie realizowane przez Zak∏ad Us∏ug Psychologicznych.

Kierownik mgr Bo˝ena Rychlik



Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej olsztyƒskiej Polikliniki powsta∏a jesienià 1946 roku wraz z uruchomie-
niem szpitala. Tworzyli jà pierwsi kierownicy, lekarze: Kazimierz Letki i Jan Veith oraz laborantka Krystyna Ro-
goziewicz. Poczàtkowo w Pracowni wykonywano tylko podstawowe badania, ale w latach 50. rozszerzono
zakres analiz, dzi´ki zakupionej nowej aparaturze. Du˝y nacisk po∏o˝ono te˝ na rozwój bakteriologii.

Na poczàtku lat 60. kierownictwo laboratorium przejà∏ dr n. med. Andrzej Skrobacki. Pozyskano wtedy no-
woczeÊniejszy sprz´t, rozwini´to pracowni´ serologicznà i bakteriologicznà prowadzonà przez mgr Helen´ Fi-
lipkowskà, póêniejszego kierownika laboratorium. Z poczàtkiem 1995 roku funkcj´ kierownika obj´∏a i pe∏ni
jà do dziÊ lek. med. Joanna Motyl-˚echowicz.

Uzupe∏niajàc wyposa˝enie laboratorium w najnowoczeÊniejszà aparatur´, umo˝liwiono pacjentom szpitalnym
i ambulatoryjnym szybkà i dok∏adnà diagnostyk´, zgodnie z najnowszymi standardami.

Bardzo szeroki zakres analiz, nowoczesny sprz´t, kontrola wewnàtrz- i zewnàtrzlaboratoryjna, tak krajowa
jak i mi´dzynarodowa, zapewniajà utrzymanie jakoÊci i wiarygodnoÊci badaƒ na najwy˝szym poziomie. Pra-
cownia Diagnostyki Laboratoryjnej posiada certyfikaty Centralnego OÊrodka Badaƒ JakoÊci i Certyfikaty Kon-
troli Mi´dzynarodowej Labquality, Prevecal, Standlab. Zak∏ad uczestniczy równie˝ w badaniach naukowych
programów klinicznych oraz szkoli oko∏o oÊmiu sta˝ystów rocznie.

Najwi´kszym atutem laboratorium by∏ i jest fachowy, odpowiedzialny i mi∏y personel s∏u˝àcy ka˝demu
niezb´dnà pomocà.

Kierownik lek. med. Joanna Motyl-˚echowicz



Stojà od lewej: Maria Tunowska, Anna Bieƒkowska-Iwanik, Ewa Ho∏ownia, Ma∏gorzata Hawrylik, El˝bieta Taube,
Marianna Kida, Ma∏gorzata Runo, Joanna G∏uch, Beata Fiedorowicz

Siedzà od lewej: Maria Krzysztanowska, Joanna Motyl-˚echowicz, Agata Bia∏czak



Centralna Sterylizatornia istnieje od 1945 roku. W 1998 rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç jako samodzielna ko-
mórka. Dzi´ki staraniom dyrekcji Szpitala i pomocy wysoko wykwalifikowanego personelu, w 2003 roku sta∏a
si´ nowoczesnà placówkà wyposa˝onà w wysokiej jakoÊci sprz´t do dezynfekcji i sterylizacji. Technologia Cen-
tralnej Sterylizatorni obejmuje wszystkie czynnoÊci konieczne do obni˝enia ska˝enia biologicznego do bez-
piecznego poziomu, zgodnie z obowiàzujàcymi normami i procedurami.

Stosuje si´ tu sterylizacj´ wysokotemperaturowà (para wodna) i niskotemperaturowà (plazma). Centralna
Sterylizatornia posiada w∏asnà stacj´ uzdatniania wody, co pozwala na u˝ywanie wody w pe∏ni zdemineralizo-
wanej.

Kierownik mgr Joanna Wyszomirska



Pierwszy rzàd od lewej: Gra˝yna Sadowska, Sylwia Bednarska, Barbara KapuÊciƒska, Joanna Wyszomirska
Drugi rzàd od lewej: Ma∏gorzata Pomianowska, Katarzyna Gancewska, ˚aneta Skomorok, Jolanta Zió∏kowska



Historia Zak∏adu Usprawniania Leczniczego zaczyna si´ w latach 60. od dwóch stanowisk z aparatami fizy-
kalnymi. Pierwszym kierownikiem placówki by∏ lek. med. Bogdan Piotrowski, potem mgr Janusz Zieliƒski,
a nast´pnie dr n. med. Jadwiga Bubiƒska. Obecnie Zak∏adem kieruje lek. med. Danuta Poêniak.

Zak∏ad prowadzi rehabilitacj´ w zakresie schorzeƒ narzàdu ruchu, po udarach mózgu i w innych schorzeniach
neurologicznych, po mastektomii oraz w zespo∏ach bólów kr´gos∏upa. Ponadto prowadzi rehabilitacj´ w ra-
mach prewencji ZUS.

åwiczenia i zabiegi wykonujà profesjonalni terapeuci: magistrowie rehabilitacji i fizjoterapii, licencjaci fizjo-
terapii, licencjaci odnowy biologicznej z kosmetologià, technicy fizjoterapii i technicy masa˝u - wszyscy nie-
ustannie podnoszàcy swoje kwalifikacje. Zak∏ad zatrudnia te˝ specjalistów w zakresie terapii manualnej,
drena˝u limfatycznego, metody NDT Bobath i metody PNF.

ZUL oferuje zabiegi fizjoterapeutyczne pacjentom szpitalnym i ambulatoryjnym w zakresie:
• kinezyterapii (çwiczenia indywidualne i z wykorzystaniem sprz´tu oraz wg metod neurofizjologicznych),
• fizykoterapii (elektroterapia, laseroterapia, krioterapia, pole magnetyczne niskiej i wysokiej cz´stotliwoÊci),
• hydroterapii (bicze szkockie, masa˝ podwodny, masa˝ pere∏kowy, masa˝ wirowy koƒczyn górnych i dolnych),
• masa˝u (klasycznego, drena˝u limfatycznego i terapii manualnej).

Uzupe∏nieniem wysokiej jakoÊci sprz´tu i profesjonalnej obs∏ugi jest niezwyk∏a atmosfera oparta na ˝yczli-
woÊci, tolerancji i uÊmiechu.

Kierownik lek. med. Danuta Poêniak



Pierwszy rzàd od lewej: Sylwia Florczak, Ewelina Muraszko, Anna Tall, Danuta Dorota Poêniak,
Agnieszka ¸ukasik, Jadwiga Harasim, Anita Gabrusewicz-Dziki, ¸ukasz Hulecki, Dorota Kunert

Drugi rzàd od lewej: Urszula Czekaƒska, ¸ukasz Wykusz, Miros∏awa Pawlus,
Maciej Szubzda, Anna Siergiej, Marcin Kochan



Pracownià Radiodiagnostyki do 1974 roku kierowa∏ lek. med. Zbigniew Olkowski a po nim, do 1991 lek.
med. Wac∏aw Wardziƒski. Za jego czasów wprowadzono w Pracowni badania ultrasonograficzne.

W latach 1991-2007 szefem Pracowni Diagnostyki Obrazowej zosta∏a lek. med. Janina Kamiƒska. W tym
okresie Pracowni´ wyposa˝ono w tomograf komputerowy i pierwszy w Polsce mammograf cyfrowy. Od 2007
roku Zak∏adem Diagnostyki Obrazowej kieruje dr n. med. Maciej Michalak; kierownikiem zespo∏u techników
jest Maria Chilczuk.

Zak∏ad wyposa˝ony jest w nowoczesny sprz´t diagnostyczny spe∏niajàcy wszelkie normy unijne w zakresie
jakoÊci sprz´tu i ochrony radiologicznej pacjenta. Posiada spiralny tomograf komputerowy z dwoma rz´dami
detektorów i strzykawkà automatycznà, umo˝liwiajàce wykonywanie wielofazowych badaƒ ca∏ego cia∏a,
w tym komputerowych badaƒ angiograficznych. Dodatkowo istnieje mo˝liwoÊç konsultacji medycznych ba-
daƒ tomograficznych na zasadzie teleradiologii. Badania piersi wykonuje Zak∏ad na jednym z najnowoczeÊniej-
szych w Polsce mammografów cyfrowych, uczestniczàc tym samym w programie nieodp∏atnych badaƒ
przesiewowych piersi w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Tomografia rezonansu magnetycznego to kolejna metoda ca∏kowicie nieinwazyjnego i bezbolesnego uzyski-
wania obrazów cia∏a cz∏owieka z dok∏adnoÊcià atlasu anatomicznego. Obrazowanie opiera si´ na zjawisku fi-
zycznym jàdrowego rezonansu magnetycznego.

Pracowania USG Êwiadczàca us∏ugi w pe∏nym zakresie, posiada dwa nowoczesne ultrasonografy z mo˝li-
woÊcià badaƒ dopplerowskich. Pracownia rentgenodiagnostyki wyposa˝ona jest w dwa aparaty RTG, w tym
jeden cyfrowy najnowszej generacji. Biopsje narzàdów przeprowadzane sà pod kontrolà USG lub tomografu
komputerowego.

Kierownik Zak∏adu dr n. med. Maciej Michalak Koordynator Zespo∏u Techników Maria Chilczuk



Pierwszy rzàd od lewej: Emilia Skarbek-Proszek, Agnieszka Parafiniuk, Natalia J´drzejczak, Beata Wieczorek,
Maria Chilczuk, Maciej Michalak, El˝bieta Lipiƒska, Janina Kamiƒska, Hanna Rogowska-DroÊ

W drugim rz´dzie od lewej: El˝bieta Szatkowska, Cezary Woênicki, Izabela Maliszewska

W pierwszym rz´dzie od lewej: Piotr Gruszczyƒski, Beata Senator-Ryzwanowicz, Gra˝yna Seredyƒska.
W drugim rz´dzie od lewej: Tomasz Kostecki, Joanna Kuczyƒska, Ma∏gorzata Karnicka



W strukturach Szpitala funkcjonujà dwie apteki otwarte oraz Apteka Szpitalna. Mimo trudnej sytuacji w ja-
kiej znalaz∏a si´ s∏u˝ba zdrowia, apteki dbajà o racjonalnà gospodark´ lekami.

Aptekà Ogólnodost´pnà kierowali: mgr farm. Zdzis∏aw Niemkiewicz, mgr farm. Witold Szutkowicz, mgr
farm. Kazimierz Mazanek, mgr farm. Waldemar Benedyktowicz, mgr farm. Anna Mazan, a obecnie - mgr farm.
Ewa Nowak-Bronacka.

Kierownikiem Apteki Szpitalnej jest mgr farm. Helena Ludwiniak a kierownikiem apteki otwartej na ulicy
Warszawskiej, mgr farm. Leszek Rogoziƒski.

Apteka Ogólnodost´pna znajdujàca si´ na terenie Szpitala zaopatruje w leki i materia∏y opatrunkowe zarów-
no pacjentów z przychodni, jak te˝ z miasta. Dla mieszkaƒców z okolicznych ulic jest aptekà osiedlowà, do któ-
rej przychodzà zmierzyç ciÊnienie, a cz´sto te˝ po porad´. Dzi´ki profesjonalnemu zespo∏owi wdzi´czni pacjenci
nagrodzili trud farmaceutów „Wielkim Sercem“. Placówka w paêdzierniku 2008 roku zaj´∏a pierwsze miejsce
w plebiscycie „Gazety Olsztyƒskiej“ i „Dziennika Elblàskiego“ w kategorii: najpopularniejsza apteka. Nagro-
da cieszy tym bardziej, ˝e apteka nie bierze udzia∏u w promocjach cenowych a jedynie s∏u˝y du˝à wiedzà pra-
cujàcych w niej farmaceutów. Z pewnoÊcià dlatego zyska∏a tak znacznà sympati´ i przychylnoÊç pacjentów.

Kierownik mgr Danuta Helena Ludwiniak Kierownik mgr Leszek Rogoziƒski Kierownik mgr Ewa Nowak-Bronacka



Od lewej: Ma∏gorzata Staƒczak, Anna Nawrocka, Monika Borkowska, Anna Kolos,
Janina Lewicka, Helena Ludwiniak, Marta Dziurzyƒska

Od lewej: Leszek Rogoziński, Teresa Stankiewicz, Krystyna Jakubiszyn, Maria Sobierajska

Od lewej: Katarzyna Janukiewicz, Maria Rogoziƒska, Ewa Nowak-Bronacka,
Ewa K∏osowska, Ewa Komorowska-Pechta



W strukturach Szpitala MSWiA Dzia∏ Marketingu i Promocji Zdrowia funkcjonuje od 2005 roku. Kierow-
nik Dzia∏u mgr Brygida Kondracka koordynuje prace zespo∏u a ponadto jest Pe∏nomocnikiem Dyrektora
ds. Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania i Akredytacji.

Jednym z elementów zapewniajàcych przewag´ tego dzia∏u nad innymi placówkami jest ÊwiadomoÊç stawia-
nia co najmniej jednego kroku do przodu ju˝ na samym poczàtku rywalizacji. Dlatego, chcàc funkcjonowaç
w warunkach globalnej konkurencji, pracownicy podejmujà szereg zró˝nicowanych i atrakcyjnych dzia∏aƒ
marketingowych. Ponadto zajmujà si´:
• opracowaniem, wdro˝eniem i nadzorowaniem funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania, tzn.:

Systemu Zarzàdzania JakoÊcià, Systemu Zarzàdzania Ârodowiskowego, Systemu Zarzàdzania Bezpie-
czeƒstwem i Higienà Pracy, Systemu Bezpieczeƒstwa Informacji, Systemu Przeciwdzia∏ania Zagro˝eniom
Korupcyjnym oraz Akredytacji,

• pozyskiwaniem funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej,
• realizacjà programów zdrowotnych Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji,
• organizowaniem spotkaƒ integracyjnych i okolicznoÊciowych,
• przygotowaniem materia∏ów do rankingów i auditów zewn´trznych.

Dzia∏ Marketingu i Promocji Zdrowia tworzà kreatywni i pomys∏owi ludzie. Dbajà o wizerunek zewn´trzny
i wewn´trzny jednostki, zawsze poszukujà nowatorskich i elastycznych rozwiàzaƒ, podejmujà wszystkie wyzwa-
nia stawiane przez rynek i aktywnie uczestniczà w ˝yciu Szpitala.

Kluczowe wyznaczniki ich pracy, to: dynamika dzia∏aƒ, zrozumienie odbiorcy, kreatywnoÊç, design oraz in-
nowacyjnoÊç.

Od lewej: ¸ukasz Gàsiorowski, Katarzyna ¸agodziƒska, Karol Dakszewicz, Brygida Kondracka,
Artur Guzewicz, Marzena Sipak-Màtwicka









WARMI¡SKO-MAZURSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Warmiƒsko-Mazurski Rejestr Nowotworów w ramach zadania: Poprawa dzia∏ania systemu zbierania i reje-
strowania danych o nowotworach, funkcjonuje w strukturach Szpitala MSWiA od 2004 roku. Kieruje nim
mgr Anna Gos.

Rejestr zajmuje si´ zbieraniem danych o zachorowaniach na nowotwory z∏oÊliwe, gromadzeniem tych danych
oraz ich analizà i interpretacjà. Odnotowuje tak˝e dane o wszystkich nowych przypadkach nowotworów z∏oÊli-
wych z obszaru województwa warmiƒsko-mazurskiego, o populacji dok∏adnie okreÊlonej co do jej struktury i
wielkoÊci. Wykazy te przesy∏ane sà do Krajowego Rejestru Nowotworów zajmujàcego si´ centralnym groma-
dzeniem i przetwarzaniem danych w odniesieniu do ca∏ego kraju. Dane Rejestru mogà pomóc w okreÊleniu po-
lityki zdrowotnej w skali makro- i mikro-regionu, przysz∏ych potrzeb w zakresie liczby ∏ó˝ek szpitalnych,
wielkoÊci i struktury personelu, kszta∏cenia kadr, niezb´dnych zakupów sprz´towych, wreszcie o niezb´dnych
nak∏adach finansowych koniecznych dla funkcjonowania ca∏ego systemu.

PREWENCJA PIERWOTNA NOWOTWORÓW

Zak∏ad Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii jest realizatorem Narodo-
wego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w ramach zadania pn. „Prewencja pierwotna nowo-
tworów od 2006 roku”. Zadania te realizowane by∏y przez mgr Dorot´ Semerak, mgr Katarzyn´ ¸agodziƒskà,
mgr Agnieszk´ Sarosiek i mgr Klaudiusza Kolendo. Obecnie organizacjà i koordynacjà programu zajmuje si´
mgr Kamil Kolendo.

Celem dzia∏aƒ zespo∏u Prewencji Pierwotnej Nowotworów jest propagowanie treÊci Europejskiego Kodek-
su Walki z Rakiem oraz edukacja onkologiczna spo∏eczeƒstwa, szczególnie m∏odego pokolenia. Prowadzone
dzia∏ania polegajà na szerzeniu oÊwiaty zdrowotnej, propagowaniu zdrowego stylu ˝ycia i wyrabianiu odpo-
wiedzialnoÊci za zdrowie.

Od lewej: Izabela Krzywicka, Kamil Kolendo, Anna Gos





W ramach zadaƒ Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, w grudniu 2005 utworzo-
no na terenie Szpitala MSWiA Wojewódzki OÊrodek Koordynujàcy Populacyjny Program Wczesnego Wykry-
wania Raka Piersi, kierowany przez Eliz´ Mo˝d˝onek oraz Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy, kierowany przez mgr Beat´ Ostrzyckà.

Koordynacja, monitorowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacjà programów, prowadzenie dzia∏aƒ na
rzecz tzw. wysokiej zg∏aszalnoÊci, pacjentek kontrola przebiegu skriningu, monitorowanie pacjentów z niepra-
wid∏owym wynikiem, organizowanie i prowadzenie szkoleƒ dla realizatorów programu, kontrola jakoÊci Êwiad-
czeƒ wykonywanych przez realizatorów w ramach programów profilaktycznych, skutkuje najwi´kszà w kraju
zg∏aszalnoÊcià kobiet na badania cytologiczne, a tak˝e wysokà liczbà wykonanych badaƒ mammograficznych.

Od lewej: Dorota Semerak, Bogus∏awa Kuza, Beata Ostrzycka, Ma∏gorzata Górska, Eliza Mo˝d˝onek







Antoni Celmer
Rzecznik Praw Pacjenta

Edmund Preuss
Inspektor ds. ppo˝.

Ewa Dudziec
St. Inspektor ds. BHP

Jaros∏aw ¸´gowski
Administrator Bezpieczeƒstwa Informacji

Ks. Andrzej Zieliƒski

Grzegorz Wasylów
Audytor Wewn´trzny

Iwona Flohr
Piel´gniarka Epidemiologiczna



Od lewej: Barbara Stankiewicz, Halina Sdun, Katarzyna Soko∏owska,
Beata Stodolniak, Ma∏gorzata Szymo∏on

Od lewej: Maryla Soin, Maria Sielczak, Teresa K´dziora.
Siedzi: El˝bieta Chodêko-Horny



Miros∏awa Koz∏owska, Ma∏gorzata Konrad, Bo˝ena Falkowska-Gilska

Ood lewej: Lucyna Wolf, Anna Wrzosek, Zdzis∏awa Brzózka, Danuta Traczyk



Od lewej: Barbara Mieczkowska, Jadwiga Wojnowska

Od lewej: Bogumi∏a Bzdr´ga, Bo˝enna Cekalska, Anna Zió∏kowska, Anna M∏yƒczak,
Barbara Podgórska, El˝bieta Pawlak, Walentyna Baczul-Kuciejewska, Andrzej Lachowski



U góry od lewej: Marzena Kodzik, El˝bieta Piotrowska, Agnieszka Mikulska,
Magdalena Fogel-Zab∏ocka, Ewa Koniarska, Marianna J´drzejczak,

Siedzà: Magdalena Sapryka, Agnieszka Porta∏a, Jolanta Truskowska

Od lewej stojà: Ewa Zajàc, Justyna Zakrzewska, Ma∏gorzata Szwed.
U do∏u: Justyna Król, Danuta Regiec



Od lewej: Iwona Ciszczoƒ, Agnieszka Jab∏oƒska, Jolanta Worgul, Beata Naguszewska

Siedzà od lewej: Marzena Zacharska, El˝bieta Spakowska, Joanna Eljasiak, Maria ˚elechowska
Stojà od lewej: Agnieszka Grabowska, Sylwia Kowalska, Bogumi∏a ¸uksza, Joanna Grynko,

Beata Wejkowska, Marzena Malczuk, ¸ukasz Gàsiorowski, Eliza Majewska



Od lewej: Mira Gadzikowska, Dorota Gierz-Gierszewska, Magdalena Koz∏owska

Od lewej: Konrad Piotrowski, Przemys∏aw Grzyb, Jacek Gomoliƒski



Siedzà od lewej: El˝bieta Enerlich, Anna Kufel, Gra˝yna Koczara, Jolanta Gabrycka, Maria Adamowicz.
Stojà od lewej: Ewa Kuêma, Gra˝yna Jankowska, Justyna Ma∏gorzewicz, Marianna Ma∏ow,

El˝bieta Rogoziƒska, Anna Winiarczyk, Cezary Pasztaleniec, ¸ukasz Woêniak, Rajmund Koniarski

Od lewej: Teresa Sachaj, Krystyna Gliwka, Andrzej Olszewski, Jadwiga Kucharska,
Barbara Klisz, Danuta Bartniczuk, Beata Suwiƒska, Zofia Bylak, Ma∏gorzata MaÊkiewicz



Pierwszy rzàd, od lewej: Janina Pawlica, Teresa Wiechowska, Ewa Labirowska,
Miros∏awa Kopyszko, Agata Deptu∏a, Ewa Ostaszewska, Danuta Zieliƒska.

Drugi rzàd, od lewej: Bo˝ena Pogorzelska, Teresa Glinka, Zofia Kempiƒska, Iwona Olak,
Gra˝yna Gadomska, Magdalena Matusiak, ¸ukasz Kordecki, Halina Szab∏owska, Ma∏gorzata Grygas

Zbigniew Rokicki, Irena Zmudziƒska, Leszek Pichalski, Marta Weso∏owska, Krystyna MyÊler



El˝bieta Be∏dycka





OsobowoÊç Warmii i Mazur Laur „Najlepszym z Najlepszych“

Certyfikat Zintegrowanego
Systemu Zarzàdzania

Certyfikat Systemu Przeciwdzia∏ania
Zagro˝eniom Korupcyjnym

Certyfikat Akredytacyjny



Nagroda za Akcj´ „Rak to nie wyrok…“ I miejsce w Polsce w rankingu Rzeczpospolitej

Polska Nagroda JakoÊci – Znakomity Przywódca

Polska Nagroda JakoÊci











BartuÊ Bukowski KubuÊ Bukowski

Lenka Szwed Kamilek Szwed

Marcelinka Màtwicka Marysia Zakrzewska



Mateuszek ¸agodziƒski Przemek ¸´gowski

Ola Suchta Olaf Dakszewicz

Ola Ciszczoƒ Oliwka Ciszczoƒ








