
– Byłem już w różnych szpitalach, 
ale tak sprawnie funkcjonującej 
Izby Przyjęć jeszcze nie widziałem. 
Jestem pod dużym wrażeniem 
– przyznaje mieszkający w Zabrzu 
Tomasz Gałka.
Pomieszczenia witają chorych 
lśniącymi nowością ścianami 
w przyjaznych kolorach. Uwagę 
przyciągają wiszące m.in. nad 
drzwiami gabinetów ekrany. Pa-
cjenci, którzy w momencie reje-
stracji otrzymują swój numerek, 
mogą na nich znaleźć np. informa-
cje dotyczące liczby osób oczeku-
jących na przyjęcie przez danego 
specjalistę.

– Stan zgłaszających się po pomoc 
chorych ocenia wstępnie ratownik 
medyczny. Pacjenci kwalifikowani 
są do jednej z dwóch grup. „Pilni” 
czekają na przyjęcie przez lekarza 
maksymalnie do godziny, „stabil-
ni” - do sześciu. Natychmiastowa 
pomoc udzielana jest chorym, 
u których występuje zagrożenie życia 
– tłumaczy Arkadiusz Syguda, szef 
Izby Przyjęć  w Szpitalu Miejskim. 
Na pacjentów w ciężkim stanie 
czekają Szpitalny Oddział Ratunko-
wy i dwie wyposażone w nowocze-
sny sprzęt sale zabiegowe. – Mo-
żemy jednocześnie przyjąć kilku 
pacjentów w stanie krytycznym. 

SOR mieści się w bezpośrednim 
sąsiedztwie OIOM-u. Mamy sche-
maty współpracy opracowane na 
wypadek sytuacji kryzysowej. Na 
chorego czekają wówczas aneste-
zjolog, internista, chirurg ogólny 
i ortopeda. Mamy również salę 
wzmożonego nadzoru, gdzie kiero-
wani są chorzy wymagający obser-
wacji – wyjaśnia Arkadiusz Syguda. 
– Mamy świetny zespół doskonale 
wyszkolonych i zaangażowanych 
w swoją pracę ludzi, którzy gotowi 
są nieść pomoc przez 24 godziny 
na dobę – dodaje lekarz.
W pomieszczeniach Izby Przyjęć 
wygospodarowano miejsce na 

oddzielną łazienka, w której za-
biegom higienicznym poddawani 
są trafiający do szpitala bezdom-
ni. Przygotowana jest izolatka 
dla osób, u których występuje 
podejrzenie choroby zakaźnej. 
- Nasza Izba Przyjęć należy do 
najnowocześniejszych w regionie 
– podkreśla Mariusz Wójtowicz, 
prezes Szpitala Miejskiego w Za-
brzu. - Nasza sytuacja finansowa 
nie jest łatwa, ale robimy wszyst-
ko, by trafiający do nas chorzy 
mogli wracać do zdrowia w jak 
najlepszych warunkach – podsu-
mowuje szef zabrzańskiego szpi-
tala. (hm)
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Gotowy jest budynek 
obsługi ruchu tury-
stycznego przy ulicy 
Miarki. Zajrzeliśmy 
do wnętrza efektow-
nego gmachu.

Coraz bliżej do sztolni
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IZBA PRZYJĘĆ ZABRZAŃSKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO NALEŻY 
DO NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH W REGIONIE

Byłem już w różnych szpita-
lach, ale tak nowoczesnej 

i sprawnie funkcjonującej Izby 
Przyjęć jeszcze nie widziałem. 
Jestem pod dużym wrażeniem 

– mówi zabrzanin 
Tomasz Gałka

Profesjonalna pomoc 
na każdym kroku

Arkadiusz 
Syguda po-
kazuje salę 
wzmożone-
go nadzoru

Nawet kilku pacjentów w stanie krytycznym może jednocześnie trafić do Szpitala Miejskiego 
w Zabrzu. Na opiekę według najlepszych standardów mogą liczyć również chorzy, którzy przycho-
dzą do placówki ze skierowaniami lub szukają pomocy w ramach ostrego dyżuru. Izba Przyjęć biskupickiego szpitala przeszła 
głęboką reorganizację i została wyposażona w nowy sprzęt, dzięki czemu stała się jedną z najnowocześniejszych w regionie.

Nad drzwiami gabinetów pojawiły się monitory

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30
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Kicia ciągle
czeka na swój 

nowy dom.
Zobacz kącik 

adopcyjny


