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Początki lecznictwa szpitalnego w Chrzanowie datuje 

się na rok 1933, stąd w 2013r.  
nasz Szpital obchodził 80-lecie swojego powstania.  

W nowych budynkach Szpital funkcjonuje  
od 1998 r.  

Szpital ma charakter specjalistyczny.  
Jest największym, najbardziej nowoczesnym 

szpitalem  w Zachodniej Małopolsce z szeroką bazą 
diagnostyczno-zabiegową  
i zapleczem logistycznym,  

zapewniającym pacjentom wysoki standard usług 
medycznych. 

 



• Szpital zabezpiecza medycznie przede wszystkim populację z terenu Powiatu 
Chrzanowskiego (ok. 130 tys. mieszkańców), a także mieszkańców Małopolski 
Zachodniej oraz ludność napływową z całej Polski i UE - z uwagi na zabezpieczenie 
medyczne autostrady A4. 

• Rocznie w szpitalu leczonych jest około 40 tys. pacjentów. W poradniach 
specjalistycznych udzielanych jest ok. 60 tys. porad rocznie. Ponadto, przeprowadza 
się ok. 10 tys. dializ rocznie, około 40 tys. badań diagnostycznych, w tym prawie  
6 tys. badań TK i 3 tys. badań endoskopowych. 

• Pogotowie Ratunkowe realizuje ok. 9 tys. zgłoszeń do nagłych zachorowań  
i wypadków. 
 



Szpital Powiatowy w Chrzanowie dysponuje 448 łóżkami na 18 oddziałach 
szpitalnych, w tym 20 łóżeczkami noworodkowymi, 18 specjalistycznymi poradniami 
przyszpitalnymi, zakładami diagnostycznymi, zakładem rehabilitacyjnym, ośrodkami 
leczenia dziennego  i domowego (stacja dializ, chemioterapia ambulatoryjna  
i jednodniowa, dzienny oddział psychiatryczny, zespół leczenia środowiskowego/ 
domowego, tlenoterapia domowa) oraz podstawową opieką zdrowotną. W ramach 
systemu ratownictwa medycznego w szpitalu funkcjonuje szpitalny oddział 
ratunkowy oraz zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego. Szpital został 
zakwalifikowany do II bardziej specjalistycznego, poziomu sieci szpitali. 

 



Szpital świadczy usługi medyczne w następujących rodzajach świadczeń 
zdrowotnych: 

• Leczenie szpitalne; 
• Programy lekowe (leczenie stwardnienia rozsianego, ciężkiej astmy alergicznej, 

choroby Gaucher'a, niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, 
wtórnej  nadczynności przytarczyc u pacjentów dializowanych, w tym   leczenie 
Parykalcytolem); 

• Chemioterapia (prowadzona w trybie hospitalizacji, leczenia jednego dnia oraz 
ambulatoryjnie); 

• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (porady specjalistyczne); 
• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (diagnostyka: TK, badania endoskopowe); 
• Rehabilitacja medyczna (prowadzona w trybie hospitalizacji oraz ambulatoryjnie); 
• Psychiatria (prowadzona w trybie stacjonarnym, dziennym, ambulatoryjnie oraz  

w warunkach  domowych); 
• Ratownictwo medyczne; 
• Świadczenia odrębnie kontraktowane (dializy, tlenoterapia domowa); 
• Podstawowa opieka zdrowotna; 
• Programy profilaktyczne. 

 



W strukturze Szpitala funkcjonują następujące oddziały: miejsca do specjalizacji 
1.Szpitalny Oddział Ratunkowy                         2 miejsca 
2.Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii   5 miejsc 
3.Oddział Chirurgii Ogólnej                               4 miejsca 
4.Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej      2 miejsca 
5.Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej    6 miejsc 
6.Oddział Położniczo – Ginekologiczny              4 miejsca 
7.Oddział Urologiczny                                         2 miejsca 
8.Oddział Kardiologiczny                      6 miejsc   +   5 miejsc z interny 
9.Oddział Chorób Wewnętrznych  i Geriatrii       9 miejsc  
10.Oddział Nefrologiczny i Chorób Wewnętrznych ze Stacja Dializ 6 miejsca interna 
11.Oddział Chorób Płuc i Chemioterapii               3 miejsca 
12.Oddział Neurologiczny                                     3 miejsca 
13.Oddział Udarowy  
14.Oddział Pediatryczny                                        3 miejsca                       
15.Oddział Neonatologiczny               
16.Oddział Rehabilitacyjny Ogólny                       2 miejsca    
17.Oddział Rehabilitacji Neurologicznej  
18.Oddział Psychiatryczny        2 miejsca + 2 miejsca konsultacyjna 

 



 Szpital Powiatowy w Chrzanowie realizuje zadania z zakresu przygotowania osób  
do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód 
medyczny, które obejmują:  
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE 
• Spośród 18 oddziałów, 16 posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji i staży 

lekarskich w następujących dziedzinach: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia 
ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, choroby wewnętrzne, choroby płuc, 
kardiologia, neurologia, położnictwo i ginekologia, rehabilitacja medyczna, medycyna 
ratunkowa, urologia oraz psychiatria.  

• Ogółem Szpital dysponuje 75 miejscami specjalizacyjnymi i 36 miejscami stażowymi.  
• Posiadamy wolne miejsca  specjalizacyjne w liczbie 35 z następujących dziedzin: chirurgia 

ogólna, choroby płuc, choroby wewnętrzne, kardiologia, medycyna ratunkowa, neurologia, 
położnictwo i ginekologia, rehabilitacja medyczna, pediatria, psychiatria, urologia. 

• Dyrekcja stawiając na rozwój Szpitala chętnie nawiązuje współpracę ze specjalistami  
z ośrodków klinicznych celem zwiększanie zakresów realizowanych w szpitalu procedur. 

  
  

 

 



    

  
1/ Szpital wielospecjalistyczny – możliwość weryfikacji 
Swojego postepowania ze specjalistami 
 
2/ od początku możliwość kształcenia i uzyskanie 
dużej samodzielności w praktycznym leczeniu. 
 
3/ życzliwa atmosfera 
 
4/ pełny przekrój życiowej medycyny – tu nabywa się 
doświadczenia ew. potem dalej  
 

 



Oddziału Kardiologii w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie 

4. III A stopień referencyjny 
 
  Nadzór nad łóżkami monitorowanymi 
 -8  łóżek monitorowanych 
 -23 łóżka ,,zwykłe” 
 
 Pracownia echokardiograficzna 
            - UKG (TTE, TEE)  
  -  USG 
                - badania przepływowe doplera 
 
  Pracownia elektrofizjologii i elektrokardiologii 
 -holtery ekg+RR 
 -kontrole PM, ICD, CRT-D 
 -stymulacja p/przełykowa 
 Gabinet zabiegowy 
 -4-5 pielęgniarek 



Oddziału Kardiologii w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie 

Zapewniamy : 
1/  możliwość kształcenia i rozwoju każdej pielęgniarki 
2/  partnerska atmosferę  lekarsko – pielęgniarska !! 
3/  Stawiamy na młodość  i profesjonalizm 
4/  Łączy nas pasja do kardiologii 

 



Oddziału Kardiologii w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie 
Zapewniamy : 
1/  możliwość kształcenia i rozwoju każdej pielęgniarki 
2/  partnerska atmosferę  lekarsko – pielęgniarska !! 
3/  Stawiamy na młodość  i profesjonalizm 
4/  Medycynę i kardiologię traktujemy jak przygodę 
5/  Realizujemy programy leczenia komplaksowego KOS zawał 

 Rozpoczynanie nowych procedur  -  ZABIEGI 
           ablacje , implantacje urządzeń   



Oddziału Kardiologii w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie 



Strategia rozwoju Oddziału Kardiologii w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie 

6. Obecne miejsce oddziału  
• http://rankingi.wprost.pl/szpitale 
•   

• 2 miejsce w Ostrych Zespołach Wieńcowych 
• 8 w ilości zabiegów hemodynamiki 
• 25 miejsce w ablacjach z wykorzystaniem systemu 

elektroanatomicznego 
• 30 miejsce jako oddział hemodynamiki 
• 31 miejsce jako elektrokardiologia 
• 37 miejsce w ilości wszczepionych kardiowerterów 

defibrylatorów, 
• 37 miejsce jako w ilości zabiegów kardiologicznych 
• 38 miejsce jako oddział kardiologii 
• 40 miejsce pod względem implantacji 

kardiostymulatorów serca  
 

Chrzanów 

http://rankingi.wprost.pl/szpitale


 
Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej: 
 
 
spośród wielu wykonywanych zabiegów, których zakres zwiększa się 
co roku, warto wymienić: operacje choroby zwyrodnieniowej stawu 
biodrowego i kolanowego z zastosowaniem najnowszych typów 
endoprotez, w tym endoprotez krótko trzpieniowych z artykulacją 
ceramiczną, implantowanych również z małoinwazyjnych dostępów 
chirurgicznych (MIS), artroskopie stawu kolanowego z 
rekonstrukcjami uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego 
(ACL), artroskopie stawu skokowego i barkowego. Następnie, 
zespolenia złożonych złamań  
i zaburzeń zrostu kości długich z wykorzystaniem rekonstrukcyjnych 
blokowanych gwoździ śródszpikowych oraz najnowszych metod 
stabilizacji za pomocą płyt stabilnych kątowo (typu LCP). Zespolenia 
złamań z użyciem stabilizatorów zewnętrznych oraz szerokie 
spektrum operacji korekcyjnych w zakresie paluchów koślawych 
(m.in. osteotomie SCARF z użyciem tytanowych implantów) czy 
dobrze rozwiniętą chirurgię ręki.  
W ostatnim czasie znacznie zmniejszono kolejki oczekujących  
na zabiegi endoprotezo plastyki. 
Na oddziale prowadzona jest indywidualna, dobrana do potrzeb 
pacjenta rehabilitacja.  
Po leczeniu w oddziale pacjent kontynuuje leczenie w poradni 
urazowo-ortopedycznej.  

 

 



 

Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy  
 
ściśle współpracują ze sobą. W Oddziale Udarowym prowadzona jest kompleksowa 
diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, a w 
szczególności nagłych udarów mózgu krwotocznych i niedokrwiennych. Oddział 
Neurologiczny realizuje programy lekowe w zakresie leczenia stwardnienia rozsianego 
oraz spastyczności kończyn dolnych po udarze toksyną botulinową typu A.  
Program udarowy interwencyjnego leczenia  

 
W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym  

 
rozwijane są nowoczesne techniki operacyjne - zarówno ilość jak i stopień skomplikowania 
zabiegów endoskopowych. Po takich zabiegach, pobyt pacjentek operowanych jest krótki. 
Coraz bardziej rozwija się zakres zabiegów uroginekologicznych oraz operacji zaburzeń 
statyki narządu rodnego, zabiegów onkologicznych. 
Komplaksowa opiaka i leczenie kobiety ciężarnej KOC  

 



 

Oddział Chirurgii ogólnej i onkologicznej 
 

 
 

  
O. pediatryczny                       O. wewnętrzny gastrologia 
i noworodkowy 

 



Oddział Chorób Płuc i Chemioterapii,  
 

który prowadzi diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego, chorób 
nowotworowych (w ramach pakietu onkologicznego)  

i ogólno internistycznych, realizuje świadczenia w zakresie nieinwazyjnej wentylacji 
mechanicznej i tlenoterapii domowej. Dodatkowo, oddział realizuje program lekowy – 

leczenie ciężkiej astmy alergicznej oraz idiopatycznego zapalenia płuc. Atutem oddziału 
jest wykwalifikowany, doświadczony zespół lekarski i pielęgniarski oraz nowoczesna 

aparatura medyczna. 
Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy aparaturę, w tym videobronchoskopy, USG 
transbronchialne. W oddziale istnieje możliwość wdrożenia szybkiej diagnostyki  
i wykonania następujących badań: spirometria, badanie pojemności dyfuzyjnej CO, 
bronchofiberoskopii z pobieraniem materiału do badań histologicznych i cytologicznych, 
w tym biopsji przezoskrzelowej, USG wewnątrzoskrzelowego (EBUS), biopsji 
cienkoigłowych narządów powierzchownych i głębokich pod kontrolą USG.  

 



Pion Rehabilitacyjny: 
Ogólnoustrojowa , neurologiczna  kardiologiczna  

Szpital rozwija kompleksową opiekę rehabilitacyjną.  W skład pionu rehabilitacyjnego wchodzą: 
Oddział Rehabilitacyjny Ogólny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Zakład Rehabilitacji, Ośrodek 
Rehabilitacji Dziennej, Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej, Zespół Rehabilitacji 
Domowej. Od 2018 r. Szpital rozpoczął prowadzenie nowej działalności w zakresie rehabilitacji  
w Ośrodku Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dziennej i w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej 
Dziennej. Rozpoczęto realizację kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego  
(KOS-ZAWAł). 
 

Świadczenia Psychiatryczne: 
  

Szpital stara się również rozwijać kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami  
i chorobami psychicznymi poprzez tworzenie struktury funkcjonalnej dla tych pacjentów.  
W Szpitalu funkcjonuje: Oddział Psychiatryczny, Oddział Dzienny Psychiatryczny (ogólny), 
Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego). 

 



 
Misją Szpitala Powiatowego w Chrzanowie jest: "Skutecznie leczyć, otoczyć opieką, natchnąć 
nadzieją", którą Dyrekcja Szpitala stara się skrupulatnie realizować podnosząc stale jakość 
leczenia. Szpital wdraża nowoczesne standardy postępowania lekarskiego, pielęgniarskiego, 
diagnostycznego i rehabilitacyjnego wraz z postępem medycznym. Potwierdzeniem jakości 
udzielanych świadczeń zdrowotnych są posiadane certyfikaty jakości: 
• status Szpitala Akredytowanego oraz certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO (ISO 

9001:2008; OHSAS 18001:2007;. ISO 14001 – system zarządzania środowiskiem, oraz 
ISO/IEC 27001 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji.)  

• Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest uczestnikiem niezależnych zewnątrz laboratoryjnych 
programów kontroli jakości badań prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości 
w Łodzi, Labquality, Riqas, POLMICRO, uzyskując corocznie certyfikaty potwierdzające 
wysoką jakość badań.  
 

 



Zapraszam wszystkich zainteresowanych ciekawą pracą  

i doskonaleniem swojego osobistego rozwoju zawodowego  

do odwiedzenia naszego Szpitala  

i  zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy 



    

1/  tel. 32 624 7006, Pani Jolanta Zapała 
 
Poziom wynagrodzenia młodych pracowników medycznych oraz 
ew benefity 
 
2/ wynagrodzenie zgodnie  z Ustawą o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych  
w podmiotach leczniczych, karty multisport; 
 
Ewentualne dodatkowe korzyści jakie jednostka może 
zaoferować studentowi (np. stypendia)  
 
3/  nagrody, dofinansowanie szkoleń; 
 
 
 

 



 
 

   prelegent  : Jacek Nowak 

Dziękuje za uwagę  ! 

ZAPRASZAMY   DO   CHRZANOWA 
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