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2019 – pierwszy rok z drugiego
stulecia działalności 5. Wojskowego
Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZOZ w Krakowie
2019 – the first year of the second century of activity
of the 5th Military Clinical Hospital with Polyclinic in Krakow
Artur Rydzyk
Komendant 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
Streszczenie. Artykuł stanowi podsumowanie osiągnięć jednego z najstarszych – jeżeli nie najstarszego – Szpitala Wojska
Polskiego w roku 2019. Szpital otrzymał certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia, uzyskując 82% poziomu spełnienia
standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, utworzono Centrum Leczenia
Nowotworów Skóry i Czerniaka oraz Oddział Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, rozbudowano i doposażono
Szpitalny Oddział Ratunkowy, a celując w przyszłość, rozpoczęto wielką inwestycję – budowę zintegrowanego bloku
operacyjnego. Szpitalowi przyznano również nagrody i wyróżnienia: „Wybitna Placówka Medyczna 2019” oraz „Menedżer
Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne”. Artykuł jest także formą podziękowania, gdyż niewiele można
osiągnąć bez zaangażowania i ciężkiej pracy całej załogi szpitala.
Słowa kluczowe: 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Abstract. This article is a summary of achievements of one of the oldest, if not the oldest, Polish Military Hospital in 2019.
The hospital obtained an accreditation certificate from the Ministry of Health, reaching an 82% level of compliance
with the Healthcare Quality Assessment Center accreditation standards. The Skin Cancer and Melanoma Treatment
Center and the General, Plastic and Reconstructive Surgery Department were established. The Hospital Emergency
Department was expanded and provided with additional equipment, and, looking further ahead, a major investment
was initiated – a construction of an integrated operating theater. The hospital has been awarded prizes and awards:
“Outstanding Medical Facility 2019” and “Manager of 2019 in Health Care – public health‑care institution”. The article is also
an acknowledgement, as it is very little you can do without commitment and hard work of the entire hospital staff.
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Ubiegły rok był dla nas czasem wyzwań i ich realizacji, ważnych przedsięwzięć i inwestycji. Poprawiliśmy
poziom jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń
zdrowotnych. Rozbudowaliśmy i doposażyliśmy Szpitalny Oddział Ratunkowy, uzyskaliśmy 82% poziomu spełnienia standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (przy wymaganym
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co najmniej 75%), otrzymaliśmy nagrody i wyróżnienia: „Wybitna Placówka Medyczna 2019” oraz „Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne”. To tylko główne osiągnięcia pierwszego roku z drugiego stulecia działalności 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.
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Rycina 1. Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Od lewej: dr Aurelia Ostrowska – dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Piotr
Ćwik – wojewoda małopolski, Wojciech Skurkiewicz – sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Agnieszka Pietraszewska‑Macheta
– zastępca dyrektora ds. służb mundurowych Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, płk lek. Artur Rydzyk –
komendant szpitala.
Figure 1. Hospital Emergency Department opening ceremony. Left to right: Aurelia Ostrowska, MD, PhD – Director of the Military Medical Service
Department, Piotr Ćwik – Governor of the Małopolska Region, Wojciech Skurkiewicz – Deputy Minister – Secretary of State in the Ministry of
National Defense, Agnieszka Pietraszewska‑Macheta – Assistant Director MOW NFZ for uniformed services, Col. Artur Rydzyk, MD – Commander
of the Hospital.

Krakowski Szpital Wojskowy jest jedną z najstarszych
i najdłużej działających w tym samym miejscu instytucji
Wojska Polskiego. Historia szpitala jest nierozerwalnie
związana z pierwszymi dniami po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, już w październiku 1918 r. Polska Komisja Likwidacyjna podjęła bowiem decyzję o przejęciu
przez polską administrację dotychczasowego austriackiego Szpitala Wojskowego, potwierdzoną przez Wojsko Polskie poprzez utworzenie Wojskowego Szpitala
Okręgowego.
Sto lat za nami. Niewiele wiemy o osiągnięciach personelu szpitala w roku 1919, może poza codzienną walką o zdrowie oraz życie pacjentów i z brakami w zaopatrzeniu. Rok 2019 był natomiast okresem wielu ważnych
wydarzeń, które zaważą na przyszłości naszej placówki.
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30 września 2019 r. w obecności sekretarza stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pana Wojciecha
Skurkiewicza, dokonano uroczystego otwarcia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie po zakończonej rozbudowie i doposażeniu (ryc. 1.). Inwestycja realizowana
była w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy
Europejskich (5 950 000,00 zł) oraz dotacji Ministerstwa
Obrony Narodowej (12 674 600,00 zł). Na realizację inwestycji szpital przeznaczył także środki własne w kwocie
blisko 1 mln zł. Prace budowlane trwały zaledwie 12 miesięcy. Dzięki tej inwestycji, będącej kolejnym krokiem
w modernizacji szpitala, Wojsko Polskie, miasto Kraków
oraz region zyskały nowoczesny, funkcjonalny Szpitalny Oddział Ratunkowy o dużej dostępności dla pacjentów. Zakończenie inwestycji zbiegło się z przeniesieniem
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Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie do nowej siedziby na obrzeżach miasta, w związku z czym Szpitalny Oddział Ratunkowy 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką stał się strategicznie najważniejszym, największym, ale także najbardziej obciążonym SOR zlokalizowanym w centrum miasta. Uroczystości towarzyszyło sympozjum naukowe „Medycyna kliniczna, ratunkowa
i medycyna pola walki”.
W minionym roku w naszej placówce rozpoczęły działalność Centrum Leczenia Nowotworów Skóry i Czerniaka oraz Oddział Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Realizowano również granty kliniczne finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej,
Ministerstwa Zdrowia oraz środków własnych. Powstanie centrum jest odpowiedzią na coraz większą liczbę
zachorowań na nowotwory skóry, w tym na czerniaka.
Specjalistyczną pomoc pacjentom zapewnia wykwalifikowany zespół dermatologów i chirurgów onkologów.
Powstanie oddziału jest reakcją na niedostatek specjalistycznych ośrodków udzielających świadczeń medycznych z zakresu chirurgii plastycznej. Nasz oddział oferuje
szeroki zakres leczenia operacyjnego i zachowawczego,
w tym leczenie wad wrodzonych twarzy, rąk i innych okolic ciała oraz leczenie zniekształceń pourazowych (blizny,
ubytki tkanek i skóry).
29 czerwca 2019 r. zorganizowaliśmy „Białą Sobotę” dla mieszkańców Krakowa, w ramach której na terenie szpitala przeprowadzono bezpłatne badania diagnostyczne i laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne oraz
wykłady, pogadanki i porady dla pacjentów. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach współpracy z władzami Miasta Krakowa. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, o czym informowały lokalne media (radio, telewizja).
W dniach 16–18 grudnia 2019 r. wizytatorzy Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadzili przegląd akredytacyjny szpitala. Objęto nim wszystkie komórki organizacyjne związane z działalnością szpitalną. Na początku 2020 r. dostaliśmy informację o uzyskaniu 82% poziomu spełnienia standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia, przy wymaganym minimum powyżej 75%, oraz
o przyznaniu akredytacji przez ministra zdrowia i otrzymaniu certyfikatu akredytacyjnego.
W ubiegłym roku zakończyła się również realizacja
kilku grantów klinicznych finansowanych ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Zdrowia
oraz środków własnych:
„Rozwój w zakresie chirurgii endoskopowej podstawy czaszki w 5 WSzKzP SPZOZ w Krakowie”
(grant kliniczny realizowany przez Kliniczny Oddział
Otolaryngologiczny),
„Stworzenie wielodyscyplinarnego wojskowego centrum diagnostyki wczesnych nowotworów górnego
odcinka przewodu pokarmowego, trzustki i wątroby

w 5 WSzKzP SPZOZ w Krakowie” (grant kliniczny realizowany przez Klinikę Chorób Wewnętrznych i Oddział Gastroenterologiczny),
„Utworzenie innowacyjnego interdyscyplinarnego
ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia rekonstrukcyjnego po urazach narządu ruchu. Przygotowanie zespołu świadczącego usługi replantacyjne w 5 WSzKzP SPZOZ w Krakowie” (grant kliniczny realizowany przez Klinikę Chirurgii Urazowej
i Ortopedii),
„Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych w 5 WSzKzP SPZOZ
w Krakowie” (grant kliniczny realizowany przez Klinikę Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej),
„Krajowy program zmniejszenia umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie
sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej” (grant kliniczny realizowany przez Kliniczny Oddział Gruźlicy
i Chorób Płuc).
W związku ze zwiększeniem w minionym roku o 10
liczby akredytowanych miejsc do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego szpital dysponuje obecnie 119
akredytowanymi miejscami szkolenia specjalizacyjnego
w 17 dziedzinach medycyny. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. szkolenie specjalizacyjne w Szpitalu odbywało 93 lekarzy i lekarzy dentystów, w tym 22 żołnierzy
zawodowych.
Miniony rok był również okresem wytężonej pracy
organizacyjno‑szkoleniowej, obejmującej wprowadzenie do stosowania w szpitalu standardów akredytacyjnych, opracowanie i wdrożenie szeregu przedsięwzięć
i procedur oraz zmian organizacyjnych. W realizację tych
przedsięwzięć zaangażowana była praktycznie cała załoga szpitala.
Wyrazem docenienia wysiłku i zaangażowania załogi szpitala w jego rozwój oraz poświęcenia dla ratowania życia i zdrowia były:
nagroda „Wybitna Placówka Medyczna 2019”, przyznana przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców – PRZEDSIEBIORCY.PL, i wręczona 14 czerwca 2019 r. w Warszawie na Wielkiej
Gali „30 lat Wolności RP”,
uhonorowanie przez ministra zdrowia odznaczeniami 10 pracowników naszego szpitala, którzy czynnie
uczestniczyli w ratowaniu życia i zdrowia poszkodowanych 22 sierpnia 2019 r., po uderzeniu pioruna w kopułę Giewontu – uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 16 grudnia 2019 r. w Warszawie
w siedzibie Ministerstwa Zdrowia; jesteśmy dumni, że nasi pracownicy zostali docenieni za swoje zaangażowanie oraz wysiłek i otrzymali tak zaszczytne wyróżnienie,
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wyróżnienie „Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne”, przyznane komendantowi
szpitala w konkursie „Sukces Roku 2019 w Ochronie
Zdrowia – Liderzy Medycyny” – wręczenie wyróżnienia odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie
16 stycznia 2020 r.; organizatorami wydarzenia były:
„Menedżer Zdrowia”, „Kurier Medyczny” i „Termedia”.
W ramach podsumowania minionego roku miło nam
zakomunikować, że niezaprzeczalnymi sukcesami szpitala były:
utrzymanie wysokiej pozycji jako ośrodka medycznego w Krakowie i regionie, zwłaszcza w dziedzinach
otorynolaryngologia, neurochirurgia, medycyna nuklearna, gastroenterologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, w tym rezonans magnetyczny i drugi tomograf komputerowy,
rozpoczęcie największej inwestycji w dziejach szpitala – budowy zintegrowanego bloku operacyjnego
(wyłoniono biuro projektowe, opracowano założenia
projektowe),
realizowanie inwestycji i przedsięwzięć bezpośrednio
związanych z ciągłą poprawą dostępności do świdczeń zdrowotnych, jakości udzielanych świadczeń,
utrzymania wysokiego zaufania i uznania przez pacjentów, wysokiej oceny poziomu świadczeń przez
inne podmioty medyczne, bardzo dużego uznania
przez władze państwowe i samorządowe,
zachowanie pozycji jednego z kluczowych podmiotów medycznych zapewniających bezpieczeństwo
zdrowotne w sytacjach szczególnych, np. zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej dla poszkodowanych żołnierzy ewakuowanych z rejonu misji
do kraju, zabezpieczenie medyczne ważnych wydarzeń o skali międzynarodowej organizowane w Krakowie lub regionie oraz gotowość do działań w sytuacjach kryzysowych.
Patrząc na zeszły rok i analizując, co udało się nam
osiągnąć, mamy świadomość, jak wiele wyzwań jeszcze
przed nami w drugim stuleciu działalności.
Osiągnięcie tak wysokiego wyniku z przeglądu akredytacyjnego, a także przyznanie nagród i wyróżnień są
wynikiem zaangażowania oraz ciężkiej pracy całej załogi szpitala, za którą serdecznie dziękuję.
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