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prof. dr hab. n. med. Marian Zembala 

Dyrektor Naczelny  

Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

 
 

 Drodzy Pacjenci, 
 
 Witamy na Oddziale Kardiochirurgii, 

Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci 

Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, wiodącego w kraju 

akademickiego ośrodka nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób serca, 

naczyń i płuc u dorosłych i dzieci. 

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście nas Państwo, wybierając 

nasz szpital. Dołożymy wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa 

oczekiwań i zapewnić Państwu najlepsze leczenie i wysoki komfort podczas 

pobytu w naszym ośrodku. Nasz zespół, złożony z dobrze wyszkolonych, 

doświadczonych lekarzy, troskliwych pielęgniarek i fizjoterapeutów, 

dietetyka i psychologów, gwarantuje najwyższej jakości opiekę.  

Ze względów organizacyjnych, aby przedstawić i przybliżyć Państwu 

zasady funkcjonowania i organizacji pracy w naszym Oddziale, 

przygotowaliśmy niniejszy informator. Znajdziecie w nim Państwo m.in. 

informacje na temat przyjęć chorych do oddziału, wizyt lekarskich, 

wykonywanych podczas pobytu badań, zabiegów i wiele innych, ważnych 

i przydatnych wiadomości. Oczywiście, w razie jakichkolwiek dodatkowych 

pytań czy uwag, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji.  

Misja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wyraża cele, jakie 

postawili wobec naszego szpitala leczeni, leczący i organizujący leczenie 

w Polsce; to zadania, jakie postawiliśmy wobec siebie i jakie codziennie 

realizujemy, aby jeszcze lepiej, nowocześniej leczyć, skuteczniej ratować 

i przywracać nadzieję, także tym najtrudniejszym chorym. 

 
Drodzy Pacjenci, witajcie w Śląskim Centrum Chorób Serca.  
Czujcie się tu jak u siebie w domu. 

 



3 

 

 

mgr Monika Parys 

Naczelna Pielęgniarka 

Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

 

Droga pacjentko,  

Drogi pacjencie, 

     Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

prowadzi działalność leczniczą z zakresu stacjonarnych i całodobowych 

świadczeń zdrowotnych, szpitalnych obejmujących kardiologię, angiologię, 

kardiochirurgię, transplantologię serca i płuc, intensywną terapię, 

chirurgię naczyniową, rehabilitację kardiologiczną oraz diabetologię. 

Ośrodek prowadzi również działalność leczniczą z zakresu ambulatoryjnych 

świadczeń zdrowotnych obejmujących kardiologię, kardiochirurgię, 

transplantację serca i płuc. 

 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to szpital znany zarówno 

w kraju i zagranicą. To znana marka, która symbolizuje miasto Zabrze 

i nowoczesną, solidną, śląską i polską medycynę. Powstanie tej marki to 

efekt pracy wybitnych pionierów zabrzańskiej kardiologii i kardiochirurgii 

oraz zaangażowanie ambitnego personelu pielęgniarskiego. 

W naszej klinice dokładamy wszelkich starań, by wszyscy pacjenci 

czuli się otoczeni troskliwą opieką, a każda wizyta wiązała się z pełnym 

zadowoleniem i satysfakcją. Kładziemy ogromny nacisk na stały rozwój 

naukowy, dzięki temu nasz personel wyróżnia się doskonałym 

przygotowaniem zawodowym, a nasi pacjenci mogą liczyć na opiekę 

na najwyższym światowym poziomie.  

 Zespół SCCS w Zabrzu to utalentowani, świetnie wyszkoleni lekarze: 

kardiolodzy, kardiochirurdzy, anestezjolodzy, radiolodzy, chirurdzy 

naczyniowi, pulmonolodzy i transplantolodzy. Jak również 

wyspecjalizowana i troskliwa kadra pielęgniarska udzielająca świadczeń 

medycznych na wysokim poziomie oraz pełen empatii personelu medyczny 

techników, diagnostów, rehabilitantów dla których pacjent jest zawsze 

najważniejszy.  
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Zespół Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu to niezwykli 

specjaliści, którzy każdego dnia dowodzą, że leczenie może być pasją, 

a efekty leczenia prawdziwą sztuką.  

 Zaletą zabrzańskiego Centrum są komfortowe warunki, w których 

nasi chorzy dochodzą do zdrowia oraz najnowocześniejszy sprzęt 

medyczny, który w połączeniu z profesjonalną kadrą medyczną dają 

gwarancję bardzo skutecznego procesu diagnostyczno-leczniczego. 

Uzyskanie tak dobrych wyników leczenia nie byłoby możliwe bez dostępu 

do najbardziej innowacyjnych technologii. Najnowocześniejsza aparatura 

medyczna sprawia, że diagnostyka i terapia stają się coraz bardziej 

skuteczne i bezpieczne dla chorego, co w dalszej kolejności przekłada się 

na poprawę jakości jego życia.  

 Jesteśmy szpitalem promującym zdrowie. Szpital opracowuje 

i publikuje politykę w zakresie promocji zdrowia. Prowadzimy edukację 

zdrowotną chorych i ich bliskich poprzez indywidualne lub grupowe 

porady i szkolenia, nowoczesne, przyjazne pacjentom materiały i filmy 

edukacyjne. Działamy na rzecz poprawy stanu zdrowia lokalnej 

społeczności. Organizujemy cyklicznie akcje i spotkania profilaktyczno-

edukacyjne, skierowane do lokalnej społeczności (ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży i seniorów), podczas których wykonać można 

bezpłatnie profilaktyczne/kontrolne badania, zasięgnąć porady lekarza, 

dietetyka, psychologa, rehabilitanta. 

 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest ośrodkiem akademickim 

prowadzącym działalność naukowo-badawczą. Zapewnia studentom 

medycyny, pielęgniarstwa oraz młodym lekarzom i personelowi 

pielęgniarskiemu możliwość nowoczesnego szkolenia i nieustannego 

podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, ucząc przede wszystkim 

indywidualnego podejścia do chorego, ale także wskazując na przydatność 

nowych technologii we współczesnej diagnostyce i leczeniu. 

 Drodzy Pacjenci to dla Was każdego dnia wspólnymi siłami 

znakomitego Zespołu lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych 

i administracyjnych realizujemy misję Szpitala: „Jesteśmy aby ratować, 

nowocześnie leczyć i dawać nadzieję”. 
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Drodzy Rodzice, 
 

Niezależnie od tego, w jakim 

wieku jest Wasze dziecko i jaką ma 

diagnozę, pojawiają się w Was 

(Rodzicach) trudne uczucia 

(rozgoryczenie, żal i poczucie 

niesprawiedliwości), do których 

macie prawo. Jednak 

najtrudniejszym uczuciem, z którym przychodzi Wam się zmierzyć jest 

lęk o życie dziecka. Pamiętajcie, że stan psychiczny opiekunów wpływa 

na dziecko, które ma niezwykłą zdolność odczytywania stanu 

emocjonalnego rodziców (opiekunów). Dlatego tak ważne jest abyście 

Wy osiągnęli wewnętrzny spokój i optymizm w stosunku do naszego 

zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego. 

 

Fakt, że wybraliście nasz szpital jest dla nas istotnym 

wyróżnieniem. Dlatego swoim zaangażowaniem i zrozumieniem 

postaramy się aby pobyt w naszym oddziale był dla Państwa dziecka jak 

najmniej stresogenny, a ból towarzyszący większości procedurom 

medycznym ograniczony do minimum. Procedury wykonujemy 

profesjonalnie i delikatnie, z zachowaniem najwyższych standardów 

opieki nad pacjentem. 

 

Chcąc Państwu ułatwić pobyt w szpitalu i przybliżyć  organizację 

pracy na naszym oddziale, przygotowaliśmy informator, w którym 

znajdziecie państwo szereg informacji na temat m.in. przyjęć chorych 

na Oddział, wizyt lekarskich, wykonywanych podczas pobytu badań 

i zabiegów oraz wiele innych ważnych i przydatnych wiadomości. 
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Zespół Oddziału Chirurgii Naczyniowej I Endowaskularnej: 
 
 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Personel lekarski 

 

 dr n. med. Joanna Śliwka 

 dr n. med. Adam Grzybowski 

 dr n. med. Marcin Garbacz 

 dr n. med. Anna Obersztyn-Zawiślan  

 dr n. med. Jarosław Rycaj 

 dr n. med. Arkadiusz Wierzyk 

 

dr n. med. Szymon Pawlak 
Koordynator Oddziału,        

kardiochirurg 
 

mgr Bożena Dwulit 
Pielęgniarka Oddziałowa, 
specjalista pielęgniarstwa 

pediatrycznego 
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Poradnik pacjenta 

Przyjęcie na Oddział 

1. Przyjęcia na Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca 

i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci prowadzone 

są na Izbie Przyjęć (parter, wejście od ul. Jagiellońskiej), zgodnie 

z harmonogramem, między godziną 08.00 a 14.00. 

2. Przy przyjęciu pacjent powinien mieć ze sobą skierowanie (lub kod 

eskierowania) od lekarza kierującego na diagnostykę i leczenie 

w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a także ważny 

dokument ubezpieczeniowy, dowód osobisty, dokumentację 

lekarską poświadczającą dotychczasowe leczenie. 

3. Z Izby Przyjęć pacjenci kierowani są na Oddział (parter), gdzie 

mają przygotowane miejsca. 

4. Na oddziale znajduje się sejf, w którym można przechować rzeczy 

wartościowe. 

5. Na czas hospitalizacji, istnieje możliwość pozostawienia okrycia 

wierzchniego oraz rzeczy osobistych w depozycie szpitalnym. 

6. Szpital jest w pełni przystosowany do przyjmowania pacjentów: 

 Niepełnosprawnych,  

 mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się 

z otoczeniem z powodu 

dysfunkcji narządów 

słuchu bądź mowy. Szpital 

wskazał pracownika 

posługującego się biegle 

językiem migowym oraz 

podpisał umowę z Polskim 

Związkiem Głuchych 

Oddział Śląski z siedzibą w 

Katowicach, ul. Pod 

Młynem 1B. 
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 Wizyty lekarskie  

 Wizyta lekarska z Koordynatorem/Zastępcą Koordynatora odby-
wają się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 12:00. 

 Wizyty w dni wolne od pracy prowadzi lekarz dyżurny rano ok 
godziny 10:00 

 

 

Informacje o wykonywanych zabiegach 
i badaniach 
 

O terminie zabiegu lub badania 

wymagającego pisemnej zgody 

pacjenta informuje lekarz prowadzący 

salę lub lekarz dyżurny. 

Lekarz przed powyższym zabiegiem lub badaniem omawia 

z pacjentem korzyści płynące z przeprowadzenia tego zabiegu lub 

badania jak również ewentualne następstwa jego zaniechania. 

Omawia także ryzyko wystąpienia możliwych powikłań dających 

i niedających się przewidzieć. Pacjent otrzymuje na piśmie 

opracowaną informację o zabiegu lub badaniu. 

Zabiegi wykonywane są planowo w poniedziałki, wtorki 

i czwartki.  Zabiegi zaczynają się od godziny 08.00. 

Przed planowanym zabiegiem Rodzice/Opiekunowie dziecka powinni: 

 utrzymywać dziecko na czczo od godziny ustalonej przez lekarza, 

 dokonać toalety całego ciała dziecka 

 pisemnie wyrazić zgodę na zabieg operacyjny/badanie 

 ubrać dziecko w bieliznę zabiegową/czystą piżamę przygotowaną 

 przez personel, 

 współpracować z personelem medycznym przy przygotowaniu do 

zabiegu, 

 usunąć biżuterię dziecku, zmyć paznokcie (jeżeli są pomalowane) 

oraz makijaż. 
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Pobieranie badań laboratoryjnych 

1. Pobieranie krwi do badań diagnostycznych - w godzinach od 07:00 

do 09:00. 

2. Badania dodatkowe pobierane są na bieżąco, jeśli wymaga tego 

stan zdrowia chorego, po wcześniejszym poinformowaniu 

i uzyskaniu zgody pacjenta/rodzica pacjenta na ich wykonanie. 

3. O odpowiednim przygotowaniu się do badań pacjent jest zawsze 

wcześniej informowany przez personel Oddziału. 

 

Podawanie leków 

 1 x dziennie. Godziny podania: 14:00 

 2 x dziennie. Godziny podania: 08:00-20:00 

 3 x dziennie. Godziny podania: 06:00-14:00-22:00 

 4 x dziennie. Godziny podania: 06:00-12:00-18:00-24:00 

 6 x dziennie. Godziny podania: 02:00-06:00-10:00-14:00-18:00-

22:00 

 

Leki dożylne, domięśniowe i podskórne podawane są o godzinie 

06:00, 08:00, 12:00, 14:00, 18:00, 20:00, 22:00 a także w zależności 

od zaleceń lekarza. 

Leki podawane mogą być także w innych godzinach zgodnie 

z zaleceniem lekarza, jeżeli wymaga tego stan pacjenta. 

Jeśli Twoje dziecko przyjmuje jakiekolwiek leki zabierz je ze sobą 

na Oddział. Nie wszystkie leki lub mleka (dla noworodków lub 

niemowląt) znajdują się w naszej aptece. 

Zabierz dla starszych dzieci ulubioną zabawkę, a jego pobyt 

w naszym Oddziale na pewno będzie milszy 
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Opatrunki 

 Opatrunki ran zabiegowych oraz ran przy wkłuciach zmieniane 

są pomiędzy godziną 09:00 a 12:00 oraz dodatkowo, jeśli wymaga 

tego stan pacjenta. 

 
Informacje o stanie zdrowia 
 

 Pacjentowi lub upoważnionym osobom przez pacjenta lub jego 

przedstawiciela ustawowego informacji o stanie zdrowia udziela:  

 Ordynator Oddziału  

 Lekarz prowadzący  

 Lekarz dyżurny 
 

Informacje w zakresie związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę 

opieką pielęgnacyjną udziela:  

 Pielęgniarka Oddziałowa 

 Pielęgniarka dyżurna 
 

Informacji w zakresie sprawowanej opieki rehabilitacyjnej udziela:  

 Kierownik Pracowni Rehabilitacji  

 Personel Pracowni Rehabilitacji 
 

Psycholog udziela informacji w zakresie sprawowanej opieki 
psychologicznej, a dietetyk w zakresie żywienia dziecka. 

W każdej chwili możecie Państwo porozmawiać z personelem 

medycznym szpitala o swoich problemach. Zachęcamy do podzielenia 

się z nami swoimi wątpliwościami – warto rozmawiać, aby wyjaśnić 

wszystkie nurtujące Państwa obawy, aby dowiedzieć się, jak sobie 

radzić w codziennym życiu po wypisie, będąc już w domu.  

Po wypisie otrzymacie Państwo przygotowane przez nasz zespół 

ulotki edukacyjne, w których przedstawione zostały najważniejsze 

zasady postępowania i zalecenia prozdrowotne, omówione podczas 

pobytu w Oddziale. 
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Prawa i obowiązki pacjenta 

 

Zależy nam na wzajemnej życzliwości, dlatego między innymi 

przy przyjęciu do Szpitala otrzymacie Państwo na Izbie Przyjęć Kartę 

Praw i obowiązków Pacjenta, w której są opisane prawa pacjenta. 

Jesteśmy także zobligowani zwrócić uwagę na obowiązki, których 

powinien przestrzegać każdy pacjent.  

W każdym oddziale dostępna jest także Ustawa o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wyciąg z regulaminu 

organizacyjnego. 

Ufamy, że po zapoznaniu się z ich treścią łatwiej będzie się nam 

porozumieć w podstawowych kwestiach dotyczących pobytu Państwa 

w szpitalu.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pacjent ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Zgodnie 

z obowiązującymi zasadami, w naszym Ośrodku pacjent ubezpieczony 

nie ponosi kosztów leczenia. Koszty te, w całym jego przebiegu 

ambulatoryjnym i szpitalnym, pokrywa Twoje ubezpieczenie. 
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W naszym Szpitalu działa Komisja ds. Etyki, powołana w celu 

optymalizacji współpracy między Pacjentami a personelem Szpitala. 

Zachęcamy do rozmów na temat spraw budzących u Państwa 

wątpliwości natury etycznej. Państwa uwagi, spostrzeżenia czy 

sugestie są dla nas ważne. Komisja działa w oparciu o wiedzę 

i doświadczenia zespołu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

Odwiedziny  
 

Odwiedziny pacjentów odbywają się na salach chorych codzien-

nie, bez ograniczeń czasowych. Jednak ze względu na organizację 

pracy oddziału prosimy, aby miały miejsce: 

 10:00 – 20:00 na Oddziale, 

 11:00 – 12:00 lub 16:00 – 18:00 na sali IOM. 

Prosimy także Państwa abyście podczas odwiedzin mieli 

na uwadze samopoczucie oraz prawo do odpoczynku i spokoju innych 

chorych. 

W sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjentów lub 

innym ważnym względem Ordynator Oddziału, lekarz prowadzący lub 

lekarz dyżurny może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny. 

 
Odwiedziny w trakcie covid-19 
 

W przypadku osób odwiedzających, którzy są niezaszczepieni 

przeciw COVID–19, które nie uzyskały negatywnego wyniku testu 

w kierunku SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 o możliwości odwiedzenia pacjenta decyduje Koordynator 

Oddziału.  

Zasady reżimu sanitarnego podczas odwiedzin pacjentów 

dorosłych: 

 Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo maksymalnie 1 osoba. 

 Na recepcji odwiedzający zobowiązany jest wypełnić listę 

kontrolną – oświadczenie osoby odwiedzającej (F14/PS/PSJ/07) 

stanowiącą załącznik do procedury pt.: „Prawa i obowiązki 

pacjenta” – nr PS/PSJ/07, którą następnie wypełnioną, przekazuje 

personelowi medycznemu w Oddziale, gdzie hospitalizowany jest 

odwiedzany pacjent. 

 Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. 

kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła). 

 Odwiedziny nie przekraczają 15 minut. 
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 Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk 

preparatem na bazie min. 60% alkoholu, niezwłocznie po wejściu 

do Szpitala, a następnie Oddziału. 

 Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej 

usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Szpitala. 

 Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania 

rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu. 

 Osoba odwiedzająca powinna bezpośrednio skierować się do 

odwiedzanego pacjenta, a po zakończeniu wizyty jak najszybciej 

opuścić teren Szpitala. 

 Należy unikać gromadzenia się osób odwiedzających w jednym 

miejscu i ograniczyć możliwość kontaktu osób odwiedzających 

z innymi osobami poza odwiedzanym pacjentem. 

 W czasie wizyty zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m 

pomiędzy osobą odwiedzająca a odwiedzanym pacjentem 

(i innymi osobami przebywającymi w Szpitalu) oraz unikanie przez 

osobę odwiedzającą bliskiego kontaktu z pacjentem twarzą 

w twarz. 

 Nie jest wskazane wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy 

odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą. 

 
 
Odwiedziny pacjentów małoletnich przebywających na oddziałach 

szpitalnych w okresie epidemii COVID – 19.  
 

1. Rodzic/opiekun może zawsze przebywać razem z dzieckiem 

na Oddziale pediatrycznym (ogólnym, specjalistycznym), także 

wtedy kiedy u dziecka wykluczono rozpoznanie zakażenia COVID-

19 albo jest podejrzenie COVID-19 albo dziecko ma rozpoznane 

zakażenie COVID-19. 

2. Przy dziecku powinien przebywać jeden zdrowy opiekun (nie 

mający objawów infekcji). W sytuacji kiedy obydwoje rodzice 

są zakażeni (SARS-CoV-2), zostaje opiekun w dobrym stanie 
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ogólnym, niewymagający ze względu na swój stan zdrowia 

hospitalizacji, jeśli obydwoje wymagają leczenia szpitalnego, mogą 

wskazać opiekuna zastępczego lub opiekę zapewnia personel 

medyczny Oddziału. 

3. Lekarz/pielęgniarka informują rodzica/opiekuna (zgoda pobrana 

przy przyjęciu lub przez telefon) o: 

 zakazie opuszczania sali chorych (dotyczy wszystkich dzieci 

hospitalizowanych w szpitalu w czasie epidemii), 

 zasadach izolacji, 

 ryzyku zakażenia od własnego dziecka, 

 sposobie kontaktu (najlepiej telefonicznym) z personelem. 

 w czasie hospitalizacji Szpital zapewnia środki czystości 

i pieluchy. 

 
 
Zasady funkcjonowania Oddziału w trakcie pandemii 

 

1. Dziecko i rodzic/opiekun po przyjęciu zostają poddani badaniu 

w kierunku COVID-19. 

2. Podczas oczekiwania na wynik badania dziecko i rodzic/opiekun 

przebywają w sali (izolatce) – w tym czasie nie mogą wychodzić 

na Oddział. 

3. Dzieci do 12 roku życia przebywają na oddziale z jednym 

rodzicem/opiekunem (niemożliwa jest rotacja rodziców/opiekunów). 

4. W trakcie pobytu na terenie oddziału dziecko oraz 

rodziców/opiekunów obowiązuje zakaz wychodzenia poza teren 

szpitala, jednak istnieje możliwość przekazania potrzebnych rzeczy 

osobistych w warunkach bezkontaktowych (przedmioty wnoszone 

na oddział powinny zostać zdezynfekowane przeznaczonymi do tego 

celu chusteczkami). 

5. Należy zwrócić szczególną uwagę na częste mycie i dezynfekcję rąk. 

6. Dzieci powyżej 12 roku życia oraz rodziców/opiekunów obowiązuje 

nakaz noszenia maseczek. 
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Program edukacji zdrowotnej – także dla rodzin naszych pacjentów 

Właściwe leczenie to 

rozłożony w czasie proces, 

którego sukces zależy od 

wiedzy i zaangażowania całego 

zespołu terapeutycznego, ale 

również od ścisłej współpracy 

pacjenta.  

W czasie pobytu w szpitalu personel medyczny prowadzi szeroką 

edukację zdrowotną mającą na celu przygotowanie chorego jak i jego 

rodziny do sprawowania samoopieki i samopielęgnacji już w domu, 

poza szpitalem.   

 Edukacja zdrowotna odbywa się w formie pogadanek, 

instruktażu i dobierana jest odpowiednio do Państwa potrzeb 

zdrowotnych. Tematyka obejmuje m.in.: 

 Zalecenia u dzieci po zabiegach Kardiochirurgicznych 

 Życie dziecka ze stymulatorem lub kardiowerterem- 

defibrylatorem /ICD/ 

 Nieinwazyjne zamknięcie wady wrodzonej  

 Życie dziecka z wadą wrodzoną serca 

 Napady hipoksemiczne 

 Zaburzenia rytmu serca u dzieci 

 Kilka zasad zdrowego stylu życia 

Otrzymacie Państwo od naszego personelu medycznego 

wskazówki dotyczące dalszego leczenia i rehabilitacji. W razie 

potrzeby działaniami edukacyjnymi obejmujemy również Państwa 

rodziny.  

 Czas i miejsce edukacji dobierany jest indywidualnie do potrzeb 

pacjenta i aktualnych możliwości Oddziału. 

Przygotowaliśmy dla Państwa również pisemne materiały 

edukacyjne, które otrzymuje pacjent w dniu wypisu. 
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Komunikacja z otoczeniem zewnętrznym 

Dla utrzymania kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym ma 
Pan/Pani możliwość odbierania rozmów telefonicznych w salach 
chorych poprzez telefon bezprzewodowy. 

 
Numer telefonu w Oddziale: 32 4793 539 
 
Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych 

powinno odbywać się w sposób nie stwarzający uciążliwości dla 
innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej. 
 
 
 Opieka duszpasterska  

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu zapewnia dostęp 

do opieki duszpasterskiej każdego wyznania. Wykaz kontaktów 

dostępny jest na tablicach informacyjnych. Prośbę o kontakt można 

skierować do pielęgniarki oddziałowej lub dyżurnej.  

Ponadto kaplica szpitalna znajduje się w budynku A i B 
na parterze. Modlitwa w kaplicy jest możliwa przez całą dobę. 
W każdą sobotę o godzinie 19:00 na kanale 39 można obejrzeć 
transmisję mszy świętej, sprawowanej w kaplicy szpitala.  

Opiekę duszpasterską sprawuje Ksiądz Kapelan Szpitala. Ksiądz 
odwiedza chorych codziennie między godziną 07:00 - 10:00; w tym 
czasie istnieje możliwość przyjęcia sakramentu pokuty i komunii 
świętej. 
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 Żywienie 

 
Dietetyk dostępny jest na Oddziale od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 07:00 do 14:35. 

Posiłki podawane są w następujących godzinach: 

 śniadanie w godzinach od 07:30 do 09:00, 

 obiad w godzinach od 12:30 do 14:00, 

 podwieczorek w godzinach od 15:00 do 15:30, 

 kolacja w godzinach od 17:15 do 18:00. 

 

 Dodatkowe posiłki dostarczane z zewnątrz przez Rodzinę muszą 

być przygotowane zgodnie z wytycznymi zalecanej diety. W razie 

wątpliwości dotyczącej menu należy zwrócić się po poradę do 

dietetyka. 

 

Prywatne produkty spożywcze pacjentów mogą być 

przechowywane w wydzielonej do tego celu lodówce w kuchni 

oddziałowej. W momencie przyjęcia na Oddział każdy pacjent zostaje 

poinformowany gdzie znajduje się lodówka i w jaki sposób powinien 

przechowywać swoją żywność (zapakowana, podpisana nazwiskiem, 

posiadająca datę ważności). 

 

W obrębie naszego Oddziału znajduje się KUCHNIA MLECZNA 

wyposażona w lodówkę, gdzie matki karmiące naturalnie mają 

możliwość odciągnięcia pokarmu i jego przechowywania (butelka 

powinna być opisana nazwiskiem dziecka, datą i godziną odciągnięcia 

pokarmu). 

 

Dysponujemy sterylnymi butelkami i smoczkami jednorazowego 

użytku (posiadającymi odpowiedni atest). 
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Restauracja/sklepik    

Oprócz posiłków otrzymywanych w ramach hospitalizacji, 

istnieje możliwość skorzystania z oferty Restauracji znajdującej się 

w budynku B (parter – hol główny szpitala) oraz sklepiku w budynku A 

i B (parter hol główny). 

 

Restauracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 

07:00 – 18:00, a w soboty i niedziele - 09:00 - 16:00. Posiłki można 

zamawiać osobiście lub telefonicznie pod numerem 32 37 33 756. 

Rodzaj dodatkowego wyżywienia zamawianego w restauracji 

musi być uzgodniony z lekarzem lub pielęgniarką.  

 

Sklepik szpitalny w budynku A czynny jest od poniedziałku 

do piątku w godzinach 07:00-20:00, w soboty 07:00-18:00, niedziele 

i święta 12:00-18:00. Sklepik szpitalny w budynku B czynny jest od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Można w nich zrobić 

drobne zakupy spożywcze, zaopatrzyć się w podstawowe środki 

higieniczne oraz prasę codzienną i kolorową.  

 

Szanowni Państwo, 

Troszczymy się jak w dobrej rodzinie o zagwarantowanie 

Państwu jak najlepszego pobytu w naszym Oddziale, szpitalu 

i szybkiego powrotu do domu i aktywnego życia.  

 

 

Przechowywanie rzeczy osobistych 
 

Na Izbie Przyjęć i oddziale znajduje się sejf, w którym można 

przechować rzeczy wartościowe (zalecane rozwiązanie). Na czas 

hospitalizacji istnieje także możliwość pozostawienia okrycia 

wierzchniego oraz rzeczy osobistych w depozycie szpitalnym. 
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Wypisy chorych i powrót do domu 

Wypisy chorych odbywają się pomiędzy godziną 13:00 - 15:00 

Mamy jednak świadomość, że możecie Państwo mieć dodatkowe, 

szczególne życzenia ze względu na konieczność dostosowania się 

do godzin pracy czy innych zajęć Państwa bliskich, którzy Wam 

pomogą w transporcie do domu. W takiej sytuacji możliwy jest także 

wypis w godzinach późniejszych: otrzymacie Państwo dokumentację 

i wypis oraz będziecie mogli przebywać Państwo w szpitalu dłużej, 

aż do umówionej z bliskimi godziny. Proszę jednak, ze względów 

organizacyjnych, o poinformowanie o tym fakcie pielęgniarkę, 

podając orientacyjną godzinę opuszczenia szpitala. Oczywiście 

w czasie tego przedłużonego pobytu nadal możecie Państwo 

skorzystać z posiłku i wszystkich pomieszczeń Szpitala. 

 

Troszczymy się jak w dobrej rodzinie o zagwarantowanie 

Państwu jak najlepszego pobytu w naszym Oddziale, szpitalu 

i szybkiego powrotu do domu i aktywnego życia. 

 

O planowanym wypisie lekarz poinformuje Państwa 

odpowiednio wcześniej; lekarz przygotuje kartę informacyjną 

z przebiegu leczenia wraz z dalszymi zaleceniami lekarskimi 
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Dodatkowe informacje 

1. Zachęcamy Państwa do rozmów i pytań na temat zdrowego trybu 

życia, pielęgnacji, odpowiedniej diety – nasze pielęgniarki, 

dietetyk, rehabilitanci, psycholog chętnie odpowiedzą na Państwa 

pytania, wątpliwości i doradzą. 

2. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące dalszego  

leczenia po wypisie ze  szpitala, prosimy o kontakt z lekarzem 

prowadzącym Państwa podczas pobytu w szpitalu. 

3. W trakcie hospitalizacji prosimy o nie zakładanie jednocześnie 

bielizny osobistej i piżamy/dresu oraz zdejmowanie skarpet 

na noc. 

4. Uruchomienie pacjentów po operacjach brzusznych wymaga 

wcześniejszego zaopatrzenia się w pas brzuszny. Zasad stosowania 

pasa brzusznego nauczy Państwa personel pielęgniarski. 

5. Mając na uwadze Państwa komfort, aby jak najbardziej 

uprzyjemnić Państwa pobyt w naszym szpitalu, wyposażyliśmy 

pokoje chorych w telewizory. Dostęp do telewizji jest bezpłatny; 

zachęcamy do skorzystania z kanału 39 – edukacyjnego kanału 

SCCS, na którym prezentowane są filmy i materiały informacyjno-

edukacyjne, przygotowane przez nasz zespół. 

6. Ze względu na dobro innych chorych prosimy, w miarę możliwości, 

o wyłączenie lub ściszenie teleodbiorników o godzinie 22:00 (cisza 

nocna).  
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mgr Agnieszka Klim 

Pracownik Socjalny, 
Koordynator ds. Dostępności  

dla osób ze szczególnymi potrzebami  

Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 
 

      

 

Pracownik socjalny w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

dba o zabezpieczenie zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych 

pacjenta. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa pacjentowi oraz jego 

rodzinie, udziela merytorycznego wsparcia w trudnych sytuacjach 

życiowych.  

Dodatkowo współpracuje z lekarzem, pielęgniarką, psychologiem 

w celu całościowego podejścia do problemów zdrowotnych pacjenta 

w kontekście uwarunkowań społeczno-opiekuńczych. 

Pracownik socjalny służy pacjentowi wsparciem dotyczącym 

możliwości uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, dofinansowania 

do sprzętu rehabilitacyjnego czy likwidacji barier architektonicznych. 

W sytuacjach tego wymagających występuje w imieniu pacjenta 

do ośrodków pomocy społecznej w celu objęcia świadczeniami 

w ramach ustawy o pomocy społecznej. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19.07.2019 r. dotyczącą zapewniania 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Śląskie Centrum 

Chorób Serca w Zabrzu wyznaczyło koordynatora ds. dostępności dla 

osób ze szczególnymi potrzebami. Do zadań koordynatora należy 

przede wszystkim udzielanie wsparcia wyżej wymienionej grupie osób 

w dostępie do usług medycznych w zakresie pracy Śląskiego Centrum 

Chorób Serca oraz tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy 

dostępności SCCS w Zabrzu dla osób ze szczególnymi potrzebami 
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dr n. med. Katarzyna Rojewska  

Specjalista Psycholog Kliniczny 
Psychoterapeuta 

Śląskiego Centrum Chorób Serca 
w Zabrzu 

 

Drodzy opiekunowie, 
 

Choroba przewlekła dziecka może pociągać za sobą deprywację 

jego potrzeb rozwojowych jak np. potrzeba: bezpieczeństwa, 

niezależności, uznania i aktywności. Do czynników szczególnie 

obciążających psychikę dziecka chorego somatycznie zalicza się lęk, 

ból i ograniczenie aktywności. 
 

Dziecko chore ma mniejszą odporność układu nerwowego, jego 

równowaga psychiczna w niekorzystnych warunkach ulega 

zachwianiu, a reakcja emocjonalna może być gwałtowna i silna. 

Dodatkowo, niezaspokojenie potrzeb rozwojowych dziecka ma 

ujemny wpływ na jego dobre samopoczucie, co może sprawiać, 

że odporność jego organizmu obniży się utrudniając proces 

zdrowienia i rekonwalescencji. 
 

Sama hospitalizacja jest uznana za poważny czynnik stresujący 

zarówno dla dziecka jak i jego rodziny.  
 

Pobyt dziecka w szpitalu to dla rodzica sytuacja utraty bycia 

jedynym i wystarczającym opiekunem dziecka. Biorąc to pod uwagę 

i przede wszystkim mając na względzie dobrostan naszych pacjentów 

(rozumianych jako dziecko i jego opiekunowie) w naszym oddziale 

zapewniamy im stałą opiekę psychologiczną. W szczególności dotyczy 

to pacjentów długotrwale hospitalizowanych.  
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Pomoc ta jest świadczona przez specjalistę psychologa 

klinicznego w następujących formach: 

 

 wsparcie psychologiczne dziecka i rodziców w procesie adaptacji 

do hospitalizacji, zwłaszcza przed i po zabiegach transplantacji 

serca jak i w sytuacji mechanicznego wspomagania krążenia 

u dziecka, 

 oddziaływania terapeutyczne stabilizujące nastrój oraz 

usprawniające, 

 strategie radzenia sobie ze stresem i bólem, 

 stymulacja rozwoju dziecka oraz przeciwdziałanie deprywacji jego 

 potrzeb rozwojowych,  

 psychologiczna diagnoza kliniczna i stały monitoring procesów 

poznawczych dziecka (pamięć, uwaga, koncentracja, spostrzeganie 

itd.)oraz w razie konieczności podejmowanie działań z zakresu 

rehabilitacji neuropsychologicznej, 

 interwencje psychologiczne w sytuacjach kryzysowych (np. 

sytuacja zagrożenia życia dziecka), 

 grupa wsparcia dla rodziców dzieci u których zastosowano 

mechaniczne wspomaganie krążenia. 
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W czasie wzrostu i dojrzewania dziecka 

prawidłowo skomponowana dieta ma 

zasadnicze znaczenie, gdyż w tym okresie zapotrzebowanie 

na składniki odżywcze oraz witaminy i składniki mineralne jest bardzo 

duże w stosunku do masy ciała dziecka. Niedobory żywieniowe mogą 

rzutować na zdrowie dziecka w przyszłości. 

Jednocześnie dużym zagrożeniem jest nadmierna podaż energii, 

gdyż wpływa ona na rozwój nadwagi oraz otyłości. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na żywienie dziecka w czasie 

1000 pierwszych dni jego życia, ponieważ jest to kluczowy czas dla 

wzrostu i rozwoju organizmu. Właśnie w tym czasie dziecko 

przechodzi przez tzw. krytyczne okresy wczesnego rozwoju. Wszelkie 

niedobory lub nadmiary składników pokarmowych w tym okresie 

mogą negatywnie wpływać na optymalny rozwój dziecka. 

Ze względu na różnice w potrzebach żywieniowych niemowląt, 

małych dzieci oraz dzieci starszych w zależności od wieku, stanu 

odżywienia oraz rodzaju wrodzonej wady serca i sposobu jej leczenia 

należy pamiętać o indywidualnym podejściu do całokształtu sposobu 

żywienia dziecka. 

Pacjenci przebywający na naszym Oddziale otrzymują cztery 

podstawowe posiłki we wskazanych godzinach. Dieta dostosowana 

jest do indywidualnych potrzeb, stanu zdrowia oraz wieku pacjenta. 

W przypadku zalecenia zmiany diety pacjent edukowany jest przez 

dietetyka w zakresie danej diety oraz otrzymuje materiały edukacyjne 

(broszury) opracowane przez zespół dietetyków SCCS w Zabrzu 
 

mgr Ewelina Romanowska 
Dietetyk Kliniczny,  

Spec. dietetyki pediatrycznej 

Śląskiego Centrum Chorób Serca 

w Zabrzu 
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mgr Mariusz Stachowiak 

 
Specjalista fizjoterapii 

Kierownik Pracowni Rehabilitacji 
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

  
 

Szanowni Państwo, 

Drodzy Pacjenci, 

 

Szpitalna fizjoterapia rozpoczyna się w pierwszych dobach 

po zabiegu transplantacji płuc. Program rehabilitacji polega 

na kontrolowanym zwiększeniu aktywności fizycznej chorego oraz jak 

najszybszemu usamodzielnieniu się pacjenta. Dzięki wysoko 

wykwalifikowanemu zespołowi fizjoterapeutów, których opieką 

zostają objęci wszyscy mali pacjenci, możliwy będzie szybki ich 

powrót do codziennej aktywności.  

Rehabilitacja na Oddziale Kardiochirurgii, Transplantacji Serca 

i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci skupia się na terapii 

oddechowej, uruchomieniu pacjenta oraz wzmocnieniu aparatu 

ruchowego i układu mięśniowego. 

Podczas pobytu na oddziale przygotujemy małego pacjenta 

do samodzielności po wyjściu ze szpitala oraz nauczymy bezpiecznego 

i kontrolowanego podejmowania wysiłku fizycznego. Mogą Państwo 

liczyć na fachową wiedzę opartą o światowe oraz polskie standardy 

fizjoterapii. 
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mgr Tomasz Zygmunt - 
 

Pedagoterapeuta,  
Masażysta dyplomowany 

Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 
 

 

Drodzy pacjenci,  

Dobroczynny wpływ masażu na ciało 
człowieka odkryto już ponad 3000 lat p.n.e. Dopiero na przełomie XIX 
i XX wieku z pewną nieśmiałością tę nieocenioną metodę 
współlecznictwa zaczęto wprowadzać i popularyzować w oddziałach 
szpitalnych. W naszej klinice każdy potrzebujący pacjent 
(od niemowląt aż do najstarszych pacjentów) może liczyć na pomoc 
wykwalifikowanego masażysty i terapeuty w jednej osobie. 

Masaż jako środek terapeutyczny ma za zadanie pobudzać nasze 

mięśnie, poprawiać ich ujędrnienie i wzmocnienie, co umożliwia 

lepszy przepływ krwi i limfy. W pełni profesjonalny i dobrze dobrany 

masaż ma nieoceniony wpływ na układ oddechowy, krążenia 

i nerwowy. To metoda leczenia psychosomatycznego jest integralną 

częścią zespołu leczącego na oddziałach klinicznych. 

To nieoceniona metoda współlecznictwa przed, jak i po 

skomplikowanych zabiegach kardiochirurgicznych oraz na oddziałach 

zabiegowych.  

Indywidualnie opracowany program zabiegów masażu pozwala 

na osiągnięcie jak najlepszych wyników, które pozwolą choremu 

na szybsze wyzdrowienie. 

Jako magister pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją służę 

pomocą dla najmłodszych pacjentów kliniki (terapia zajęciowa) jak 

i dla nieco starszych jako wykwalifikowany promotor zdrowia 

w dalszym procesie leczenia. 
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Badanie ankietowe „Jakość opieki medycznej i warunków 
pobytu w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu” 

 
Szanowni Państwo,  
 

Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat jakości opieki 
i pobytu w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W tym celu 
przygotowaliśmy anonimową ankietę, do której wypełnienia 
serdecznie Państwa zachęcamy. Państwa uwagi, opinie są 
skrupulatnie analizowane przez cały zespół SCCS w Zabrzu, pozwalają 
nam na bieżąco reagować i stale poprawiać jakość świadczonych przez 
nas usług.  

 
Wierzymy, że zostając ambasadorem będziecie reprezentować 

nas, leczących i szpital takim, jakim on jest: przyjaznym dla ludzi, 
nowoczesnym i bardzo profesjonalnym.  

Dziękujemy Państwu za wybór naszego Ośrodka, za okazane 
nam zaufanie.  

 
 
 

Z życzeniami zdrowia i pomyślności,  
  
W imieniu zespołu SCCS w Zabrzu 
 
 

 
 
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala 

Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu  
 
 

 
 
 
mgr Monika Parys 

Naczelna Pielęgniarka Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu  
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Ważne numery telefonów  

 

Sekretariat       32 47 93 473 

Dyżurka lekarska     32 47 93 540 

Dyżurka Pielęgniarska     32 47 93 539 

Oddział Intensywnego Nadzoru   32 47 93 541 
 

 

Dojazd do szpitala: 

Z dworca autobusowego i kolejowego w Zabrzu: 

 autobusami linii: 15, 81, 83, 86, 156, 617, 720. 

Samochodem:  

 DK 88 od strony Opola i Bytomia; A4 od strony Krakowa  

i Wrocławia,  A1 od strony Warszawy, Łodzi i Gorzyczek. 

 

Możliwość skorzystania z ogólnodostępnych, całodobowych, 

strzeżonych parkingów: 

1. przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 20-22 (5,00 zł/doba), 

2. przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 1 (pierwsza godz. – 4,00 zł, druga 

godz. – 2,00 zł, trzecia godzina – do 24 h – 2,00zł). 

 
Taxi Kopernik: 32 271 68 68, Taxi West: 32 378 28 2 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



31 

 

 
Kompleks Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

 
  

Budynek A, rok 1984 Budynek B, rok 2011 

  

Budynek C, rok 2015 Budynek D, rok 2013 

  

Budynek E, rok 2015 Budynek A plus, rok 2021 

 


