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Drodzy Państwo,

Historia funkcjonowania naszej placówki należy 
do jednej z najstarszych w tej części Mazowsza. W grudniu 
1852 roku wysiłek społeczny został uwieńczony otwarciem 
szpitala, którego patronem został wówczas Św. Stanisław 
Kostka. Murowany obiekt z oddziałami – wewnętrznym, 

chirurgicznym i zakaźnym przetrwał do 1945 roku, kiedy to spłonął doszczętnie. Dzięki staraniom 
lekarzy i mieszkańców szybko uruchomiono nową placówkę, na którą został adaptowany 
poniemiecki budynek mieszkalny, mieszczący się przy ulicy Szpitalnej 4. Szpitalowi nadano 
wówczas patrona – doktora medycyny i filozofii Wojciecha Oczko, którego uważa się 
za prekursora leczenia ruchem i autora powiedzenia: 

„Ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców regionu, w 1987 roku podjęto 
działania zmierzające do rozpoczęcia budowy kolejnego obiektu, zapewniającego właściwsze 
warunki pobytu, diagnozowania i leczenia chorych. Oficjalne otwarcie nowego gmachu nastąpiło 
16 września 2002 roku. 

Obecnie zasadniczą działalnością Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu jest lecznictwo szpitalne na bazie 11 oddziałów: chorób 
wewnętrznych, chirurgiczny, pediatryczny, położniczo-ginekologiczny, neonatologiczny, 
okulistyczny, psychiatryczny, rehabilitacyjny, intensywnej terapii i anestezjologii, ratunkowy 
z izbą przyjęć, ośrodek leczenia uzależnień oraz 3 pododdziałów: urologiczny, rehabilitacji 
neurologicznej, detoksykacji. 

Placówka zapewnia również świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej w 19 poradniach, a także usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej. Nowoczesne 
pracownie fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, masażu, krioterapii świadczą usługi 
dla potrzeb oddziału stacjonarnego i ośrodka rehabilitacji dziennej. Zakład realizuje również 
świadczenia w ramach rehabilitacji domowej i zapewnia dostępność do usług w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Zdrowia. Dodatkowo, teren powiatu przasnyskiego 
zabezpieczają trzy  Zespoły Ratownictwa Medycznego (specjalistyczny i 2 podstawowe). 

Kompleksowe podejście do leczenia zapewnia fachowy personel, stale podnoszący 
zakres swoich umiejętności oraz aparatura diagnostyczna, co pozwala na szybkie postawienie 
diagnozy i podjęcie właściwego leczenia. Dysponujemy działem diagnostyki obrazowej 
z nowoczesnym tomografem komputerowym z opisem badań w oparciu o teleradiologię, 
mammografem, aparatami RTG, EEG, USG. W obiekcie funkcjonuje również nowocześnie 
wyposażony dział diagnostyki laboratoryjnej, pracownia badań nieinwazyjnych serca z wysokiej 
klasy echokardiografem z funkcją Dopplera oraz pracownia endoskopowa z videokolonoskopem. 

Realizując misję szpitala „Być użytecznym – pomagać innym”, dążymy do ciągłej 
poprawy infrastruktury i warunków lokalowych celem zabezpieczenia jak najwyższych 
standardów leczenia pacjentów. Potwierdzeniem szczególnej jakości świadczonych usług 
medycznych, fachowości personelu oraz podnoszenia efektywności udzielanych świadczeń 
w naszym szpitalu jest coroczne uzyskiwanie pozytywnego wyniku auditów w zakresie spełniania 
wymagań zawartych w normie PN-EN  ISO 9001.

Jesteśmy jednostką z wieloletnią tradycją. Tak długi okres funkcjonowania, z jednej 
strony jest wyznacznikiem roli, jaką pełni w regionie, z drugiej zaś zobowiązuje do dalszego 
działania na rzecz zabezpieczania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa oraz ciągłego 
podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.

Jubileusz jest szczególną okazją, by móc przekazać specjalne podziękowania wszystkim 
osobom, które na przestrzeni lat, swoim zaangażowaniem oraz trudem codziennej pracy, 
przyczyniały się do rozwoju  Szpitala i stale powiększającego się grona wdzięcznych Pacjentów.

Składam wyrazy uznania i głębokiego szacunku zarówno tym, którzy tworzyli historię 
placówki  jak i tym, którzy budują jego dzisiejszy kształt i wizerunek.

W tym wyjątkowym dniu składam Państwu życzenia kolejnych lat działalności obfitujących 
w sukcesy, wszelkiej pomyślności oraz zadowolenia z pełnienia tak potrzebnej, choć niezwykle trudnej 
służby drugiemu człowiekowi.

Niech pełne poświęcenia i troski działania na rzecz chorych dostarczają Państwu 
jak najwięcej satysfakcji, a życzliwość tych, którym Państwo pomagają, niech motywuje do dalszej 
pracy.

Jubileusz Jubileusz 
1515lecialecia Szpital w liczbach...Szpital w liczbach...

Misją SP ZZOZ w Przasnyszu jest przewidywanie oraz zaspokajanie potrzeb zdrowotnych 
wszystkich naszych Pacjentów, a także chęć świadczenia usług w sposób profesjonalny i przyjazny 
dla chorych. 

Ceniąc jakość bardziej niż ilość, dążymy do osiągnięcia najwyższych standardów jakościowych 
w postępowaniu diagnostyczno-leczniczym.

Hasło Misji SzpitalaHasło Misji Szpitala

"Być użytecznym - pomagać innym"

Naszym celem wynikającym z misji Szpitala jest stałe dążenie do:

1.   Poprawy zdrowotności mieszkańców naszego powiatu oraz innych osób korzystających 
z naszych placówek.
2.   Utrzymania wysokiego i profesjonalnego poziomu świadczeń diagnostyczno-leczniczo-
rehabilitacyjnych.
3.   Utrzymania warunków socjalno-bytowych pacjentów i personelu na satysfakcjonującym 
poziomie.
4.       Ciągłego podnoszenia kwalifikacji personelu. 

Rocznie:Rocznie:

Hospitalizujemy blisko  pacjentów.

Wykonujemy blisko  badań laboratoryjnych i  innych badań diagnostycznych.

Personel Szpitala analizuje metody diagnostyki i leczenia pacjentów oraz wszelkie aspekty 
działalności, w wyniku czego systematycznie wprowadza różnego rodzaju zmiany. Prowadzą one 
do doskonalenia procesów diagnostycznych, leczniczych oraz racjonalizacji zarządzania 
obiektem, w tym jego infrastrukturą techniczną. 
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Wszyscy mamy świadomość, jak wielką odpowiedzialnością jest niesienie pomocy Pacjentom 
w stanach zagrożenia zdrowia lub życia. W związku z tym, stale podejmowane są działania 
zmierzających nie tylko do poprawy bazy materialnej placówki, ale także do pozyskiwania dobrze 
przygotowanej kadry oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji przez zatrudniony personel 
medyczny.

Szpital zatrudnia  lekarzy,  pielęgniarek i  położnych oraz  osób wykonujących 
pozostałe zawody medyczne. 

Szpital dysponuje bazą  łóżek w  oddziałach i  pododdziałach. Posiada również  poradni 
specjalistycznych, dział rehabilitacji, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej 
oraz pracownie badań nieinwazyjnych serca i endoskopową, a także dział pomocy doraźnej 
i przychodnię zdrowia.
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„LINIA ŻYCIA” NOWEGO 
OBIEKTU SZPITALA

11.11.2001 - ODDZIAŁ OKULISTYCZNY przyjął pierwszych Pacjentów

20022002

20032003
01.01.2003 - Uruchomienie 
 Z IZBĄ PRZYJĘĆ

SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

11.03.2002 - otwarcie ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO
Stopniowo uruchamiano następne oddziały:

WEWNĘTRZNY (20.04.2002)

INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII (23.04.2002)

REHABILITACYJNY (25.04.2002)

CHIRURGICZNY (26.04.2002)

POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY (28.05.2002)

DZIECIĘCY (24.06.2002)

16.09.2002 - Oficjalne otwarcie nowego gmachu Szpitala

20042004
Od 2004 roku Szpital niezmiennie utrzymuje Certyfikat potwierdzający 

zgodność Systemu Zarządzania Jakością 
w organizacji z wymaganiami 

normy ISO 9001, który jest 
potwierdzeniem wysokiej jakości 

świadczonych usług.

01.02.2009 - Uruchomienie 
lipca 2013r. funkcjonuje jako pododdział oddziału chirurgicznego.

REALIZACJA PROJEKTU: „Poprawa 
usług medycznych świadczonych 

w SP ZZOZ w Przasnyszu poprzez
 zakup sprzętu medycznego na 

potrzeby Oddziałów Szpitalnych”
REALIZACJA PROJEKTU: 

„Zapewnienie najwyższej 
efektywności działań ratownictwa 

medycznego w powiecie 
przasnyskim poprzez zakup 

3 ambulansów”

ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO, który od 
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20122012
14.09.2012 - uroczystość z okazji 10-lecia 

funkcjonowania SP ZZOZ w Przasnyszu, w trakcie 
której przyznano Szpitalowi im. dr. W. Oczko Medal 

Pamiątkowy . Odznaczenie zostało
 nadane przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego za całokształt działalności na rzecz 
województwa mazowieckiego. 

"PRO MASOVIA"

17.09.2010 - 

REALIZACJA PROJEKTU: „Poprawa
 i rozszerzenie zakresu świadczeń 
rehabilitacji ambulatoryjnej w SP ZZOZ w Przasnyszu”

Nadanie Sztandaru dla SP ZZOZ w Przasnyszu.
REALIZACJA PROJEKTU: „E-usługi 
dla ludności jako podstawa budowy 
społeczeństwa informacyjnego SP ZZOZ 
w Przasnyszu”
REALIZACJA PROJEKTU: „Poprawa 
skuteczności działań ratownictwa 
medycznego poprzez modernizację 
i doposażenie SOR oraz remont 
całodobowego lądowiska w SP ZZOZ 
w Przasnyszu”

20132013
REALIZACJA PROJEKTU: „Modernizacja,
 rozbudowa systemu informatycznego 
oraz wdrożenie nowych rozwiązań 
źródeł informacji w SP ZZOZ 
w Przasnyszu"

20142014
REALIZACJA PROJEKTU: „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału 

Psychiatrycznego wraz z poprawą warunków pobytu i leczenia pacjentów 
dla Oddziału Wewnętrznego SP ZZOZ w Przasnyszu”

20152015
30.07.2015 - otwarcie 
zmodernizowanej Pracowni 
Tomografii Komputerowej 
wyposażonej w nowo zakupiony 
16-warstwowy tomograf 
komputerowy.

20162016

20172017
05.2017 – modernizacja Centralnej Sterylizatorni. 

Przebudowano pomieszczenia oraz dokonano zakupu nowego sterylizatora, 
służącego do wyjaławiania narzędzi chirurgicznych i innych 
materiałów medycznych. 
Urządzenie wyposażone jest 
w moduły kontrolne 
dokumentujące 
elektronicznie procesy 
sterylizacji, dzięki czemu 
uzyskuje się faktyczne
dane o skuteczności 
zastosowanych procedur.

12.2016 – wymiana dźwigów towarowo-osobowych przystosowanych
 do przewozu pacjentów na łóżkach szpitalnych i wózkach 

rehabilitacyjnych. 

Windy wyposażone są w funkcje 
dla osób z niepełnosprawnościami, 

np.: zjazd awaryjny na najbliższy 
przystanek; automatyczne 
otwarcie drzwi; monitoring 

wnętrza kabiny oraz głosowe 
informowanie o przystankach. 

10.03.2008 - Uruchomienie OŚRODKA
 LECZENIA UZALEŻNIEŃ


