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Ruch społeczny wspieRający 
oddział onkologii szpitala  
uniweRsyteckiego
__ anna gwara

Sekretarz Ruchu

Społeczny Ruch ds. Zrównoważonego Rozwoju Oddziału 
Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nawiązał współpracę 
z Uniwersytetem Zielonogórskim i Szpitalem Uniwersy-
teckim w zakresie podniesienia standardów udzielanych 
świadczeń zdrowotnych, poprawy warunków bytowych pa-
cjentów, stworzenia bezpiecznej i profesjonalnej bazy do 
kształcenia studentów kierunków medycznych w Klinicz-
nym Oddziale Onkologii Szpitala.

Ruch tworzą ludzie dobrej woli, przedsiębiorcy, biznes-
meni, samorządowcy, osoby prywatne, które bezintere-
sownie wspomagają i realizują potrzeby Oddziału Onkolo-
gii. Głównymi celami wszystkich podejmowanych inicjatyw 
jest:
__zrzeszanie przedstawicieli środowiska medycznego, sa-

morządowego i biznesowego wokół idei pomocy pacjen-
tom onkologicznym

__dostosowanie do standardów europejskich usług ofero-
wanych przez Oddział Onkologiczny Szpitala Uniwersy-
teckiego w Zielonej Górze

__rozszerzenie świadczonych usług onkologicznych
__pomoc w kształceniu kadry lekarskiej i pielęgniarskiej
__poprawę warunków bytowych pacjentów onkologicznych 

poprzez doposażenie oddziału w niezbędny sprzęt
__stworzenie pierwszego na zachodzie Polski centrum on-

kologicznego
Szereg zakrojonych działań w ostatnim czasie przynio-

sło już widoczny efekt. Na Oddziale Onkologii została uru-
chomiona procedura montażu klimatyzatorów w sali prze-
znaczonej do stosowania onkoczepków, w salach chorych 
i gabinetach zabiegowych. Obecnie zamontowano 9 urzą-
dzeń (z 31 zaplanowanych), które zakupione zostały przez 
firmy: Biotley, Regionalne Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego z Zielonej Góry, Agencję Reklamową Novum z Gu-
bina, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego z Zielonej 
Góry, firmę Adam z Zielonej Góry i Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego. Urządzenia montuje firma Iglo-
technik z Zielonej Góry.

Podjęto również współpracę z partnerami z Niemiec 
i sprowadzono z tamtejszej Kliniki Bad Sarrow doposażenie 
Oddziału w postaci łóżek szpitalnych i szafek przyłóżko-
wych. Przygotowano plan wykonania remontu toalet i ła-
zienek pacjentów. Istotnym przedsięwzięciem Ruchu było 
podjęcie wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim działań, 
zmierzających do umożliwienia studentom pielęgniarstwa 
odbywania praktyk zawodowych na Oddziale Onkologii, 
które rozpoczną się w najbliższym roku akademickim. Ruch 
kładzie nacisk na wdrożenie nowoczesnego systemu zarzą-
dzania personelem medycznym, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zarządzania personelem pielęgniarskim, w celu 
dążenia do osiągnięcia standardów nowoczesnej placówki 
bezpiecznej dla pacjenta, a w przyszłości do utworzenia 
unikatowego w skali kraju kompleksowego Centrum Onko-
logii.

Prowadzone są również działania dotyczące bezpo-
średnio Szpitala Uniwersyteckiego w zakresie pozyskania 
środków na zakup i uruchomienia nowoczesnych urządzeń 
do pracowni diagnostyczno-leczniczych w tym pracowni 
hemodynamiki, komory hiperbarycznej oraz urządzenia 
do wykonywania pozytonowej tomografii emisyjnej PET. 
Ponadto Ruch spowodował i umożliwił przeprowadzenie 
w Szpitalu darmowego audytu w zakresie gospodarki odpa-
dami medycznymi.

Każdego dnia uczestnicy Ruchu aktywnie działają w za-
kresie realizacji założonych celów zdobywając zarówno 
nowych uczestników, jak i realizując ww. projekty oraz ini-
cjując nowe przedsięwzięcia.
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