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Data 
 

Wydarzenie 
 

1970 Oddanie nowoczesnego jak na owe czasy, odpowiadającego wszelkim 
standardom Szpitala do użytku. Pierwszym Dyrektorem został Janusz 

Dukalski 
Styczeń 1971 Szpital przyjął pierwszych Pacjentów, a jego dobra kondycja finansowa 

zapewniała młodej kadrze pracowników dobre zarobki oraz doskonałe 
warunki socjalno-bytowe 

 
1971 W Kielcach powstała również nowa Przychodnia Przeciwgruźlicza, dając 

mieszkańcom miasta możliwość leczenia i poprawiając znacząco sytuację 
epidemiologiczną, ocenianą w latach wcześniejszych niekorzystnie przez 

Instytut Gruźlicy 
1975 Wskutek zmiana w strukturze organizacyjnej służby zdrowia połączono 

Wojewódzką Przychodnię Przeciwgruźliczą w Kielcach z Wojewódzkim 
Szpitalem w Czerwonej Górze, tworząc Wojewódzki Specjalistyczny 

Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach 
1987 W Szpitalu obok  istniejących oddziałów czyli czterech zachowawczych 

gruźlicy i chorób płuc, wewnętrznego z kardiologią, chirurgicznego oraz 
bloku operacyjnego utworzono Oddział Urologiczny 

1989  W Szpitalu powstał Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej 

1997-1998 Był to przełomowy okres w odnowie Szpitala w sferze poczynionych 
inwestycji. Ówczesna Dyrekcja swoimi działaniami doprowadziła do 

wybudowania, mimo trudności finansowych, nowej kotłowni olejowo-
gazowej, stacji uzdatniania wody, podoczyszczalni ścieków, podjazdu dla 

karetek, parkingów dla odwiedzających oraz centralnej sterylizatorni 
doprowadzając do skreślenie zakładu z listy największych trucicieli 

województwa  
Zarządzeniem nr 92/98 Wojewody Kieleckiego z dnia 12.08.2998 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i 

Chorób Płuc w Kielcach został przekształcony w Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 

1998 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zdobył certyfikat za 
zajęcie I miejsca w międzynarodowym konkursie za prezentację własnych 

rozwiązań w pracy pt. „Metodyka wdrażania standardów higieny 
szpitalnej w WSZOZGICHP” 

1999 Dyrekcja oraz administracja zostały przeniesione z Przychodni 
Przeciwgruźliczej w Kielcach do zaadaptowanych pomieszczeń w 
Szpitalu w Czerwonej Górze. Wolne pomieszczenia przychodni 

wydzierżawiono Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg.  
Równocześnie trwa restrukturyzacja Szpitala której ulegają: dział 



żywienia, dział techniczny, prosektorium, pralnia, dozór mienia, naprawa 
sprzętu medycznego, obsługa gospodarcza, usługi transportowe, usługi 
porządkowe salowych i sanitariuszek oraz tomograf komputerowy w 

Kielcach 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zajmuje drugie 

miejsce  w województwie za Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w 
plebiscycie Gazety Wyborczej na „Szpital przyjazny pacjentowi” 

2002 
 

Do użytku oddany został Oddział Urologiczny dysponujący 40 łóżkami 
oraz pierwszy w województwie Oddział pulmonologiczno-alergologiczny 

dysponujący 42 łóżkami w ramach którego funkcjonować zaczął także 
Zespół Domowego Leczenia Tlenem  

2004 Działalność rozpoczął Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
dysponujący 5 stanowiskami intensywnej opieki. 

 
Na bazie Oddziału Urologicznego funkcjonowanie rozpoczęła 

nowoczesna Pracownia Badań Urodynamicznych 
2004  

 
W ramach Oddziału I Pulmonologii działalność rozpoczęła pierwsza w 
województwie Pracownia Diagnostyki Zaburzeń Oddychania podczas 

Snu 
Dzięki środkom Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 

działalność rozpoczęło laboratorium Cytologii Plwociny i Prątka Gruźlicy 
Szpital zdobywa szereg nagród i certyfikatów: najważniejszy to certyfikat 

zgodności z ISO 9001:2000 w zakresie ambulatoryjnej i stacjonarnej 
specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz diagnostyki medycznej, 

wyróżnienie w konkursie „Świętokrzyska Nagroda Jakości”, certyfikat 
„Przyjazny niepełnosprawnym” Przeprowadzono też ocenę poziomu 

spełnienia przez Szpital wymogów zawartych w standardach 
akredytacyjnych czego efektem było nadanie statusu Szpitala 

akredytowanego i przyznanie Certyfikatu Akredytacyjnego na okres 3 lat 

2006 

Utworzony został Dział Endoskopii na bazie pracowni endoskopowej 

2007  Utworzono jedyną w województwie  Pracownię Badań Czynnościowych 
Układu Oddechowego oraz Pracownię Badań Układu Krążenia przy 

Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologicznych 
2008 Uchwałą dnia 16 lipca 2008 roku Szpital uzyskał aktualną nazwę : 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej 
Górze 

2009 Szpital uzyskał certyfikat „Szpital bez bólu” oraz został laureatem 
konkursu „Świętokrzyska nagroda jakości” 

Na bazie istniejących pracowni utworzono Dział Rehabilitacji Medycznej 
oraz zakończono przebudowę i modernizację Działu Diagnostyki 

Obrazowej. 
 

2010 

Wybudowana została nowa przepompownia wody, która w razie awarii 
zabezpiecza budynek Szpitala w wodę przez 48 godzin 

2010-2011 Z funduszy unijnych wykonano nową elewację budynków, która znacznie 
poprawiła komfort w zakresie utrzymania temperatury wewnątrz 

pomieszczeń, zmniejszyła koszty ogrzewania oraz poprawiła zewnętrzny  
wizerunek Szpitala 



2011 Wybudowano ze środków unijnych nowy Blok Operacyjny oraz parking 
dla personelu na 100 miejsc 

Otwarto nowoczesną Centralną Sterylizatornię  

Otwarto nowoczesny Blok Operacyjny składający się z 6 Sal 
Operacyjnych wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt chirurgiczny 

2012 
 

Szpital po spełnieniu wymagań określanych przez Polskie Towarzystwo 
Badania Bólu Szpital uzyskuje po raz drugi certyfikat „Szpital bez bólu” 

Przeprowadzono po raz trzeci ocenę poziomu spełnienia przez Szpital 
wymogów zawartych w standardach akredytacyjnych czego efektem było 

nadanie statusu Szpitala akredytowanego i przyznanie Certyfikatu 
Akredytacyjnego na okres 3 lat 

2013 
 

Działalność rozpoczęła Pracownia Domowego Leczenia Tlenem 
Szpital po spełnieniu określonych wymagań otrzymał po raz trzeci 
certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2009. Zakres certyfikacji 

obejmował realizację usług z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, rehabilitacji medycznej, promocji i profilaktyki 
zdrowotnej, opieki długoterminowej w warunkach domowych, 

diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej 
Działalność rozpoczął Ośrodek Domowej Wentylacji Mechanicznej 

2014 
 

Utworzono na terenie Szpitala Poradnię Ortopedyczną oraz nowoczesny 
35- łóżkowy Oddział IX Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 

Szpital po spełnieniu wymagań określanych przez Polskie Towarzystwo 
Badania Bólu Szpital uzyskał po raz olejny certyfikat „Szpital bez bólu” 
Szpital uzyskał główną nagrodę w kategorii Organizacji Publicznych –

ochrona zdrowia „Świętokrzyskiej Nagrody Jakości” 
Działalność rozpoczęły Poradnia Pulmonologiczna oraz Poradnia 

Urologiczna 

2015 
    

W Szpitalu zostaje przeprowadzony pierwszy audit nadzoru ISO 
9001:2009, zakończony uzyskaniem Certyfikatu na zgodność z normą w 

zakresie świadczenia kompleksowych usług medycznych w zakresie 
ochrony zdrowia 

Utworzone  zostały Sale do Wentylacji Mechanicznej przy Oddziałach I 
Pulmonologicznym i II Gruźlicy i Chorób Płuc 

 
Otwarto nowoczesny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

 
Wykonano przyłącza wody na terenie i w budynkach Wojewódzkiej 

Przychodni Specjalistycznej Szpitala na ul. Jagiellońskiej w Kielcach. 
Zamontowano kompletny agregat próżni na Oddziale Ortopedii Szpitala 

2016 

Zamontowane zostały klimatyzatory w Oddziale Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii oraz w magazynach Apteki Szpitalnej 

Wykonano remont kapitalny instalacji sanitarnej w segmentach A i E 
Szpitala 

 

2017 

Utworzenie izolatek w oddziałach w segmencie E i A  
 



 Remont- ułożenie kostki brukowej na placu manewrowym Szpitala 

Uzyskanie Certyfikatu potwierdzającego wdrożenie i stosowanie Systemu 
Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001: 2009 w zakresie:  
Lecznictwo szpitalne, AOS , ASDK, Rehabilitacja ambulatoryjna, 

Profilaktyczne programy zdrowotne i programy lekowe, Diagnostyka w 
zakresie udzielania świadczeń w pracowniach, Świadczenia odrębnie 

kontraktowane, Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej 
dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. 

  


