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Szpital Żywiec obchodzi pierwsze urodziny 

 
Szpital Żywiec to pierwsza w Polsce na taką skalę inwestycja w ochronie zdrowia zrealizowana 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Rok po otwarciu placówki przyszedł czas na krótkie 
podsumowanie jej funkcjonowania. 

Szpital Żywiec zainaugurował swoją działalność 24 września 2020 r. To tego dnia do nowej placówki, 
wybudowanej przez InterHealth Canada w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego ze Starostwem 
Powiatowym w Żywcu, przewieziono wszystkich pacjentów, leczonych dotychczas w starym, nie 
nadającym się do remontu. Mimo, że pierwszy rok działalności przypadł na trudny okres walki 
z pandemią COVID-19, Szpital Żywiec może pochwalić się wieloma sukcesami.  

Bezpieczne przetransportowanie ponad 70 pacjentów ze starego szpitala było nie lada wyzwaniem. 
Tymczasem Szpital Żywiec stanął na wysokości zadania i wykonał je w ciągu zaledwie 3 godzin – 
natychmiast po otrzymaniu stosownej zgody ze strony Śląskiego Oddziału NFZ, w pełni profesjonalny 
i bezpieczny dla wszystkich pacjentów sposób. 

Pierwszą pacjentką przyjętą do nowego szpitala była niespełna dwuletnia Maja. Będąc pacjentką nowo 
otwartego obiektu, dziewczynka mogła dochodzić do zdrowia w komfortowych, przyjaznych dzieciom 
i ich opiekunom warunkach, w sali dostosowanej do potrzeb najmłodszych pacjentów, z dostępem do 
światła dziennego, wpadającego do niej przez duże okna, za którymi z kolei rozpościera się piękny 
widok na Beskid Śląski. Takie warunki, których nie oferował stary szpital, także wpływają na 
powodzenie rekonwalescencji. Dziś Maja czuje się już bardzo dobrze, a po roku od pobytu w szpitalu 
jej rodzice wspominają ten czas jako ciężki i szalony, pozostając wciąż pod wrażeniem opieki, jaką 
otrzymali od personelu Szpitala Żywiec.  

Budynek na medal 

Szpital Żywiec to jeden z niewielu powiatowych szpitali w Polsce zbudowany zupełnie od podstaw. 
Poprzedni szpital powiatowy nie spełniał wymogów sanitarnych głównie ze względów technicznych – 
stare, rozpadające się budynki, nienadające się do remontu pomieszczenia nie tylko nie sprzyjały 
pobytowi pacjenta w szpitalu, ale nawet przyczyniały się do występowania utrudnień w prowadzeniu 
leczenia, czy uniemożliwiały wykorzystanie nowoczesnego sprzętu.  

Budynek nowego szpitala charakteryzuje funkcjonalny układ wszystkich pomieszczeń, pozwalający na 
zoptymalizowanie opieki nad pacjentem. Większość świadczeń medycznych oraz badań jest 
wykonywana w jednej lokalizacji. Szpital Żywiec to dziewięć oddziałów szpitalnych, izba przyjęć, 
poradnie specjalistyczne (6 NFZ, 13 komercyjnych), nocna i świąteczna opieka zdrowotna, poradnia 
rehabilitacyjna, diagnostyka obrazowa, laboratorium centralne, a także własne bistro. 

Nowe, lepsze usługi 

Szpital Żywiec świadczy usługi medyczne na podstawie cesji umowy na świadczenia zdrowotne 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, jaka obowiązywała stary szpital ZZOZ w Żywcu. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu mieszkańcy powiatu nie zostali pozbawieni możliwości korzystania z dotychczas 
świadczonych usług. Jednocześnie Szpital stara się poszerzać spektrum świadczeń i w ciągu pierwszego 
roku działalności poszerzył ofertę poradni specjalistycznych, otwierając aż 11 nowych poradni 
prywatnych (chirurgiczna, dermatologiczna, endokrynologiczna, kardiologiczna, laryngologiczna, 
nefrologiczna, neurologiczna, neurochirurgiczna, onkologiczna, pulmunologiczna, ortopedyczna oraz 



 

 

rehabilitacyjna), a chcąc ułatwić pacjentom dostęp do opieki medycznej, wprowadził do oferty 
świadczonych usług tzw. „medyczne soboty”, w ramach których w wybranych poradniach można 
skorzystać z porady także w sobotę. 

Wkrótce po otwarciu Szpitala Żywiec uruchomiono w nim pracownię Rezonansu Magnetycznego 
i Tomografii Komputerowej. Wyposażony w nowoczesny sprzęt pracownia daje pacjentom możliwość 
wykonania dokładnego badania w ramach kontraktu z NFZ bez długiego oczekiwania na wolny termin, 
co ma niebagatelne znaczenie dla diagnozowania i leczenia wielu schorzeń. Jako jedna z nielicznych 
placówek w regionie Szpital Żywiec zapewnia znieczulenia do badań kolonoskopii i gastroskopii, co 
przyczyniło się do wzrostu zainteresowania pacjentów wykonaniem tych badań. 

Ponadto 15 sierpnia br. otwarty został Oddział Kardiologiczny z Pracownią Hemodynamiki, 
Elektroterapii i Elektrofizjologii. To bardzo ważna oferta przede wszystkim dla mieszkańców 
Żywiecczyzny, którzy przez lata borykali się z brakiem dostępu do szpitalnej opieki kardiologicznej 
w swoim rejonie. Wcześniej w przypadku problemów z sercem zmuszeni byli udać się do szpitala 
w Bielsku-Białej lub Cieszynie, które – dla najdalej położonych miejscowości powiatu – oddalone są 
nawet o 70 km. 

Równocześnie z otwarciem Oddziału Kardiologicznego ruszył w Szpitalu Żywiec program Kompleksowej 
Opieki Specjalistycznej KOS-zawał. To refundowany w ramach umowy z NFZ program rocznej opieki 
medycznej dla pacjentów po przebytym zawale serca. Dla takich pacjentów to ważny program, 
ponieważ ich powrót do zdrowia zależy od szybko podjętych działań leczniczych i rehabilitacyjnych. 

Rodzić wg światowych standardów 

Kameralne dwuosobowe pokoje z łazienkami, pojedyncze sale porodowe, muzykoterapia – to tylko 
niektóre z udogodnień, jakie Szpital Żywiec oferuje rodzącym tu kobietom. Stosowane środki i techniki 
łagodzące ból, dostęp do najwyższej jakości sprzętu, możliwość porodów rodzinnych nawet w czasie 
trwającej pandemii COVID-19, kangurowanie po cesarskim cięciu (także dla ojców) przyciągają nowe 
pacjentki. W porównaniu do starego szpitala liczba      porodów wzrosła ponad dwukrotnie (z ok. 40 do 
ok. 90 miesięcznie. Rekord padł we wrześniu br.: 105 urodzeń). 

Niedługo po otwarciu nowej placówki, bo już 5 grudnia 2020 r. ruszyła w Szpitalu Żywiec szkoła 
rodzenia, która oferuje przyszłym rodzicom nowatorskie podejście. W cyklu dziewięciu spotkań 
pacjentki wraz z partnerami otrzymują pełen pakiet informacji jak przygotować się do porodu, 
rodzicielstwa, opieki nad noworodkiem i karmienia piersią. Zaletą tutejszej szkoły rodzenia jest 
możliwość zapoznania się z salami porodowymi oraz z personelem medycznym, który będzie opiekował 
się przyszłą mamą i jej dzieckiem. W przypadku zwiększonych restrykcji związanych z COVID-19 
zwiedzanie szpitala odbywa się za pomocą wirtualnego spaceru. Przyszłe mamy mają też możliwość 
wybrania tematyki poszczególnych spotkań. To innowacyjne rozwiązanie, gdyż w innych szkołach 
rodzenia zazwyczaj z góry narzuca się program spotkań. 

Szpital Żywiec a COVID-19 

Nowy budynek Szpitala Żywiec był kluczowy w walce z drugą i trzecią falą epidemii COVID-19. Tylko 
dzięki dobrym warunkom infrastrukturalnym, takim jak centralna instalacja tlenowa i dostęp do tlenu 
przy każdym łóżku w szpitalu oraz możliwość wydzielenia odseparowanych oddziałów covidowych, 
udało się w szczytowym okresie przygotować 157 łóżek dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, w tym 
12 na intensywnej terapii dla pacjentów w najcięższym stadium zakażenia. Tym samym szpital był 
placówką oferującą jedną z największych liczb łóżek covidowych w całym województwie śląskim, 



 

 

jednocześnie utrzymując łóżka dla pacjentów niezakażonych koronawirusem na wszystkich 
oddziałach.  

Wprowadzone rozwiązanie indywidualnych sal porodowych z węzłem sanitarnym umożliwiło 
prowadzenie porodów rodzinnych, nawet w okresie pandemii. Między innymi dzięki temu liczba 
odbieranych porodów w żywieckim szpitalu wzrosła już dwukrotnie. 

Tak szybko, jak to tylko było możliwe Szpital Żywiec włączył się w akcję szczepień przeciwko COVID-19, 
koordynując szczepienia w całym powiecie żywieckim. 16 grudnia 2020 r. Szpital Żywiec otrzymał 
status Szpitala Węzłowego, w związku z czym stał się jedyną jednostką na terenie powiatu żywieckiego 
uprawnioną do szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 pracowników sektora ochrony zdrowia. 
Pierwsze szczepienie w punkcie szczepień w Szpitalu wykonano 29 grudnia 2020 r., a od maja br. 
szczepiono także w czterech punktach na terenie powiatu (w Jeleśni, Lipowej, Łękawicy i Węgierskiej 
Górce). Łącznie, do końca sierpnia br. W pełni zaszczepionych zostało 18 tys. osób (wykonano więc 
ponad 35 tys. szczepień). 

Pieniądze nie dla Żywca 

Jednocześnie Szpital Żywiec boryka się z problemem niedofinansowania świadczeń medycznych ze 
strony NFZ. Związane jest to z faktem przeliczenia wartości tych świadczeń według przyjętej dla całego 
kraju metodologii tj. liczby świadczeń wykonywanych w starym szpitalu w 2015 r. Niestety rok ten nie 
był dobrym i miarodajnym w odniesieniu do funkcjonowania poprzedniego ZZOZ w Żywcu. Spośród 
wszystkich powiatów województwa śląskiego, powiat żywiecki jest najgorzej finansowanym powiatem 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gdyby powiat żywiecki był finansowany na poziomie średniej 
powiatów cieszyńskiego i raciborskiego, kontrakt NFZ dla Szpitala Żywiec byłby wyższy o blisko 40%! 
Inaczej mówiąc – podstawowa działalność Szpitala Żywiec jest niedofinansowana przez NFZ na 
poziomie ok. 3 mln zł miesięcznie.  

Nagrody i pochwały 

Pierwszy rok funkcjonowania nowego szpitala przypadł na okres pandemii, w którym organizacja 
imprez była mocno ograniczona. Mimo to Szpital Żywiec miał możliwość wziąć udział w konkursie 
Modernizacja Roku & Budowa XXI w., w którym w kategorii konkursowej zdrowie i opieka społeczna 
otrzymał nagrodę główną dla Budowy 2020 r. Przyznanie nagrody zbiegło się z pierwszą rocznicą 
działalności szpitala – gala wręczenia nagród miała miejsce 22 września br. na Zamku Królewskim w 
Warszawie. Ponadto Szpital Żywiec został nagrodzony tytułem „Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego” 
w kategorii „instytucja” za wkład w walkę o zdrowie pacjentów podczas drugiej i trzeciej fali pandemii 
koronawirusa. Wręczenie nagród miało miejsce 30 sierpnia podczas obrad XXVII sesji Rady Powiatu 
Żywieckiego. 

W stosunku do stanu sprzed roku usługi świadczone na rzecz pacjentów szpitala uległy poprawie. 
Widoczne jest to np. w statystykach korzystania z usług na zasadach dobrowolności, takich jak np. 
ginekologia i położnictwo. Szpital może szczycić się dużą liczbą pochwał ze strony pacjentów, 
dotyczących oferowanych im usług i bezpośredniej obsługi, przesyłanych na skrzynkę mailową Biura 
Obsługi Pacjenta, ale także publikowanych za pośrednictwem mediów społecznościowych (Google i 
Facebook). 

 
 
 



 

 

Kalendarium: 

24 września 2020 r - pierwsza pacjentka: Maja 
25 września 2020 r. – pierwszy poród – urodził się Sebastian 
28 września 2020 r. – rozpoczyna działalność Izba Przyjęć 
27 października 2020 r. – otwarcie oddziału covidowego (8.03.2021 r. trzecia fala) 
5 grudnia 2020 r. – zainicjowanie szkoły rodzenia 
29 grudnia 2020 r. – rozpoczęcie akcji szczepień przeciw COVID-19 
15 lutego 2021 r. – zainicjowanie endoskopii ze znieczuleniem 
14 kwietnia 2021 r. - pierwszy pacjent z zawałem serca 
20 kwietnia 2021 r. – występ Teatru Za Jeden Uśmiech dla dzieci z Oddziału Pediatrycznego 
15 czerwca 2021 r. – wizyta Ambasador Kanady Leslie Scanlon 
30 czerwca 2021 r. – wizyta Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka 
15 sierpnia 2021 r. – otwarcie Oddziału Kardiologicznego z Pracownią Hemodynamiki 
20 sierpnia 2021 r. – wszczepienie pierwszego rozrusznika serca 
30 sierpnia 2021 r. – przyznanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego 
6 września 2021 r. – pierwszy zabieg balonowej walwuloplastyki 
23 września 2021 r. – pierwsza wykonana ablacja serca 
22 września 2021 r. – otrzymanie tytułu w konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w. 

Szpital Żywiec w liczbach: 

Liczba oddziałów: 9 
Liczba poradni: 6 NFZ, 13 komercyjnych 
Liczba pracujących lekarzy: 171 
Liczba pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych: 300 
Liczba łóżek: 305  
Liczba pacjentów ogółem w ciągu roku: 6822 
Liczba pacjentów covidowych: 445 
Ilość zużytego tlenu: 115 ton 
Liczba zużytych masek do podawania tlenu: 500 
Liczba porodów: 908 (w tym porodów przyjętych na parkingu szpitala: 1) 
Liczba przyjętych pacjentów z zawałem serca: 116 
Liczba osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19: 18 000 
Liczba wykonanych rezonansów: ponad 4000 
Liczba absolwentów szkoły rodzenia: 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji: 
Karolina Kocięcka, Communications Officer, tel.: 696 929 868, e-mail: media@szpitalzywiec.pl 


