
Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu to jedna z placówek 
o  najdłuższej tradycji w  Wielkopolsce. Początki lecznictwa 
szpitalnego na  ziemi wągrowieckiej sięgają bowiem początku 
XX  w. W  tym okresie utworzono ośrodek leczenia 
i  rekonwalescencji żołnierzy walczących na  frontach Wielkiej 
Wojny. W  czasie powstania wielkopolskiego (1918-19) 
wągrowiecka lecznica była jednym ze  szpitali polowych 
stanowiących zaplecze Armii Wielkopolskiej. Po  odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości obiekty szpitalne w dalszym ciągu 
pełniły swoje funkcje. Jednostka dysponowała wówczas liczbą ok. 
100 łóżek w pięciu oddziałach: chirurgicznym, wewnętrznym, 
dziecięcym, położniczo-ginekologicznym i zakaźnym, a ponadto 
salą operacyjną i  gabinetem rentgenowskim. Po  okresie 
II  wojny światowej liczba miejsc sukcesywnie rosła, osiągając 
w  latach 60-tych ub.w. liczbę niemal trzystu -  Szpital stał się 
niemal największą placówką służby zdrowia w  ówczesnym 
województwie poznańskim. 

Obecnie Szpital dysponuje możliwością przyjęć pacjentów 
w  siedmiu oddziałach: Wewnętrznym, Chirurgicznym, 
Anestezjologii i  Intensywnej Terapii, Dziecięcym, Położniczo-
Ginekologiczny, Noworodkowy oraz w  Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym. W strukturze ZOZ-u funkcjonuje zespół poradni 
specjalistycznych, gabinety POZ, ZRM i  Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy. Łączna liczba miejsc dla pacjentów hospitalizowanych 
oraz wymagających opieki długoterminowej wynosi 192. W roku 
2016 z oferty naszych usług korzystało ponad 14 tys. osób. 

Ostatnie dziesięciolecie to  czas dynamicznego rozwoju 
placówki. W  roku 2008 wdrożono znormalizowany system 
zarządzania oparty na  wytycznych International Organization 
for Standardization, potwierdzony certyfikatem w  zakresie 
spełnienia wymagań normy ISO 9001:2008. Aktualnie trwają 
przygotowania do  recertyfikacji wg  normy ISO 9001:2015. 
Dzięki wsparciu ze  środków funduszy europejskich w  roku 
2010 wyposażono i  oddano do  użytku pracownię tomografii 
komputerowej oraz centralną sterylizatornię. Rozbudowano 
ZOL o  część rehabilitacyjną. W  kolejnych latach dokonano 
zakupu m.in. aparatu nerkozastępczego, aparatu rtg z ramieniem 
C, kardiomonitorów, defibrylatorów. 

Dbałość o jakość usług oraz sprawne i rzetelne kierowanie to nie 
jedyne obszary naszej aktywności. Niezmiernie dużą uwagę 
kierownictwo ZOZ-u przykładało i przykłada do kwestii poprawy 
i  powiększenia posiadanej infrastruktury. W  roku bieżącym 
Szpital przystępuje do realizacji jednego z największych zadań 
inwestycyjnych w swojej historii – rozbudowy i kompleksowego 
dostosowania obiektów szpitalnych do obowiązujących w tym 
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zakresie wymagań. Do roku 2019 na ten cel zostanie wydatkowana kwota ok. 17,5 mln zł. W ramach działań przygotowawczych 
do tej inwestycji uzyskano już m.in. od Wojewody Wielkopolskiego pozytywną opinię o celowości inwestycji w części dotyczącej 
świadczeń chirurgicznych (IOWISZ). 

Od dnia 1 października 2017 r. ZOZ w Wągrowcu stał się jednym z podmiotów systemu „podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej” (I stopień). To szansa na kolejne, korzystne zmiany. Nowe uwarunkowania prawno-organizacyjne 
nie tylko uelastyczniają zarządzanie, ale pozwolą w jeszcze pełniejszym zakresie dostosować ofertę usług do oczekiwań i potrzeb 
naszych pacjentów.

Pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu dużą wagę przywiązują do nawiązywania i podtrzymywania w obszarze spraw 
zdrowia współpracy z  lokalnie działającymi instytucjami oraz organizacjami NGO. Przykładem ostatnio wspólnie zrealizowanych 
zadań jest udział w projekcie Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci pn. „Bezpieczeństwo 
komunikacyjne –  rozpocznij bezpieczne 
wakacje 2017” czy udział pracowników 
ZOZ-u w  konkursach krwiodawstwa 
PCK. Mieszkańcy powiatu wągrowieckiego 
chętnie uczestniczą w  cyklicznie 
organizowanych przez nas działaniach 
edukacyjnych i profilaktycznych.

Dbałość o  ustawiczne kształcenie kadr, 
sukcesywne doposażanie jednostki 
w  sprzęt medyczny oraz dostosowywanie 
infrastruktury do  najwyższych standardów 
sprawiają, że  pacjenci Szpitala mogą 
korzystać z  dostępu do  wysokiej jakości 
świadczeń oraz mieć poczucie, że  ich 
bezpieczeństwo i  zdrowie są  dla nas 
wartościami najważniejszymi.
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