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Małgorzata Żywiałkowska pod 
opieką zabrzańskiej poradni dia-
betologicznej jest już od prawie 
20 lat. Do tej pory jeździła do 
siedziby placówki przy ul. 3 Maja, 
kolejne wizyty czekają ją już przy 
ul. Curie-Skłodowskiej. – Można 
powiedzieć, że obie siedziby po-
radni dzieli przepaść. Tutaj świet-
ni lekarze mają super warunki do 
pracy. A to też ogromna korzyść 
dla pacjentów – podkreśla pani 
Małgorzata.
Nowa poradnia, która oficjalnie 
została otwarta w ubiegłym tygo-

dniu, powstała w dotychczasowej 
siedzibie dyrekcji Szpitala Spe-
cjalistycznego. Oprócz diabeto-
logów, chorych przyjmują tu rów-
nież alergolodzy. Na potrzeby ad-
ministracji zaadaptowano z kolei 
byłą szpitalną kuchnię. Remont 
obu budynków kosztował 3,3 mln 
zł. Został sfinansowany ze środ-
ków własnych szpitala i dotacji 
Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Nowy blask zyskało również 
zabytkowe, prawie 100-letnie 

ogrodzenie szpitala. Ponad 630 
tys. zł poszło na ten cel z kasy 
miasta.
– O tym, że usługi medyczne  
w naszym mieście są na naj-
wyższym poziomie, wiemy już od 
dawna. Dziś możemy podziwiać 
nie tylko usługi, ale również ko-
lejny piękny obiekt, który powstał, 
by służyć chorym – zwraca uwa-
gę prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik.
– Dziękuję wszystkim, którzy 
wsparli tę inwestycję, bo dzięki 
niej polepszy się jakość usług 

oferowanych przez naszą placów-
ką – mówi Tadeusz Urban, dyrek-
tor Szpitala Specjalistycznego. 
Wśród gości uroczystego otwar-
cia poradni był m.in. profesor 
Marian Zembala, dyrektor sąsia-
dującego z placówką Śląskiego 
Centrum Chorób Serca. – Je-
steśmy pełni podziwu, widząc, 
jak Szpital Specjalistyczny się 
rozwija. Jesteśmy jak stare do-
bre małżeństwo. Nawet gdy po-
jawiają się kłopoty, wspólnie je 
rozwiązujemy – podsumowuje 
prof. Marian Zembala. (hm)

Gabinety z prawdziwego zdarzenia dla sześciu tysięcy chorych na cukrzycę

Prof. Krzysztof Strojek, diabetolog

Zabrze było prekursorem diabetologii w regionie. Pierwsza poradnia powstała przy ulicy 3 Maja 
w 1953 roku. W tej lokalizacji nie mogła już dłużej funkcjonować, ponieważ nie spełniała współ-
czesnych norm. W Zabrzu jest około 12 tysięcy chorych na cukrzycę, połowa pozostaje pod 
opieką naszej poradni. Przeniesienie siedziby było nieodzowne. Teraz jesteśmy w nowym budyn-
ku, który musimy wypełnić treścią, czyli jeszcze lepszą opieką nad chorymi na cukrzycę. Coraz 
więcej osób zmaga się również z różnymi alergiami. Dlatego rola tych dwóch poradni jest nie 
do przecenienia.

Rola poradni nie do przecenienia

Poradnia 
w nowej odsłonie

Nowa siedziba poradni 
powstała w byłym budynku 

dyrekcji Szpitala Specjalistycznego

Na remont zabytkowego ogrodzenia 
przeznaczono z miejskiej kasy 630 tys. zł

Prawie sześcioma tysiącami chorych opiekują się specjaliści z zabrzańskiej poradni dia-
betologicznej. Teraz pacjenci i lekarze mają do dyspozycji obiekt z prawdziwego zdarze-
nia. Nowa siedziba przychodni powstała przy zabrzańskim Szpitalu Specjalistycznym.

Małgorzata Żywiałkowska 
podkreśla, że na przeprowadzce 

poradni skorzystają zarówno 
lekarze jak i pacjenci


