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W sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” Panu Romanowi 
Szełemejowi.  

 
Roman  Szełemej  pracuje w Wałbrzychu jako lekarz od 1 października 1985r. Swą drogę 
zawodową rozpoczął od odbycia jednorocznego stażu podyplomowego  w Górniczym 
Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej. Konsekwentnie podnosił swą wiedzę 
medyczną i umiejętności, zdobywając wciąż nowe doświadczenia zawodowe, zyskując 
zaufanie pacjentów oraz wysoką ocenę i uznanie środowiska medycznego.   Zaowocowało 
to również awansem z Młodszego Asystenta na Ordynatora Oddziału Kardiologicznego. 
W roku 2002 Marszałek Województwa Dolnośląskiego powierzył dr n. med. Romanowi 
Szełemejowi funkcję dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dr  A. Sokołowskiego, a w 
czerwcu 2003r.-  Pełnomocnika  ds. Konsolidacji Wałbrzyskich Szpitali. W lipcu 2003r. 
powołany został na dyrektora Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego i  
ZOZ nad Matką  i Dzieckiem w Wałbrzychu.  Funkcje te obejmował  w sytuacji 
kryzysowej dla wałbrzyskiej służby zdrowia, przede wszystkim jednak wielce 
niekorzystnej dla mieszkańców Wałbrzycha, zagrożonych brakiem należytej opieki 
szpitalnej.  Przerwanie rosnącego zadłużenia szpitali, pilna konieczność opracowania 
wizji,  koncepcji  i perspektyw dla wałbrzyskiego lecznictwa zamkniętego, potrzeba 
natychmiastowych zmian, to tylko mały wycinek zadań, przed którymi stanął dyrektor R. 
Szełemej.   
 
W  latach 2003-2004 skutecznie realizował w Wałbrzychu program działań osłonowych                    
i restrukturyzacji w ochronie zdrowia, co wiązało się ze zmniejszeniem zatrudnienia we 
wszystkich trzech szpitalach, a także likwidacją bądź łączeniem komórek 
organizacyjnych.  Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i efektywnemu zarządzaniu 
dyrektora Romana Szełemeja przeprowadzono wiele inwestycji na terenie wałbrzyskich 
szpitali, które od lat nie były remontowane czy wyposażane w nowoczesny sprzęt. Oto 
lista ważniejszych inwestycji i zrealizowanych potrzeb remontowych: 
- Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokołowskiego: Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z 

podjazdem dla karetek, laboratorium, Neurologia, Neurochirurgia, Zakład Diagnostyki 
Obrazowej, docieplenie wszystkich budynków szpitala, utworzenie i wyposażenie 
Pododdziału  Udarowego,  Pododdziału Chirurgii Dziecięcej, Oddziału Onkologicznego, 
Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy, 

-  Specjalistyczny Szpital Zespolony im. S. Batorego: utworzenie i wyposażenie 
Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Chorób Zakaźnych, odnowienie Oddziału Chorób 
Wewnętrznych, Laryngologii. 

 
Z inicjatywy dr n. med. Romana Szełemeja zakończono remont i wyposażono budynek na 
potrzeby szpitala dziecięcego przy ul. S. Batorego i przeniesiono dzieci do nowej siedziby 
 
Obecnie na terenie szpitali prowadzone są dalsze inwestycje po nadzorem dyrektora                    
R. Szełemeja, podnoszące standard świadczonych usług medycznych w trzech 



wałbrzyskich szpitalach. Wszystkie w/w inicjatywy i konkretne efekty podejmowanych 
działań plasują coraz wyżej  placówki wałbrzyskie w rankingu szpitali województwa 
dolnośląskiego, a nawet w Polsce, ale przede wszystkim dają pewność mieszkańcom 
Wałbrzycha należytej, kompetentnej opieki medycznej  i poczucie bezpieczeństwa w tym 
zakresie na przyszłość.   
 
Dotychczasowa postawa, aktywność, działalność i niezaprzeczalne zasługi dr n. med. 
ROMANA SZEŁEMEJA pozwalają szczególnie wyróżnić Go wśród wielu zacnych i 
szanowanych  wałbrzyszan i widzieć w Jego osobie wyjątkowo zasłużonego dla Miasta 
Wałbrzycha i jego Mieszkańców.   

 

 
 
 
 


