
– Śląsk 
to miejsce, 
gdzie zmiany w medycy-
nie są modelowe. Jestem dumny 
za każdym razem, gdy słyszę, co tu 
osiągacie. Przyjechałem, żeby zoba-
czyć, w jaki sposób stajecie się lide-
rem w skali kraju – mówił podczas 
wizyty w Śląskim Centrum Chorób 
Serca minister zdrowia Bartosz Ar-
łukowicz.
Minister odwiedził szpitalne oddzia-
ły, gdzie spotkał się z pacjentami 
po operacjach kardiochirurgicznych 

i chorymi cze-
kającymi na 

transplantację. 
– Mam nadzieję, 

że moje serce się zre-
generuje i nie będę musiał 

mieć przeszczepu – mówił 18-let-
ni Nikodem Charzlewski z Nowego 
Sącza, który od ponad siedmiu mie-
sięcy żyje podłączony do zewnętrznej 
pompy wspomagającej pracę serca. 
– To skutek komplikacji po grypie. 
Byłem coraz słabszy, bolała mnie 
głowa, w końcu nie byłem w stanie 
nawet sam się umyć. Na początku 
grudnia trafiłem do Zabrza ze szpi-
tala w Krakowie. Od tego czasu nie 
opuszczam szpitala – opowiadał Ni-
kodem.

Minister zdrowia zapoznał się z orga-
nizacją zabrzańskiej placówki i zasa-
dami jej funkcjonowania. – W naszym 
szpitalu chcemy pokonywać bariery. 
Patrzymy na ten masz matecznik jako 
na miejsce, gdzie zespół ludzi podjął 
wyzwanie i temu wyzwaniu udało 
się sprostać – podkreślał dyrektor 
Śląskiego Centrum Chorób Serca 
profesor Marian Zembala. Wybitny 
kardiochirurg zwracał m.in. uwagę na 
wykorzystany w placówce zadanio-
wy system leczenia, w myśl którego 
pacjenci obarczeni różnorodnymi 
dolegliwościami mogą liczyć na kom-
pleksową diagnostykę i terapię. – O 
poziomie szpitala świadczy nowocze-
sne wyszkolenie pielęgniarek. A tego 
bardzo często ciągle się nie rozumie – 

zwracał uwagę prof. Marian Zembala.
Podczas zorganizowanej w Śląskim 
Centrum Chorób Serca konferencji 
minister Bartosz Arłukowicz zapowie-
dział wprowadzenie zmian w obec-
nym systemie ochrony zdrowia. Mają 
one dotyczyć m.in. zasad kontrakto-
wania i finansowania świadczeń zdro-
wotnych. Zmniejszyć ma się rola cen-
trali Narodowego Funduszu Zdrowia.
– Osiągnięcia śląskiej medycyny 
sprawiają, że wasz region może być 
liderem tych zmian. Nie zamierzamy 
pudrować starego systemu, tylko 
zmienić go tak, żeby był bardziej efek-
tywny. A Śląsk jest pod tym wzglę-
dem przykładem – zaznaczał mini-
ster zdrowia, który podczas wizyty 
w Zabrzu odwiedził również kampus 

Politechniki Śląskiej. Już wkrótce za-
cznie tu funkcjonować pierwszy w Pol-
sce Wydział Inżynierii Biomedycznej. 
Dzięki temu Zabrze jeszcze mocniej 
zaznaczy swą obecność na medycz-
nej mapie kraju.

– Szczęściem Zabrza są ludzie. Je-
stem dumna, że mamy w Zabrzu oso-
bowości, dzięki którym nasze miasto, 
Śląsk i Polska są rozpoznawalne w 
Europie – podsumowuje prezydent Za-
brza Małgorzata Mańka-Szulik. (hm)
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Podczas szczytu prezy-
dentów miast w Dubli-
nie Zabrze otrzymało 
nagrodę za działania 
na rzecz międzynaro-
dowej integracji.

Nagroda dla Zabrza

>> 2

Ma 500 ton udźwigu 
i jest jednym z najwięk-
szych samojezdnych 
dźwigów w Polsce! 
Gigantyczny pojazd 
zaparkował w Zabrzu. 

Zakończył się re-
mont elewacji za-
brzańskiego dworca 
kolejowego, teraz 
dokończone będą 
prace wewnątrz bu-
dynku.

Dziesiątki ton jak piórkoŚciany już błyszczą

>> 11
>> 2

Śląsk ma być liderem zmian w polskim systemie ochrony zdrowia
Prof. Marian Zem-
-bala pokazuje 
ministrowi zdro-
wia urządzenie, 
z którego od kilku 
miesięcy musi 
korzystać Niko-
dem Charzlewski

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Instytut Onkologii w Gliwicach to zdaniem ministra zdrowia Bartosza Ar-
łukowicza przykłady modelowo funkcjonujących placówek służby zdrowia. Przebywający w ubiegłym tygodniu na Śląsku 
polityk zapowiedział, że wykorzystywane w obu szpitalach rozwiązania posłużą jako wzór do planowanych w najbliższym 
czasie zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
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Minister chce 
wzorować się 

na Zabrzu
Prezydent Małgorzata 

Mańka-Szulik i minister 
Bartosz Arłukowicz


