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Opinia

Pan Dariusz Bazaliński urodzony 16 kwietnia 1977 roku w Brzozowie jest 
pracownikiem Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka 
Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza od dnia 1 lipca 1997 roku do nadal.

Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku pielęgniarza. Następnie pracował jako 
młodszy asystent (od lipca 2005 roku) oraz asystent (od dnia 1 października 2007 roku) 
w dziedzinie pielęgniarstwa w Oddziale Pomocy Doraźnej lub Oddziale Chirurgii Ogólnej. 
Od dnia 1 grudnia 2012 roku awansował na stanowisko starszego asystenta w dziedzinie 
pielęgniarstwa w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - Izbie Przyjęć.

Pan Dariusz Bazaliński w dniu 14 czerwca 2005 roku uzyskał tytuł zawodowy 
magistra pielęgniarstwa. Od dnia 9 października 2013 roku posiada stopień naukowy 
doktora nauk o zdrowiu a od dnia 29 kwietnia 2020 roku stopień naukowy doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki 
o zdrowiu.

Wyżej wymieniony jest specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 
(od 2007 roku) oraz w dziedzinie pielęgniarstw a ratunkowego (od 2012 roku).

W okresie zatrudnienia był uczestnikiem licznych kursów, szkoleń 
i konferencji.

Pan Dariusz Bazaliński jest pracownikiem konsekwentnym w działaniu, 
wymagającym od siebie oraz od innych. W pracy zawodowej wykazuje się dużą wiedzą 
oraz zaangażowaniem.

Podczas pracy na Oddziale Chirurgii Ogólnej na szczególną uwagę zasługuje 
profesjonalna opieka nad pacjentami z przetokami przewodu pokarmowego i ranami 
przewlekłymi.

W trakcie 2019 roku z inicjatywy Pana Dariusza Bazalińskiego powołana została 
poradnia leczenia ran przewlekłych. W jej ramach interdyscyplinarny zespół (pielęgniarka, 
lekarz, student) prowadzi leczenie ran trudnogojących się z wykorzystaniem innowacyjnych 
metod (kontrolowane ujemne ciśnienie - NPWT, terapia biologiczna MDT). Wyżej 
wymieniony zainicjował również na oddziałach szpitalnych konsultacje pielęgniarskie 
pacjentów ze współistniejącymi ranami. Ponadto, prowadzi w przedmiotowym zakresie 
szkolenia wewnętrzne oraz konsultacje osób leczonych w warunkach opieki domowej.
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