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KRÓTKA HISTORIA SZPITALA – WYBRANE WYDARZENIA

1913 -1917 
• Budowa Zakładów Sanitarnych na Prądniku Białym, na 

podstawie uchwały Krakowskiej rady Miejskiej z 22 lipca 
1913, podjętej z inicjatywy dra Tomasza Janiszewskiego, 
Lekarza Miejskiego i późniejszego pierwszego Ministra 
Zdrowia w niepodległej Polsce. Budowę przerwał wybuch 
wojny, wznowiono ją w 1915. Oddane do użytku w 1917 r. 
Zakłady obejmowały wówczas: sanatorium szkarlatyno-
we, sanatorium gruźlicze, laboratorium bakteriologiczne, 
zakład dezynfekcyjny, izolatorium oraz pełne zaplecze 
z kuchnią i pralnią

1936-1938
• W Sanatorium Gruźliczym leczyła się siostra Faustyna 

Kowalska, która przebywała tu łącznie ok. 8 miesięcy. 
Kanonizowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 
30  kwietnia 2000 r.

1939-1945
• Praca szpitala w warunkach okupacyjnych. Od  1940 r. 

Szpital służył żołnierzom niemieckim chorym na gruźli-
cę i szkarlatynę oraz rannym. Personel medyczny, pielę-
gniarski i administracyjny był częściowo niemiecki. 

1949
• Powstał Oddział Torakochirurgii; utworzono Aptekę Szpi-

talną.
1951 - 1954 
• Utworzono zakaźne odziały dziecięce: 1951 – Regionalny 

Oddział Heinego-Medina, który po połączeniu z Oddzia-
łem gruźliczego Zapalenia Opon Mózgowo-Rdzeniowych 
przemianowany został na Oddział Neuroinfekcji i Neuro-
logii Dziecięcej; 1954 – Oddział Chorób Zakaźnych Wie-
ku Dziecięcego z połączenia oddziałów Szkarlatynowego, 
Gruźlicy Dziecięcej i Błoniczego, później przekształcony 
w Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dzie-
cięcej. 

1955
• Powstał Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby
1957
• Wykonano pierwsze w szpitalu cewnikowanie serca 

Szanowni Państwo,

Szpital im. Jana Pawła II w Krako-
wie ma 100 lat. To również 20. rocz-
nica odwiedzin w Szpitalu Wielkie-
go Patrona Szpitala – Ojca Świętego 
Jana Pawła II, który 9 czerwca 1997 
roku, podczas pielgrzymki do Ojczy-
zny, odwiedził naszą placówkę, po-
święcił Klinikę Kardiochirurgii oraz 
pobłogosławił personel i pacjentów 

Szpitala. Dla nas wszystkich było to niezapomniane prze-
życie.

100 lat zobowiązuje, zwłaszcza, jeśli jest to „setka” tak 
obiecująca – szpital od lat jest wizytówką opieki zdrowot-
nej w regionie. Placówka przechodziła różne lata – od za-
kładów sanitarnych, poprzez sanatorium, szpital w którym 
leczono choroby zakaźne, aż do szpitala wysokospecjali-
stycznego. Te wielkie dla szpitala dwie rocznice to powód, 

dla którego ten numer  „Przewodnika Pacjenta” jest nieco 
odmienny od pozostałych – poświęcony przede wszystkim 
historii. Mam nadzieję, że my – kadra medyczna, jak i Pań-
stwo – nasi Pacjenci, dopiszemy do minionych stu lat jesz-
cze wiele pięknych wspomnień.

Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka
Dyrektor Szpitala

Sala chorych

Spiżarnia

Kuchnia



1958
• Wykonano pierwszą operację na otwartym sercu
1975
• Przekształcono Oddział Torakochirurgii w Centrum Tora-

ko-Kardiochirurgii, w którym utworzono Pododdział Wad 
Serca; powstała pracownia hemodynamiki i pracownia 
krążenia pozaustrojowego.

1979
• Decyzją Ministerstwa Zdrowia w Szpitalu zlokalizowano In-

stytut Kardiologii AM im. M. Kopernika, kierowany przez 
doc. Antoniego Dziatkowiaka – równocześnie Dyrektora 
Instytutu. Instytut z nowo powstałą Kliniką Kardiochirurgii 
przejął spuściznę 30-letniej działalności Oddziału Torako-
chirurgii, a późniejszego Centrum Torako-Kardiochirurgii. 

1981
• Oddział Elektrokardiologii przekształcono w Klinikę Elek-

trokardiologii; rozpoczęto rozwijanie diagnostyki chorób 
układu krążenia.

1988
• Uruchomiono Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, którego 

ordynatorem, od 1986, był dr Henryk Olechnowicz – zna-
komity chirurg, wychowanek Instytutu Gruźlicy w Warsza-
wie. Oddział kontynuował zadania Kliniki Torakochirurgii 
Instytutu Kardiologii, kierowanej w latach 1979-84 przez 
dr hab. med. Michała Juszczyńskiego.

• Pierwsze przeszczepienie serca w Krakowie, dokonane 
przez zespół kardiochirurgów pod kierownictwem prof. 
Antoniego Dziatkowiaka

1990
• Ojciec Święty Jan Paweł II - Patronem Szpitala. 
 1990
• Utworzono Klinikę Choroby Wieńcowej. Pierwszym jej 

kierownikiem została prof. Wiesława Piwowarska. 
1993-1998 
• Szpital jako inwestor bezpośredni realizował pro-

gram inwestycyjny „Rozbudowa Kliniki Kardiochirurgii” 

(finansowany głównie z dotacji budżetowych); powstał 
nowoczesny budynek Kliniki Kardiochirurgii z blokiem 
operacyjnym i intensywną terapią, zapleczem laborato-
ryjnym i diagnostycznym, sterylizacją i bankiem krwi oraz 
inne obiekty towarzyszące.

1996
• Utworzono Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób 

Serca i Płuc. 
1997
• 9 czerwca - wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II, poświęce-

nie Kliniki Kardiochirurgii.
1999
• Szpital uzyskał osobowość prawną i działa jako samo-

dzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej; uruchomiono 
nowy Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii; zorgani-
zowano nowoczesny Zakład Patomorfologii.

2000
• Uruchomiono, po modernizacji, nowoczesny obiekt 

Ośrodka Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc 
z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki i nowoczesnymi 
pracowniami.  

• Powstała Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych.
2001
• Utworzono Małopolskie Centralne Laboratorium Diagno-

styki Prątka Gruźlicy z siedzibą przy ul. Ułanów 29 oraz 
Pododdział Chemioterapii w II Oddziale Chorób Płuc; 
wprowadzono system elektronicznej rejestracji i prowa-
dzenia dokumentacji Infomedica oraz systemy umożli-
wiające dostęp do obrazów generowanych przez urzą-
dzenia diagnostyczne.

2003
• Utworzono w Szpitalu Samodzielną Pracownię Biologii 

Molekularnej i Badań Naukowych,  samodzielny Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Dział Transfu-
zjologii Szpitalnej (na bazie dotychczasowego Banku Krwi 
i Pracowni Serologii).

Prasowalnia

Budynek kaplicy szpitalnej po przebu-
dowie w 1929 r. Przylegający do niego 

budynek Dyrekcji istniał już od początku 
- jednak na tym zdjęciu został wyretuszo-

wany

Wjazd do Miejskich Zakładów Sanitarnych



2005
• W Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń 

i Transplantologii wykonano pierwszą na świecie opera-
cję wszczepienia bezszwowej zastawki aortalnej.

2006
• Utworzono Ośrodek Rehabilitacji (na bazie dotychczaso-

wego Działu Rehabilitacji).
2007-2012
• Rozbudowa Szpitala realizowana ze środków Unii Euro-

pejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego 2007-2013 – realizacja projektów pn. 
Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Me-
dycznych oraz Zintegrowane Centrum Specjalistycznej 
Medycyny Ratunkowej.

2008
• Pierwsza w Polsce wymiana zastawki aortalnej serca me-

todą przezskórną (bez otwierania klatki piersiowej).
2011 
• Utworzono Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laborato-

ryjnej oraz Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla 
Osób Wentylowanych Mechanicznie.

• We współpracy z instytucjami dydaktyczno-naukowymi 
uruchomiono  studia podyplomowe w zakresie nowocze-
snych metod diagnostyki medycznej i terapii.

2012
• Utworzono Poradnię Leczenia Otyłości.
• Przekształcono dotychczasowy Ośrodek Diagnostyki, 

Prewencji i Telemedycyny z pododdziałem w samodziel-
ny Oddział Szybkiej Diagnostyki, wydzielając trzy samo-
dzielne jednostki:  Oddział Szybkiej Diagnostyki, Zakład 
Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz  Zakład Medycy-
ny Nuklearnej.

• Wydzielono oddziały: Wirusowego Zapalenia Wątroby 
i Hepatologii oraz Rehabilitacji.

• Oddano do użytku budynek konferencyjno-administra-
cyjny (pawilon A-V), realizowany z dofinansowania UE

• We współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium 
Medicum  uruchomiono  studia podyplomowe w zakre-
sie badań klinicznych.

2013
• Z początkiem kwietnia 2013 oddano do użytku zmoder-

nizowany obiekt – budynek „0” - Pawilon A-IV (tzw. stara 
pralnia).

• Od kwietnia 2013 ruszył projekt edukacyjny skierowa-
ny do osób w wieku 60+ pn. Uniwersytet Niegasnącej 
Młodości. W pierwszej edycji skorzystało z niego ok. 150 
osób. 

2014
• W nowej części pawilonu M-V, realizowanego w ramach 

Projektu „Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medy-
cyny Ratunkowej” otwarto oficjalnie:
◊ Centralną Izbę Przyjęć, Oddział Neurologiczny z Podod-

działem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neu-
rologicznej

◊ Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów En-
dowaskularnych (oraz Blok Operacyjny z salą hybrydową)

◊ Oddział Intensywnej Terapii Medycznej
◊ Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej
◊ Poradnie, w tym neurologiczną
◊ W ramach Projektu „Rozwój Krakowskiego Centrum Ba-

dań i Technologii Medycznych” uruchomiono oficjalnie:

◊ Oddział Chorób Cywilizacyjnych Płuc
◊ Oddział Onkologiczny
◊ Pracownię Badań Genetycznych
◊ Pracownię Innowacyjnych Zastosowań Komórek Ma-

cierzystych
◊ Pracownię Diagnostyki Chorób Zakrzepowo-Zatoro-

wych
◊ Pracownię Rezonansu Magnetycznego

2015
• Pierwsze w szpitalu pobranie nerek od dawcy po zatrzy-

maniu krążenia. 
2016
• Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia po-

twierdziło po raz kolejny  spełnienie przez Szpital  stan-
dardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Ak-
tualny Certyfikat ma nadany numer 2016/30. 

• W Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii wszczepiono 
najmniejsze na świecie stymulatory serca Micra TPS.

Budowa Kliniki Kardiochirurgii

Pawilon administracyjny A-V, tzw. Edukatorium, 
który powstał dzięki dofinansowaniu inwestycji 

z funduszy UE

Sala hybrydowa w nowej części pawilonu M-V



Dyrektorzy Szpitala

1917-1922 dr (późniejszy profesor) To-
masz Wiktor Janiszewski. Pierwszy Dy-
rektor i założyciel zakładów Sanitarnych 
na Prądniku Białym. Studiował medycy-
nę na uniwersytetach w Bernie, Frybur-
gu, Zurychu i Wiedniu. Docent higieny 
społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i profesor zwyczajny Uniwersytetu War-

szawskiego. Od 1919 był z ramienia PSL „Piast” pierwszym 
Ministrem Zdrowia Publicznego w niepodległej Polsce, 
w gabinecie Ignacego Paderewskiego, aż do upadku jego 
rządu. Po złożeniu urzędu ministra wrócił na stanowisko 
naczelnego lekarza miejskiego w Krakowie. Wykładał także 
higienę w Akademii Górniczej i higienę szkolną w Studium 
Pedagogicznym UJ oraz w Wyższym Studium Handlowym. 
Jako naczelny lekarz miejski przebudował gruntownie, przy 
pomocy funduszy Rockefellera, poradnię przeciwgruźliczą 
i urządził poradnię dla osesków i matek ciężarnych. Zor-
ganizował dożywianie dzieci i uruchomił łaźnie miejskie. 
Założył w Krakowie Koło krakowskiego Towarzystwa walki 
z gruźlicą.

1922-1924 dr Stanisław Sikorski. Specjalista chorób 
wewnętrznych. Współpracownik dra T. Janiszewskiego 
w Miejskim Urzędzie Zdrowia w Krakowie. 

1924-1932 dr Ludwik Sobieszczański. Specjalista cho-
rób wewnętrznych i epidemiolog. Cieszył się opinią dobre-
go internisty i społecznika. Wcześniej lekarz powiatowy 
w Samborze i Brodach oraz krajowy inspektor sanitarny.

1932-1939 dr Adam Zylber (spotykana również błęd-
na pisownia: Silberg). Specjalista chorób płuc. Od 1925 r. 
zatrudniony w Miejskich Zakładach Sanitarnych. Był leka-
rzem prowadzącym siostrę Faustynę (Helenę Kowalską).

1939-1940 dr Edward Żuliński. W Zakładach Sanitar-
nych pracował od 1927 r. jako lekarz kontraktowy. Funkcję 
dyrektora Zakładów sprawował przez rok, zmarł w 1940 r. 

1940-1944 dr Jan Fischer. Lekarz polskiego pochodze-
nia, który podpisał volkslistę, ale nie odnosił się wrogo do 
polskich pracowników (pracowało ich wtedy ponad 150 
osób), a nawet pomagał im w trudnych sytuacjach.

1944-1945 dr Jüngst (imię nieznane). Po przejęciu 
Szpitala przez Wehrmacht napłynął niemiecki personel 
medyczny – lekarski oraz średni, a częściowo również ad-
ministracyjny. Pod groźbą obozu koncentracyjnego zabro-
niono leczenia szpitalnego chorych na gruźlicę. Zakaz ten 
nie został wprowadzony w życie. 

1945 dr Jan Smolarek. Funkcję dyrektora objął z dniem 
wyzwolenia Krakowa, tj. 18.01.1945 r., pełniąc ją jedynie 
przez 2 miesiące, rezygnację złożył ze względu na zły stan 
zdrowia.

1945-1949 dr n. med. Czesław Lu-
tyński. Studiował na Uniwersytecie 
w Charkowie, stopień doktora n. me-
dycznych uzyskał na Wydziale Lekarskim 
AM w Poznańskiego. W lipcu 1943 roku 
za współpracę z AK uwieziony w obozie 
Oświęcimiu-Brzezince, gdzie pracował m. 
in. jako sanitariusz przy chorych na gruź-
licę. W kwietniu 1945 objął obowiązki 

dyrektora Zakładów, równocześnie będąc ordynatorem 

oddziału zakaźnego. W roku 1947 rozpoczął rozbudowę 
budynków szpitala, zaangażował wybitnych specjalistów. 
Powiększył liczbę łóżek dla chorych na gruźlicę. Opuścił 
szpital w lutym 1949 r., obejmując kierownictwo Sanato-
rium Przeciwgruźliczego w Rabsztynie koło Olkusza.

1949-1953 dr Tadeusz Szymański. 
Pod jego zarządem Szpitalowi przekaza-
no do dyspozycji Pałac Decjusza na Woli 
Justowskiej, gdzie umieszczano chorych 
na gruźlicę (1951), klasztor oo. Salezjanów 
na Zakrzówku (1952) oraz poklasztorny 
budynek oo. Misjonarzy przy ul. Dzierżyń-
skiego (1952).

1953-1954 dr Antonina Świerszczewska. Krótko, ale 
energicznie zarządzała szpitalem. Zrezygnowała z powodu 
złego stanu zdrowia.

1954-1971 dr Henryk Brajer. Był ko-
mendantem Szpitala Wojskowego w Kra-
kowie, skąd przeszedł na stanowisko  
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego. Zainicjował i zrealizował 
budowę nowoczesnego, jak na owe czasy, 
pawilonu A, który uruchomiono w 1961 r. 
Leczono w nim 130 mężczyzn chorych na 
gruźlicę płuc. Przyczynił się do powstania 

nowoczesnej prosektury z pracownią histopatologiczną, 
rozbudowy i wyposażenia w nową aparaturę pracowni 
rentgenowskiej oraz rozwoju Centralnego Laboratorium 
Diagnostycznego. Zorganizował pracownię kardiologiczną 
i pracownię badań czynnościowych układu oddechowego. 
Dr. H. Brajera należy uznać za twórcę nowoczesnego obli-
cza szpitala. 

1971 - dr Janina Schnotale, ordynator IV Oddziału Cho-
rób Płuc na Woli Justowskiej, pełniła obowiazki dyrektora 
Szpitala od listopada do maja.

1971-1981 dr Danuta Tomaszewska-Sowa. Studia na 
AM w Krakowie ukończyła w 1951 r. Specjalista w zakresie 
pediatrii i reumatologii. Pracowała w szpitalu od 1954 r., 
początkowo jako zastępca ordynatora dziecięcego oddzia-
łu zakaźnego, później była Zastępcą Dyrektora ds. Lecznic-
twa.

1981-1984 dr Leszek Mylius; pracę 
w szpitalu rozpoczął w 1959 r., specja-
lista w zakresie chorób płuc, I stopnia 
w zakresie medycyny przemysłowej oraz 
II stopnia w zakresie organizacji ochrony 
zdrowia. Od 1975 r. mianowany zastępcą 
dyrektora ds. lecznictwa. Zmarł tragicznie 
w sierpniu 1984 r.

1984-1990 dr Stanisław Sęk. Specjali-
sta pulmonolog oraz specjalista II stopnia 
w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia. 
W szpitalu pracuje od 1971 r. pełniąc funk-
cję dyrektora ds. lecznictwa (1971-1975), 
następnie od 1984 do 1990 dyrektora 
naczelnego. Zainicjował remonty i mo-

dernizację wszystkich oddziałów i klinik. Uruchomił nowy 
Oddział Torakochirurgiczny i Klinikę Choroby Wieńcowej. 
Od 1975 r. był specjalistą wojewódzkim w zakresie gruźlicy 
i chorób płuc dla województwa tarnowskiego i od tego też 
roku (do 2009) kierował Wojewódzką Przychodnią 



Przeciwgruźliczą i Chorób Płuc w Krakowie.  W czasie, gdy 
kierował szpitalem Rada Szpitala podjęła decyzję o zmia-
nie patrona Szpitala. Zgodził się nim zostać Ojciec Święty 
Jan Paweł II. 

1990-1991 dr Bogusław Bruks. Pełnił funkcję Dyrekto-
ra Szpitala od 28.11.1990 r., do czasu rozstrzygnięcia kon-
kursu na dyrektora, tj. do 15.02.1991 r. Od stycznia 1987 
do czerwca 1991 pracował na stanowisku Zastępcy Dyrek-
tora ds. Lecznictwa. Od 1991 do roku 2000 Ordynator IV 
Oddziału Chorób Płuc. Organizator i współtwórca Pracow-
ni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego.

1991-2009 dr hab. med. Mieczysław 
Pasowicz. Specjalista chorób wewnętrz-
nych i kardiologii. Autor i współautor 
wielu projektów badawczych i inwestycyj-
nych. Od roku 1996 pełnił funkcję Kierow-
nika Ośrodka Rehabilitacji Chorób Serca 
i Płuc, który od podstaw zorganizował 
(późn. Ośrodek Diagnostyki, Prewencji 

i Telemedycyny z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki). 
W czasie pełnienia przez doc. M. Pasowicza funkcji dyrek-
tora, Szpital został w znaczącym stopniu unowocześniony 
(zakup aparatury medycznej, ucyfrowienie szpitala, re-
monty, zainicjowanie ambitnych planów inwestycyjnych, 
pozyskanie dofinansowania z funduszy UE na rozbudowę 
placówki).

2009 – 2010  dr Krzysztof Bederski. Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego powierzył mu funkcję pełniącego 

obowiązki dyrektora Szpitala, do czasu rozstrzygnięcia 
konkursu na to stanowisko. Funkcję tę pełnił dr Bederski 
od 12.11.2009 do 08.02.2010. Specjalista chirurgii ogólnej 
i chirurgii klatki piersiowej, pracuje w Szpitalu od 1993 r. 
W latach 2001-2016 pracował na stanowisku Zastępcy Dy-
rektora ds. Lecznictwa.

2010 – do teraz dr n. med. Anna 
Prokop-Staszecka. Specjalista chorób 
wewnętrznych i chorób płuc, mikrobio-
log-serolog. Od roku 2000 Ordynator 
II Oddziału Chorób Płuc, przy którym 
w roku 2003 utworzyła Pododdział Che-
mioterapii (jednostka ta w późniejszym 
czasie zyskała samodzielność organizacyj-

ną, stając się oddziałem). Radna Miasta Krakowa. Podczas 
kierowania Szpitalem przez dr med. A. Prokop-Staszecką 
zakończono  z sukcesem inwestycje dofinansowane z fun-
duszy UE, realizowane w ramach dwóch dużych projek-
tów: Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny 
Ratunkowej oraz Rozwój Krakowskiego Centrum Badań 
i Technologii Medycznych. Zainicjowała wiele zmian orga-
nizacyjnych w szpitalu, m. in. utworzono tu Ośrodek No-
woczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej. Placówka uzyskała 
status instytucji naukowej. Podjęto wielostronną współ-
pracę z uczelniami w Krakowie i Małopolsce. Rozwinięto 
działalność edukacyjną szpitala, również w oparciu o pro-
gramy ministerialne.

Apteka Szpitalna; digestorium.
Pawilon oddziałów kardiologicznych, popularnie 

nazywany „budynkiem z fontanną”

Oddział Intensywnej Terapii Medycznej w nowej 
części pawilonu M-V



9 czerwca 1997 r. 
 wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Szpitalu

„Żywię wielkie uznanie i szacunek dla Waszej pracy. Wy-
maga ona poświęcenia i oddania choremu człowiekowi, 
a przez to ma tak głęboko ewangeliczny wymiar. W per-
spektywie wiary Wasza posługa jawi się jako służba same-
mu Chrystusowi, tajemniczo obecnemu w doświadczonym 
cierpieniem człowieku. Dlatego Wasz zawód jest godny naj-
większego szacunku. Jest to misja o nadzwyczajnej wartości, 
którą najlepiej określa słowo: powołanie”.

Fragment przemówienia, jakie wygłosił Ojciec Św. Jan 
Paweł II, podczas wizyty w Szpitalu, w dniu 9 czerwca 
1997 r.

ZJAZDY SZPITALI IM. JANA PAWŁA II
W szczególnym, zarówno  dla społeczności Szpitala, 

jak i Polaków,  roku 2011 – roku beatyfikacji Jana Paw-
ła II, z inicjatywy Dyrekcji, miał miejsce I Zjazd Szpitali 
noszących imię Ojca Świętego. Stało się to początkiem 
cyklu spotkań, podczas których dzieliliśmy się z naszy-
mi partnerami doświadczeniami, ale również sięgaliśmy 
do aspektów etycznych, w kontekście filozofii Jana Paw-
ła II. W latach późniejszych zjazdy organizował zarówno 
Szpital krakowski, jak i placówki z innych miejscowości. 
W roku jubileuszowym, Zjazd Szpitali stanowił wstęp 
do uroczystości rocznicowych. Spotkaniu przebiegało 
w konwencji seminarium poświęconego historii, etyce 
oraz zagadnieniom dotyczącym zarządzania szpitala-
mi i czekającym ich wyzwaniom. Dyrekcja Szpitala im. 
Jana Pawła II w Krakowie serdecznie dziękuje wszystkim 
uczestnikom za to, że zechcieli być z nami w tym dniu.

Kadra Szpitala w liczbach 
• Całość personelu Szpitala  –  ponad 1900 osób
• Lekarze – prawie 400 osób
• Pielęgniarki – prawie 800 osób
• Inny personel wyższy (fizjoterapeuci, psychologowie, 

logopedzi) – ponad 80 osób
• Ratownicy medyczni – 5 osób
• Perfuzjoniści – 14 osób

• Technicy (np. RTG, fizjoterapii) – ponad 110 osób
• Rejestratorki i sekretarki medyczne -  prawie 120 osób 
• Personel niższy (sanitariusze, opiekuni medyczni)  

– prawie 70 osób
• Obsługa - pralnia, szwalnia, dział Głównego Energetyka – 

ponad 50 osób
• Administracja – prawie 190 osób

(stan na kwiecień 2017, w zaokrągleniach)

Czy wiesz jak zmieniała się nazwa Szpitala?
• Miejskie Zakłady Sanitarne  1917-1924
• Miejskie Zakłady Sanitarne 

i Sanatorium Gruźlicze  1924-1943
• Szpitale Miejskie w Krakowie  1943-1952
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

w Krakowie  1952-1953
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. Dr Anki (Heleny Wolff)  1953-1956
• Miejski Szpital Specjalistyczny 

im. Dr Anki (Heleny Wolff) 1956-1976
• Krakowski Szpital Specjalistyczny 

im. Dr Anki 1976-1990
• Krakowski Szpital Specjalistyczny 

im. Jana Pawła II w Krakowie 1990-2012
• Krakowski Szpital Specjalistyczny 

im. Jana Pawła II 2012-nadal

Wykładowcy i przedstawiciele szpitali, 12.05.2017
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