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— Pomagamy naszemu szpitalowi 
i środowisku naturalnemu oszczędzając 
energię elektryczną, racjonalnie gospo-
darując wodą, segregując odpady.

Krystian Oleszczyk, dyrektor GCR PARTNER SZPITALA
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Ciąg dalszy na str. 5

Na zaproszenie Berlińskiej Fundacji Księcia Donnersmarcka

Marcin Bawej miał zaledwie dwadzie-
ścia dwa lata, gdy jego dotychczaso-
we życie diametralnie się zmieniło. 
Na skutek poważnego wypadku został 
sparaliżowany. Od dziesięciu lat po-
rusza się na wózku inwalidzkim. Gdy 
pogodził się z nową sytuacją, postano-
wił pomóc innym. Od ponad roku jest 
wolontariuszem w naszym Centrum. 
Udowadnia pacjentom, że wózek to 
nie wyrok i nie trzeba rezygnować ze 
swoich marzeń. 

nie rezygnować z marzeń

Pan Marcin trafił do naszego Centrum 
w 2002 roku, jako pacjent oddziału 
paraplegii II. Po długiej i wyczerpują-
cej rehabilitacji wyjechał na obóz ak-
tywnej rehabilitacji. Wkrótce ukończył 
kurs instruktora aktywnej rehabilitacji 
i zaczął prowadzić zajęcia dla osób po 
urazie rdzenia kręgowego. Na czym 
polega jego praca? 
— Moim zadaniem jest możliwie naj-
wcześniejsze dotarcie do pacjenta po 
urazie i pokazanie mu, że poruszanie 

się na wózku nie oznacza rezygnacji 
z marzeń. Uczę ich codziennej samo-
obsługi, czyli ubierania się, zakładania 
butów, przemieszczania się z wózka 
na łóżko. To stricte praktyczne umie-
jętności, które pozwolą im odzyskać 
samodzielność, poczucie własnej war-
tości. Warto podkreślić, że taka osoba 
nie potrzebuje całodobowej opieki do 
końca życia. 

Marcin Bawej nad jeziorem Grienerick w Rheinsbergu. 
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W kwietniu bieżącego roku Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego przekazał szpitalowi 
dotację celową z przeznaczeniem na dofinan-

sowanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury informa-
tycznej w SP ZOZ „REPTY” GCR. Inwestycja ma polegać 
na podłączeniu do sieci komputerowej gabinetów fizjotera-
peutycznych, większości gabinetów logopedów i psycholo-
gów oraz gabinetów lekarskich poradni specjalistycznych. 
Projekt przewiduje zakup nowego sprzętu komputerowego 
oraz wykonanie modernizacji szkieletu wewnętrznej sieci.

W związku z powyższym ogłoszone zostały przetargi na do-
stawę sprzętu informatycznego oraz materiałów do wykona-
nia instalacji sieci komputerowej. W zakres pierwszego prze-
targu wchodzi zakup komputerów stacjonarnych (128 szt.), 
monitorów LCD (128 szt.), drukarek laserowych A4 (45 szt.), 
licencji dostępowych (200 szt.), czytników kodów kresko-
wych (45 szt.), wyposażenia specjalistycznego, szafy serwe-
rowej oraz aktywnych urządzeń sieciowych.

W ramach drugiego postępowania zaplanowaliśmy zakup 
kilometrów kabli, przewodów i światłowodu wraz z wszyst-
kimi niezbędnymi materiałami potrzebnymi do położenia in-
stalacji sieci komputerowej, a także zakup nowego zasilacza 
awaryjnego UPS.
Oba przetargi zostały już ogłoszone, przed nami kolejne 

Badania laboratoryjne są niezwykle ważną częścią dia-
gnostyki i procesu leczenia chorych. Pacjenci Górno-
śląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” mają dostęp do 
badań laboratoryjnych całodobowo przez wszystkie dni 
tygodnia. 

— Nasza placówka korzysta z usług laboratorium Wielo-
specjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnow-
skich Górach. Jest to efekt przeprowadzonego konkursu 
ofert na świadczenie usług z zakresu diagnostyki labora-
toryjnej — wyjaśnia Krystyna Wilk, koordynator ds. anali-
tyki medycznej w GCR „Repty”. — Badania zlecane przez 
lekarzy w naszym szpitalu służą przede wszystkim ocenie 
stanu zdrowia pacjenta i monitorowaniu procesu leczenia 
— dodaje pani koordynator.

Najczęściej zlecane są badania z zakresu chemii klinicznej, 
hematologii, układu krzepnięcia, analityki ogólnej i bakte-
riologii. 
— Oprócz badań rutynowych, wykonywane są również 
badania pilne tzw. „cito”. W tym przypadku czas oczekiwa-
nia na transport nie powinien przekraczać piętnastu minut, 
a wynik powinien do nas dotrzeć w ciągu godziny, co jest 
szczególnie ważne w przypadku, kiedy stan pacjenta wy-
maga podjęcia szybkich działań medycznych. Dlatego też 

etapy prowadzonego postępowania: otwarcie ofert dla zada-
nia drugiego, które nastąpi już wkrótce i badanie złożonych 
ofert w zadaniu pierwszym.

Na chwilę obecną oprócz przetargów prowadzonych na po-
trzeby tejże inwestycji, pracujemy nad zadaniami z różnych 
dziedzin. W toku są postępowania na dostawę:
– sprzętu medycznego tj. zakupu nowych rejestratorów hol-
terowskich EKG i ciśnieniowych wraz ze specjalistycznym 
oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie komplekso-
wych analiz;
– materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do 
drukarek;
– oleju opałowego na potrzeby rezerwy dla kotłowni szpitala 
w przypadku awarii sieci ciepłowniczej, bądź urządzeń wy-
twarzających energię ciepłowniczą dostawcy;
– materiałów opatrunkowych i jednorazowego sprzętu me-
dycznego do apteki szpitalnej.

Anna Klecz 
kierownik Sekcji 

Zamówień Publicznych 
w SP ZOZ „REPTY” GCR

wyniki zagrażające zdrowiu i życiu pacjenta przekazywane 
są nam telefonicznie, natychmiast po wykonaniu badania 
i określeniu wszystkich paramentów — mówi Krystyna 
Wilk. 

W 2011 roku do badań laboratoryjnych przekazano ok. 
25 tys. próbek materiału biologicznego, w których ozna-
czono blisko 51,5 tys. paramentów. 
— Bardzo ważnym aspektem diagnostyki laboratoryjnej jest 
kontrola jakości otrzymanych wyników. W naszym szpitalu 
prowadzimy ocenę błędów fazy przedlaboratoryjnej, nato-
miast w placówce wykonującej badania przeprowadza się 
ocenę wewnętrzną i zewnętrzną jakości wykonywanych 
oznaczeń. Dokumentują to odpowiednie certyfikaty i za-
świadczenia — wyjaśnia Krystyna Wilk. 

Dodajmy, że w GCR „Repty” jako placówce akredytowa-
nej, obowiązują także standardy i instrukcje akredytacyjne 
dotyczące laboratorium analitycznego. Swoim zakresem 
obejmują m.in. zasady prawidłowego pobrania materiału 
biologicznego na określoną grupę lub pojedyncze badanie, 
przygotowanie pacjenta, listę dostępnych badań, tryb zle-
cania badań  i czas oczekiwania na wynik czy zakres war-
tości referencyjnych (tzw. norma) dla danego parametru.

ŁK

nowe przetargi

Szpitalna diagnoStyka
laboratoryjna



3Wieści z Rept  •  Nr 136  Sierpień  2012

Pracownicy Działu Fizjoterapii Gór-
nośląskiego Centrum Rehabilitacji 
„Repty” od lat sukcesywnie podnoszą 
swoje kwalifikacje zawodowe. 

W ostatnim czasie Franciszek Pogoda, 
długoletni pracownik Centrum, za-
trudniony na V Oddziale Rehabilitacji 
Neurologicznej (Paraplegia II) uzyskał 
w wyniku przeprowadzonych egzami-
nów tytuł specjalisty fizjoterapii. Jest 
to najwyższa kwalifikacja zawodowa 
w branży fizjoterapeutów. 4 lipca pod-
czas odprawy, dyrektor GCR „Rep-
ty” dr n. med. Krystian Oleszczyk, 
w obecności  członków zarządu SP 
ZOZ „Repty” mgr Urszuli Erfurt i dr. n. 
przyr. Jana Janoty, wręczył panu Fran-
ciszkowi list gratulacyjny, życząc jed-
nocześnie wielu sukcesów zarówno 
w sferze zawodowej, jak i osobistej.
— Aby uzyskać specjalizację, należy 
wykazać się wieloletnim stażem kli-
nicznym oraz ukończonymi kursami 
specjalistycznymi, zaaprobowanymi 
przez komisję akredytacyjną kwalifiku-
jącą do egzaminu. Tym bardziej więc 
gratulujemy panu Franciszkowi po-
myślnego zdania egzaminu — mówi 
dr n. przyr. Jan Janota, zastępca dyrek-
tora ds. fizjoterapii w GCR „Repty”.
Swoje kwalifikacje podniosło także 
pięć fizjoterapeutek. Izabela Kawec-
ka uzyskała tytuł magistra fizjoterapii 
na Wydziale Fizjoterapii Akademii 
Wychowania Fizycznego im. Jerzego 
Kukuczki w Katowicach, natomiast pa-
nie: Anna Kania, Justyna Wilk, Sylwia 
Gruszka i Beata Radka uzyskały tytuł 

licencjata fizjoterapii w Śląskiej Wyż-
szej Szkole Informatyczno-Medycznej 
w Chorzowie. 
— Warto podkreślić, że pani Beata 
Radka spośród 130 osób egzamino-
wanych uzyskała najlepszy wynik. Co 
więcej, pani Beata przez cały okres 
studiów wyróżniała się wiedzą, co 
znalazło potwierdzenie w trakcie eg-
zaminów końcowych — mówi dr Jan 
Janota.
Kolejnym sukcesem Działu Fizjoterapii 
jest udział mgr Aleksandry Kucińskiej, 
pracującej na VI Oddziale Rehabilita-
cji Neurologicznej, w czerwcowym 
sympozjum naukowym Polskiego To-
warzystwa Rehabilitacji Neurologicz-
nej w Katowicach. Pani Aleksandra 
prowadziła tam warsztaty szkolenio-
we z zakresu stosowania metody PNF 
w oparciu o technikę taśm Theraband. 
— Uczestnicy szkolenia, jak i zespół 

W tym roku Elektrownia „Ryb-
nik” obchodzi rubinowy 
jubileusz, czyli 40-lecie ist-

nienia. Przypomnimy, że elektrownia 
od wielu lat współpracuje z naszym 
szpitalem. Pomogła nam w zakupie 
aparatury diagnostycznej, rehabilitacyj-
nej i przy remontach oddziałów.
— Początki naszej współpracy sięgają 
pierwszej połowy lat osiemdziesiątych, 
kiedy awaryjnie remontowaliśmy ko-
tłownię, którą opiekowaliśmy się przez 

rubinowy jubileuSz
kilkanaście lat. Od tamtej pory staramy 
się w miarę naszych możliwości wspie-
rać działalność GCR „Repty” — mówi 
Ryszard Kowalik, zastępca dyrektora 
technicznego Elektrowni „Rybnik”.
Warto dodać, że rybnicki zakład ener-
getyczny jest obecnie jednym z naj-
większych na Górnym Śląsku. Rocznie 
produkuje ponad 9000 gigawatogo-
dzin energii elektrycznej, co stanowi 
blisko 8% krajowego zapotrzebowania 
na energię.

oceniający przyznali pani Aleksandrze 
maksymalną liczbę punktów szkole-
niowych — wyjaśnia zastępca dyrek-
tora ds. fizjoterapii
Także w GCR „Repty” w dniach 13-14 
czerwca oraz 20-21 czerwca odbyło 
się szkolenie doskonalące z zakresu 
stosowania metody kinesiotapingu. 
W kursie uczestniczyło 54 pracowni-
ków GCR „Repty”, w tym siedmiu le-
karzy. Szkolenie prowadził dr Tomasz 
Wolny, specjalista fizjoterapii z Kate-
dry Metod Specjalnych Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Katowicach. 
Warto wiedzieć, że kinesiotaping 
może być stosowany jako uzupełnie-
nie wielu metod fizjoterapeutycznych. 
Technika ta wspomaga powrót kon-
kretnych struktur ciała do ich normal-
nego funkcjonowania przez aplikację 
specjalnych plastrów bezpośrednio na 
skórę. Najważniejsze zalety tej techni-
ki to: poprawa funkcji mięśni i stawów 
(ułatwienie i wspomaganie), normali-
zacja napięcia mięśni, aktywacja ukła-
du limfatycznego i endogennego, po-
prawa mikrokrążenia, ciągłość terapii, 
brak negatywnych odczuć skórnych 
u pacjenta, długi okres używania jed-
nej aplikacji (3-5 dni). Twórcą tej me-
tody jest Kenzo Kaze D.C. Dodajmy, 
że procedura ta znajduje odzwiercie-
dlenie w międzynarodowej kwalifika-
cji procedur medycznych ICD 9 i jest 
oznaczona kodem. Jest finansowana 
z Narodowego Funduszu Zdrowia i od 
lat z powodzeniem stosowana w na-
szym Centrum. 

ŁK

Dział Fizjoterapii

Fizjoterapeuci podnoSzą kwaliFikacje

Jan Janota, Urszula Erfurt, Franciszek Pogoda, Krystian Oleszczyk.
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Po prawie szesnastu latach, nasze 
Centrum ponownie odwiedził 
Janusz Świtaj z Fundacji Anny 

Dymnej „Mimo wszystko...”. Jednak 
tym razem, wizyta miała zupełnie 
inny charakter. 

— Nie przyjechałem na rehabilitację, 
tylko na jednodniowe odwiedziny. 
Obiecałem sobie, że jak tylko pojawi 
się taka możliwość, to wrócę do tego 
wyjątkowego miejsca — mówi Janusz 
Świtaj. 

Przypomnijmy, że pan Janusz 
był pacjentem naszego Centrum 
w 1996 roku, trzy lata po wypadku 
motocyklowym, w wyniku którego 
doznał urazu z porażeniem cztero-
kończynowym i niewydolnością od-
dechową. Na skutek wypadku doszło 
do zmiażdżenia rdzenia kręgowego 
oraz złamania kręgów szyjnych na 
wysokości C2 i C3.
— Do Górnośląskiego Centrum Reha-
bilitacji w Reptach przyjechałem na 
pięciomiesięczną rehabilitację. Byłem 
pacjentem oddziału paraplegii. Przez 
cały czas byłem otoczony fachową 
opieką lekarzy, pielęgniarek, rehabili-
tanta oraz rodziców, którzy wspierali 

wyjątkowe odwiedziny

Miło nam poinformować, że Marcin Szeląg, inspektor 
nadzoru GCR „Repty” (na zdjęciu), zwyciężył w I Mi-
strzostwach Polski w Łucznictwie Tradycyjnym w kate-

gorii „łuk z półką”. Turniej łuczniczy odbył się w średniowiecz-
nym grodzie w Grzybowie koło Gniezna. Jego organizatorem 
było Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego. W za-
wodach wzięło udział 89 łuczników. Jednak Marcin Szeląg oka-
zał się bezkonkurencyjny w swojej kategorii. Zdobył 361 punk-
tów, uzyskując tym samym tytuł Mistrza Polski. 
— Zwyciężyłem w kategorii „łuk z półką”. Zawody były po-
dzielone na trzy bloki tematyczne: tarczówka, czyli strzelanie 
do tarczy, konkurencje bojowe oraz polowanie 3D. Najtrudniej-
szy był blok II, w którym należało strzelać do ruchomej tarczy, 
z odległości 15 metrów. To pozornie niewielki dystans, jednak 
przy przesuwającym się celu, sprawił wiele kłopotów. Druga 
konkurencja, która wymagała ogromnej precyzji to strzelanie do 
oddziału wojów, ustawionych w szyku co metr. Dystans wynosił 
60, 80 i 100 metrów — opowiada Marcin Szeląg.
Warto dodać, że Filip, syn pana Marcina zajął IV miejsce w ka-
tegorii juniorów. Obaj są członkami klubu łuczniczego A3D 
Toszek, prowadzonego przez instruktora łucznictwa Romana 
Krupę. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

(mm)

mnie przez cały okres rehabilitacji. 
Pod ich czujnym okiem podejmowa-
łem pierwsze próby pionizacji i sia-
dania na wózek z zagłówkiem. Wiele 
radości sprawiły mi pierwsze po wy-
padku spacery po parku. Czyste po-
wietrze i zadbane alejki działały na 
mnie uspokajająco — wspomina.  

Wizyta w Reptach była dla pana Janu-
sza okazją do wspomnień i rozmów 
z pacjentami. Spotkał się także z dy-
rektorem Krystianem Oleszczykiem, 
z którym od kilku lat jest w stałym 
kontakcie telefonicznym.

(mm)

Janusz Świtaj z Krystianem Oleszczykiem, dyrektorem GCR „Repty”.

miStrz polSki!
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Ciąg dalszy ze str. 1

Należy jej pokazać, że istnieją spo-
soby, aby mogła prowadzić normal-
ne życie. Myślę, że jestem bardziej 
wiarygodny, bo sam poruszam się 
na wózku i doskonale wiem, z czym 
muszą sobie poradzić – mówi Marcin 
Bawej. 
Od kilku lat działa w Fundacji Aktyw-
nej Rehabilitacji, która od 1988 roku 
prowadzi kompleksowy program ak-
tywizacji społecznej i zawodowej 
osób z trwałymi uszkodzeniami rdze-
nia kręgowego.   
Pan Marcin przyznaje, że dotarcie 
do pacjenta nie jest łatwe. Nie istnie-
je jedna metoda, która sprawdzi się 
w każdym przypadku. 
— Pacjenci reagują bardzo różnie. Jed-
ni chcą bardzo szybko się usamodziel-
nić. Jednak zdarzają się  tacy, którzy nie 
potrafią zaakceptować nowej sytuacji. 
Czują się rozżaleni. Potrzebują więcej 
czasu. Ja im go daję, przychodzą za ty-
dzień, miesiąc. Bywa tak, że sami się 
ze mną kontaktują, chcą porozmawiać 
z kimś, kto przeszedł podobną drogę 
— wyjaśnia wolontariusz. 
Jego zdaniem rozmowa jest potrzebna 
także najbliższym pacjenta – małżon-
kom, rodzicom, rodzeństwu. Często 
nie wiedzą, jak zareagować, bo ich ży-
cie również się zmienia. 
Marcin Bawej jest źródłem niespożytej 
energii, którą dzieli się z innymi. Do-
wodem na to jest długa lista przedsię-
wzięć, w które się angażuje. Poza pra-
cą w fundacji, od 2006 roku regularnie 
prowadzi zajęcia aktywnej rehabilitacji 
w jednej ze świętochłowickich szkół. 
Dzięki nim, niepełnosprawni integru-
ją się z osobami pełnosprawnymi, jak 
również poznają innych ludzi, którzy 
mają podobne problemy. Pan Marcin 

jest również pomysłodawcą i współ-
organizatorem „Aktywnych Wakacji” 
w Świętochłowicach. Celem zajęć jest 
integracja dzieci niepełnosprawnych 
z rówieśnikami i przełamywanie spo-
łecznych barier. 
W Górnośląskim Centrum Rehabilita-
cji współpracuje z lek. med. Ewą Hor-
dyńską, ordynator Paraplegii II. 
— W zeszłym roku otrzymałem zapro-
szenie do udziału w konferencji po-
święconej urazom rdzenia kręgowego. 
Wtedy zrodził się pomysł organizacji 
zajęć na oddziale Paraplegi II, które 
pomogą pacjentom Centrum osiągnąć 
optymalny poziom niezależności. Zgo-
dziłem się bez zastanowienia widząc 
pracę, zaangażowanie oraz podejście 
pani ordynator Hordyńskiej — opowia-
da Marcin Bawej. To właśnie podczas 
tej konferencji zaprezentował nowa-
torski skuter, który jest przystosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Warto dodać, że pan Marcin 
jest współkonstruktorem i był 
głównym testerem pojazdu, 
zanim ten trafił do produkcji. 
Skuter był prezentowany na 
targach Autonomia Expo 2008 
w Atenach oraz na targach 
Avante w Barcelonie. Zdobył 
również nagrodę w kategorii 
Środki Pomocnicze dla Nie-
pełnosprawnych w targach 
INTERSERWIS w roku 2006, 

a także główną nagrodę Targów Reha-
bilitacji, Sanatoriów i Uzdrowisk REH-
MED-EXPO w Kielcach w 2008 roku. 
W podziękowaniu za ciężką pracę 
i zaangażowanie, pan Marcin otrzy-
mał do dyrektora Krystiana Oleszczy-
ka jedno z zaproszeń przekazanych 
przez księcia Guidotto Henckel von 
Donnersmarck w czasie uroczystości 
50-lecia GCR „Repty”, na tygodniowy 
pobyt w hotelu należącym do Berliń-
skiej Fundacji Księcia Donnersmarc-
ka. Ośrodek położony nad jeziorem 
Grienerick w Rheinsbergu, jest w pełni 
zaadaptowany do potrzeb osób poru-
szających się na wózkach. 
— Przyznaję, że zaproszenie było dla 
mnie ogromnym wyróżnieniem. W ho-
telu czułem się bardzo swobodnie. Na 
przykład, po raz pierwszy od dziesię-
ciu lat usiadłem przy barze, który był 
przystosowany do wysokości wózków 
inwalidzkich. Podobnie jak inne atrak-
cje: bryczki, basen, sauna, siłownia 
– wszystko zaprojektowane z myślą 
o niepełnosprawnych — opowiada 
pan Marcin. 
Dodajmy również, że Marcin Bawej na 
swoim koncie ma liczne sukcesy spor-
towe. Reprezentował Polskę na Mi-
strzostwach Rugby na Wózkach w Da-
nii 2009 roku. Od 2010 roku, przez 
dwa lata był kapitanem drużyny Sitting 
Bulls Katowice. 

Marek Mateusz Magda
Hotel Berlińskiej Fundacji Księcia Donnersmarcka  – bar 
przystosowany do wysokości wózków inwalidzkich. 

Hotel Berlińskiej Fundacji Księcia Donnersmarcka  – basen dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

nie rezygnować z marzeń

Więcej informacji o Berlińskiej Fundacji Księcia Donnersmarcka można znaleźć na stronie: www.fdst.de
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Dotychczasowa powierzchnia magazynowa Archiwum oka-
zała się niewystarczająca. Powierzchnia nowego pomiesz-
czenia wynosi 93,4 m2.
— Obecnie dysponujemy pięcioma magazynami, których 
łączna powierzchnia wynosi 325 m2. Zbiór dokumentacji 
obejmuje ok. 800 mb. akt, co stanowi ok. 175 tys. jednostek 
dokumentacji – mówi Roman Matejczyk, specjalista archi-
wista w GCR „Repty”, który na tym stanowisku pracuje od 
2005 roku (na zdjęciu w nowym Archiwum).
Wszelkie prace remontowe (za wyjątkiem wykonania sys-
temu wentylacji) przeprowadził Dział Techniczny Centrum. 
Koszt remontu magazynu archiwalnego nr 5 oraz koszt no-
wego systemu wentylacji w magazynie archiwalnym nr 4 
wyniósł w sumie ok. 26,5 tys. zł. W całości został sfinanso-
wany ze środków własnych.

Na czym właściwie polega działalność Archiwum zakłado-
wego?
— Przede wszystkim na wykonywaniu zadań wynikających 
z przepisów kancelaryjno-archiwalnych, które obowiązują 
na terenie Centrum. Współpracujemy z komórkami organi-
zacyjnymi w zakresie prawidłowego przygotowania teczek 
z dokumentacją oraz przyjmujemy ją do zbiorów Archiwum 
zakładowego. Zajmujemy się również zabezpieczeniem, 
ewidencjonowaniem i porządkowaniem akt, przygotowa-
niem dokumentacji do wybrakowania czy opracowywaniem 
specjalnych rodzajów dokumentacji jak np. dokumentacji 
zdjęciowej. Zajmujemy się także udostępnianiem dokumen-
tacji organom oraz osobom, które mają prawo dostępu do 
danego rodzaju dokumentacji — wyjaśnia pan kierownik.

Kto ma prawo wglądu do dokumentacji?
– Do dokumentacji dostęp mają tylko te organy i instytu-
cje, które taką dostępność mają przewidzianą na mocy 
obowiązującego prawa, to jest prokuratury, sądy, firmy 
ubezpieczeniowe. Prawo dostępu do dokumentacji me-
dycznej, za wyjątkiem dokumentacji psychologicznej 
i psychiatrycznej, ma również pacjent, którego ta dokumen-
tacja dotyczy. Wtedy po wypełnieniu kilku formalności, na 
przykład po wyrażeniu zgody przez dyrektora naszego Cen-
trum, pacjent może uzyskać uwierzytelnione kopie swojej 
dokumentacji medycznej — tłumaczy Roman Matejczyk.

Jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie przezna-
czone na magazyn archiwalny? Wymogi dotyczące maga-
zynów archiwalnych określa szereg przepisów prawa oraz 
Instrukcja kancelaryjna obowiązująca w naszym Centrum. 

W niej znajdziemy na przykład wymogi dotyczące, zarówno 
pomieszczeń, jak i pracowników. Magazyn archiwalny musi 
zapewniać odpowiednie środowisko dla przechowywanej 
dokumentacji, czyli optymalną temperaturę tj. 14-20 stopni 
Celsjusza i prawidłową wilgotność powietrza 45-60%. Nie-
zbędna jest także odpowiednia wentylacja, a jeżeli w maga-
zynie są okna, to muszą one być zaciemnione.
– Takie warunki gwarantują, że dane zapisane na nośniku 
papierowym będą zachowane przez kilkadziesiąt lat. War-
to zaznaczyć, że niektóre rodzaje dokumentacji jesteśmy 
zobowiązani przechowywać nawet 70 lat, a pewna część 
dokumentacji będzie przechowywana wieczyście, po prze-
kazaniu jej do Archiwum Państwowego w Katowicach. I tak 
np. wymienione parametry powietrza uniemożliwiają rozwi-
janie się na papierze drobnoustrojów, zwłaszcza grzybów, 
a zaciemnienie, czyli niedopuszczenie światła słonecznego 
sprawia, że tusz znacznie wolniej płowieje – dodaje Roman 
Matejczyk.

Oprócz tego musi być zachowanych wiele innych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa dokumentacji: okna muszą 
być okratowane, instalacja elektryczna musi być zabezpie-
czona rurami stalowo-pancernymi, drzwi do archiwum po-
winny mieć odpowiednią wytrzymałość ogniową i powinny 
być wyposażone w dwa atestowane zamki. Codziennie po 
zakończeniu pracy każde pomieszczenie magazynowe jest 
plombowane.

(mm)

oddano do użytku nowy 
magazyn archiwalny

Archiwum jest miejscem, do którego dostęp mają nieliczni. Przechowywana w nim jest dokumen-
tacja medyczna, księgowa, techniczna, akta personalne czy dokumenty wytworzone przez komórki 
administracyjne naszego Centrum. Zgodnie z wymogami prawa zapewnia poufność zasobów archi-
walnych, aby nie były wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Pod koniec czerwca do użytku odda-
no nowy magazyn archiwalny, który powiększy powierzchnię magazynową Archiwum zakładowego 
naszego szpitala.
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PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: Barbara Mokros
MAGISTER KOORDYNUJĄCY: 
mgr Michał Wrodarczyk

iV oddział rehabilitacji 
neurologicznej (paraplegia i)

tel. wew. 281
p.o. ORDYNATOR: dr Anna Blaszkowska
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: Barbara Łukacz
MAGISTER KOORDYNUJĄCY: 
mgr Tomasz Ickowicz

V oddział rehabilitacji 
neurologicznej (paraplegia ii)

tel. wew. 311
ORDYNATOR: lek. med Ewa Hordyńska
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:
Bernarda Piekarska
MAGISTER KOORDYNUJĄCY:
mgr Franciszek Pogoda

Vi oddział rehabilitacji neurologicznej
tel. wew. 351
ORDYNATOR: lek. med. Jarosław Szczygieł
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Jolanta Dyla
MAGISTER KOORDYNUJĄCY: 
mgr Aleksandra Kucińska

poradnia rehabilitacyjna
tel. wew. 387
KIEROWNIK: 
lek. med. Anna Bembnowska
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA:
Bogumiła Hakuba
MAGISTER KOORDYNUJĄCY:
dr n. med. Halina Brus

ośrodek rehabilitacji dziennej
tel.wewn.563
KIEROWNIK
lek. med. Ilona Szymocha
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Halina Kurkerewicz
MAGISTER KOORDYNUJĄCY
mgr Maria Biedal - Żygawska

poradnia kardiologiczna
LEKARZ SPECJALISTA KARDIOLOG
Ewa Wieczorek – Hefczyc

poradnia logopedyczna
mgr Grażyna Kubacka
mgr Aniela Wilk
mgr Anna Górka

duszpasterstwo chorych
KAPELAN: ks. Jacek Ligarski
Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża św. 
Msze św.: niedziele 9.30, 10.30; w tygodniu 17.00

rzecznik praw pacjenta
mgr Barbara Wolniczek
przyjmuje pacjentów w każdy czwartek w godzinach
od 15.00 do 16.00 w gabinecie nr 011
tel. 32/285-30-71, wew. 489

i oddział rehabilitacji kardiologicznej 
tel. wew. 211
ORDYNATOR: 
lek. med. Anna Kuśmierczyk – Pielok 
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Maria Żyłka
MAGISTER KOORDYNUJĄCY:
mgr Bożena Powałowska

ii oddział rehabilitacji kardiologicznej 
tel. wew. 221
ORDYNATOR: dr n. med. Krystian Oleszczyk
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: Barbara Kurek
MAGISTER KOORDYNUJĄCY:
mgr Katarzyna Bugajska – Sysiak

iii oddział rehabilitacji kardiologicznej 
tel. wew. 231
ORDYNATOR: lek. med. Izabela Matysiakiewicz
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:
mgr Iwona Cogiel
MAGISTER KOORDYNUJĄCY: mgr Krystyna Kauf

iV oddział rehabilitacji kardiologicznej
tel. wew. 371
ORDYNATOR: dr n. med. Jerzy Rybicki
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: Mirosława Chmielewska
MAGISTER KOORDYNUJĄCY: mgr Wiesława Grochulska

i oddział rehabilitacji narządu ruchu
tel. wew. 321
ORDYNATOR: dr n. med. Wiesław Rycerski
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Renata Grecka
MAGISTER KOORDYNUJĄCY:
mgr Zofia Walisko – Nycz

ii oddział rehabilitacji narządu ruchu
tel. wew. 331
ORDYNATOR: lek. med. Dariusz Gustowski
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: Zenona Foks
MAGISTER KOORDYNUJĄCY: 
mgr Sylwia Romanowska

iii oddział rehabilitacji narządu ruchu
tel. wew. 341
ORDYNATOR: lek. med. Danuta Elwart
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: 
mgr Stanisława Marcińczyk
MAGISTER KOORDYNUJĄCY: mgr Jerzy Zieliński

i oddział rehabilitacji neurologicznej
tel. wew. 251
ORDYNATOR: dr n. med. Witold Majka
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Danuta Kaczmarczyk
MAGISTER KOORDYNUJĄCY: mgr Aldona Kos

ii oddział rehabilitacji neurologicznej
tel. wew. 261
ORDYNATOR: lek. med. Grzegorz Lisiecki
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: 
Teresa Szymkowiak
MAGISTER KOORDYNUJĄCY: 
dr n. w. f. Barbara Janota

iii oddział rehabilitacji neurologicznej
tel. wew. 271
ORDYNATOR: 
lek. med. Barbara Janoszka – Grabarczyk

INFORMACJA DLA PACJENTA
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej „repty” górnośląskie centrum rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka

42 – 604 Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1; Telefon: (32) 285 30 71, 384 70 71; Fax: (32) 285 41 23
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY”
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI IM. GEN. J. ZIĘTKA

42-604 Tarnowskie Góry ul. Śniadeckiego 1
www.repty.pl, email: repty@repty.pl

Opracowanie i skład 
Wydawnictwo KA s.c.

ul. Górnicza 12, 
42-600 Tarnowskie Góry

tel./fax (32) 39 000 39; www.kasc.pl
Druk: Mikopol, tel. 32 289 82 75

zagadka
W ubiegłym roku, po raz pierwszy w 61-letniej historii 
rozgrywek szachowych o tytuł mistrza świata juniorów 
do 20 lat, zdobywcą tego tytułu został Polak. Bohater 
naszej zagadki czterokrotnie zdobył także tytuł mistrza 
Polski juniorów. Wielokrotnie reprezentował Polskę na 
mistrzostwach świata i Europy. Proszę podać imię i na-
zwisko owego mistrza świata, oraz datę i miejsce jego 
urodzenia.
Odpowiedzi proszę kierować na adres: repty@repty.pl 
lub składać w sekretariacie dyrektora.
Na autorów prawidłowych odpowiedzi czeka nagroda 
i dyplomy.

ROZWIĄZANIE ZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

W poprzedniej zagadce pytano o miejscowość Mstów 
leżącą w województwie śląskim (powiat częstochowski). 
Pierwsza wzmianka o Mstowie pochodzi z 1193 roku, 
kiedy to stanowił własność kanoników regularnych late-
rańskich na Piasku we Wrocławiu. W roku 1212 w miej-

scowości tej odbył się zjazd biskupów polskich. Zwołał go 
arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz. W czasie zjaz-
du konsekrowano biskupa poznańskiego Pawła. W zjeź-
dzie uczestniczył także dziejopisarz Wincenty Kadłubek. 
W czerwcu br. obchodzono 800-lecie tego znaczącego 
wydarzenia. Prawdopodobnie na początku XIII wieku za-
łożono w Mstowie klasztor. W 1279 roku wieś uzyskała 
od Bolesława Wstydliwego prawa miejskie średzkie jako 
jedyna w tym rejonie. W roku 1566 roku pożar zniszczył 
znaczną część klasztoru. Z ważniejszych gości klasztoru 
należy wymienić żonę polskiego króla Zygmunta Stare-
go – królową Bonę. W roku 1904 w Mstowie urodził się 
znakomity chirurg i nauczyciel akademicki prof. Zdzisław 
Kieturakis – przedstawiciel tzw. „wileńsko-gdańskiej szko-
ły chirurgicznej”. W czasie wyprawy na Jurę warto odwie-
dzić to miejsce nad Wartą.
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali Pani Lucyna Straschek- 
Burzych z Wilkowic, Kol. Filip Szeląg z Tworoga i Pani 
Maria Janus z Piekar Śląskich. Gratulujemy imponującej 
wiedzy o naszym regionie.


