


W Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mogą odbywać praktyki studenci 
takich kierunków jak: 

  - lekarski,  
   - dietetyka,  

   - elektroradiologia,  
   - fizjoterapia, 

  - pielęgniarsteo, 
  - położnictwo, 

  - ratownictwo medyczne, 
 - analityka medyczna 

 
Na mocy podpisanego porozumienia o „ Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”, Szpital 

Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przystąpił do sieci  łączącej 
Collegium  Medicum  UJ. 

W myśl zawartego porozumienia studenci i absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego – 
Collegium Medicum mogą odbywać praktyki i staże studenckie w Naszym Szpitalu. 



 

POSIADAMY WYSOKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL LEKARSKI ORAZ PIELĘGNIARSKI, KTÓRY 

TWORZY ZAPLECZE DYDAKTYCZNE DLA PRZYSZŁYCH MEDYKÓW… 

DYSPONUJEMY SPECJALISTYCZNYM SPRZĘTEM MEDYCZNYM CO ZNACZNIE UŁATWIA 

PRACĘ Z PACJENTAMI. 

PRACA W TUTEJSZYM SZPITALU DAJE DUŻE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ZAWODOWEGO 

ORAZ ZDOBYWANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POD OKIEM DOŚWIADCZONYCH 

SPECJALISTÓW W RÓŻNYCH DZIEDZINACH MEDYCYNY. 

 

 
 



W  NASZYM  SZPITALU  MOŻNA  ODBYĆ  SZKOLENIA 
SPECJALIZACYJNE  W  TAKICH  DZIEDZINACH  JAK: 

- Ortopedia i traumatologia narządu ruchu- 5 miejsc specjalizacyjnych 
- Chirurgia ogólna- 2 miejsca specjalizacyjne, 
- Pediatria- 2 miejsca specjalizacyjne, 
- Anestezjologia i intensywna terapia- 2 miejsca specjalizacyjne, 
- Choroby wewnętrzne- 6 miejsc specjalizacyjnych,  
- Kardiologia- 5 miejsc specjalizacyjnych, 
- Medycyna ratunkowa- 2 miejsca specjalizacyjne, 
- Ginekologia i położnictwo- 3 miejsca specjalizacyjne. 

Od 2020r. będzie możliwość rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego z 
Neonatologii. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W 20 łóżkowym Oddziale Urazowo- 

Ortopedycznym przeprowadzane są 

zabiegi dla pacjentów z urazami 

ortopedycznymi. 

Oddział specjalizuje się w 

artroskopii stawu kolanowego oraz 

barkowego. 

 

 

 
 
Z kolei Oddział Chirurgii Ogólnej 
z Pododdziałem Urologii liczący 36 
łóżek wykonuje zabiegi operacyjne 
z zakresu chirurgii oraz urologii.  
 



 

 

ODDZIAŁ DZIECIĘCY ( PEDIATRYCZNY) OBEJMUJE DIAGNOSTYKĄ  

I LECZENIEM GRUPĘ PACJENTÓW OD OKRESU NOWORODKOWEGO DO 

18 ROKU ŻYCIA. 

ODDZIAŁ DYSPONUJE 16 ŁÓŻKAMI ZRÓŻNICOWANYMI WG POTRZEB 

WIEKOWYCH. 
 



 

6 łóżkowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi 

leczenie pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, z 

ciężkimi obrażeniami wielonarządowymi, niewydolnością oddechową 

i krążeniową, po zabiegach operacyjnych, urazach, zatruciach. 
 

 

Lekarze anestezjolodzy wykonują wszystkie rodzaje 
znieczuleń ogólnych  

i miejscowych, stosując najnowocześniejsze środki i 
techniki znieczulenia. 

 



ODDZIAŁ CHORÓB 
WEWNĘTRZNYCH LICZY 

27 ŁÓŻEK 
Personel oddziału zajmuje 

się diagnostyką  
i leczeniem 

zachowawczym 
pacjentów  

w zakresie wszystkich 
dziedzin chorób 
wewnętrznych. 

 

SZPITALNY ODDZIAŁ 

RATUNKOWY  

jest komórką szpitala, która ma za 

zadanie udzielanie świadczeń 

zdrowotnych całodobowo osobom 

dorosłym i dzieciom w stanie 

nagłego zachorowania lub 

zagrożenia życia. 
 
 



20 ŁÓŻKOWY ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY OFERUJE NOWOCZESNĄ 

DIAGNOSTYKĘ I TERAPIĘ. 

WSPÓŁPRACUJE  Z GRUPĄ CARINT 

Oddział należy do  najnowocześniejszych  w Polsce. Dzięki innowacyjnemu 

wyposażeniu coraz więcej osób decyduje się na  leczenie w Zakopanem. 

W oddziale wykonywane są zabiegi koronarografii, leczenie inwazyjne ostrego 

zawału serca, zabiegi wszczepiania rozruszników, w tym także nowoczesnych 

kardiowerterów defibrylatorów oraz wykonywane są zabiegi ablacji migotania 

przedsionków i ablacji zaburzeń rytmu serca. 



 

Oddział położniczo-ginekologiczny liczący 

27 łóżek prowadzi opiekę nad 

pacjentkami  

w systemie całodobowym. 
  

 
 



Szpital Powiatowy im. dr 

Tytusa Chałubińskiego w 

Zakopanem to nowoczesna 

placówka medyczna, 

posiadająca zarówno 

znakomitą kadrę 

zarządzającą, jak i pełen 

poświęcenia 

wykwalifikowany personel 

medyczny. 

 
 
 
 
Szpital posiada Certyfikat 
Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia 
oraz Centrum Monitorowania Jakości w 
Ochronie Zdrowia 
 

CIEKAWOSTKI… 



 
* Możliwość zakwaterowania pracownikom zamieszkałym poza terenem zakopanego, 

 
• * Wycieczki, bilety do teatru, karnety do aqua parku oraz term 

 
 * Korzystanie ze świadczeń socjalnych mi in. „dofinansowanie do wypoczynku”, 

pożyczki, zapomogi bezzwrotne, dofinansowanie do kolonii,  
 

• * Nieoprocentowane pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej 
 

• * Imprezy integracyjne, 
 

* Spotkania świąteczne 
  

 



Zakopane to jedno 
z najbardziej 

urokliwych miejsc 
w Polsce, chętnie 

wybierane jako cel 
krajowej podróży. 

 
 
 
 

Stolica TATR 
 
 

Przyciągająca klimatem, śniegiem i 
stokami narciarskimi miejscowość jest po 

prostu obowiązkowym punktem do 
odwiedzin dla osób, które nie lubią 

rezygnować z miejskich rozrywek, przy 
jednoczesnym korzystaniu z tego, co 

stworzyła natura. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

KONTAKT TELEFONICZNY  
Z DZIAŁEM KADROWO- 

PŁACOWYM:  
18/20 120 21 w. 278, 272  
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