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jest placówką o charakterze monoprofilowym. Swoją
działalność opiera na wieloletniej tradycji i doświad-
czeniu znakomitych specjalistów z zakresu ortopedii
i traumatologii narządu ruchu.

Izba przyjęć i całodobowe ambulatorium urazowo-
-ortopedyczne pełnią dyżury w stanach pourazowych.
W poradniach specjalistycznych udziela się porad
z pełnego zakresu ortopedii i traumatologii narządów
ruchu dla dzieci i dorosłych. Szpital diagnozuje
pacjentów przy pomocy nowoczesnego laboratorium
diagnostycznego oraz zakładu diagnostyki obrazowej
(tomografia, rezonans magnetyczny, RTG i inne).

Włączenie w strukturę Szpitala Oddziałów Rehabi-
litacji w Kochcicach oraz otwarcie Oddziału V Rehabi-
litacyjnego zapewniło dostęp do wczesnej rehabilita-
cji pacjentom poddanym specjalistycznemu leczeniu
zabiegowemu na oddziałach urazowo-ortopedycznych.

Leczenie prowadzimy na dziesięciu oddziałach
w Piekarach Śląskich i dwóch oddziałach w Kochcicach. 

Obecnie piekarska „urazówka” znajduje się w czo-
łówce szpitali polskich. W corocznych rankingach szpitali
organizowanych przez wiele instytucji, nasz Szpital
uzyskuje regularnie czołowe miejsca. Aktualnie uznany
został za najlepszy szpital monoprofilowy w Polsce.

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
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Historia
Początki piekarskiej urazówki, jak popularnie nazywany jest na

Śląsku jeden z najlepszych szpitali w Polsce, sięgają 1910 roku. Po-
mysłodawcą jego budowy była Spółka Bracka z Tarnowskich Gór. To
ona na terenie Szarleja (przyległego wówczas do Piekar Śląskich) wy-
kupiła ziemię pod szpital oraz zleciła przygotowanie odpowiednich
planów. Po kilku latach przygotowań jego budowa ruszyła w 1914
roku. Niestety wybuch pierwszej wojny światowej i trudności finan-
sowe zmieniły nieco wcześniejsze założenia. Ostatecznie zrezygno-
wano, ze wzniesienia jednego z dwu głównych budynków szpitala.

Pod koniec 1931 roku szpital posiadał 320 łóżek. Wśród 68 pra-
cowników znajdowało się: 5 lekarzy, 6 osób personelu biurowego,
24 osoby personelu sanitarnego (w tym 12 sióstr zakonnych)
i 33 osoby personelu gospodarczego. Pierwszym dyrektorem szpi-
tala był wybitny chirurg prof. dr Władysław Jakubowski.

Po wybuchu II wojny światowej szpital przeszedł w ręce niemiec-
kie i z placówki o charakterze cywilnym stał się szpitalem wojsko-
wym. Do 1945 roku leczono w nim rannych żołnierzy niemieckich.
Później szpital zajęli Rosjanie. Kiedy w 1946 roku przekazano go stro-
nie polskiej, jego stan techniczno-użytkowy był katastrofalny.

W 1946 roku władze województwa podjęły decyzję o założeniu
szpitala, który miał pełnić funkcję ośrodka dla leczenia wypadków
głównie w przemyśle górniczym i hutniczym, a także innych wypad-
ków w budownictwie i transporcie. Wybrano do tego celu opusz-
czony, posiadający pomieszczenia dla 300 łóżek szpital wojskowy
w Piekarach Śląskich. Budynek szpitala wymagał kapitalnego remon-
tu i wyposażenia w niezbędny do działalności sprzęt.

Wiosną 1948 roku remont dobiegł końca. Nastąpiło oficjalne
otwarcie Instytutu Chirurgii Urazowej im. Tadeusza Kościuszki w Pie-
karach Śląskich, z udziałem wielu gości zarówno z kraju, jak rów-
nież z zagranicy.

W czerwcu 1948 roku pojawił się tu dr Janusz Daab, obecny
patron szpitala. W 1950 roku szpital został podporządkowany Mini-
sterstwu Zdrowia. Konsekwencją tego była zmiana nazwy z poprzed-
niej na Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
im. Tadeusza Kościuszki.

Lata 90. to okres przeprowadzania gruntownych remontów, a tak-
że licznych sympozjów organizowanych przez Szpital. W 1999 roku
w ramach ogólnopolskiej reformy służby zdrowia, szpital zostaje prze-
organizowany i utrzymuje nową nazwę: Samodzielny Publiczny Wo-
jewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba.

Pod koniec 2012 roku został oddany do użytku nowy blok ope-
racyjny z 8 ultranowoczesnymi salami operacyjnymi, zapleczem
sanitarnym, salami anestezjologicznymi przygotowującymi pacjen-
ta do zabiegu oraz z salą wybudzeń.
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 iSzpital – budowa systemu dostępu do Internetu

w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne”
Działanie 2.1. „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”

nr projektu – UDA-RPSL.02.01.00-00-002/12

Całkowity koszt projektu wyniósł 1.048.565,47 zł.,
w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 866.519,75 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
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System iSzpital
System iSzpital umożliwia bezpłatny,
szerokopasmowy i bezpieczny dostęp
do sieci Internet na terenie Szpitala.

System zapewnia każdemu użytkownikowi,
posiadającemu własne urządzenie przenośne lub
korzystającemu ze szpitalnych kiosków interneto-
wych, dostęp do zasobów sieci Internet.

Głównym celem projektu jest zapewnienie po-
wszechnego dostępu do zasobów publikowanych
przez Szpital.

Uzyskujemy znaczące zmniejszenie wykluczenia
informacyjnego na terenie Szpitala umożliwiając
oraz wspierając wykorzystanie zasobów publikowa-
nych przez Szpital (usługi realizowane przez system
eSzpital, portale informacyjne) dla poprawy jakości
wymiany i dystrybucji informacji.
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Korzyści
 Korzyści dla Pacjentów:

 bezproblemowy dostęp do informacji udzielnych
w systemie eSzpital, istotnych dla pacjenta
(np. okres oczekiwania na zabieg, miejsce
w kolejce, informacje o nieobecności
określonego lekarza, itp.),
 możliwość weryfikacji i ewentualnej zmiany
własnych danych osobowych będących
w posiadaniu Szpitala,
 możliwość zdalnej rejestracji i określenia
terminu kolejnej wizyty pacjenta w Szpitalu,
 szerokopasmowy darmowy dostęp
do sieci Internet.

 Korzyści dla pracowników:
 poprawa organizacji obsługi pacjenta,
 ułatwienie kontaktu z pacjentem,
 możliwość skorzystania z bazy danych o pacjen-
tach Szpitala przez osoby uprawnione (lekarzy).
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System eSzpital

umożliwia bezpieczny wgląd do własnych
danych przez Pacjenta w zakresie:

 historii choroby
 karty informacyjnej
 wyników badań
 rejestracji

Jednocześnie system umożliwia dostęp
do powyższych danych dla zewnętrznych
kontrahentów. System obejmuje także
oddział zamiejscowy w Kochcicach.

System działa po adresem
www.eszpital.urazowka.eu
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Warunkiem uzyskanie dostępu jest konieczność
posiadania własnego adresu e-mail, służącego do
wzajemnej komunikacji.

Należy udać się do punktu erejestracji pacjenta
celem potwierdzenia tożsamości (wymagany dowód
osobisty lub inny dokument poświadczający tożsa-
mość).

W punkcie eRejestracji, po weryfikacji tożsamości,
podajemy adres e-mail na który zostanie wysłany link
aktywacyjny, umożliwiający korzystanie z systemu.
Zostaniemy poproszeni także o podpisanie zgody
na udostępnienie swoich danych przez internet.
Otrzymamy pisemne potwierdzenie zarejestrowania
w systemie.

Od tego momentu można korzystać z systemu.

Punkty eRejestracji znajdują się:

Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62

 Izba przyjęć

 Poradnia – rejestracja

 Statystyka Medyczna – budynek apteki parter

 Sekcja Informatyczna – budynek administracyjny II p.

Kochcice, ul. Zamkowa 1

 Izba przyjęć
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Sieć Wi-Fi
Sieć Wi-Fi oparta jest o 40 nadajników (AP)
na terenie całego szpitala. Swoim zasięgiem
obejmuje wszystkie budynki, a także część
parkingów.

Dostępne są dwie podsieci:

 GOSCIE – sieć otwarta nie wymagająca hasła dostępo-
wego. Użytkownicy tej sieci przy pierwszym logowaniu
otrzymają informację o ograniczeniach korzystania
z internetu.

Aktualnie dostęp dla sieci GOSCIE ograniczony jest
do adresów internetowych kończących się na: *.pieka-
ry.pl, *.urazowka.eu, *.slaskie.pl i *.gov.pl

Administracja szpitala zastrzega sobie możliwość
zmiany w/w listy bez zmian w regulaminie.

 PACJENCI – sieć autoryzowana przy pomocy hasła
pozwalająca na pełny dostęp do internetu.
Ograniczone jedynie są treści nieetyczne.

Hasło dla sieci PACJENCI zmieniane jest 1 raz
w tygodniu. Aktualne hasło dostępne jest w dyżurce
pielęgniarek lub w sekretariacie medycznym.

Duże i małe litery w haśle mają znaczenie !!!
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Zasięg sieci

Nowy budynekNowy budynek

Oddział dziecięcy

Budynek gospodarczy

Budynek główny

Parking

Administracja

Apteka
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Bezpieczeństwo

Dostęp do internetu chroniony jest przez
zaawansowane urządzenie klasy Unified
Threat Management – w skrócie UTM

Urządzenia UTM – powstały z myślą o komplekso-
wej ochronie sieci przez integrację wszystkich
elementów tej ochrony w jednej platformie.
Wśród nich są firewall, Intrusion Prevention System
(w skrócie IPS – ochrona przed włamaniami),
system antywirusowy i antyspamowy,
tunelowanie VPN i inne.

Oprócz bezpieczeństwa użytkowników sieci,
UTM zapewnia także logowanie całego ruchu
w sieci na terenie szpitala.
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Ekran zarządzania UTM

Konsola zarządzania
siecią Wi-Fi
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Regulamin korzystania z systemu iSzpital
1. Pacjenci oddziałów urazowo-ortopedycznych oraz oddzia-
łów rehabilitacyjnych mają możliwość dostępu do sieci
rozległej (internetu).

2. Szpital udostępnia pacjentom dostęp do internetu drogą
bezprzewodową (Wi-Fi) oraz na wyodrębnionych kompu-
terach szpitalnych, zwanych dalej „kioskami internetowy-
mi”. Zabronione jest podłączanie komputerów prywatnych
do gniazdek sieciowych (internetowych).

3. 1.Szpital udostępnia otwarty dostęp przez Wi-Fi do adre-
sów: *.piekary.pl, *.slaskie.pl, *.gov.pl, *.urazowka.eu.
Szpital zastrzega sobie możliwość zmiany w/w listy bez
zmian w niniejszym Regulaminie. Rozszerzony dostęp dla
pacjentów możliwy jest po podaniu hasła, dostępnego
w dyżurce pielęgniarek lub w sekretariacie medycznym.
Hasło dostępu do sieci jest cyklicznie zmieniane przez
Sekcję Informatyczną.

4. Poprzez sieć Wi-Fi nie ma możliwości dostępu do szpital-
nych systemów informatycznych.

5. Kioski internetowe nie zawierają żadnych szpitalnych sys-
temów informatycznych, jak również nie są wyposażone
w odtwarzacze płyt CD / DVD / Blue Ray, stacje dyskie-
tek, a porty służące do odczytu pamięci przenośnych są
zablokowane.

6. Korzystanie przez pacjentów z komputerów przenośnych
oraz Kiosków internetowych, powinno odbywać się
w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjen-

tów, jak również personelu szpitala. Wskazane jest ko-
rzystanie z dostępu do internetu poza godzinami ciszy
nocnej.

7. Pierwszeństwo dostępu do Kiosku internetowego mają
pacjenci, u których w związku z pobytem w szpitalu ist-
nieje konieczność dostępu do internetu (np.: wydruko-
wanie potwierdzenia płacenia składek ubezpieczenio-
wych).

8. Podczas korzystania z dostępu do internetu zabronione
jest:
a) rozpowszechnianie treści zakazanych przepisami pra-

wa (między innymi treści pedofilskich, rasistowskich
i nazistowskich),

b) naruszanie praw autorskich i praw własności intelek-
tualnej jakichkolwiek podmiotów trzecich,

c) naruszanie i zakłócanie działania sieci szpitalnej, in-
nych sieci lub systemów komputerowych i telekomu-
nikacyjnych,

d) podejmowanie działań mających na celu nieautoryzo-
wany dostęp do sieci, usług i systemów komputero-
wych i telekomunikacyjnych, w tym także systemów
bankowości elektronicznej,

e) rozpowszechnianie oprogramowania złośliwego, szko-
dliwego lub wyłudzającego dane,

f) rozsyłanie w jakiejkolwiek formie niezamówionej infor-
macji lub korespondencji (spam),
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Regulamin znajduje się na stronie
www.urazowka.piekary.pl

g) na Kioskach internetowych zabronione jest instalowa-
nie jakichkolwiek aplikacji, programów.

9. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody poniesione przez pacjenta w wyni-

ku opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spo-
wodowane brakiem transmisji danych, nieprawidłową
bądź powolną transmisją danych, opóźnieniami lub
przerwami w świadczeniu usług internetowych przez
firmę zewnętrzną, awarią lub usterką sieci.

b) prawidłową realizację płatności dokonywanych przez
pacjenta za pośrednictwem internetu (za pomocą kar-
ty kredytowej lub w inny sposób – np. bankowość elek-
troniczna) a także obsługę kont bankowości elektro-
nicznej,

c) niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług zamó-
wionych przez pacjenta za pośrednictwem internetu,

d) rozpowszechniane przez pacjenta treści.
10. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe

funkcjonowanie internetu, spowodowane przyczynami
niezawinionymi i niezależnymi od Szpitala, a w szcze-
gólności:
a) awariami sieci, systemów komputerowych i łączy in-

nych dostawców usług, w tym także dostawców usług
powszechnych,

b) czynami niedozwolonymi osób trzecich.

11. Pacjent ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzo-
ne Szpitalowi oraz podmiotom trzecim w związku z ko-
rzystaniem z dostępu do internetu lub przy okazji takie-
go korzystania.

12. Szpital zastrzega sobie prawo do blokowania niektórych
witryn oraz serwisów internetowych.

13. Wszelkie nieprawidłowości działania Kiosku interneto-
wego oraz przerwy w połączeniu z internetem należy
zgłosić najbliższemu pracownikowi sekretariatu medycz-
nego/rejestracji, celem przekazania informacji o proble-
mie do Sekcji Informatycznej.

14. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest skorzystanie
z komputera szpitalnego, innego niż Kiosk internetowy,
w obecności pracownika Sekcji Informatycznej lub Ad-
ministratora Bezpieczeństwa Informacji.
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