
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Cieszynie



Dane ogólne ZZOZ w Cieszynie

W strukturze Szpitala Śląskiego funkcjonują:

23 oddziały (z pododdziałami) leczenia stacjonarnego i dziennego, oddział 

kardiologii zamiejscowy GCM, stacja dializ, blok operacyjny, centralna 

sterylizacja.

W skład Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Cieszynie wchodzi:

1.Szpital Śląski w Cieszynie,

2.Centrum Zdrowia Psychicznego

3.Zespół poradni i pracowni Szpitala Śląskiego,

4.Przychodnia rejonowa w Skoczowie,

5.Przychodnia rejonowa w Ustroniu.

W 2018 r. ZZOZ w Cieszynie uzyskał po raz trzeci akredytację 

Ministra Zdrowia (certyfikat nr 2018/16), z wynikiem 86%.

Pierwsza akredytacja z 2011 r. zakończyła się wynikiem 81%.



Personel ZZOZ w Cieszynie

Personel szpitala:

•237 lekarzy, w tym 20 z tytułem doktora nauk medycznych,

2 z tytułem dr hab.n.med., 36 rezydentów, 3 stażystów,

•366 pielęgniarek i położnych, w tym 137 pielęgniarek 

z wykształceniem wyższym, 1 z tytułem dr n.med., 116 z ukończoną 

specjalizacją, 50 położnych, w tym 16 z wykształceniem wyższym, 

9 ze specjalizacją

•25 fizjoterapeutów, w tym 20 z wykształceniem wyższym, 

1 w trakcie specjalizacji

Od 2014 roku 101 pracowników cieszyńskiego szpitala uzyskało 

specjalizacje, w tym 23 lekarzy i 78 pielęgniarki.

W trakcie specjalizacji jest 38 lekarzy,  

1 fizjoterapeuta.



Dane ogólne ZZOZ w Cieszynie

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy z regionu, 

w tym:

• mieszkańcy powiatu i powiatów ościennych,

• turyści (około 400 000 rocznie), 

• pacjenci szpitali uzdrowiskowych (około 3 500 

miejsc, całorocznie obłożonych),

• uczestnicy ruchu tranzytowego przez teren 

powiatu.



Liczba ludności na 1 osobę 

personelu medycznego

„Ochrona zdrowia w województwie śląskim 2014 – powiaty”, Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, UW, Katowice, 

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdznnsoz/Ochrona_zdrowia_2014_powiaty.html
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„Ochrona zdrowia w województwie śląskim 2014 – powiaty”, Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, UW, Katowice,
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Statystyka ZZOZ w Cieszynie
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Statystyka ZZOZ w Cieszynie

Przelotowość – liczba leczonych na 1 łóżko w latach 2010 – 2018

ZZOZ w Cieszynie pełni dyżur całodobowo, pozostałe szpitale, poza PAKS, nie przyjmują pacjentów 

w wypadkach nagłych

* dane dla szpitali powiatowych i wojewódzkich w województwie śląskim (szpitale specjalistyczne i ogólne)
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Statystyka ZZOZ w Cieszynie

Wskaźnik wykorzystania łóżka szpitalnego w latach 2010 – 2018 

w ZZOZ w Cieszynie

*

* dane dla szpitali powiatowych i wojewódzkich w województwie śląskim (szpitale specjalistyczne i ogólne)
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Statystyka ZZOZ w Cieszynie

Średni czas pobytu pacjenta w ZZOZ w Cieszynie, w latach 2010 

– 2018, bez oddziałów rehabilitacyjnego i psychiatrycznego

*

* dane dla szpitali powiatowych i wojewódzkich w województwie śląskim (szpitale specjalistyczne i ogólne)
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Dane ogólne ZZOZ w Cieszynie

Działalność medyczna jest prowadzona w budynkach: 

A, B, D, E, F.

Teren o powierzchni 8,7421 ha, 

w tym zabytkowy park 

przyszpitalny

Własność: Powiat Cieszyński, 

nieruchomość użytkowana 

nieodpłatnie, na podstawie aktu 

notarialnego



BUDOWA LĄDOWISKA 

WYNIESIONEGO WRAZ 

Z MODERNIZACJĄ 

I DOPOSAŻENIEM SZPITALNEGO 

ODDZIAŁU RATUNKOWEGO





Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie 

szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. Nr 237, poz.1420):

Ust. 7 Oddział posiada całodobowe lotnisko, zlokalizowane w takiej 

odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się 

w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa 

specjalistycznych środków transportu sanitarnego.

Ust. 8 W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań, o których 

mowa w ust.7, oddział posiada całodobowe lądowisko, zlokalizowane 

w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują 

się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa 

specjalistycznych środków transportu sanitarnego.



W przypadku braku możliwości technicznych spełnienia 

wymagań określonych w ust. 7 lub 8 dopuszcza się odległość 

oddziału od lotniska lub lądowiska większą niż określona w ust. 7 lub 

8 pod warunkiem, że oddział zabezpieczy specjalistyczny środek 

transportu sanitarnego, a czas trwania transportu osób, które 

znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego do oddziału nie 

przekroczy 5 minut, licząc od momentu przekazania pacjenta przez 

lotniczy zespół ratownictwa medycznego do specjalistycznego 

środka transportu sanitarnego.



W 2013 r. Dyrekcja ZZOZ w Cieszynie spotkała się z ówczesnym Burmistrzem 

Miasta Cieszyna, Panem Mieczysławem Szczurkiem, w sprawie budowy 

wspólnego lądowiska na potrzeby miasta i szpitala. Pan Burmistrz 

poinformował, że zlecił firmie AFS Kraków opracowanie analizy operacyjnej 

„Studium lokalizacji lądowiska dla śmigłowców na terenie miasta Cieszyna”.

W 2015 r. stanowisko Burmistrza Miasta Cieszyn objął Pan Ryszard Macura

i Dyrekcja ZZOZ w Cieszynie wystąpiła z pismem w powyższej sprawie. 

Urząd Miejski w Cieszynie udzielił odpowiedzi, że Miasto Cieszyn nie jest 

zainteresowane wspólną budową lądowiska oraz, 

że wskazane w opracowaniu przez firmę ASF Kraków lokalizacje terenu 

wymagają wielu zmian administracyjnych, co bardzo wydłuży proces. Ponadto 

proces zamiany działek bądź ich przekształceń musi być poprzedzony analizą 

czy na terenie ZZOZ w Cieszynie nie da się wybudować lądowiska.



Informacja o możliwości skorzystania z dofinansowania projektu 

budowy lądowiska – październik 2015 r.

Składanie wniosków o dofinansowanie – do 31.03.2016 r.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania – 22.09.2016 r.



Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na 

potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie wraz z doposażeniem 

oddziału

POIS.09.01.00-00-0072/16

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia



Brak lądowiska do dnia 31.12.2020 r. oznacza niespełnienie wymogu 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia:

- utrata kontraktu na Szpitalny Oddział Ratunkowy,

- usunięcie ZZOZ w Cieszynie z „Sieci Szpitali”,

- istotne ograniczenie zakresu udzielanych świadczeń, redukcja ilości 

oddziałów szpitalnych, redukcja zatrudnienia



Skutki  rezygnacji z realizacji projektu:

- brak wykonania w całości nakazu PPSP – kwota ok. 3,5 mln zł

- zwrot wydanych środków (z odsetkami jak od zaległości podatkowych) na pokrycie zakupów 

zrealizowanych w zadaniu 2 (zakup aparatu RTG, USG, wyposażenie Sali Intensywnego Nadzoru) –

kwota ok. 1,8 mln zł,

- zwrot wydanych środków (z odsetkami jak od zaległości podatkowych) na pokrycie zakupów 

zrealizowanych z dodatkowego konkursu w ramach działania 9.1 POIŚ – Modernizacja SOR – kwota 

ok. 1,2 mln zł,

- zerwanie współpracy z Ministerstwem Zdrowia – negatywna rekomendacja dla przyszłych 

inwestycji,

- ok. 2 mln zł koszt realizacji lądowiska naziemnego w przypadku budowy w innej lokalizacji 

(szacunek ten nie uwzględnia kosztów zakupu działki, opracowania dokumentacji projektowej, 

wykonania wszystkich koniecznych ekspertyz, uzgodnień, pozwoleń oraz kosztów zapewnienia 

specjalistycznego transportu pacjenta z lądowiska do SOR, a także kosztów utrzymania lądowiska 

w lokalizacji oddalonej od terenu ZZOZ w Cieszynie.

Wg kosztorysu inwestorskiego koszt budowy samego lądowiska wyniesionego to ok. 5,7 mln zł, 

a pozyskane środki z MZ to kwota 3,1 mln zł.



Dodatkowe korzyści z budowy lądowiska wyniesionego:

- pełne zabezpieczenie budynku Pawilonu Łóżkowego (budynek wysoki) 

pod kątem p.poż.,

- naprawa wraz z odmalowaniem komina (po dawnej spalarni odpadów),

- szybki i bezpieczny transport pacjenta wymagającego natychmiastowej 

pomocy medycznej.



Aparatura medyczna
Rentgen



Nowy aparat RTG
Szpitalny oddział ratunkowy



Nowy aparat USG
Szpitalny oddział ratunkowy



Doposażenie sali wstępnego intensywnego 
nadzoru anestezjologicznego
Szpitalny oddział ratunkowy



Lp. Rodzaj decyzji/opinii Data złożenia 
wniosku

Data uzyskania 
decyzji

1 Dokument potwierdzający możliwość wykorzystania terenu na cele lądowiska, wydany przez 

Burmistrza Miasta Cieszyna, Przygotowanie Karty Inwestycji Przedsięwzięcia 

30.06.2015

2

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ)

poprzedzona:

• Opinią sanitarną Powiatowego Inspektora sanitarnego

• Opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

• Postanowieniem Burmistrza braku konieczności raportu oddziaływania na środowisko

24.11.2015

02.12.2015

30.11.2015

04.01.2016

07.12.2015

17.12.2015

28.12.2015

3 Opinia dot. projektu lądowiska wydana przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (SP ZOZ LPR)
21.12.2015 29.12.2015

4 Decyzja Starosty Cieszyńskiego o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 28.01.2016 04.03.2016

5

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (LICP)

wraz z:

• Opinią Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

• Opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

12.02.2016
24.02.2016

24.03.2016
10.03.2016

6

Decyzja o pozwoleniu na budowę (PnB)

Poprzedzona: - wykonaniem analizy wytrzymałościowej konstrukcji budynku wraz z oceną

możliwości zabudowy lądowiska dla helikopterów na dachu budynku.

- wykonaniem projektu budowlanego wraz z ekspertyzą techniczną.

25.03.2016 04.07.2016



Lp. Etapy realizacji projektu Data

1 Decyzja o przyznaniu dofinansowania 22.09.2016

2 Podpisanie umowy o dofinasowanie 14.11.2016

3 Przygotowywanie dokumentacji przetargowej 14.11.2016 – do dnia

ogłoszenia

4 Kontrola Straży Pożarnej grudzień 2016 

5 Korekta dokumentacji technicznej dot. budowy lądowiska grudzień 2016 do dnia

ogłoszenia przetargu

6 Kontrola ex-ante dokumentacji przetargowej luty - kwiecień 2017

7 Ogłoszenie postępowania na Dostawę sprzętu medycznego, łóżek oraz aparatu USG i aparatu RTG

do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP 80/17 

04-03-2017
rozstrzygnięto

8 Ogłoszenie postępowania na Budowę lądowiska wyniesionego dla śmigłowców na dachu Pawilonu

Łóżkowego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP 333/17 

06-04-2017

unieważniono w dn.

01.06.2017

9 Ogłoszenie postępowania na Budowę lądowiska wyniesionego dla śmigłowców na dachu Pawilonu

Łóżkowego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP 782/17 

05-06-2017



W wyniku kontroli Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzonej w grudniu 2016 r. ZZOZ w Cieszynie został 

zobligowany wykonaniem dodatkowych remontów dostosowawczych do 

wymagań ochrony pożarowej budynku wysokiego nie ujętych w projekcie 

budowy lądowiska a wymaganych wcześniej wydanymi (od roku 2002) 

nakazami.

W związku z tym, ZZOZ w Cieszynie przygotował wg formuły „zaprojektuj 

i wybuduj” wykonanie następujących zakresów prac:



Zadanie nr 1. 
Wydzielenie dźwigu towarowo-osobowego D3, od korytarzy drzwiami przeciwpożarowymi o odp. 

ogniowej EI 60, na wszystkich kondygnacjach budynku.

Nowo zamontowane drzwi pożarowe wraz ze ścianką o właściwej odporności pożarowej. 



Zadanie nr 2. 

Wydzielenie klatki ewakuacyjnej KE w poziomie wszystkich kondygnacji drzwiami przeciwpożarowymi 

o odp. ogniowej EI 60.

Po lewej drzwi dotychczasowe (bezklasowe), po prawej - drzwi o odpowiedniej odporności pożarowej 
(wraz z systemem kontroli dostępu). 



Zadanie nr 3.

Wydzielenie magazynków oddziałowych, brudowników oraz innych magazynów 

i pomieszczeń technicznych od korytarzy drzwiami przeciwpożarowymi 

o odp. ogniowej EI 30, na kondygnacjach i w miejscach zaznaczonych na szkicach sytuacyjnych 

kondygnacji.

Nowe drzwi także o odpowiedniej klasie na oddziale leczniczym



Zadanie nr 4.

Wydzielenie pożarowe wnęk elektrycznych (szachtów) w poziomie kondygnacji nadziemnych od 

korytarzy drzwiami o odporności ogniowej EI 30, na kondygnacjach 

i w miejscach zaznaczonych na szkicach sytuacyjnych kondygnacji.

Nowe drzwi z wymurowaniem o odpowiedniej klasie odporności pożarowej 



Zadanie nr 5.

Uszczelnienie przejść pionów instalacji elektrycznych przez stropy poprzez wykonanie 

certyfikowanych przepustów pożarowych o odpowiedniej odporności ogniowej,

we wszystkich miejscach gdzie występują.

Przepust kablowy zabezpieczony



Zadanie nr 6.
Wykonanie nowej pompowni (hydroforowni) przeciwpożarowej oraz uzupełnienie istniejącej instalacji 

wodnej w zawory pierwszeństwa. 

Nowy zestaw hydroforowy – pompownia pożarowa



Zadanie nr 7.
Wymiana obu pionów hydrantowych w holach dźwigów D4, D5 przy klatce K 2 wraz 
z wyposażeniem ich w nowe hydranty H25 z wężem półsztywnym o dł. 30 mb. wraz 

z segmentem na gaśnicę oraz w zawory hydrantowe H52.

Nowe piony, hydrant i zawory hydrantowe



Zadanie nr 8.
Dostosowanie (wymiana) systemu oświetlenia ewakuacyjnego budynku do aktualnych wymogów, 

demontaż dotychczasowych urządzeń

Lampa LED kierunkowa



Zadanie nr 9.
Wykonanie nowego systemu oddymiania w klatce ewakuacyjnej (KE), demontaż dotychczasowych 

urządzeń.

Główny element nowego systemu zapobiegającego zadymieniu kl. K3 – wentylator napowietrzający



Zadanie nr 10.
Dostosowanie istniejących drzwi komunikacji poziomej wewnątrz oddziałów do wymogu 

automatycznego rozwierania wg założonego algorytmu SAP (alarmu pożarowego na kondygnacji).

Elementy systemu kontroli dostępu







Drzwi wydzielające klatki schodowe K1 i K2



Drzwi wydzielające przedsionki windowe 



ZZOZ w Cieszynie rozpoczął w lipcu 2018 r. budowę lądowiska 

wyniesionego na dachu Pawilonu Łóżkowego. Inwestycję wykonuje firma 

Energo – Bud z Gliwic. Koszt inwestycji to 7 640 910,87 zł brutto. 

Lokalizacja ta spełnia techniczne warunki Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia. Inne proponowane na terenie miasta Cieszyn lokalizacje nie 

spełniały wymagań Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia.



Modernizacja i doposażenie                           

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego



Modernizacja i doposażenie                           

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego



Modernizacja i doposażenie                           

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego



Modernizacja i doposażenie                           

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego



Inwestycja 

„Budowa instalacji fotowoltaicznej 

o mocy 137,1 kWp

w Szpitalu Śląskim w Cieszynie”



ZZOZ w Cieszynie złożył w kwietniu 2017 r. wniosek na dofinansowanie 
projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-109/16 dla Działania 
4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii –

RIT Subregionu Południowego.
W dniu 23.11.2017 r. projekt o nr WND-RPSL.04.01.02-24-0381/17-002 pn. 

„Instalacja systemu fotowoltaicznego w ZZOZ w Cieszynie” został wybrany do 
dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu. Dofinansowanie wynosi 

85% wartości inwestycji. Pozostałe 15% to wkład własny, z czego 10 % to wkład 
organu tworzącego tj. Powiatu Cieszyńskiego.

Wniosek w całości został przygotowany przez pracowników ZZOZ w Cieszynie. 
W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 15 marca 2018 r. 

ZZOZ w Cieszynie podpisał umowę na wykonanie instalacji z firmą PRO – ECO 
Sp. z o.o. z Gdyni. Instalacja została wykonana, a jej odbiór nastąpił w dniu 

27.11.2018 r. 







Instalacja fotowoltaiczna o mocy 137,1 kWp, złożona jest z:

457 szt. modułów fotowoltaicznych, 5 szt. inwerterów (falowników) oraz dodatkowej infrastruktury 

technicznej takiej jak: rozdzielnia główna dla instalacji, rozłączniki bezpiecznikowe, 

zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i nadprądowe, okablowanie, wyłącznik główny, układ 

pomiarowy, układ uziemienia instalacji wraz z instalacją odgromową.

Instalacja została podzielona na III generatory fotowoltaiczne:

Generator fotowoltaiczny I – Dach Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego:

305 szt. modułów o łącznej mocy 91,5 kWp zamontowanych na odpowiedniej konstrukcji wsporczej,

3 szt. inwerterów (falowniki – model SE 27.6K) Solar Edge.

Generator fotowoltaiczny II – Elewacja Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego

48 szt. modułów o łącznej mocy 14,4 kWp

1 szt. inwerter (falownik – model TLC 15K) Zeversolar.

Generator fotowoltaiczny III – Elewacja Pawilonu Łóżkowego

104 szt. modułów o łącznej mocy 31,2 kWp

1 szt. inwerter (falownik – model Pro 33K) Zeversolar.





Koszt inwestycji wyniósł 711 999,33 zł.

Dzięki inwestycji rachunki za energię elektryczną 
dla ZZOZ w Cieszynie 

będą niższe o kwotę około 50 000,00 zł rocznie.



Poczta pneumatyczna

W ramach konkursu ofert na badania diagnostyki laboratoryjnej, 
serologii i mikrobiologii firma Diaklin zobowiązała się dodatkowo 

do wybudowania na własny koszt instalacji poczty 
pneumatycznej obejmującej budynki Pawilonu Diagnostyczno-

Zabiegowego i Pawilonu Łóżkowego.

Zadanie to zostało wykonane i oddane do użytku 
w styczniu 2019 r.

Koszt prac wyniósł 250 000,00 zł.







KOSZTY NAPRAW I REMONTÓW 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WYKONANYCH 

PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE:

2013 r. – 444 875,43 zł

2014 r. – 862 594,57 zł

2015 r. – 860 192,97 zł

2016 r. – 908 823,80 zł

2017 r. – 633 795,79 zł

2018 r. – 495 608,81 zł



KOSZTY NAPRAW, PRZEGLĄDÓW 
I SERWISOWANIA APARATURY MEDYCZNEJ

2013 r. - 985 000,00 zł

2014 r. - 760 717,00 zł

2015 r. - 1 229 105,00 zł

2016 r. - 912 806,00 zł

2017 r. - 1 039 781,00 zł

2018 r. - 832 787,00 zł



ODPADY MEDYCZNE:

- Szpital Śląski wytworzył w 2018 r. 165 925 kg
odpadów medycznych, 13 827 kg miesięcznie,
z czego 3 754 kg to odpady o kodzie 18 01 04

(m. in. pampersy, pieluchomajtki)

- Obecnie koszt utylizacji odpadów
wynosi 3,02 zł brutto/kg

- Utylizacja odpadów medycznych to koszt 

ok. 42 000,00 zł brutto miesięcznie 

(w tym ok. 12 000,00 zł to koszt utylizacji

odpadów o kodzie 18 01 04) 



ODPADY KOMUNALNE:

Koszt wywozu odpadów:

78 278,40 zł rocznie

ZZOZ w Cieszynie dzięki 
zastosowaniu prasy hydraulicznej do 

odpadów zmniejszył ilość 
kontenerów z 11 szt. do 6 szt.,          

co pozwoliło zaoszczędzić rocznie 
kwotę 65 232,00 zł rocznie.



PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

2013 r. – 311 661,00 zł 

2014 r. – 319 447,00 zł

2015 r. – 319 050,00 zł

2016 r. – 333 378,00 zł

2017 r. – 331 815,00 zł

2018 r. – 337 091,00 zł

Łącznie 1 952 442,00 zł



Hospitalizacje odnotowane w ZZOZ w Cieszynie, 

w tym liczba pacjentów przyjętych w SOR 

w latach 2013-2018



Liczba pacjentów przyjętych w SOR, 

w tym liczba pacjentów skierowanych do dalszego leczenia 

w innych oddziałach oraz liczba pacjentów wypisanych z SOR 

w latach 2013-2018



Liczba świadczeń udzielonych w zakresie 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ZZOZ w Cieszynie 

w latach 2013-2018



Liczba świadczeń udzielonych w ramach nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej w ZZOZ w Cieszynie 

w latach 2013-2018



Zaćma bez kolejek w Szpitalu Śląskim

W ostatnich latach zaczęły się zmniejszać kolejki do zabiegu 

usunięcia zaćmy w całej Polsce, także w Szpitalu Śląskim. 

W lipcu 2018 r. wprowadzono nowe zasady kwalifikacji do 

zabiegów operacyjnych. Na zabiegi kieruje się pacjentów 

z upośledzeniem widzenia więcej niż 60%.

Kieruje się również pacjentów u których: 

 zaćma uniemożliwia leczenie innych schorzeń oczu,

 występuje jaskra zamkniętego kąta, 

 występuje duża różnica różnowzroczności powstała w wyniku    

operacji pierwszego oka, 

a także osoby wykonujące zawód kierowcy.



Zaćma bez kolejek w Szpitalu Śląskim

Kolejki do operacji zaćmy sięgają najwyżej 

kilku tygodni lub miesięcy.

W przypadku stanów wymagających pilności zabiegu, 

a wskazania takie zdecydowanie rozszerzono w ostatnich 

wskazaniach NFZ, pacjent może być operowany praktycznie 

z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień.

Pojawiły się również nowe możliwości w zastosowaniu 

soczewek wewnątrzgałkowych. 

NFZ finansuje nie tylko zwykłe soczewki, ale również 

korygujące astygmatyzm przedoperacyjny.   



Akcja informacyjna Szpitala Śląskiego 

dotycząca operacji zaćmy 

Wykład Pro Salute „CO Z TĄ ZAĆMĄ”

Wykład prowadzi dr n. med. Agata Plech

19.02.2019 r. (wtorek) godz. 16.00

sala konferencyjna Szpitala Śląskiego w Cieszynie

BEZPŁATNE BADANIA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPISANIA SIĘ 

NA ZABIEG

27.02.2018 r. w godz. 9.00-16.00 

w  Poradni Okulistycznej w Ustroniu, Pod Skarpą 6

28.02.2019 r. oraz 7.03.2019 r. w godz. 10.00-14.00 

w Oddziale Okulistycznym Szpitala Śląskiego w Cieszynie




