
  



  

       Opracowanie niniejsze przedstawia metody i kierunki wprowadzonych działań restrukturyzacyjnych podjętych          
z inicjatywy Dyrekcji Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie od lipca 2000 r. do marca 2006 r. 
 Celem restrukturyzacji było i jest poprawienie wyniku finansowego Szpitala i dbanie o jego coraz lepszy wizerunek. 
Strategia restrukturyzacji została oparta na wnikliwej obserwacji zewnętrznych i wewnętrznych warunków funkcjonowania 
Szpitala oraz zgromadzonych danych i informacji na potrzeby procesów decyzyjnych dotyczących jego działania. 
Dynamiczny charakter podjętych działań restrukturyzacyjnych wyraża się w zmianach jej elementów, a podstawowymi jej 
składowymi są: 

- cele i warunki funkcjonowania Szpitala, 
- charakter rynku, 
- charakter świadczonych usług medycznych, 
-    zmieniające się potrzeby i oczekiwania pacjentów, 
 

           W celu zmniejszenia straty finansowej Szpitala, w omawianym okresie w wyniku przeprowadzonych procedur 
przetargowych przekazano podmiotom zewnętrznym usługi w zakresie: 

- żywienia  (październik 2000 r.), 
- utrzymania czystości ( marzec 2001 r.), 
- dozoru mienia (marzec 2001 r.), 
- prania (maj 2001r.), 
- działalności Zakładu Anatomii Patologicznej (styczeń 2002 r.), 
- Działu Diagnostyki Laboratoryjnej ( lipiec 2005 r.), 
- Pracowni Endoskopowej (wrzesień 2005 r.), 
- obsługi magazynów (październik 2005 r.). 

 
 



  

          Bardzo ważnym i istotnym elementem procesu restrukturyzacji było skupienie działalności medycznej Szpitala          
w jednym kompleksie. W związku z tym w latach 2001 – 2002 przeniesiono Oddziały Neurologii i Dermatologii mieszczące 
się w budynku na os. Młodości 11 do budynków na os. Na Skarpie 66. 
  
 W omawianym okresie zmniejszyła się również ilość łóżek ogólnych w Szpitalu , a zwiększyła ilość łóżek na 
Odcinku Wcześniaków i Noworodków. Ilości te dostosowano do potrzeb lokalnego rynku usług medycznych (wzrastająca 
ilość porodów). 
 
 Skorelowanie wielopłaszczyznowych i zrealizowanych działań zgodnych z przyjętą strategią restrukturyzacji, 
doprowadziło do zdecydowanej poprawy corocznego wyniku finansowego Szpitala im. S. Żeromskiego, tzn. zmniejszenia 
zadłużenia jednostki , co wraz z racjonalnie prowadzoną  polityką  kadrową,  pozwoliło na  znaczne zmniejszenie  
zatrudnienia  w okresie od lipca 2000 r. do marca 2006 r.     

 
Przedstawione powyżej działania restrukturyzacyjne powinny również w przyszłości przynieść wymierne i trwałe 

obniżenie kosztów funkcjonowania Szpitala. 
  

W okresie od lutego 2002 r. do 2005 r. odnotowano również malejącą tendencję ilości zasadnych skarg wnoszonych 
do Rzecznika Praw Pacjenta.  
  
Opisane wyżej  procesy restrukturyzacyjne oraz ich wymierne, korzystne dla Szpitala, skutki obrazują zestawienia                
i wykresy: 
 



  

      Dużym wyzwaniem dla Dyrekcji i pracowników Szpitala jest dalsze prowadzenie racjonalnej restrukturyzacji, co       
w połączeniu, z realnie doszacowanymi kontraktami zawieranymi z NFZ jest gwarancją utrzymania stałej tendencji 
poprawy corocznych wyników finansowych Szpitala i wyższej jakości świadczonych usług medycznych. 
 Realizując ustawę z 15.04.2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zoz-ów, Dyrekcja Szpitala        
w 2005 roku wykonała w pełni tzw. „ustawę 203” wobec wszystkich partycypujących zatrudnionych osób i byłych 
pracowników  

Zrozumienie i akceptacja przez pracowników celu restrukturyzacji, konieczności jej wprowadzenia oraz dalszego 
kontynuowania,  ma bardzo znaczący wpływ na nową, zdecydowanie wyższą jakość usług medycznych świadczonych przez 
Szpital im. S. Żeromskiego oraz  poprawę jego kondycji finansowej. 
 
     Ocenę efektywności funkcjonowania Szpitala można rozpatrywać w różnych płaszczyznach, ale podmiotem wszelkich 
działań jest i powinien być pacjent. Mając to na uwadze Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego                
w Krakowie podjęła i zrealizowała od lipca 2000 r. do marca 2006 r. wiele nowatorskich projektów, rozwiązań, 
modernizacji  i remontów Oddziałów : 

•  Dotacje Urzędu Miasta Krakowa w okresie od lipca  do grudnia 2000 roku (582.000 zł), 

•  remont Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej (582.000 zł),  
 zakup kserokopiarki, 

•  Dotacje Urzędu Miasta Krakowa w 2001 roku ( 265.731 zł ), 

•  zestaw laparoskopowy (62.776 zł), 

•  sterylizator gazowy (137.223 zł), 

•  rurociąg (65.732 zł), 



  

 zakup przyłóżkowego aparatu RTG, 
 zakup respiratora transportowego i defibrylatora, 
 zakup stołu zabiegowego i trzech łóżek reanimacyjnych, 
 zakup aparatu USG i trzech kardiomonitorów, 
 naprawa tomografu komputerowego, 
 utworzenie nowoczesnej Stacji Uzdatniania Powietrza , 
 
W 2001 roku oddano do użytku Zespół Poradni Specjalistycznych w zakresie: 

- Chirurgii Dzieci, 
- Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, 
- Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, 
- Proktologii, 
- Urologii, 
- Kardiologii, 

W 2001 roku utworzono następujące Poradnie Pielęgniarskie: 
- dla osób ze schorzeniami narządów ruchu, 
- dla osób po zabiegach na jelicie grubym ze stomią, 
- dla osób z przewlekłymi schorzeniami urologicznymi, 
- dla osób z atopowym zapaleniem skóry, 
- dla osób ze schorzeniami krążenia i chorobami współistniejącymi, 
- dla chorych na cukrzycę i ich rodzin (jedyna tego typu Poradnia w Krakowie), 
- dla kobiet w okresie laktacji, 

 



  

Dzięki podjętym i skutecznym działaniom managerskim Dyrekcji Szpitala pozyskano ze źródeł leżących poza budżetem 
Urzędu  Miasta Krakowa 2001 roku kwotę 800.000 zł. 

 
 

•  Dotacje Urzędu Miasta Krakowa w 2002 roku ( 825.000 zł), 
 
 uruchomienie pierwszego w Krakowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z tzw. ciepłą kieszenią , 

•  zakup sprzętu medycznego: defibrylatora, lampy do tomografu komputerowego, echokardiografu , ultrasonografu,  
myjni-dezynfektora - dotacja Urzędu Miasta Krakowa,  (825.000zł) 

 wpisanie Szpitala na krajową i europejską listę Szpitali Promujących Zdrowie, 
 wprowadzenie systemu Czynnej Rejestracji Zakażeń Szpitalnych, 
 przyznanie oddziałom Chirurgii Dzieci i Pediatrii certyfikatów „Motylkowe Szpitale dla Dzieci” Fundacji „Porozumienie 

bez Barier”, 
 powołanie Rzecznika Praw Pacjenta, 
 powołanie zespołu ds.Wartościowania Jakości Pracy, 
 

•  Dotacje Urzędu Miasta Krakowa w 2003 roku ( 1.812 500  zł) 
 
 przeniesienie i remont Oddziału Dermatologii, 
 remont Pracowni Bakteriologicznej,   

•  uruchomienie najnowocześniejszej w Krakowie Centralnej Sterylizatorni nominowanej do konkursu 
„Modernizacja Roku 2003’’ - dotacja Urzędu Miasta Krakowa, 

( 300.000 zł ) 



  

•  wyposażenie Centralnej Sterylizatorni  - dotacja Urzędu Miasta Krakowa, 
 przyznanie Szpitalowi pierwszego w Krakowie prestiżowego certyfikatu „SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU” - WHO-

UNICEF, 

•  zakup dwóch repiratorów - dotacja Urzędu Miasta Krakowa, ( 240.000 zł) 

•  modernizacja pierwszego etapu  Traktu Operacyjnego - dotacja Urzędu Miasta Krakowa, (1.272 500 zł ) 

•  Dotacje Urzędu Miasta Krakowa  w 2004 roku  ( 1.520.000  zł) 

•  zakończenie II etapu modernizacji Traktu Operacyjnego - dotacja Urzędu Miasta Krakowa,  (1 500.000 zł) 

•  remont Oddziałów : Obserwacyjno-Zakaźnego Dorosłych i Dzieci , Wewnętrznego III (odcinek  kobiecy), Pomocy 
Doraźnej - dotacja Urzędu Miasta Krakowa,  ( 20.000 zł ) 

 Jubileusz 50-lecia Szpitala z cyklem imprez towarzyszących (między innymi „Biała Sobota”) pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, Profesora Jacka Majchrowskiego. Obchody Jubileuszu zostały w całości 
sfinansowane przez sponsorów, 

 udział Szpitala w ogólnopolskim Programie Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków pod 
patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 uczestnictwo personelu medycznego Szpitala w I i II Krakowskich Dniach Zdrowia, 
 przystąpienie Szpitala do prac w ramach  Forum dla Nowej Huty, 

•  projekt Szpitala pt. „Zakup wyposażenia dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. S.Żeromskiego w 
Krakowie” dotyczący dofinansowania z funduszy ZPORR uzyskał III miejsce w rankingu Urzędu Marszałkowskiego 
woj. Małopolskiego - dotacja Urzędu Miasta Krakowa, 

•  Dotacje Urzędu Miasta Krakowa w 2005 roku  ( 2.700 000 zł ) 



  

•  aplikacja programu pt. ,, Poprawa Jakości  Usług Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego’’ w ramach 
norweskiego mechanizmu finansowego - dotacja Urzędu Miasta Krakowa, 

•  modernizacja sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i sanitariatów w III Oddziale Chorób Wewnętrznych - 
dotacja Urzędu Miasta Krakowa,  ( 25.000 zł ) 

•  wykonanie centralnej wymiennikowni para-woda (wentylacja mechaniczna dla Szpitala) - dotacja Urzędu Miasta 
Krakowa, ( 20.920 zł ) 

•  uruchomienie nowoczesnej centrali telefonicznej systemu Definity przekazanej nieodpłatnie przez Urząd Miasta 
Krakowa , 

•  zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego sfinansowany przez Urząd Miasta Krakowa,  
( 65.000 zł) 

•  montaż nowego,  pięciostopniowego dźwigu osobowego - dotacja Urzędu Miasta Krakowa, ( 180.100 zł ) 

•  zakup ze środków finansowych przekazanych przez Urząd Miasta Krakowa spiralnego tomografu komputerowego,  
( 1.609.941 zł) 

•  sfinansowanie przez Urząd Miasta Krakowa modernizacji odcinka kobiecego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń,  
( 387.000 zł) 

•  zakup pierwszego podstawowego wyposażenia Traktu Operacyjnego - dotacja Urzędu Miasta Krakowa, ( 348.039 zł ) 

•  wykonanie projektów budowlanych dla Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego, Dermatologii, 
Obserwacyjno-Zakaźnego Dorosłych i Dzieci - dotacja Urzędu Miasta Krakowa,  ( 64.000 zł ) 

 poświęcenie przez Jego Ekscelencję Abp. Stanisława Dziwisza  w obecności Prezydenta Miasta Krakowa Profesora 
Jacka Majchrowskiego tablicy pamiątkowej związanej z uhonorowaniem dwóch wielkich lekarzy Szpitala, 



  

 zajęcie przez zespoły reanimacyjne Oddziału Pomocy Doraźnej IV miejsca w Rajdzie Ratownictwa Medycznego i  
III miejsca w Pierwszych Ogólnopolskich Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym, 

 przeszkolenie z inicjatywy Dyrekcji Szpitala  w ostatnich dwóch latach przez personel medyczny Działu Ratownictwa 
Medycznego ok.120 funkcjonariuszy Policji w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i reanimacji 
bezprzyrządowej, 

 zorganizowanie dla mieszkańców Nowej Huty ,,Białej Niedzieli” i ,,Białej Soboty - Błonia Nowohuckie, 

•  Dotacje Urzędu Miasta Krakowa w 2006 roku  ( 5.000 000  zł)  
 

•  zakup płuczki – dezynfektora  dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń ( 30.000 zł) 

•  modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń ( 30.000 zł) 

•  zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego ( 2 200.000 zł) 

•  opracowanie projektu dla Oddziału Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej  ( 50.000 zł) 

•  wyposażenie ze stali nierdzewnej dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń ( 80.000 zł) 

•  wyposażenie dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń ( 160.000 zł )  

•  remont i modernizacja Oddziału Obserwacyjnego – Zakaźnego dla Dorosłych i Dzieci oraz Oddziału Dermatologicznego 
( 750.000 zł) 

•  zakup sprzętu radiologicznego ( 450.000 zł) 

•  zakup dźwigu dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego ( 160.000 zł) 



  

•  remont i modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego ( 840.000 zł) 

•  zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dorosłych i Dzieci oraz Oddziału 
Dermatologicznego ( 250.000 zł) 

 uczestniczenie Oddziału Ginekologiczno – Położniczo - Noworodkowego w realizacji ogólnopolskiego programu  
,,Rodzić po ludzku”. 

 
W okresie od lipca 2000 r. do marca 2006 r. hospitalizowano 144 630 pacjentów, urodziło się 11 390 dzieci i 

udzielono 371 374 porad w ramach poradni specjalistycznych.   
 

Godnym podkreślenia jest fakt że, wszystkie opisane przedsięwzięcia podejmowane z inicjatywy Dyrekcji Szpitala 
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie spotkały się ze zrozumieniem i aprobatą Prezydenta Miasta  Krakowa  
Profesora  Jacka  Majchrowskiego,  Rady  Miasta  Krakowa  i Rady Społecznej Szpitala. Bez znaczącego wsparcia 
finansowego Urzędu Miasta Krakowa realizacja wyżej wymienionych projektów, modernizacji i remontów Oddziałów 
byłaby nie możliwa. 

 Pragmatyzm we wszystkich opisanych i zrealizowanych działaniach  Dyrekcji Szpitala oraz racjonalny management 
są gwarancją stałego podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych. Połączenie powyższych elementów z 
harmonijną współpracą i wsparciem finansowym Urzędu Miasta Krakowa pozwala stworzyć hospitalizowanym pacjentom 
poczucie bezpieczeństwa w szeroko rozumianym kontekście poprzez całodobową, pełnoprofilową diagnostykę i terapię w 
ramach lecznictwa szpitalnego, poradni specjalistycznych i opieki pozaszpitalnej, które dostosowywane są do potrzeb oraz 
oczekiwań pacjentów. 



  

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa, v-ce Dyrektor Wydziału Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Andrzej Bohosiewicz przekazał mamie pierwszego 

dziecka urodzonego w naszym Szpitalu w 2007 roku list gratulacyjny i wyprawkę. 

Dziewczynka o imieniu Oliwia przyszła na świat 1.01.2007 r. o godzinie 0.50. 



  

Tradycyjne spotkanie opłatkowe pracowników Szpitala, które odbyło się 
21.12.2006 r. uświetnili swoją obecnością: v-ce Prezydent Miasta Krakowa 

Elżbieta Lęcznarowicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Paweł Klimowicz, 
Sekretarz Rady Paweł Stańczyk i Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UMK 

Krystyna Kollbek-Myszka. 
Błogosławieństwa udzielił Opat Ojców Cystersów Piotr Chojnacki. 
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WIELKI SUKCES NASZEGO SZPITALA !!!
W czwartej edycji ogólnopolskiej akcji ,,Rodzić po ludzku’’ organizowanej przez Fundację 

,,Rodzić po ludzku’’, której Prezesem jest Pani Anna Otffinowska - patronem medialnym była 
redakcja Gazety Wyborczej Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy zajął I miejsce, 

zdobywając pięć gwiazdek za nowoczesny Trakt Porodowy i pięć serc za nastawienie 
personelu do pacjentek.

Przeszliśmy ogromną ewolucję od czasu, gdy w 1999 roku w tej samej akcji otrzymaliśmy pięć 
czarnych serc. Animatorem zmian nad przyszłą matką, a potem pacjentką Oddziału 

Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego był od 2000 roku Dyrektor Andrzej Ślęzak. Jedną 
z pierwszych i zrealizowanych decyzji Dyrektora było przeprowadzenie remontu i 

restrukturyzacji Oddziału w 2001 roku. Droga do tego wielkiego sukcesu prowadziła przez 
wpisanie Szpitala na ogólnopolską listę ,,Szpitali Promujących Zdrowie’’, powołanie Zespołów 

d/s Czynnego Monitorowania Zakażeń Szpitalnych oraz do spraw Wartościowania Jakości 
Pracy. Rozpoczęła swoją działalność bezpłatna Szkoła Rodzenia i Poradnia Laktacyjna. 

Zmiana mentalna w podejściu do pacjenta zaszczepiona w nas przez Dyrektora Andrzeja 
Ślęzaka zaowocowała otrzymaniem przez Szpital prestiżowego, pierwszego w Krakowie 

certyfikatu ,,Szpital Przyjazny Dziecku’’ WHO / UNICEF w 2003 roku. Przeszliśmy ogromną 
ewolucję od czasu, gdy w 1999 roku w tej samej akcji otrzymaliśmy pięć czarnych serc.   
Obecnie kobiety  mają do wyboru cztery pokoje porodowe wyposażone w materace, worki 

sako, taborety porodowe, liny i drabinki. W jednym z nich jest wanna do porodów w wodzie. 
Wprowadzony system rooming-in ( dziecko z matką po porodzie ), porody rodzinne, przyjazna, 
ciepła i serdeczna atmosfera oraz wysoko wykwalifikowany personel medyczny są gwarancją 

wysokiej jakości  świadczonych usług medycznych 
 Wyróżnione zostały również P.P. Anna Pułczyńska i Oddziałowa Maria Kaleta jako najlepsze 

położne w Polsce, otrzymując po raz pierwszy przyznawany tytuł ,, Anioła’’. 
W Oddziale pracują 63 położne i pielęgniarki oraz  pięciu lekarzy specjalistów neonatologów. 

Pełniącym Obowiązki Ordynatora Oddziału jest dr. Andrzej Gach. Miesięcznie rodzi się w 
Oddziale ok. 200 dzieci. 

 Przyjęta zasada trzech liter ,,b" tj. bezboleśnie, bezpiecznie, bez pieniędzy została doceniona i 
bardzo wysoko oceniona przez pacjentki Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-

Noworodkowego, co dało personelowi medycznemu wielką satysfakcję i zadowolenie z 
zajętego I miejsca w ogólnopolskiej akcji "Rodzic po ludzku".

W ogólnopolskiej akcji  "Rodzić po ludzku" wzięło udział 413 Szpitali.



  

Informacja dotyczy uroczystości otwarcia przez Prezydenta Miasta Krakowa Profesora Jacka Majchrowskiego i poświęcenia 
przez Metropolitę Krakowskiego Jego Eminencję Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza zmodernizowanych i wyposażonych 

Działów Diagnostyczno – Leczniczych Szpitala Specjalistycznego im.S.Żeromskiego, która odbyła się w dniu 24 sierpnia 2006 r. 
o godz.13.00.

W latach 2005 – 2006 Szpital im. S. Żeromskiego w Krakowie otrzymał 9 mln. zł. dotacji z Urzędu Miasta Krakowa na 
modernizację i wyposażenie . Około 6,5 mln. zł. kosztowała modernizacja traktu operacyjnego. Na tę sumę złożyły się koszty 

robót budowlanych, modernizacyjnych, wyposażenia sześciu sal operacyjnych w supernowoczesną aparaturę medyczną, sprzęt, 
urządzenia klimatyzacyjne z nawiewem lami-narnym, czyli antyseptycznym. Trakt operacyjny o powierzchni ok.700m kw. 

obejmuje sześć sal operacyjnych z pełnym zapleczem – pomieszczeniami przygotowania pacjenta, umywalniami dla lekarzy, 
brudownikami i salę wybudzeniową o sześciu stanowiskach. Jest to jedyny trakt operacyjny w Polsce posiadający dwie lampy 
bezżarówkowe. Na powierzchni ok. 300m kw. zorganizowano zaplecze techniczne oraz dwadzieścia dwa pomieszczenia soc-

jalne, które w sposób bardzo znaczący poprawiły warunki pracy personelu medycznego. Zmodernizowany trakt operacyjny wraz 
z Centralną Sterylizatornią (nominacja do konkursu „Modernizacja 2003 r.”) tworzy kompleks na poziomie europejskim.

Wyraźnie poprawiły się również warunki w zakresie diagnostyki. Nowy, spiralny tomograf komputerowy, to jedno z trzech 
najnowocześniejszych tego typu urządzeń specjalistycznych w Małopolsce. Zakup został sfinansowany przez U. M. Krakowa 

( koszt ok.1,6 mln. zł.).
Pracownia ultrasonograficzna została wyposażona w nowy aparat USG, którego fundatorem jest promotor zdrowia w naszej 

Dzielnicy - Mittal Steel Poland S.A. Jest to urządzenie cyfrowe z kolorowym Dopplerem i obrazem harmonicznym, tj. 
trójwymiarowym.

Jednocześnie zakończono remont i modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Koszt tej inwestycji sfinansowanej przez 
U.M. Krakowa, to ok.700 tys.zł.

Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 40 tys. zł. uzyskanemu od Rady Dzielnicy XVIII zmodernizowano odpowiednio do 
potrzeb salę Internistycznego Nadzoru Kardiologicznego w III Oddziale Chorób Wewnętrznych. Wyposażenie w kardiomonitory 

o wartości 70 tys. zł. sfinansowała Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Modernizacja kompleksu Izby Przyjęć Oddziału Pediatrycznego została sfinansowana przez IKEA Poland – wartość inwestycji 

to, 50 tys. zł.
Ostatnim zrealizowanym projektem w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego są nowe schody prowadzące do głównego 

wejścia placówki wykonane z piaskowca za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W najbliższym czasie przewidywany jest remont i modernizacja Oddziału Dermatologicznego i Oddziału Obserwacyjno – 

Zakaźnego Dorosłych i Dzieci.
Szpital im.S Żeromskiego, to : XVI Oddziałów, 734 łóżka (w tym 40 łóżek noworodkowych) i 20 poradni specjalistycznych.

Corocznie leczonych jest ok. 30 tys. pacjentów i udzielanych ok. 60 tys. porad. 
W Szpitalu zatrudnionych jest 944 pracowników (etaty przeliczeniowe).

- w 2001 r. Oddziały Chirurgii Dzieci i Pediatrii otrzymały certyfikat ,, Motylkowe Szpitale dla Dzieci” Fundacji Porozumienie bez 
Barier,

- w 2002 r. Szpital został wpisany na krajową listę ,,Szpitali Promujących Zdrowie”,
- w 2003 r. przyznanie Szpitalowi przez WHO / UNICEF

pierwszego w Krakowie prestiżowego certyfikatu ,, Szpital Przyjazny Dziecku ”,
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Personel Medyczny Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego brał udział w imprezach 
promujących Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia organizowanych przez Wydział 
Spraw Społecznych UMK w dniach 23 i 24.09.2006 pod hasłem "Białej Soboty" i "Światowego 
Dnia Serca". W ramach tych dwóch imprez wykonano:
1. 160 badań EKG
2. 445 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi
3. 160 porad internistycznych
4. 3 porady z zakresu choroby cukrzycowej
5. 591 badań poziomu cukru we krwi
6. 38 porad laktacyjnych
7. 591 porad z zakresu choroby cukrzycowej
8. zespół karetki reanimacyjnej udzielił 11 osobom pomocy (jedna osoba przewieziona do 
Szpitala)
Ogółem udzielono 1999 porad pięlęgniarskich i lekarskich.

W trakcie obchodów "Światowego Dnia Serca" personel medyczny przebadał 250 pacjentów. 



  



  



  

Z uznaniem o pracy i fachowości pracowników Szpitala S. Żeromskiego wyrazili 
się: Prezydent Miasta Krakowa Profesor Jacek Majchrowski, z-ca Prezydenta 
Miasta Krakowa Stanisława Urbaniak i Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych 
Krystyna Kollbek-Myszka. 



  

W dniu 15.10.2006 r. w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego odbyła się 
uroczystość otwarcia Centrum Hospicyjnego i Opiekuńczo-Leczniczego dla 
Dzieci im. Ojca Pio przez Prezydenta Miasta Krakowa Profesora Jacka 
Majchrowskiego i poświęcenia przez Ojca Opata Klasztoru Ojców Cystersów 
Piotra Chojnackiego. Misją Hospicjum jest opieka paliatywna nad nieuleczalnie 
chorymi dziećmi w ich domach rodzinnych. 



  



  

To kolejna inicjatywa Dyrekcji Szpitala  skierowana do mieszkańców Krakowa
i Nowej Huty.                                                
W ramach „Białej Niedzieli” bez skierowań, bezpłatnie 19 listopada 2006r w godzinach 10.00 
-13.00. personel medyczny wykonał : 
 
15 porad internistycznych,
25 porad kardiologicznych,
20 porad geriatrycznych,
70 porad okulistycznych,
55 porad laryngologicznych,
64 pomiary ciśnienia tętniczego,
104 pomiary poziomu cukru, 
96 pomiarów poziomu cholesterolu,
62 określenia wskaźnika masy ciała,
5 porad laktacyjnych,
42 badania cytologiczne,
20 badań pamięci,
20 porad w zakresie osteoporozy,
  
Odwiedzając nasz Szpital Prezydent Miasta Krakowa Profesor Jacek Majchrowski skorzystał z 
możliwości wykonania badań specjalistycznych. 
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