
 

 
 
 
 
MIKOŁAJKI 
 
Odwiedziny św. Bp Mikołaja z Miry! 

6 grudnia do jednostek Bonifraterskiego Centrum Medycznego 

zawitali wyjątkowi goście. Św. Mikołaj w towarzystwie 

śnieżynek, reniferów i elfików odwiedził naszych 

współpracowników oraz pacjentów, m.in. w katowickim 

Szpitalu, warszawskim Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym  

i wrocławskim Hospicjum. Mikołaj częstował słodyczami każdą 

napotkaną osobę życząc przy tym dużo zdrowia. Radość, 

uśmiech ale też wzruszenie pojawiające się na twarzach 

obdarowanych było największym prezentem dla samego 

Mikołaja!  

W tym roku św. Mikołaj odwiedził także Oddział 

Neonatologiczny w Katowicach, gdzie mianował jako swoich 

nowych pomocników noworodki. Mamy wielką nadzieję,  

że przez ten symboliczny gest tradycja niesienia dobra nie 

ustanie!  

Na pamiątkę tego wydarzenia Mikołaj zrobił maluszkom 

zdjęcia i wręczył je świeżo upieczonym Mamom z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.  

/M. Zawalska/ 

 

 

KATOWICE 
 
Przekazanie sprzętu dla Oddziału Medycyny Paliatywnej i Hospicjum! 

 

Niedawno zakończyła się w Katowicach kwesta na cmentarzach. 

Z zebranych datków planowano zakupić podnośnik dla chorych, 

i coś więcej. Dnia 29 listopada br. na Oddziale Medycyny 

Paliatywnej w Katowicach, nastąpiło uroczyste przekazanie 

specjalistycznego podnośnika i pościeli a do Hospicjum 

Domowego, 9 inhalatorów. Przekazania dokonał Marcin 

Wyrostek, wirtuoz gry na akordeonie, wspomagający od 

początku całą akcję. Podczas spotkania ten znany muzyk, 

podziękował  personelowi za ich troskę o chorego człowieka i 

mówił o potrzebie wrażliwości w naszych relacjach i spotkaniach 

z ludźmi, zwłaszcza chorymi. Na uroczystości oprócz personelu 

medycznego, pani dyrektor szpitala i przeora były obecne panie 

Barbara Bucka i Magdalena Kubicka - odpowiedzialne za opiekę 

hospicyjną i senioralną w spółce BCM. /br. Sadok/ 

 



 

PIASKI 

 

Testujemy nowy sprzęt! 

 

W Szpitalu w Piaskach odbyła się prezentacja sprzętu 

Innowalk Pro Large przy udziale naszych pacjentów oraz 

pracowników działu fizjoterapii. Dzięki uprzejmości firmy  

EO-FUNKTION POLSKA s.c. sprzęt pozostawiono u nas do 

testów. Jego głównym zadaniem jest utrzymać pozycję 

pionową pacjenta, daje on także możliwość ćwiczenia ruchu 

kroczenia oraz pełnego obciążenia stawów. /K. Marciniak/ 

 

Więcej informacji o sprzęcie na stronie: 

     https://www.eo-funktion.pl/produkty.html 

 

 

 

 

 

 

DGR WARSZAWA 

 

Spacer po Starym Mieście! 

 

W Domu Geriatryczno – Rehabilitacyjnym w Warszawie 

mnożą się pomysły jak uprzyjemnić czas podopiecznym. 

Tym razem wybraliśmy się z Seniorami na jesienny 

spacer po Starym Mieście, aby podziwiać uroki 

malowniczych uliczek, Zamku Królewskiego, Kolumny 

Zygmunta oraz Barbakanu. Podczas spaceru nasza 

Pensjonariuszka Pani Irenka opowiadała bogatą historię 

Starego Miasta.  

Wyprawa była niezwykła, pełna wzruszeń i wyjątkowych 

wrażeń. Kolejne atrakcje w planie. /A. Kościesza/ 
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WARSZAWA 

 

Podsumowanie Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa!  

 

25 listopada br. zakończyła się Bonifraterska Konferencja 

Ziołolecznictwa 2022 o przewodnim temacie: Fitoterapia  

u osób starszych. Druga edycja Konferencji była 

organizowana, przy współpracy z ośrodkami akademickim 

przez Prowincję Polską Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego 

p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, Bonifraterskie 

Centrum Medyczne spółkę z o.o. oraz Sekcję Fitoterapii 

Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 

Partnerami Konferencji zostali: Polskie Towarzystwo Farmacji 

Klinicznej, Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. (Produkty 

Bonifraterskie), Polski Komitet Zielarski oraz Instytut Włókien 

Naturalnych i Roślin Zielarskich-PIB w Poznaniu. 

Funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego objął  

prof. Kazimierz Głowniak, były wieloletni kierownik Katedry Farmakognozji UM w Lublinie, członek 

grupy Komisji Farmakopei Europejskiej ds. Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. 

W wydarzeniu pod patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. Waldemara 

Kostewicza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Kardynała Nycza oraz generała 

Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego brata Jesús Etayo Arrondo wzięło udział 170 uczestników  

(115 osób w sposób stacjonarny i 55 w formie on-line) z różnych środowisk związanych z fitoterapią, 

wśród nich pracownicy naukowi Katedr i Zakładów Botaniki Farmaceutycznej, Farmakognozji, 

Farmakologii i Technologii Postaci Leku oraz innych instytucji badawczo-naukowych,  

a także farmaceuci pracujący w aptekach.  

Środowisko lekarskie reprezentowali przede wszystkim specjaliści geriatrii, neurologii, psychiatrii,  

ale obecni byli też laryngolodzy i lekarze rodzinni związani zarówno z ośrodkami uniwersyteckimi jak  

i szpitalami i przychodniami skupiającymi się na świadczeniu usług medycznych. Było również wielu 

miłośników fitoterapii wykonujących inne zawody. 

Już pierwsza z czterech sesji ustnych omawiająca problemy 

zdrowotne osób starszych pokazała, że o programie 

Konferencji można powiedzieć tak jak o filmach Hitchcocka 

tzn. najpierw trzęsienie ziemi a potem napięcie tylko rośnie. 

Konferencję rozpoczęli bowiem: prof. Konrad Rejdak, 

kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UM w Lublinie 

przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 

prof. Tomasz Kostka, kierownik Kliniki Geriatrii UM w Łodzi, 

prorektor tej Uczelni i prof. Przemysław Mikołajczak 

kierownik Katedry Farmakologii UM w Poznaniu, prezes 

Zarządu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa 

Lekarskiego.  

Następnie wygłoszono dziesięć kolejnych wykładów 

eksperckich oraz zaprezentowano 26 doniesień naukowych 

na Sesji Plakatowej. 



 

Spośród doniesień naukowych Prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów wybrał najciekawsze 

przyznając pierwszą nagrodę Julii Górnickiej z koła naukowego Free Radicals przy Zakładzie Chemii 

Organicznej i Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

za pracę pt. ,,Otrzymywanie kokryształów kurkuminy z kwasem galusowym i badania ich właściwości 

antyoksydacyjnych”. 

Prowincjał brat Franciszek Salezy Chmiel OH, przyznał również 

dwie drugie nagrody ex aequo dla dr n. med. Agnieszki 

Zakrzeskiej z Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku oraz 

dla dr n. farm Pawła Kubicy z Katedry i Zakładu Botaniki 

Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium 

Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Wdzięczni jesteśmy Sponsorom Konferencji, do których 

należeli: Phytopharm Klęka S.A., Ziołolek Sp. z o.o., Toruńskie 

Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., STU ERGO Hestia 

S.A., Supra Brokers S.A., Mercator Medical S.A., KAMSOFT S.A., 

Instytut Badawczy Innowacyjno Rozwojowy "BIOTOMED"  

Sp. z o.o.  

Nade wszystko składamy podziękowania wykładowcom, 

autorom doniesień naukowych oraz uczestnikom 

stacjonarnym i on-line Konferencji. /D. Szabela/ 

 

HOSPICJUM WROCŁAW 

 

Jarmark Bożonarodzeniowy na wrocławskim Rynku! 

 

Na wrocławskim Rynku zagościła świąteczna atmosfera. 

Jak co roku o tej porze trwa w najlepsze Jarmark 

Bożonarodzeniowy. Wszechotaczający zapach pierników, 

grzanego wina, cynamonu, świerków, świąteczne ozdoby, 

muzyka, aniołki z opłatkiem i wielka choinka to zapowiedź 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wśród 

rozstawionych drewnianych budek w strefie Wrocław 

Społecznie i Lokalnie ta jedna specjalna, bo z pracami 

wykonanymi przez pacjentów, wolontariuszy  

i pracowników Hospicjum św. Jana Bożego we Wrocławiu. 

Pokazujemy, że jesteśmy, że można coś wspólnie zdziałać, 

opowiadamy czym jest opieka paliatywna, a przy okazji 

zbieramy środki finansowe przeznaczone na potrzeby 

naszych pacjentów. /A. Żebranowicz/ 

 

 

 

 

 

 



 

Szlachetna Paczka! 

 

To już kolejny rok, kiedy w Hospicjum przygotowujemy Szlachetną 

Paczkę. Dzięki dużemu zaangażowaniu Pracowników,  

ale i Przyjaciół Hospicjum i w tym roku udało się uszczęśliwić 

kolejną rodzinę, która zmaga się z chorobą i utratą pracy. /A. Wołk/ 

 

Wsparcie pacjentów Hospicjum domowego 

 

Jak co roku zbieramy również produkty żywnościowe i środki 

higieniczne dla pacjentów hospicjum domowego, aby móc 

przygotować dla nich świąteczne niespodzianki. Potrzebujący 

pacjenci zgłaszani są przez nasz personel udzielający świadczeń, 

który zna ich potrzeby i sytuację zarówno zdrowotną jak i socjalną.  

Dziękujemy bardzo za każde wsparcie- zakupy, pieniądze czy dobre 

słowo       /A. Wołk/ 

 

 

 

 

ŁÓDŹ 

 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi! 

 

Bonifraterskie Centrum Medyczne - Oddział  

w Łodzi podpisało w dniu 25 listopada br. umowę  

o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi w formie dotacji na realizację 

zadania „Unieszkodliwianie odpadów 

medycznych w Bonifraterskim Centrum 

Medycznym sp. z o.o. – Oddziale w Łodzi  

w związku z pandemią koronawirusa” w ramach 

Programu priorytetowego „Wsparcie szpitali  

w realizacji zdań z zakresu ochrony środowiska  

w związku z pandemią koronawirusa – II edycja”. 

Pozyskane środki pozwoliły na usunięcie z terenu 

Szpitala zwiększonej ilości odpadów medycznych 

wykorzystywanych do ochrony osobistej przez 

personel medyczny w strefie przeznaczonej  

na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

pacjentom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. /A. Miłosz-Miklas/ 

 

 

 



 

WROCŁAW 

 

Posiedzenie Rady Nadzorczej Bonifraterskiego Centrum Medycznego 

 

W dniu 13.12.2022 r. we Wrocławiu odbyło się kolejne 

Posiedzenie Rady Nadzorczej Bonifraterskiego Centrum 

Medycznego, pierwsze z udziałem nowego Członka Rady 

– Pana Grzegorza Dębowskiego. W trakcie posiedzenia 

omówiono aktualną sytuację Bonifraterskiego Centrum 

Medycznego, przedstawiono informacje nt. 

kontraktowania usług w NFZ,  przyjętych założeń do planu 

rzeczowo-finansowego na rok 2023 oraz wybrano firmę 

do przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 

Spółki za rok 2022 i lata kolejne.  

W miłej atmosferze wymieniano merytoryczne uwagi  

nt. ośmiomiesięcznej działalności spółki, zastanawiano się 

nad możliwościach rozwoju i szerzenia wartości św. Jana 

Bożego, aby w duchu charyzmatu szpitalnictwa wspólnie 

tworzyć miejsca przyjazne pacjentowi i spełniające jego 

oczekiwania.  /A. Żebranowicz/ 

 

 

SPÓŁKA 

 

Warsztaty w Piotrkowie! 

 

Współpracownicy BCM uczestniczyli w szkoleniu dla 

członków Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali 

Akredytowanych „Farmakoterapia – standard 

akredytacyjny w praktyce”.  

Podczas spotkania i warsztatów, w nawiązaniu do hasła 

przewodniego tegorocznych obchodów Światowego 

Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta "Medication without 

harm" (Leki bez szkody), poruszono m.in. tematy 

polipragmazji i interakcji lekowych, niepożądanych 

działań produktów leczniczych, antybiotykoterapii oraz 

współpracy w zakresie dedykowanych zespołów.  

Katarzyna Muszak - Pełnomocnik Zarządu  

ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz 

Magdalena Wieczorek -farmaceuta kliniczny  

Oddziału w Katowicach, wystąpiły w roli prelegentów 

dzieląc się swoim doświadczeniem w zakresie 

bezpieczeństwa farmakoterapii oraz prowadząc 

tematyczne warsztaty.  



 

W spotkaniu brały również udział Jolanta Gąsiorowska - Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Oddział 

Katowice oraz Monika Białas – Pełnomocnik ds. Jakości Oddział w Łodzi. /M. Wieczorek/ 

 

Szkolenia RKO! 

 

Jak co roku ruszyliśmy z akcją obowiązkowych szkoleń 

z resuscytacji krążeniowo-oddechowej w Katowicach, 

Krakowie i Łodzi. Szkolenia dedykowane są wszystkim 

współpracownikom. 

Celem jest przypomnienie zasad postępowania  

w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. 

Główny nacisk został położony na praktyczny aspekt 

szkolenia z wykorzystaniem fantomów, AED oraz 

dodatkowo worków samorozprężalnych.  

Szkolenie w Katowicach i Krakowie prowadzi  

dr n. med. Jacek Wawrzynek, Ratownik medyczny, 

Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego 

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i członek 

Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.  

/J. Gąsiorowska/ 

 

 

 

W tę świętą noc spełnia się prawdziwa obietnica. 

Czas oczekiwania dobiegł końca i Dziewica wydaje na świat Mesjasza. 

Jezus rodzi się dla ludzkości poszukującej wolności pokoju. Rodzi się dla każdego 
człowieka udręczonego grzechem, potrzebującego zbawienia i spragnionego nadziei. 

Św. Jan Paweł II 
 

 

Wszystkim Współpracownikom, Pacjentom oraz Przyjaciołom Bonifraterskiego Centrum 

Medycznego życzymy szczęśliwych, pełnych ciepła, spokoju i miłości Świąt Bożego Narodzenia, 

A w Nowym - 2023 roku zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. 

Zarząd Bonifraterskiego Centrum Medycznego 

 

POZDRAWIAMY I DO KOLEJNEGO WYDANIA W NOWYM ROKU! 

Redagują Małgorzata Zawalska, Agata Wołk 

m.zawalska@bonifratrzy.katowice.pl 


