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aktualności

Na początek
S

tyczniowe wydanie Nowin Szpitalnych mocno osadzone jest w wa¿nych wydarzeniach ubieg³ego roku. Sporód jego znacz¹cych momentów w sposób
wyrany wybijaj¹ siê doroczna konferencja IX Forum Szpitali Klinicznych oraz
Wieczór w. £ukasza, podczas którego wrêczane s¹ szpitalne wyró¿nienia Bono
Servienti. Uda³o nam siê porozmawiaæ z Dyrektor El¿biet¹ Dybowsk¹, jednym
z tegorocznych laureatów, pierwsz¹ osob¹ w historii odznaczenia, niezwi¹zan¹
cile z naszym Szpitalem, uhonorowan¹ za dzia³ania na rzecz mieszkañców
Poznania.
Sporo miejsca w bie¿¹cym numerze zaj¹³ temat dotycz¹cy dydaktyki. Interesuj¹cy dyskurs wyp³ywa z rozpoczynaj¹cego tematyczny blok wywiadu z prof.
Grzegorzem Oszkinisem, Prorektorem ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego. O tym jak dydaktyka wygl¹da, a jak wygl¹daæ powinna opowiadaj¹
dr Aleksandra Kotliñska-Lemieszek, ceniony przez studentów nauczyciel oraz
dr Pawe³ Uruski, stawiaj¹cy pierwsze acz rozwa¿ne kroki w stawaniu siê prawdziwym i dobrym dydaktykiem.

Szpitalne

Szczególnie polecam wyj¹tkowy wywiad z dr Wand¹ B³eñsk¹ i doc. Ma³gorzat¹
Pyd¹, z którego p³ynie g³êboka refleksja dotycz¹ca lekarskiego powo³ania
i s³u¿by drugiemu cz³owiekowi.
Monika Dziamska
Redaktor prowadz¹cy
nowiny.szpitalne@skpp.edu.pl

kalendarium
 W dniach 5 padziernika, 30 listopada oraz 11 stycznia odby³y siê kolejne
spotkania zespo³ów ds. list oczekuj¹cych i dokumentacji medycznych, podczas których dokonano analizy monitorowania list oczekuj¹cych za minione
miesi¹ce.
 7 padziernika odby³o siê spotkanie
Komitetu Terapeutycznego, na którym
oprócz omówienia nowych wniosków
na wyroby medyczne i leki, przedstawiono równie¿ analizê zu¿ycia antybiotyków  wyst¹pienie dr n. med. Tomasza
Ozorowskiego.
 11 padziernika, Kierownicy klinik
i dzia³ów administracyjnych zebrali siê
na spotkaniu Rady Medycznej. Podczas
spotkania poruszono g³ównie kwestiê
harmonogramu prac inwestycyjnych
prowadzonych w obiektach szpitalnych
oraz omówiono wykonania kontraktów
oraz plany na rok przysz³y. Comiesiêcznym zwyczajem Kierownicy mieli równie¿ mo¿liwoæ podzielenia siê bie¿¹cymi informacjami dotycz¹cymi swoich
jednostek.
 Od padziernika do koñca 2010
roku Dyrekcja Szpitala uczestniczy³a
w kilkunastu spotkaniach z Zarz¹dem
Wielkopolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Przedmiotem rozmów by³y negocjacje
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dotycz¹ce zap³aty za ponadlimitowe
wiadczenia wykonane w latach ubieg³ych oraz ustalenia wartoci kontraktów na rok 2011.
 Na zebraniu Zespo³u ds. Badañ Klinicznych w dniu 13 padziernika poddano ocenie zg³oszone do Szpitala badania kliniczne oraz omówiono bie¿¹ce
sprawy zwi¹zane z prowadzeniem badañ w Szpitalu.
 Dla prof. Mieczys³awa Komarnickiego i Zespo³u Kliniki Hematologii dni
14-15 padziernika by³y czasem wiêtowania jubileuszu 1000 przeszczepów
i 20 lat dowiadczeñ w transplantacji
komórek krwiotwórczych. Te wymowne rocznice sta³y siê przyczyn¹ do zorganizowania w tych dniach konferencji,
której tematem przewodnim by³y zagadnienia zwi¹zane z transplantacjami
komórek krwiotwórczych.
 21 padziernika odby³a siê kolejna
XI Sesja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu
Padziernik miesi¹c profilaktyki raka
piersi zatytu³owana Rak piersi  gor¹ce
tematy, zorganizowana przez prof.
Sylwiê Grodeck¹-Gazdeck¹. Uczestnicy
konferencji mieli mo¿liwoæ podjêcia
dyskusji na temat nowoczesnej diagnostyki i leczenia raka piersi.
 W dniu 25 padziernika odby³a siê
wizja lokalna nowopowstaj¹cych od-

dzia³ów w Szpitalu przy ul. Szamarzewskiego. W spotkaniu uczestniczyli
Dyrekcja oraz Ordynatorzy Oddzia³ów
i lekarze, pracuj¹cy w budynku szpitalnym przy ul. £¹kowej.
 26 padziernika podczas uroczystego
Wieczoru w. £ukasza corocznym zwyczajem wrêczono szpitalne wyró¿nienia
Bono Servienti  S³u¿¹cy Dobru. Laureatami nagrody zosta³o 6 osób, które w sposób znacz¹cy wyró¿ni³y oddanie w pracy oraz s³u¿ba drugiemu cz³owiekowi.
Wieczór zainaugurowa³ wyk³ad prof.
dr hab. Witolda Zatoñskiego, a ca³oæ
uwietni³y impresje muzyczne kwartetu
Akademii Muzycznej oraz gwiazda
wieczoru AudioFeels, wokalny zespó³
z Poznania, laureat konkursu Mam talent.
 Nastêpnego dnia konferencja IX Forum
Szpitali Klinicznych zgromadzi³a ponad
200 znamienitych goci zainteresowanych
bie¿¹cymi zagadnieniami, dotycz¹cymi
w g³ównej mierze szpitali klinicznych.
 30 padziernika prof. Jacek £uczak i
Dyrektor Szczepan Cofta odbyli wa¿ne
spotkanie w budynku Sejmu. Gocili z
wizyt¹ u Minister Zdrowia, dr Ewy Kopacz. Spotkanie dotyczy³o w znacz¹cej
mierze spraw zwi¹zanych z opiek¹
hospicyjn¹.
(dokoñczenie na str. 10)

Ok³adka: karty z kalendarza Szpitala Klinicznego Przemienia Pañskiego 2011,
fot.: Romuald Królak, Zofia Owecka, Sebastian Stefaniak.
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Wart Pac pałaca,
a pałac Paca
czyli waga podpisu, a sprawa w łazience

W

Warszawie w styczniu bie¿¹cego roku odby³a siê rozprawa
przed komisj¹ rozstrzygaj¹c¹ o naruszenie finansów publicznych. Sprawa dotyczy³a w zasadzie zagadnieñ
zwi¹zanych g³ównie z podpisami
w procedurach zamówieñ publicznych. Waga tych podpisów nie nios³a
z sob¹ ¿adnych konsekwencji finansowych, a by³a jedynie wymogiem
proceduralnym, choæ w czêci nie
jednoznacznym w interpretacjach
i orzecznictwie. Zdaje siê, i¿ dzisiejsze instytucje wymagaj¹ nabycia
przez zarz¹dzaj¹cych szpitalami
umiejêtnoci ledczych. Jak bowiem
interpretowaæ fakt, ¿e nie mo¿na ju¿
wierzyæ w owiadczenia sk³adane
przez pracowników? Czy wszystko

powinnimy sprawdzaæ w dwójnasób z wykorzystaniem wysublimowanych metod
Miejscem rozprawy by³a sala
mauretañska w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej w Warszawie.
Sala ta w czasach, gdy zamieszkiwa³
j¹ hrabia Pac pe³ni³a funkcjê ³ani.
Obecnie odbywaj¹ siê w niej narady
kolegium Ministra Zdrowia.
Przebywanie w tym pomieszczeniu to wielka przyjemnoæ obcowania ze sztuk¹. Oczywicie niekoniecznie przy okazji rozprawy przed
komisj¹ orzekaj¹c¹, gdy smagaj¹
nami bicze nie wodne, lecz administracyjne.
Jan Talaga
Dyrektor Naczelny Szpitala

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA

Co w nowej

dekadzie?

Okres świąteczno−noworoczny wiąże się z pewnym spowolnieniem działań i złagodzeniem
dynamizmu w sprawach szpitalnych. Wypada jednak podjąć refleksję, czego można
spodziewać się po nadchodzących miesiącach, zwłaszcza, jeśli żyjemy w obliczu perspek−
tywy ustanowienia nowego prawodawstwa dotyczącego funkcjonowania szpitali.

D

owiadczamy w naszym Szpitalu
rozlicznych b³ysków  tego,
czym mo¿emy siê pochwaliæ. Tylko
dwanacie sporód wybitnych fragmentów naszej dzia³alnoci przedstawiono
w tegorocznym kalendarzu. Potencja³
tego, w jaki sposób s³u¿ymy pacjentom
Poznania i Wielkopolski, jest wielokrotnie wiêkszy i rozleglejszy. Mamy ponadto tak istotne pod³o¿e naszego funkcjonowania, którym jest wysi³ek i wia-

dectwo tych, którzy przez niemal¿e
dwiecie lat przed nami pracowali 
wyj¹tkowa renoma Szpitala.
Mimo ¿e w ostatniej  zakoñczonej 
dekadzie zrealizowano tak wiele, tak¿e
w kontekcie dokonanego rozszerzenia
dzia³alnoci i inwestycji, to rozwój medycyny zaprasza do dalszego pog³êbiania i poszerzania mo¿liwoci zeñ czerpania. Przygl¹daj¹c siê ka¿dej z naszych
dziedzin odczuwamy zaniepokojenie

i wyczuwamy, jak bardzo przebudowane bêdzie musia³o byæ nasze dzia³anie
w najbli¿szych latach.
Choæby w kardiologii  jeli pasjonowalimy siê mo¿liwociami hemodynamicznymi w kontekcie choroby niedokrwiennej, to teraz oczekujemy wewn¹trznaczyniowych interwencji przy
wadach serca; wiemy, jakie wyzwania
(dokoñczenie na str. 5)
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wydarzenia

Błyski
O

d stycznia tego roku ciany wielu
miejsc zdobi nasz szpitalny kalendarz A.D. 2011. Kolporta¿ odby³ siê we
wszystkich szpitalnych jednostkach,
a tak¿e w zaprzyjanionych i wspó³pracuj¹cych z nami instytucjach. Kalendarze dotar³y tak¿e do domów by³ych
pracowników  seniorów.
Mamy nadziejê, ¿e b³yski  wyj¹tkowe, czêsto na ogólnopolsk¹ skalê,
dzia³ania podejmowane przez Pracowników Szpitala, ukazane na kartach
kolejnych miesiêcy, pozwol¹ przybli¿yæ
szerszemu odbiorcy wielowymiarowy
profil naszej dzia³alnoci.
Redakcja
Fot. Archiwum

Nowe

możliwości

W

listopadzie 2010 r. w Pracowni
Hemodynamiki I Kliniki Kardiologii zainstalowano nowoczesny angiogram AXIOM Artis Zee. Tym samym
pozbylimy siê starego i wys³u¿onego
Hicora, który dzielnie s³u¿y³ nam
przez 13 lat!
Nowy aparat to urz¹dzenie w pe³ni
cyfrowe, które zamiast wzmacniacza
obrazu posiada tzw. p³aski panel. Wielkoæ panelu zosta³a tak dobrana, aby
mo¿na go by³o wykorzystywaæ zarówno do badañ kardiologicznych, jak i do
zabiegów na wybranych naczyniach
pozasercowych. Nasz nowy Artis Zee
posiada wiele dodatkowych funkcji,

których nie mia³ jego poprzednik. Do
najwa¿niejszych nale¿¹ mo¿liwoæ wykonania cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) z funkcj¹ roadmap. Obie
funkcje znacznie u³atwiaj¹ wykonywanie zabiegów na naczyniach obwodowych, szczególnie na têtnicach szyjnych.
Ze zrozumia³ych wzglêdów wiêkszoæ zabiegów wykonywanych na tym
aparacie bêdzie dotyczyæ naczyñ wieñcowych i tu bardzo pomocna jest funkcja stent boost czyli wzmocnienie
obrazu w miejscu implantowanego
stentu. Pozwala to dok³adnie oceniæ
(niemal z precyzj¹ ultrasonografii we-

P

Bezwzględny

ragnê przypomnieæ, i¿ od dnia
15 listopada 2010 roku w naszym
Szpitalu obowi¹zuje ca³kowity zakaz
palenia wyrobów tytoniowych.
Zakaz ten ustawodawca wprowadza
Ustaw¹ z dnia 8 kwietnia 2010 roku
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia
przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu
i wyrobów tytoniowych.
Ustawodawca daje Dyrekcji rygorystyczny instrument, umo¿liwiaj¹cy
wyegzekwowanie powy¿szego
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obowi¹zku, na marginesie istniej¹cego
od zawsze na terenie Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w postaci
kary pieniê¿nej (mandatu) w wysokoci
500 z³ dla osoby ³ami¹cej powy¿szy
zakaz.
O istniej¹cym zakazie, przypominaj¹ dodatkowo tablice informacyjne

wn¹trznaczyniowej) czy stent zosta³
prawid³owo rozprê¿ony na ca³ej swojej
d³ugoci i równomiernie przylega do
ciany naczynia. Ma to znaczenie kliniczne, bowiem optymalna implantacja
stentu istotnie zmniejsza ryzyko restenozy, jak i zakrzepicy w stencie.
Nowoczesny angiograf o wysokiej
jakoci obrazu bêdzie tak¿e bardzo pomocny przy wykonywaniu precyzyjnych zabiegów zastawkowych. W ubieg³ym roku rozpoczêlimy wykonywanie przezskórnych implantacji zastawki
aortalnej (TAVI), a ju¿ na pocz¹tku roku
2011 zamierzamy wykonaæ pierwsze
zabiegi korekcji niedomykalnoci zastawki mitralnej technik¹ MitraClip.
Dr hab. Maciej Lesiak
I Klinika Kardiologii
Pracownia Hemodynamiki

zakaz
,,NA TERENIE SZPITALA OBOWI¥ZUJE CA£KOWITY ZAKAZ PALENIA
TYTONIU  jednak¿e i u nas zdarzaj¹
siê niefrasobliwi pacjenci, którym nale¿y przypomnieæ o zakazie.
Arkadiusz Stasiak
Kierownik Dzia³u Administracji

komentarze

Prosto

Fot. Patrycja Rakowska

z
budowy

A

ktualnie w kompleksie szpitalnym przy ul. Szamarzewskiego
trwaj¹ prace przy budowie poradni
przyszpitalnych. Wykonywane s¹
roboty instalacyjne i elektryczne.
Rozpoczêto równie¿ tynkowanie
pomieszczeñ piwnicznych. Planowany termin zakoñczenia prac budowla-

nych to marzec 2011. Pomieszczenia
zostan¹ oddane do u¿ytku przed otwarciem g³ównego Bloku
Onkologicznego.
W nowej czêci obiektu, obejmuj¹cej Dzia³ Radiologii Klinicznej, wyposa¿onej w nowoczesne aparaty
wykonywane s¹ ju¿ pierwsze badania.

W dalszym ci¹gu trwaj¹ prace
prowadzone przez Uniwersytet Medyczny dotycz¹ce budynku, w którym maj¹ byæ zlokalizowane oddzia³y onkologiczne z ul. £¹kowej.
Redakcja

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA
(dokoñczenie ze str. 3)

przyniesie elektrofizjologia. Czy te¿
w onkologii, na przyk³ad gruczo³u piersiowego  ile nowych technik diagnostyki i leczenia podsuwaj¹ nam wspó³czesne zdobycze.
Oprócz jednak tego, co wynika
z postêpu medycyny i potencja³u tych,
z którymi pracujemy, nie mo¿emy zapominaæ, ¿e osadzeni jestemy w rzeczywistoci uwarunkowañ prawnych
i ekonomicznych.
Uwarunkowania prawne najbli¿szego roku mog¹ nas nieco zaskoczyæ.
Mo¿e okazaæ siê, ¿e niemal¿e z dnia na
dzieñ staniemy przed wyzwaniem takiego dzia³ania, które albo bêdzie bronieniem siê przed wepchniêciem na
tory spó³ek prawa handlowego (co
mo¿e byæ trudne i uniemo¿liwiaæ jakie-

kolwiek elastyczne i strategicznie odwa¿ne postêpowanie, by przez najwy¿ej trzy miesi¹ce byæ powodem deficytu) lub na takich torach siê znajdziemy.
Utworzenie ze szpitala klinicznego
spó³ki mog³oby nas (i nie tylko nas)
nieco zaskoczyæ i staæ siê powodem
wielu napiêæ. Choæ osoby wykazuj¹ce
pog³êbion¹ refleksjê ekonomiczn¹ sugeruj¹, ¿e w takiej w³anie formie powinnimy dzia³aæ.
A ekonomiczne aspekty tego roku
zale¿eæ bêd¹ od ogólnej kondycji finansowej naszego spo³eczeñstwa; przecie¿
dziêki (na szczêcie) wydzielonej sk³adce zdrowotnej  kwoty przeznaczane na
dzia³alnoæ medyczn¹ s¹ przejrzycie
okrelone. Na pewno min¹³ ju¿ z³oty
czas wzrostu przychodów, jakiego dowiadczalimy do koñca 2008 roku,
wiêc pewnie nie bêdziemy zbytnio rozpieszczeni i nie bêdzie zbytnio mo¿liwoci realizowania naszych nowych

pomys³ów, co mo¿e te¿ rodziæ napiêcia
i frustracje.
Choæ pozostajê w rezerwie do
wspó³czesnego mira¿u pi³ki no¿nej, to
nie odkrywam niczego nowego twierdz¹c, ¿e zespó³ pracuj¹cy we wspó³czesnym szpitalu  tym bardziej jeli mia³by
on dzia³aæ w formie spó³ki  musi byæ
sprawnie funkcjonuj¹c¹ dru¿yn¹. Ka¿dy z nas musi znaleæ siê na swojej
pozycji i umieæ wspó³dzia³aæ z innymi.
Ci, którzy byliby nieobecni (b¹d znajduj¹ za siebie zastêpstwa lub wyt³umaczenia) lub zajmowaliby siê tym, co
poza boiskiem czy okopywali siê nie
zwa¿aj¹c na zaanga¿owanie innych, nie
przys³u¿yliby siê skutecznej grze.
A mamy przecie¿ tak wiele do wygrania.
Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala
nowiny szpitalne
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Podsumowanie

** iloæ osobodni w Oddziale Medycyny Paliatywnej/Hospicjum Stacjonarnym

Martyna Skrzypiñska
Magdalena Fertig
Dzia³ Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych
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wizja rektora

Kliniczna

strategia
Z prof. Grzegorzem Oszkinisem,
Prorektorem ds. Klinicznych
i Szkolenia Podyplomowego
o wyzwaniach dydaktyki
w szpitalach klinicznych
rozmawia Monika Dziamska.
Fot. Monika Dziamska

Rol¹ szpitali klinicznych jest harmonijne
³¹czenie trzech przestrzeni: s³u¿by, nauki
i dydaktyki  jakie wyzwania p³yn¹ z tego
zadania?
Na wstêpie nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
obecna struktura organizacyjna uczelni
i szpitali klinicznych poma³u wyczerpuje swoje mo¿liwoci i ¿e jest ju¿ najwy¿szy czas na stworzenie wizji rozwoju
i przysz³ej strategii dzia³alnoci szpitali
klinicznych. Medycyna zmienia siê bardzo szybko, wchodzimy w epokê szpitala wirtualnego. Wspó³czesny szpital
kliniczny drugiej dekady XXI wieku
musimy dopiero wymyliæ i znaleæ
pieni¹dze na realizacjê tej idei. Wierzê,
¿e taka wizja bêdzie jednoczyæ, a nie
dzieliæ ministra zdrowia, spo³ecznoæ
akademick¹ oraz zarz¹dzaj¹cych szpitalami klinicznymi.
Tak¹ nadziejê wi¹¿ê z nowymi ustawami zdrowotnymi  liczê, ¿e zostan¹
one przyjête w pierwszym pó³roczu
tego roku.
Ale w³adze uczelni musz¹ dbaæ
o priorytety  kszta³cenie przed- i podyplomowe, dzia³alnoæ naukow¹, badania kliniczne, wprowadzanie nowoczesnych technologii, które przecie¿ decyduj¹ o poziomie medycyny. Trzech 
³¹cznie  zadañ szpitala klinicznego nie
da siê rozdzieliæ, gdy¿ jest on funkcjonalnie nierozerwaln¹ czêci¹ uniwersy-

tetu medycznego. Bez niego uczelnia nie
mo¿e pracowaæ. Zak³ad patofizjologii
czy anatomii prawid³owej w równym
stopniu jak klinika chirurgii jest integraln¹ czêci¹ akademii.
Czy w obliczu nowych form nauczania,
szpital kliniczny mo¿e zachowaæ swoj¹
atrakcyjnoæ?
Funkcje naukowa i dydaktyczna szpitali
klinicznych s¹ niepodwa¿alne, ale
aktualne pozostaje pytanie: gdzie i jak
znaleæ pieni¹dze na ich realizowanie?
Obawy budzi równie¿ projekt zmian
w systemie kszta³cenia lekarzy. Kwestia
likwidacji sta¿u podyplomowego i w³¹czenie go do programu studiów bêdzie
wyzwaniem zarówno dla uniwersytetu
medycznego jak i naszych szpitali klinicznych.
Zmiany te dostosowuj¹ce program
nauczania na uczelni medycznej s¹ bowiem kosztowne. G³ównie dlatego, ¿e
studentów czeka du¿o wiêcej zajêæ
praktycznych, co bêdzie prowadzi³o do
zwiêkszonego obci¹¿enia w³anie szpitali klinicznych.
Jak ewoluuje wizja szpitala klinicznego
w spojrzeniu prorektora ds. klinicznych?
Szpital jest elementem Uniwersytetu,
zatem jako Rektor odpowiedzialny za
szpitale kliniczne i kszta³cenie podyplo-

mowe muszê cile wspó³pracowaæ
z Dyrektorami Szpitali Klinicznych
i czyniæ, co jest mo¿liwe, aby ta wspó³praca uk³ada³a siê jak najlepiej.
Wa¿ny jest równie¿ fakt, aby nasze
szpitale by³y placówkami trzeciego poziomu referencyjnego, poniewa¿, mo¿e
jeszcze nie dzi, ale wierzê, ¿e ju¿ nied³ugo, przyniesie to wymierne korzyci
finansowe w kontraktach z NFZ.
Od 25 lat jestem nauczycielem akademickim i doskonale wiem, co znaczy
rozdzielenie trzech funkcji szpitala klinicznego. W krajach, do których standardu d¹¿ymy, dzia³alnoæ dydaktyczna
i naukowa stanowi wa¿n¹ pozycjê w
bud¿etach szpitali klinicznych i wszyscy
pracownicy akademiccy staraj¹ siê o jak
najwiêkszy dop³yw funduszy na te cele
do szpitala.
Czy szpitale kliniczne maj¹ szansê sprostaæ
konkurencji innych szpitali?
Mam nadziejê, ¿e mo¿e uda³oby siê,
chocia¿ w 20-30%, wesprzeæ naukê i dydaktykê w naszych jednostkach. Bêdziemy prawdopodobnie od tego roku mieli
jeszcze jedno ród³o zasilania, a mianowicie: komercjê. Mo¿na szacowaæ, ¿e
szpitale kliniczne mog³yby uzyskaæ t¹
drog¹ kilkanacie procent przychodów.
Ale do tej dzia³alnoci trzeba by stworzyæ podstawy prawne.
nowiny szpitalne
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Po

mistrzowsku

Fot. Monika Dziamska

dydaktyka

Nauczanie jest bardzo trudnym
i wymagającym zajęciem. Od
nauczyciela wymaga się nie tylko
wiedzy czy zdolności prezentacji,
ale przede wszystkim umiejętno−
ści zrozumiałego i klarownego
przekazywania informacji. Po−
wyższe cechy nabierają szcze−
gólnego znaczenia w nauczaniu
medycyny, która mimo ogromne−
go rozwoju badań naukowych i
pewnej standaryzacji w dalszym
ciągu jest nauką mistrzowską.
Nowicjusz wśród studentów
Postawienie m³odego cz³owieka, po
kilku latach od zakoñczenia studiów,
przed zadaniem nauczania medyków
jest du¿ym wyzwaniem. Pierwszym
problemem, przed którym staje nowicjusz jest odpowiednie przygotowanie
omawianych zagadnieñ i materia³ów.
W dzisiejszych czasach du¿ym u³atwieniem s¹ nowoczesne techniki multimedialne, które nie tylko uatrakcyjniaj¹
nauczanie (ten cel dostrzega³em jako
student), ale równie¿ w znacznym stopniu u³atwiaj¹ prowadzenie zajêæ (dopieUstawowe obligacje nale¿y bowiem
rozszerzyæ o obowi¹zek pe³nienia us³ug
wysokospecjalistycznych oraz pe³nienie
funkcji orodków referencyjnych w stosunku do innych ZOZ-ów. Szpital kliniczny powinien równie¿ ustawowo
zostaæ obci¹¿ony misj¹ rozwijania medycyny klinicznej. Dzia³ania w tym
zakresie powinny byæ ukierunkowane
na praktyczne wdra¿anie nowych me-
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ro staj¹c po drugiej stronie tablicy zauwa¿y³em t¹ korzyæ).

Dobór literatury i metod
W zawodach medycznych nie tylko
wiedza odgrywa istotn¹ rolê, w wielu
sytuacjach studenci musz¹ opanowaæ
pewne umiejêtnoci, np. przeprowadzenie wywiadu czy badania przedmiotowego. W tej czêci dydaktyki trudniej
o pomoce naukowe, ale w swojej istocie
jest ona bardzo interaktywna. Na pocz¹tku dydaktyk staje przed problemem dobrego doboru literatury i metody wykonywania pewnych czynnoci.
Tutaj zazwyczaj pos³uguje siê materia³ami, z którymi zapozna³ siê w trakcie
swojej edukacji. Moim zdaniem w
dobie ogromnego postêpu wiedzy medycznej oprócz fundamentu wiedzy
wa¿ne jest równie¿ odpowiednie dobranie zagadnieñ do potrzeb nauczanej
grupy studentów. W tej kwestii trudno
o dostêpne pomoce i trochê trzeba powiêciæ czasu i wysi³ku, by studenci nie
wyszli z zajêæ z wra¿eniem, ¿e nie by³y
dla nich.

Budowanie autorytetu
Elementem nieod³¹cznym dydaktyki
jest relacja miêdzy nauczycielem a uczniem. wie¿o upieczony nauczyciel ma
tod diagnostycznych i leczniczych, co
zazwyczaj wymaga szkoleñ, sta¿y i wyjazdów.
Mylê, ¿e opisany model funkcjonowania szpitala klinicznego próbuje kreowaæ dyrekcja Szpitala Klinicznego
Przemienienia Pañskiego, przy ul. D³ugiej. Wprowadzanie nowoczesnych
metod leczenia miêdzy innymi: kardiologicznego, chirurgicznego i onkolo-

podwójny problem, po pierwsze ró¿nica
wieku miêdzy dydaktykiem a studentami jest niewielka, a po drugie w wielu
sytuacjach czeæ studentów to koledzy.
Zbudowanie autorytetu w takiej grupie
jest niezmiernie trudne. Tutaj z pomoc¹
przychodz¹ wiedza i umiejêtnoci. Dydaktyk, który umie pokazaæ studentom
co co jest dla nich odkryciem, co co
ich zafascynuje, co im zaimponuje, powoli staje siê dla nich nie tylko koleg¹,
ale równie¿ nauczycielem.

System edukacji medycznej
Patrz¹c wie¿ym okiem na edukacjê
medyczn¹ na naszej Uczelni dostrzegam ró¿ne problemy i uwa¿am, ¿e wiele kwestii mo¿na zmieniæ. Studenci
bardzo czêsto maj¹ zbyt du¿o zajêæ na
uczelni, a do tego coraz czêciej pracuj¹,
co nie pozwala im dobrze siê przygotowaæ i czerpaæ pe³nej korzyci z nauczania. Mylê, ¿e ka¿dy nauczyciel ma
ogromn¹ satysfakcjê, jeli studenci staj¹
siê jego partnerami w nauczaniu, a nie
biernymi s³uchaczami pogadanek.
System edukacji medycznej stosowany w Polsce jest przestarza³y i nie
korzysta z najnowszych technik edukacyjnych, takich jak nauczanie problemowe czy standaryzowane egzaminy
praktyczne. Na uczelni nie posiadamy
klarownego systemu oceny jakoci
kszta³cenia, który w sposób obiektywny
pozwoli³by na poprawê skutecznoci
nauczania. Nie mo¿emy zapomnieæ, ¿e
efekty naszej pracy zale¿¹ nie tylko od
nauczyciela czy metody nauczania, ale
w du¿ej mierze od studentów.
Nauczanie jest ogromnym wyzwaniem, a w naszym zawodzie wi¹¿e siê
z dodatkow¹ odpowiedzialnoci¹, bo
uczymy szczególn¹ grupê m¹drych
ludzi. Mimo wszystkich trudnoci nawet m³odemu nauczycielowi dydaktyka
potrafi przynosiæ olbrzymi¹ satysfakcjê.
Pawe³ Uruski
Oddzia³ Hipertensjologii i Angiologii
gicznego to nie tylko bowiem zas³uga
kadry lekarskiej, ale równie¿ dzia³añ
organizacyjnych, które s¹ wsparciem,
a nawet czêsto zachêt¹ do takiej postawy.
W koñcowym efekcie ten system
organizacyjny szpitala klinicznego s³u¿y poprawie dydaktyki, jak równie¿,
orodek taki staje siê centrum medycz■
nym na najwy¿szym poziomie.

dydaktyka

Potrzeba kształcenia
W trakcie studiów medycznych student przechodzi w tempie ekspresowym przez kolejne kliniki, miêdzy
poniedzia³kiem i pi¹tkiem, wejciówk¹
i wyjciówk¹. Z moich studiów zapamiêta³am w³aciwie tylko kilku
nauczycieli. Czym siê wyró¿niali?
Podkreli³abym: osobisty przyk³ad,
zaanga¿owanie w pracê z pacjentami
i studentami, otwartoæ na nasz¹ ciekawoæ i pytania, nie zawsze na temat.
Trudne treci przekazywane na wyk³adach w przejrzysty, zrozumia³y sposób
rozbudza³y nasze zainteresowania
i motywowa³y do samodzielnych
poszukiwañ.

noci ci¹g³ej edukacji. Studia maj¹ daæ
dobre podstawy. Dobry, przemylany
program zajêæ, dobra organizacja, udostêpnienie przekazywanych treci w
postaci slajdów (uaktualnianych!) b¹d
krótkich opracowañ, wskazuj¹cych
ród³a, gdzie student mo¿e znaleæ
dalsze informacje, stanowi¹ o tym, ¿e
nauczanie w danej jednostce staje siê
bardziej efektywne. W tym zakresie
obserwujemy w ostatnich latach na
Uniwersytecie Medycznym du¿¹ poprawê, dostrzegan¹ te¿ przez studentów. wiadcz¹ o tym oceny przedstawiane corocznie przez przedstawiciela
samorz¹du studenckiego na Radzie
Wydzia³u.

Ważne elementy

W praktyce i przez doświadczenie

Jak zawsze, kiedy jest mowa o edukacji, wa¿ne jest na pocz¹tku bardzo wyrane okrelenie celów. Student medycyny i potem lekarz podlega koniecz-

Nauczanie przy ³ó¿ku chorego, praktyczne, cieszy siê najwiêkszym zainteresowaniem studentów i powinno byæ
priorytetem w jednostkach klinicz-

Tylko kilku nauczycieli

Fot. Karina Paru¿yñska

nych. Bardzo pomocne s¹ te¿ formy
warsztatów, na których studenci maj¹
okazjê omówiæ z asystentami postêpowanie w konkretnych sytuacjach klinicznych u konkretnych chorych. Taka
forma zajêæ, gdzie zostaje postawiony
problem, na który studenci z pomoc¹
asystenta-moderatora próbuj¹ znaleæ
rozwi¹zanie, sprzyja wzbudzeniu zainteresowania i aktywnoci studentów.
Wiedza zdobyta przez dowiadczenie
jest najbardziej trwa³a.
Podstawowa umiejętność
Era d³ugich i niezrozumia³ych seminariów nale¿y ju¿ dzisiaj do przesz³oci.
Dzi wa¿na jest rola wychowawcza 
kszta³cenie postaw (o co chyba najtrudniej przy zblokowanym systemie
zajêæ, gdzie studenci przychodz¹ do
danej kliniki na 1-2 tygodnie) i rola
nauczania zasad dobrej komunikacji
z pacjentem, jego rodzin¹ i kolegami 
wspó³pracownikami. W³aciwe komunikowanie siê stanowi podstawow¹
umiejêtnoæ ocenian¹ m.in. na egzaminach USMLE, przeprowadzanych
w Stanach Zjednoczonych po zakoñczeniu studiów medycznych, przed
zatrudnieniem w charakterze rezydenta.
To zagadnienie, bardzo wa¿ne w nauczaniu studentów medycyny, jest chyba trochê nadal zaniedbywane na polskich uczelniach. W trakcie zajêæ z medycyny paliatywnej na VI roku studiów
przeprowadzany jest warsztat z komunikacji, poniewa¿ tutaj rola dobrego
porozumienia z pacjentem i rodzin¹
jest szczególnie istotna. Na tych zajêciach studenci podkrelaj¹ potrzebê
wczeniejszego kszta³cenia w tym zakresie, w miejsce niekiedy nieprzydatnych zajêæ czysto teoretycznych.
Dr Aleksandra Kotliñska-Lemieszek
Hospicjum Palium

nowiny szpitalne
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rada społeczna

Nowa

Kadencja

P

od koniec roku 2010 dwukrotnie mia³o miejsce spotkanie Rady Spo³ecznej Szpitala. 5 listopada wyj¹tkowo Rada zosta³a zorganizowana w budynku szpitalnym przy ul. Szamarzewskiego, aby jej cz³onkowie mogli wejæ na teren budowy oraz zapoznaæ siê ze stanem aktualnie prowadzonych przez Szpital inwestycji.

Tego dnia, w zwi¹zku z up³ywem kadencji, po¿egnalimy równie¿
trzy osoby: Zuzannê Konrady, Stanis³awa Dzieciuchowicza i Magdalenê Kukiel. Dyrekcja oraz uczestnicy spotkania z³o¿yli im specjalne podziêkowania.
Ostatnie w roku spotkanie Rady Spo³ecznej odby³o siê 17 grudnia.
Organizatorem zebrania by³ JM Rektor Jacek Wysocki. W spotkaniu
uczestniczyli tak¿e: prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis oraz Przewodnicz¹cy Zak³adowych Organizacji Zwi¹zkowych Szpitala.
Podczas grudniowego zebrania wybrano i zatwierdzono nowy
sk³ad Rady Spo³ecznej na kadencjê 2010-2014.
Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady przyj¹³ po raz drugi prof. Zygmunt
Przybylski, Z-cy przewodnicz¹cego mgr in¿. Pawe³ Glaser; cz³onków:
Krzysztof Czajkowski, Olga Hydzik, Anna Grzymis³awska, El¿bieta
Marcinkowska, Teresa Kruczkowska, Aleksander Kabsch, Jacek Tomczak, ks. Jan Stanis³awski oraz Grzegorz Uchman.

Szpitalne kalendarium
(dokoñczenie ze str. 2)

 Rada Klinicystów, która odby³a siê 15 listopada, powiêcona zosta³a przedstawieniu bie¿¹cych etapów inwestycji przy ul. Szamarzewskiego i D³ugiej oraz prac monta¿owych w pracowniach RTG i KT. Omówiono równie¿ program
kontroli zaka¿eñ szpitalnych i politykê antybiotykow¹ oraz przedstawiono analizê zaka¿eñ
szpitalnych w pierwszym pó³roczu roku 2010,
a w jej zakresie powiêcono szczególn¹ uwagê
zaka¿eniom Clostridium difficile.
 W sprawach tzw. ISO 24 listopada zosta³
przeprowadzony przez firmê zewnêtrzn¹
pierwszy audyt nadzoru. W jednostkach poddanych audytowi: Oddzia³ Kardiochirurgii, Pracownia Hemodynamiki, Biuro Ruchu Chorych,
Sekcja Organizacji, Sekcja Aparatury Medycznej
nie stwierdzono wiêkszych uchybieñ. Za rok
czeka nas drugi audyt nadzoru, za dwa  recertyfikacja.
 W dniu 29 listopada Dyrektor Naczelny, dr
Jan Talaga, z p. Krystyn¹ Pi¹tkowsk¹, Kierownikiem Dzia³u Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych, uczestniczyli w negocjacjach umów
w zakresie wiadczeñ wysokospecjalistycznych
w Ministerstwie Zdrowia.
 6 grudnia w Hospicjum podczas spotkania,
zorganizowanego z okazji wiatowego Dnia
Wolontariatu, podpisane zosta³o porozumienie
poznañskich mediów na rzecz rozbudowy Hospicjum Palium. Kampania Motyle dla Hospicjum ma wesprzeæ inwestycjê o wartoci 6
milionów z³otych.
 7 grudnia odby³o siê spotkanie Komitetu
Transfuzjologicznego.
 10 grudnia na spotkaniu z Wicemarsza³kiem
Województwa Wielkopolskiego Leszkiem Wojtasiakiem Dyrektor Szczepan Cofta, prof. Jacek
£uczak oraz Józef Zieleziñski podjêli dyskusjê
na temat planów rozbudowy Hospicjum Palium.
 Rada Medyczna 13 grudnia zosta³a powiêcona w g³ównej mierze informacji dotycz¹cej koniecznych dzia³añ oszczêdnociowych w roku
2011.
 W dniu 14 grudnia odby³o siê kolejne spotkanie Komitetu Terapeutycznego.

Ponadto podczas zebrania zosta³y zatwierdzone: plan finansowoinwestycyjny na rok 2011 i rozbudowy obiektu przy ul. Szamarzewskiego oraz Regulamin porz¹dkowy Szpitala. Przedstawiono równie¿
informacje na temat jakoci us³ug medycznych  analizê skarg pacjentów.
Mamy nadziejê, ¿e kolejne 4 lata w nowym sk³adzie bêd¹ czasem
wzajemnej dobrej wspó³pracy.
Redakcja
Fot. Monika Dziamska
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 20 grudnia na zebraniu Zespo³u ds. chemioterapii niestandardowych omówiono bie¿¹ce
wnioski.
 Grudniowy czas obfitowa³ w przedwi¹teczne spotkania  oprócz tych organizowanych w
ramach poszczególnych oddzia³ów, odby³y siê
równie¿ wigilijne spotkania dla emerytów, seniorów i pracowników Szpitala.
Numer zamkniêto: 14 stycznia 2011 r.

kampania

Podstawowym celem kampanii jest
poprawa wykorzystania osi¹gniêæ
kardiologii ostatnich lat i tym samym
dalsza redukcja miertelnoci pacjentów z zawa³em serca. Obecnie najskuteczniejsz¹ metod¹ terapii zawa³u
serca jest tzw. leczenie inwazyjne.
Polega ono na mechanicznym udro¿nieniu zamkniêtej têtnicy wieñcowej
za pomoc¹ balonika i wprowadzeniu
w to miejsce specjalnej metalowej
sprê¿ynki zwanej stentem. Mimo ¿e
Polska nale¿y do liderów Europy i
wiata w nowoczesnym leczeniu zawa³u (leczymy inwazyjnie wiêcej pacjentów ni¿ Hiszpanie, Francuzi czy
Anglicy), to nadal 1/4 pacjentów z
zawa³em nie jest w ogóle leczona lub
jest leczona za póno (powy¿ej 12
godzin od wyst¹pienia pierwszych
dolegliwoci) z powodu braku w³aciwej reakcji na objawy zawa³u serca.
Pacjenci maj¹ zbyt ma³¹ wiedzê na
temat objawów zawa³u i znaczenia
szybkiego otwarcia zamkniêtego naczynia.
Chcemy zatem, aby nasza kampania podnios³a poziom wiedzy Polaków na temat chorób serca, ze szczególnym uwzglêdnieniem zawa³u serca. Chcemy nauczyæ naszych rodaków, jakich objawów nie wolno ignorowaæ, gdy¿ mog¹ zwiastowaæ zagro¿enie ¿ycia. Jednoczenie zale¿y nam,
aby wszyscy nasi potencjalni pacjenci
mieli wiadomoæ, ¿e jeli spotka ich
to nieszczêcie, jakim jest zawa³, to
szybkie wezwanie pomocy pozwoli

uratowaæ ¿ycie olbrzymiej wiêkszoci
z nich. miertelnoæ szpitalna w zawale serca leczonym zabiegowo to
zaledwie 3-4 procent (w latach 60. i
70. ubieg³ego wieku by³a ona 10 razy
wy¿sza).
Ponadto, w czasie kampanii przypominamy i uczymy co robiæ, aby
unikn¹æ zawa³u. Mówimy wiêc o trybie ¿ycia, na³ogach i innych czynnikach ryzyka choroby niedokrwiennej
serca. Tych za, którzy mieli zawa³
uczymy jak dbaæ o s³absze serce, tak
aby im s³u¿y³o przez wiele lat.
Kampania ma zasiêg ogólnokrajowy, wykorzystujemy wiêc wszystkie
dostêpne media, takie jak telewizja,
radio i prasa. Nasze spoty informacyjne pojawi³y siê równie¿ w kinach
(Multikino i Cinema City). We wszystkich du¿ych aglomeracjach miejskich
umieszczone zosta³y liczne bilbordy
informuj¹ce o kampanii. Medialn¹
twarz¹ kampanii jest aktor, pan
Krzysztof Stelmaszyk. Has³o kampanii brzmi Zawalcz o swoje serce.
Dr hab. Maciej Lesiak
I Klinika Kardiologii
Pracownia Hemodynamiki
Linki do spotów informacyjnych:
http://www.youtube.com/watch?v=LLyBZA1KIhE
http://www.youtube.com/watch?v=JEWQOHOvhhg
http://www.youtube.com/watch?v=7uVeJnw4CXc
http://www.youtube.com/watch?v=xysDs1_x-Eo
http://www.youtube.com/watch?v=T9f65E0NUDs
nowiny szpitalne

11

motyle
Inwestycja
Dziêki tej inwestycji liczba ³ó¿ek
w orodku wzronie o po³owê. Obecny
stan z pewnoci¹ nie zaspokaja potrzeb
mieszkañców Poznania i powiatu. Hospicjum dysponuje na dzieñ dzisiejszy
jedynie 24 ³ó¿kami. Dziennie na pomoc
oczekuje rednio 20 pacjentów, którzy
powinni zostaæ przyjêci w ramach opieki ca³odobowej.
Naszym celem nie jest straszenie
nieuchronnoci¹ przemijania  wolimy
zara¿aæ pozytywn¹ energi¹ (jak wiele
jest do zrobienia!), pokazuj¹c nasze
zaanga¿owanie i oddaj¹c pole tym
wszystkim, którzy zechc¹ w³¹czyæ siê
w pomoc na rzecz pozyskiwania rodków finansowych, niezbêdnych do rozbudowy orodka.

Hasło
Symbolem kampanii sta³y siê motyle, które oznaczaj¹ duszê, przemianê, a tak¿e
delikatnoæ i wra¿liwoæ  tu: wra¿liwoæ
ludzkich serc na los ciê¿ko chorych.
Podarujmy chorym miejsce  nasze wieloznaczne has³o zachêca z jednej
strony do daru serca i wspó³czucia,
z drugiej strony pozwala ³atwiej przyswoiæ materialn¹ czêæ kampanii. Rozbudowa hospicjum to przecie¿ fundusze, jakie nale¿y na ten cel zebraæ. To
nade wszystko jednak bezcenne miejsca, które przywróc¹ godnoæ i ulgê
w chorobie pacjentom i ich rodzinom.
Kampaniê kierujemy do mieszkañców Poznania i powiatu poznañskiego,
do osób chorych i ich bliskich, którzy
bêd¹ mogli liczyæ na wsparcie pracowników hospicjum dziêki serwisowi internetowemu, do wolontariuszy po-

Motyle dla
hospicjum

Podarujmy
chorym

miejsce

Ruszyła w Poznaniu wielka kampania informacyjna, której celem jest
nagłośnienie potrzeby rozbudowy hospicjum stacjonarnego.
wiêcaj¹cych swój wolny czas na opiekê
nad chorymi, do lekarzy, psychologów,
ludzi dobrej woli, którzy mog¹ wesprzeæ hospicjum nawet najdrobniejszym datkiem, do firm  sponsorów
i lokalnych mediów.

Dar
Wolontariat niejedno ma imiê  nade
wszystko polega na bezinteresownym
dzieleniu siê swoim czasem, sercem
i umiejêtnociami.
Z radoci¹ informujemy, ¿e media
w³¹czy³y siê w hospicyjny wolontariat.
W naszych skromnych progach zawarlimy wraz ze znamienitymi przedstawicielami prasy, radia i telewizji pisemn¹ koalicjê na rzecz wspó³pracy przy
nag³anianiu Motyli dla hospicjum.

Forum
W
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Oto fragment:
wiadomi potrzeby dostêpu do specjalistycznej opieki dla ciê¿ko chorych
z Poznania i Powiatu, z wielk¹ dum¹
i w poczuciu spo³ecznego zobowi¹zania
przyjmujemy tytu³ patrona rozbudowy Hospicjum Palium. Tym samym
deklarujemy, ¿e do³o¿ymy wszelkich
starañ, aby poprzez pracê naszych redakcyjnych kole¿anek i kolegów jak
najszerzej informowaæ opiniê publiczn¹
o potrzebach rozwoju opieki paliatywnej w Poznaniu oraz zachêcaæ do
wsparcia projektu rozbudowy Hospicjum Palium.
Owa koalicja dobrze wró¿y w³anie
rozpoczêtej kampanii, która sukcesywnie bêdzie rozwija³a skrzyd³a.
Agnieszka Kaluga

ekspertów

dniach 5-6 listopada br. odby³y
siê w Poznaniu II Ogólnopolskie
Dni Oty³oci. Patronat naukowy nad
spotkaniem sprawowa³a prof. dr hab.
med. Danuta Pupek-Musialik, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych i Nadcinienia Têtniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Konferencja
cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem;
uczestniczy³o w niej oko³o 300 osób.
Referaty wyg³osili, a tak¿e zaprezentowali ciekawe przypadki, wyk³adowcy z Uniwersytetów Medycznych
w Poznaniu, Warszawie, Bia³ymstoku,
Katowicach i Bydgoszczy. Poruszono
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Fot. Archiwum

Prof. Jacek £uczak z Barbar¹ Grochal, koordynatorem
wolontariuszy w Hospicjum Palium

problemy powik³añ kardiologicznych,
diabetologicznych, onkologicznych oraz
terapii nadcinienia têtniczego w oty³oci. Przedstawiono tak¿e aktualne zalecenia dotycz¹ce terapii dietetycznej
oraz psychologicznej u chorych z nadmiern¹ mas¹ cia³a.
Podczas Konferencji 60 osób z³o¿y³o
deklaracje cz³onkowskie do Stowarzyszenia Praktycznego Leczenia Oty³oci,
licz¹cego obecnie oko³o 400 cz³onków,
dla których w dniu 26 lutego 2011 r.
zostan¹ zorganizowane warsztaty.
Marta £abêdzka

IX forum szpitali klinicznych

W

trakcie czterech sesji plenarnych
oraz warsztatowych przedstawiono gor¹ce tematy naszych szpitali.
Szczególn¹ uwagê powiêcono zmianom legislacyjnym dotycz¹cym szpitalnictwa, zwi¹zanym ze spodziewan¹ 
w przypadku uchwalenia zapowiadanych ustaw  obligacj¹ przekszta³cenia
szpitali w spó³ki prawa handlowego.

Zmiany
Wa¿nym w¹tkiem spotkania by³y wyk³ady i dyskusja dotycz¹ce spraw jakoci oraz bezpieczeñstwa, a tak¿e: budowania kultury organizacyjnej (czy te¿
kultury wspó³dzia³ania) w szpitalach
klinicznych. Du¿e zaciekawienie oraz
emocje wzbudzi³y prezentacje ukazuj¹ce zmiany organizacyjne, dokonuj¹ce
siê w wybranych szpitalach klinicznych
w ostatnich latach. ledzilimy losy
radykalnych zmian  co prawda wymuszonych dramatyczn¹ sytuacj¹  w Bydgoszczy, w której z³amano tradycyjn¹
formu³ê zarz¹dzania.

Wyzwania
Dyskusji grona Goci przewodniczyli
m.in.: dr hab. Maciej Kowalczyk, dr Wojciech Bieñkiewicz, prof. Tomasz Opala
oraz dr Jan Talaga  reprezentuj¹cy dyrektorów szpitali klinicznych. Wyk³ad
Szpital kliniczny w optyce rektora wyg³osi³
rektor poznañskiej Uczelni, prof. Jacek
Wysocki, a w sposób czynny w spotkaniu uczestniczyli tak¿e: prorektor ds.
klinicznych  prof. Grzegorz Oszkinis
oraz Kanclerz, p. Bogdan Poniedzia³ek.
Ewolucja poznañskich spotkañ potwierdza nieustanny wzrost zainteresowania tematyk¹ oraz wzrost wiadomoci zwi¹zanej z wyzwaniami szpitali
klinicznych. Ukazuj¹ one koniecznoæ
nowych regulacji prawnych, zapewnia-

W poszukiwaniu formuły

szpitali klinicznych
Od lat w Poznaniu spotykają się dyrektorzy szpitali klinicznych w gronie
osób zainteresowanych specyfiką szpitali, dla których organem założy−
cielskim są uczelnie medyczne. W dniach 26 i 27 października, zgro−
madziło się w Poznaniu około dwustu uczestników spotkania, w tym
dyrektorzy niemalże wszystkich szpitali klinicznych.
j¹cych bezpieczeñstwo szpitali, przed
którymi stoi trojakie wyzwanie: s³u¿ba,
nauczanie, nauka. Prawodawstwo
w tym zakresie wydaje siê byæ niespójne i krzywdz¹ce.

Doświadczenia
Niestety wydaje siê, ¿e w gremiach
decyzyjnych nie dochodzi do pog³êbionej dyskusji dotycz¹cej szpitali klinicznych. Zapewne negatywne dowiadczenia, dotycz¹ce kilku sporód tych szpitali, utwierdzi³y kszta³tuj¹cych prawo
w determinacji próbuj¹cej wt³oczyæ je
na tory spó³ek prawa handlowego.
Nie wiadomo jednak, jaki zostanie
zgotowany los, gdy nie przewiduje siê
wziêcia pod uwagê  innych ni¿ ekonomiczne  kryteriów oceny dzia³ania
tych szpitali, których misj¹  obok opieki nad pacjentami  jest dydaktyka zapewniaj¹ca medycznych profesjonalistów na nastêpne lata, a tak¿e nauka.
Odciêcie w spó³kach pieniêdzy diagnostyczno-leczniczych przekazywanych
przez NFZ czy ministerstwo z rygorami
gospodarki spó³ki mo¿e sp³ataæ figla
pe³nionym funkcjom dydaktycznym
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padziernika 2010 r. odby³o siê w Orodku Edukacji Przyrodniczej w L¹dku ko³o Pyzdr spotkanie konsultantów
wojewódzkich z Wielkopolski. Wojewoda Przemys³aw Pacia
by³ gospodarzem tego sympatycznego spotkania, powiêconego zagadnieniom zwi¹zanym z pe³nieniem funkcji konsultanta  jego zadaniom i obowi¹zkom. W spotkaniu uczestniczy³
Pan Stefan Pechciñski z Ministerstwa Zdrowia.
Rejestr zak³adów opieki zdrowotnej na stronie www.rejestrzoz.
gov.pl, gdzie istnieje mo¿liwoæ wyszukiwania wszelkich specjalnoci, adresów i danych ZOZ przedstawi³a mgr Anna Herfort.
Wa¿nym tematem omawianym podczas spotkania by³y
sprawy zwi¹zane z transplantacj¹ narz¹dow¹. Dr med. Maciej
G³yda w wyk³adzie Partnerstwo dla transplantacji w bardzo
ciekawy sposób przedstawi³ i przybli¿y³ uczestnikom problemy transplantacji w Polsce oraz szczegó³owe dane dotycz¹ce
iloci i powodów kszta³towania siê w ten sposób wyników.
Polska
9

Wielkopolska Zachodniopomorskie Ma³opolska
24  25

34

1,5

Tabela przedstawiaj¹ca iloæ dawców przypadaj¹ca na 1 milion mieszkañców w Polsce i niektórych województwach

czy naukowym. Nie uda siê zreformowaæ skutecznie szpitali klinicznych, nie
reguluj¹c w sposób odpowiedzialny
odrêbnego finansowania dydaktyki
i nauki. Dotychczasowa praktyka przenikania siê finansowania siê tych trzech
nurtów w przypadku przybrania formy
spó³ek prawa handlowego mo¿e rodziæ
nieprzewidywalne napiêcia i dylematy.

Problemy
Szpitale kliniczne bez dostrze¿enia ich
specyfiki i problemów oraz bez uzupe³niaj¹cych regulacji prawnych  przy
innych dynamicznie rozwijaj¹cych siê
lecznicach  zagra¿aj¹ w ci¹gu kilku lat
prze¿yciem istotnej próby oraz drena¿u
kadr, mimo niesienia ciê¿aru wielu wysokospecjalistycznych procedur oraz
kapitalnej pozycji wyjciowej, wynikaj¹cej z posiadania znacz¹cego potencja³u
ludzkiego. Tym bardziej problem wydaje
siê byæ istotny, ¿e szpitale te odpowiedzialne s¹ za olbrzymi¹ czêæ bezpieczeñstwa zdrowotnego spo³eczeñstwa.
Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala

Spotkanie konsultantów
W Polsce osób oczekuj¹cych na przeszczep nerki jest oko³o
1500, a rocznie przeszczepów wykonuje siê oko³o 800. W orodku
kierowanym przez dr Macieja G³ydê wykonuje siê 138 przeszczepów nerek rocznie, co powoduje, ¿e nale¿y on do liderów
w kraju.
Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia omówili now¹ ustawê transplantacyjn¹ oraz rolê koordynatorów. W dyskusji
poruszono przede wszystkim przez lekarzy konsultantów
sprawê doboru na specjalizacje lekarskie. Jedynym jego kryterium jest wynik LEP (egzamin pañstwowy). Zauwa¿ono, ¿e
ca³kowicie pomijany jest czynnik ludzki, taki jak predyspozycje psychiczne czy praca w ko³ach naukowych.
Spotkanie zaowocowa³o wspóln¹ dyskusj¹ i wymian¹
wa¿nych spostrze¿eñ.
Dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz

Kierownik Apteki Szpitalnej
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie farmacji szpitalnej w Wielkopolsce

nowiny szpitalne
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wieczór św. Łukasza

Wyjątkowa
W dniu 26 padziernika br. na terenie
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, po raz kolejny odby³ siê Wieczór
w. £ukasza  patrona s³u¿by zdrowia.
Impreza pod patronatem JM Rektora
UM w Poznaniu prof. Jacka Wysockiego, Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Poznaniu, zorganizowana przez
Szpital Kliniczny Przemienienia Pañskiego

uroczystość
bardziej znanych g³osów w poznañskim radiu, gawêdziarz oraz mi³onik
gwary poznañskiej, który poprowadzi³
ca³e spotkanie z lekkoci¹ i dowcipem.
Wydarzeniem wieczoru by³ wyk³ad
gocia honorowego prof. Witolda Zatoñskiego pt. Refleksje nad zdrowiem
Polaków, który wywar³ na wszystkich
zebranych du¿e wra¿enie i sta³ siê impulsem do zastanowienia nad stanem

Kwartet smyczkowy Appasionata podczas koncertu

oraz Stowarzyszenie Bono Serviamus,
zgromadzi³a ponad czterystu goci 
przedstawicieli rodowiska medycznego.

Otwarcie
Na powitanie zagra³ kwartet smyczkowy Appasionata, a uroczystego otwarcia dokona³ Jacek Ha³asik, jeden z naj-

Laureaci wyró¿nienia Bono Servienti

dla drugiego cz³owieka; pani mgr Dorota Liczbañska  Naczelna Pielêgniarka
Szpitala  w uhonorowaniu pe³nej starannoci, rzetelnoci i zaanga¿owania
pracy dla dobra Szpitala oraz za otwartoæ na nowe wyzwania w pielêgniarstwie i ochronie zdrowia. Wyró¿nienie
o wymiarze ponadszpitalnym zosta³o
przyznane pani mgr El¿biecie Dybowskiej  zastêpcy dyrektora Wydzia³u
Zdrowia i Spraw Spo³ecznych Urzêdu
Miasta Poznania  jako wyraz uhonorowania pe³nej zaanga¿owania, skrupulatnoci i ¿yczliwoci postawy w pracy
administracyjnej na rzecz mieszkañców
naszego Miasta.

Wieczór poprowadzi³ Jacek Ha³asik, mi³onik poznañskiej gwary

w³asnego zdrowia oraz mo¿liwociami,
jakie niesie profilaktyka.

Wyróżnieni
Zgodnie z wieloletnim zwyczajem,
podczas Wieczoru w. £ukasza, przyznane zosta³y wyró¿nienia Bono Servienti (tzn. S³u¿¹cy Dobru). W tym roku
wyró¿nienia o wymiarze szpitalnym
otrzymali: pan Maciej Janicki  przedsiêbiorca budowlany  jako wyraz
uznania wieloletniego wspierania finansowego i rzeczowego potrzebuj¹cych
pacjentów Hospicjum Palium oraz ich
rodzin; pani Dorota Kowalik  oddzia³owa Oddzia³u H  w uhonorowaniu
postawy pielêgniarki o niezwyk³ej
ofiarnoci i powiêceniu bez reszty chorym; pani Halina Kramer  sekretarka
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyñ 
w uhonorowaniu pracy wykonywanej
zawsze wzorowo, z du¿ym zaanga¿owaniem i pasj¹; pani mgr Barbara Moszyñska  d³ugoletni psycholog Szpitala
 jako wyraz uznania szczególnie etycznej postawy oraz wielkiego szacunku

Koncert
Wieczór uwietni³ wystêp zespo³u
AudioFeels  laureatów programu
Mam Talent, który tworzy unikalny
na polskim rynku gatunek muzyczny
zwany Vocal Play, polegaj¹cy na imitowaniu g³osami brzemienia instrumentów, m.in. perkusji, gitary czy tr¹bki.
Podczas koncertu mo¿na by³o us³yszeæ
przeboje wiatowych wykonawców
takich jak Sting, Naturally 7 czy Seal.
Na zakoñczenie wieczoru gocie zostali poczêstowani specjaln¹ nalewk¹, przygotowan¹ na tê okazjê przez szpitalnych
farmaceutów. Wieczorowi w. £ukasza
towarzyszy³y spotkania: Stowarzyszenia
Dyrektorów Szpitali Klinicznych oraz
Kierowników Komórek Organizacyjnych
Uczelni Medycznych, odpowiedzialnych
za sprawowanie nadzoru nad zak³adami opieki zdrowotnej, a tak¿e konferencja IX Forum Szpitali Klinicznych.
Katarzyna Lena
Sekcja Marketingu i Konferencji
Zdjêcia: Joanna Szymañska
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Fotoreportaż

AudioFeels
fot. Joanna Szymańska
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szpitalne wyróżnienie

Dodatkowa

motywacja
Z Elżbietą Dybowską, Dyrektorem Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta – laureatką
szpitalnej nagrody Bono Servienti 2010
rozmawiają Monika Dziamska i Szczepan Cofta.
Fot. Archiwum

Czy przyznanie nagrody Bono Servienti
by³o dla Pani Dyrektor zaskoczeniem?
Tak¿e z uwagi na fakt, ¿e po raz pierwszy
odznaczona zosta³a osoba niezwi¹zana z naszym Szpitalem za zas³ugi przekraczaj¹ce
ramy Szpitala.
Przyznanie wyró¿nienia Bono Servienti by³o dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Do tej pory towarzyszy mi z tego
powodu oniemielenie. Niemniej przyjê³am je jako dowód uznania dla pracowników ca³ego Wydzia³u Zdrowia
i Spraw Spo³ecznych, a przede wszystkim dla W³adz Miasta, które decyduj¹
ostatecznie o przeznaczeniu rodków
finansowych na dzia³ania w obszarze
profilaktyki i promocji zdrowia.
Jeli w swej pracy zobligowana jest Pani
gorsetem uzale¿nieñ administracyjnych,
to w jaki sposób mo¿na pogodziæ zachowanie dyscypliny urzêdu z pomoc¹ osobom
chorym?
S¹dzê, ¿e odpowied na to pytanie Pañstwa rozczaruje. Niew¹tpliwie Urz¹d
Miasta zobligowany jest do przestrzegania dyscypliny finansowej. Jednak
z pozycji zajmowanego od kilkunastu
lat stanowiska z-cy dyrektora WZiSS
i proponowanych dzia³añ prozdrowotnych na rzecz mieszkañców Poznania
w ¿adnej mierze nie mogê potwierdziæ,
i¿ w tym wzglêdzie nara¿ona jestem na
gorset uzale¿nieñ administracyjnych.
Ju¿ w pierwszej po³owie lat 90-tych
wypracowalimy procedury, które wykorzystujemy, proponuj¹c Prezydentowi Miasta, a póniej Radzie Miasta wydatki na okrelone dzia³ania prozdrowotne. Miêdzy innymi s³u¿y temu aktualizowany co 6 lat Plan Zdrowotny
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Miasta Poznania  dokument zawieraj¹cy priorytetowe kierunki dzia³añ,
wytyczone na podstawie sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb zdrowotnych
mieszkañców, sygnalizowanych przez
nich samych. Ponadto wszystkie proponowane ka¿dego roku programy profilaktyczne konsultowane s¹ z radnymi
z Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia
Rady Miasta Poznania.
W ostatnich latach na zadania,
o których mowa, Miasto wydatkowa³o
rocznie kwotê 4-5 mln z³, a programy
skierowane do oko³o 15 tys. beneficjentów, realizowane by³y zarówno przez
samodzielne publiczne zak³ady opieki
zdrowotnej, jak i organizacje pozarz¹dowe. Ponadto oko³o 11-12 mln z³ rocznie wydatkowanych jest na zadania
z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ.
W szczególny sposób w podejmowanych dzia³aniach Miasto preferuje
programy na rzecz dzieci i m³odzie¿y.
Przyk³adowo wspomnê, ¿e dotyczy³y
one profilaktyki wzw typu B, próchnicy,
choroby pneumokokowej, raka szyjki
macicy. Natomiast wobec doros³ych
mieszkañców Poznania proponowano
projekty z zakresu profilaktyki onkologicznej, grypy, schorzeñ uk³adu kr¹¿enia, osteoporozy.
Szpital kliniczny to nie szpital miejski 
w jaki sposób stara siê Pani dbaæ o dobro
pacjentów Poznania, którym s³u¿¹ szpitale
kliniczne?
Nie ukrywam, ¿e odpowied na to pytanie wydaje siê byæ nieco k³opotliwa
i byæ mo¿e nie do koñca bêdzie odpowiedzi¹ na temat. Dlatego w pierwszej kolejnoci pragnê zwróciæ uwagê,

¿e pacjenci szpitali klinicznych  jeli s¹
mieszkañcami Poznania  mogli i mog¹
korzystaæ z ca³ego wachlarza ofert, które przedstawi³am wczeniej. Muszê
tak¿e wskazaæ na istotn¹ rolê pracowników  w szczególnoci lekarzy specjalistów oraz kadry zarz¹dzaj¹cej miêdzy
innymi Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego, jak równie¿ niektórych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, jak¹ odgrywaj¹ w inspirowaniu mnie do proponowania W³adzom Miasta konkretnych programów.
Wieloletnia, bardzo dobra i konkretna
wspó³praca nie mo¿e byæ przeze mnie
niezauwa¿ona i niedoceniona. Wspomnê chocia¿by wspólnie organizowane
konferencje dotycz¹ce promocji zdrowia czy wspó³pracê podczas festynów
zdrowotnych, jak równie¿ podczas realizacji programów profilaktycznych na
rzecz dzieci. Za tê codzienn¹ wspó³pracê bardzo dziêkujê.
Korzystaj¹c z mo¿liwoci podzielenia siê swoimi przemyleniami na ³amach Nowin Szpitalnych pragnê
gor¹co podziêkowaæ Kierownictwu
Szpitala Klinicznego Przemienienia
Pañskiego oraz Kapitule nagrody
Bono Servienti za uhonorowanie
mnie tak znacz¹cym wyró¿nieniem.
Jednoczenie chcia³abym zacytowaæ
myl Lwa To³stoja: W ¿yciu jedynym
sposobem na to ¿eby byæ szczêliwym
jest ¿yæ dla innych. Ta myl towarzyszy³a mi dotychczas w codziennej pracy
zawodowej, a teraz dodatkow¹ motywacjê upatrywaæ bêdê w przyznanym
wyró¿nieniu.

■

kardiochirurgia

Od lewej: Dyrektor Jan Talaga, prof. Marek Jemielity, Beata Kozidrak

Pod koniec ubiegłego roku
zespół Oddziału Kardiochirur−
gii odbył wigilijne spotkanie
nie tylko we własnym gronie,
ale także w obecności pięciu
pacjentów, którzy pomyślnie
przeszli w 2010 r. operację
przeszczepu serca.

2

0 grudnia, przed spotkaniem przy
wigilijnym stole, odby³a siê konferencja prasowa z udzia³em przedstawicieli mediów, podczas której prof. Marek Jemielity przedstawi³ historiê
transplantacji serca w naszym orodku.
Szczególnie powita³ obecnych na spotkaniu pacjentów: Paw³a, Huberta,
Paw³a, Mariê i Justynê.  Nie mogê
specjalnie nie przywitaæ goci, którzy s¹
mojemu sercu najbli¿si  to s¹ chorzy,
którym wykonalimy pierwsze piêæ transplantacji serca. S³owa uznania i podziêkowañ zosta³y równie¿ skierowane do
ca³ego zespo³u transplantacyjnego,

Fot. Sebastian Stefaniak

Sukces od
Dyrekcji oraz osób, które przyczyni³y
siê do medycznego sukcesu kardiochirurgicznego w Wielkopolsce  tak¿e
firm, które u¿yczy³y mig³owców do
transportu organów. Z dum¹ ordynator zainaugurowa³ dzia³alnoæ Fundacji Wspierania Rozwoju Transplantologii, dzia³aj¹cej przy Klinice.
Poruszenie wród pracowników
Szpitala wzbudzi³a tak¿e informacja
o tym, ¿e na spotkanie przybêdzie
Beata Kozidrak z zespo³em Bajm.
Mimo niesprzyjaj¹cych warunków
pogodowych, napiêtego grafiku grupy
i przygotowañ do wieczornego koncertu z okazji obchodzonego jubileuszu,
zespó³ pojawi³ siê w pe³nym sk³adzie.
Wokalistka podczas krótkiego
wyst¹pienia wyrazi³a uznanie dla
niezwyk³ej pracy ca³ego grona lekarzy i pielêgniarek, którzy pozwalaj¹
pacjentom cieszyæ siê ka¿d¹ chwil¹ na
powrót odzyskanego ¿ycia.

serca

¯yczenia wi¹teczne z³o¿y³ wszystkim zebranym Dyrektor Jan Talaga.
Na zakoñczenie podsumowa³ 
Przed nami kolejny rok  rok co najmniej
kilkunastu przeszczepów serca. Jak los
pozwoli koledzy pod wodz¹ Pana
Profesora bêd¹ wykonywaæ z powodzeniem nastêpne operacje, tak jak to by³o
do tej pory.
Symbolicznym zwieñczeniem ca³ego roku wytê¿onej pracy by³y wykazy
wielkopolskich naukowców dekady
oraz wielkopolskich wydarzeñ dekady
opublikowane w wydaniu G³osu Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2010 r.
W pierwszym z nich wyró¿niono
osobê profesora Marka Jemielitego,
w drugim  pierwsze przeszczepy serca. To niezwyk³y sukces, którego pozazdrociæ móg³by niejeden szpital
w Polsce.
Monika Dziamska
nowiny szpitalne
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konferencja

Przegląd

nowości
P

ulmonologia pod koniec pierwszej dekady XXI wieku 
pod takim has³em odby³a siê w Poznaniu, 2-4 grudnia
2010 r. II Ogólnopolska Konferencja Pulmonologiczna Top
Pulmonological Trends. Jej organizatorami by³y: Katedra
i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Stowarzyszenie Wspierania Pulmonologii Poznañskiej oraz wydawnictwo Termedia.
Do Centrum Kongresowego Miêdzynarodowych Targów Poznañskich przyby³o ponad 500 osób, mimo wyj¹tkowo niesprzyjaj¹cych warunków pogodowych  mrozu
i niegu, z powodu których wielu zosta³o uwiêzionych
w poci¹gach czy na lotniskach.
Celem konferencji by³ przegl¹d nowoci w diagnostyce
i leczeniu chorób p³uc. Jedn¹ z bardziej interesuj¹cych sesji
by³a Sesja: Zdaniem ekspertów: co ciekawego wydarzy³o siê na
najwa¿niejszych wiatowych zjazdach naukowych w 2010 r.
Podczas niej prof. Jerzy Kruszewski i prof. Janusz Milanowski przekazali, o czym dyskutowano podczas
Kongresu European Academy of Allergy and Clinical
Immunology, American Thoracic Society, European
Respiratory Society oraz podczas Zjazdu Society of
Clinical Oncology. Sporym zainteresowaniem cieszy³y siê
te¿ warsztaty kliniczne o sarkoidozie.
Przewodnicz¹ca Komitetu Naukowego prof. dr hab.
Halina Batura-Gabryel wyrazi³a nadziejê, ¿e wyk³ady
i dyskusje, równie¿ kuluarowe, pomog¹ w codziennej
pracy ambulatoryjnej i szpitalnej.
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Fot. Archiwum

Anna Zatorska

diagnostyka

W nowy rok Szpital Kliniczny Przemienienia
Pańskiego UM w Poznaniu wkracza bogat−
szy w wysokiej klasy urządzenia diagnostyki
obrazowej. Dwa tomografy komputerowe
rozpoczynają właśnie pracę – jeden
w nowym, oddanym do użytku budynku
działu radiologii przy ul. Szamarzewskiego,
drugi zaś w obiekcie przy ul. Długiej.

Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, Priorytet: XII, Dzia³anie: 12.2
Inwestycje w infrastrukturê ochrony
zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.
Do rzędu równaj

Bogatsi

w nowe obrazy
Fot. Patrycja Rakowska

Unijne wsparcie
Trudno dzi wyobraziæ sobie nowoczesn¹ diagnostykê bez wykorzystania
wielorzêdowej, spiralnej tomografii
komputerowej. Jest to metoda wa¿na
w rozpoznawaniu i monitorowaniu
wielu schorzeñ, a dla naszego Szpitala
kluczowej roli nabiera w onkologii
i chorobach sercowo-naczyniowych.
Dotychczas u¿ytkowane tomografy
komputerowe by³y aparatami dzier¿awionymi i przestarza³ymi, dlatego
podjêto decyzjê o pozyskaniu rodków
i zakupie nowego sprzêtu, spe³niaj¹cego standardy diagnostyczne wspó³czesnej medycyny. W wyniku procedury
przetargowej dostarczono do Szpitala

Przemienienia Pañskiego dwa tomografy
komputerowe, ró¿ni¹ce siê przede
wszystkim oprogramowaniem, osprzêtem i konsolami diagnostycznymi.
Urz¹dzenie przy ul. Szamarzewskiego s³u¿yæ bêdzie g³ównie onkologom, za sprzêt zamontowany przy ul.
D³ugiej dedykowany jest przede
wszystkim diagnostyce naczyniowej
i kardiologicznej. Tomograf onkologiczny zosta³ zakupiony w ramach
projektu Wzrost jakoci i dostêpnoci
diagnostyki obrazowej w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pañskiego UM
w Poznaniu poprzez rozbudowê i zakup
wyposa¿enia, wspó³finansowanego ze
rodków UE w ramach Programu

Nowe, 64-rzêdowe tomografy komputerowe wykonuj¹ badania ca³ego cia³a,
umo¿liwiaj¹c akwizycjê do 64 nienak³adaj¹cych siê warstw badanego obszaru w czasie jednego pe³nego obrotu
uk³adu lampa/detektor. Wielorzêdowa
spiralna tomografia komputerowa,
dziêki zwiêkszeniu liczby elementów
odbieraj¹cych, daje wiêksze mo¿liwoci diagnostyczne.
W praktyce klinicznej, zastosowanie technologii z wysok¹ rzêdowoci¹
zdecydowanie zmniejsza iloæ artefaktów (m.in. oddechowych), daje mo¿liwoæ skanowania wiêkszego obszaru
cia³a podczas badania na jednym
wstrzymaniu oddechu, a tak¿e uzyskania jak najcieñszych przekrojów ludzkiego cia³a. Nowej jakoci nabieraj¹
badania uk³adu naczyniowego, umo¿liwiaj¹c postawienie dok³adniejszego
rozpoznania. 64-rzêdowe tomografy
zwiêkszaj¹ komfort badania, bowiem
jego czas jest skrócony, a tak¿e wp³ywaj¹ na bezpieczeñstwo z racji zredukowania dawki promieniowania.
Dziêki nowoczesnemu oprogramowaniu mo¿liwa jest precyzyjna obróbka
obrazu po wykonanym badaniu.
Precyzyjna diagnoza
Jak wa¿na jest precyzyjna i czu³a diagnostyka w trakcie leczenia wiedz¹ doskonale onkolodzy. Jeden z tomografów
w du¿ej mierze wykorzystywany bêdzie
dla pacjentów oddzia³ów onkologicznych: chemioterapii, hematologii, chirurgii i ginekologii onkologicznej oraz
pulmonologii. Warto przypomnieæ, ¿e
badanie tomografii komputerowej
nowiny szpitalne
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diagnostyka
wieñcowych, jam serca, zastawek czy
osierdzia. Daje te¿ mo¿liwoæ wstêpnej
oceny frakcji wyrzutowej, czyli pomiaru kurczliwoci.
Nowym zastosowaniem jest tak¿e
ilociowa ocena stopnia uwapnienia
naczyñ wieñcowych, pozwalaj¹ca na
okrelenie stopnia zaawansowania
mia¿d¿ycy. Warto zaznaczyæ, ¿e posiadaj¹c taki sprzêt, przy jednoczesnym
dostêpie do rezonansu magnetycznego, stajemy siê jednym z kluczowych
orodków nieinwazyjnej diagnostyki
kardiologicznej w Polsce.

Operacja
Fot. Magdalena Grobelna

wymaga zatrzymania oddechu. W starych typach tomografu pacjent musia³
wstrzymaæ oddech nawet na 30-40
sekund. Dziêki zastosowanym technologiom mo¿liwe bêdzie skrócenie czasu badania do 3-4 sekund. Jest to
szczególnie istotne w grupie pacjentów
leczonych pulmonologicznie, gdzie
wystêpuje problem z zatrzymaniem
oddechu podczas badania, a w konsekwencji uzyskiwane skany bywaj¹
ni¿szej jakoci. Tego typu zdarzeñ bêdzie mo¿na teraz unikn¹æ. Ponadto
przy wykorzystaniu aparatów wielorzêdowych mo¿liwe jest wykonywanie
badañ tego samego regionu cia³a w
ró¿nych fazach (np. têtniczej, wrotnej,
¿ylnej, opónionej)  w specyficznych
schorzeniach mo¿e to decydowaæ
o prawid³owym rozpoznaniu.
Inn¹, niezwykle istotn¹ cech¹ aparatu TK onkologicznego jest zastosowanie specjalistycznego, unikalnego
algorytmu ASIR  pozwala to obni¿yæ
dawkê promieniowania, któr¹ w czasie
badania otrzymuje pacjent. Ze wzglêdu na odpowiedni¹ ochronê radiologiczn¹ jest to opcja ze wszech miar
przydatna.
Z kolei wysoka rozdzielczoæ przestrzenna nowego sprzêtu pozwala na
precyzyjne skanowanie tkanek i uzyskiwanie obrazów stanowi¹cych o sukcesie diagnostycznym.
Naczynia pod lupą
Wielorzêdowa spiralna tomografia komputerowa umo¿liwia wykonywanie
badañ naczyñ krwiononych o wy¿szej
jakoci w porównaniu do sprzêtu u¿yt-
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tomograf

Nie lada wysiłku potrzeba było, by ważący 1,5 tony tomograf zna−
lazł się w Pracowni Tomografii Komputerowej przy ul. Długiej.

kowanego dotychczas. Po podaniu rodka cieniuj¹cego mo¿na uzyskaæ wysokiej jakoci obrazy angiograficzne.
Tzw. angio-CT jest badaniem radiologicznym ³¹cz¹cym zalety tomografii
komputerowej z tradycyjn¹ angiografi¹, rekonstruuj¹cym obraz nawet najmniejszych naczyñ krwiononych,
w tym têtnic wieñcowych. Z otrzymanych skanów, przy pomocy lekarskiej
stacji roboczej mo¿e tak¿e powstaæ
trójwymiarowy model naczyñ. Tomograf przy ul. D³ugiej posiada oprogramowanie do oceny têtnic wieñcowych
z funkcjami: rozwiniêcia wzd³u¿ linii
centralnej naczynia, pomiaru rednicy,
pola przekroju w p³aszczynie prostopad³ej, automatycznego wyznaczania
stenozy. Konfiguracja tego tomografu
stwarza du¿e mo¿liwoci dla diagnostyki chorób serca i naczyñ. Z perspektywy kardiologii, zakupiony tomograf
pozwala na zobrazowanie naczyñ

Wirtualna anatomia
Coraz czêciej standardem w diagnostyce staje siê wirtualna diagnostyka,
czyli wykorzystanie tomografu komputerowego do rekonstrukcji trójwymiarowych obrazów widzianych od
wewn¹trz. Zmniejsza to koniecznoæ
wykonywania klasycznych, inwazyjnych metod diagnostyki.
Ka¿dy z nowych aparatów zapewnia wirtualn¹ endoskopiê z przekrojami w 3 g³ównych p³aszczyznach. Najbardziej rozpoznawalnym badaniem jest
w tym przypadku wirtualna kolonoskopia  metoda ma³oinwazyjna, szybsza
i mniej k³opotliwa dla niektórych pacjentów. Opiera siê na tomografii komputerowej, gdzie symulowany trójwymiarowy obraz prezentuje wewnêtrzn¹
powierzchniê cian jelita grubego.
Rafa³ Staszewski
Z-ca Dyrektora ds. Administracji

dokumentacja medyczna

Nowe Rozporządzenie
Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Z

dniem 1 stycznia 2011 roku wesz³o w ¿ycie d³ugo
oczekiwane Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia
21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Jest to
trzecia regulacja w sprawie dokumentacji medycznej.
Pierwsze rozporz¹dzenie w sprawie dokumentacji
medycznej straci³o moc w wyniku wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego z 2005 r., który uzna³ za niezgodne
z konstytucj¹ niektóre przepisy rozporz¹dzenia. Drugie
rozporz¹dzenie wydane w 2006 r. utraci³o moc z dniem
31 grudnia 2010 r., a jest to zwi¹zane z przeniesieniem
delegacji do jego wydania z dotychczasowej ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej do ustawy z 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
Nowe rozporz¹dzenie obejmuje swoimi regulacjami nie tylko zak³ady opieki zdrowotnej, ale równie¿
wszystkie inne podmioty udzielaj¹ce wiadczeñ zdrowotnych, w tym praktyki lekarskie oraz praktyki pielêgniarek i po³o¿nych.
Poni¿ej wymieniê najistotniejsze w mojej opinii
zmiany, jakie nast¹pi³y w przepisach o prowadzeniu
dokumentacji medycznej.

Istotną zmianą
w rozporz¹dzeniu jest sprecyzowanie, i¿ osoba udzielaj¹ca wiadczeñ zdrowotnych w dokumentacji prowadzonej papierowo powiadcza dokonywanie
wszystkich wpisów poprzez z³o¿enie podpisu oraz
przystawienie piecz¹tki, zawieraj¹cej tytu³ zawodowy,
uzyskane specjalizacje oraz numer prawa wykonywania zawodu.
Zosta³ usuniêty, budz¹cy liczne kontrowersje, zapis
dotycz¹cy pisemnego owiadczenia pacjenta o upowa¿nieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej

w przypadku jego mierci. W nowym rozporz¹dzeniu
znalaz³ siê zapis, ¿e do dokumentacji pacjenta do³¹cza
siê owiadczenie pacjenta o upowa¿nieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem
imienia i nazwiska osoby upowa¿nionej albo owiadczenia o braku takiego upowa¿nienia.

Warto zwrócić uwagę
na zapis przepisów ogólnych, mówi¹cy o koniecznoci
numerowania stron dokumentacji medycznej (równie¿
stron wydruków dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej), który prawdopodobnie bêdzie mia³
du¿e znaczenie w sensie praktycznym (kto i kiedy?).
Ponadto obowi¹zuj¹ce ju¿ rozporz¹dzenie podaje,
¿e na karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego lekarz mo¿e wpisaæ ³aciñsk¹ nazwê choroby, ale tylko
w przypadku jeli pacjent nie ¿yczy sobie informowania go o stanie jego zdrowia.
Warto wspomnieæ, ¿e rozporz¹dzenie dopuszcza
równie¿ w przypadku, gdy leczenie pacjenta wymaga
wielokrotnego udzielania tego samego wiadczenia
zdrowotnego na tym samym oddziale, dokonywanie
kolejnych wpisów w historii choroby za³o¿onej przy
przyjêciu pacjenta po raz pierwszy.
To tylko mój subiektywny przegl¹d zmian. Zachêcam do lektury rozporz¹dzenia. W najbli¿szym czasie
nowe regulacje bêd¹ stanowi³y podstawê do zaktualizowania zarz¹dzenia wewnêtrznego Dyrektora, dotycz¹cego zasad prowadzenia dokumentacji medycznej
w naszym Szpitalu. ¯yczê mi³ej lektury i proszê oczekiwaæ zmian.
Anna Ruszczak
Kierownik Sekcji Organizacji

nowiny szpitalne

21

Fot. Anna Ruszczak

wywiad

Fot. Monika Dziamska

W jednym kierunku

Dr Wanda Błeńska, znana powszechnie jako “Matka Trędowatych” i Dokta wśród swoich
afrykańskich podopiecznych to dla dr Małgorzaty Pydy siostra jej babki i wzór lekarza.
100−letnia lekarka pracująca przez 42 lata w Ugandzie i lekarz kardiolog z naszego szpitala,
Kierownik Pracowni Rezonansu Magnetycznego – dwie osobowości, które łączą więzy
rodzinne i praca dla chorych.
O profesji lekarskiej i podejściu do pacjentów rozmawia Monika Dziamska.
Co zadecydowa³o o podjêciu decyzji, by
zostaæ lekarzem?
Wanda B³eñska: Ju¿ od najm³odszych
lat marzy³am o tym, ¿eby zostaæ lekarzem i leczyæ ludzi. Moje zawodowe
¿ycie by³o tak naprawdê spe³nieniem
moich marzeñ. Od razu po maturze
zaczê³am studiowaæ medycynê na Uniwersytecie Poznañskim. By³am wtedy
najm³odsz¹ studentk¹  gro moich znajomych mia³o ju¿ rodziny i dzieci, a ja
mia³am dopiero 17 lat. Bardzo mi³o
wspominam te lata nauki. Pamiêtam, ¿e
wszyscy bali siê anatomii z Profesorem
Ró¿yckim i ¿e chirurgii uczylimy siê
od Franciszka Raszei.
Ma³gorzata Pyda: Do tego, by zostaæ
lekarzem zainspirowa³ mnie ojciec, który by³ radiologiem i oczywicie ciocia
Wandzia, któr¹ wszyscy w domu tak

22

nowiny szpitalne

nazywalimy i nazywamy do dzi. Tradycje rodzinne oraz nieustanna obecnoæ medycyny w domu spowodowa³y,
¿e nie bardzo widzia³am innego sposobu na ¿ycie. Ojciec nie chcia³ siê pocz¹tkowo zgodziæ, ¿ebym studiowa³a medycynê, mówi¹c, ¿e dla kobiety to za
trudny zawód. Bêd¹c w liceum, aby
sprawdziæ czy mam do tego odpowiednie predyspozycje za¿¹da³am od niego,
aby pójæ na sekcjê zw³ok. Wtedy, ten
pierwszy szturm do zawodu siê nie
uda³, ojciec szybko mi to wyperswadowa³ i sekcji nie zobaczy³am.
Pamiêtam, ¿e jako dziecko mia³am
ca³¹ seriê pluszowych misiów, którym
podawa³am zastrzyki, nastrzykuj¹c
wod¹ przy pomocy ig³y ze strzykawk¹.
Wszystkie potem gni³y i by³y o to w
domu awantury. Wspominam te¿ zabawy z kliszami rentgenowskimi oraz

bardzo wa¿ne dla mnie opowieci o
cioci ¿yciu i pracy w Afryce.
Stosunek pacjenta do lekarza nie zawsze
jest pe³en zaufania. Chorzy boj¹ siê bia³ego
fartucha.
WB: Przez ca³e moje ¿ycie widzia³am
wielu chorych, którzy siê bali. Stara³am
siê byæ ich towarzyszem, ¿eby z³agodziæ ich lêki oraz pomagaæ jako lekarz
w zmniejszaniu ich cierpienia. Kiedy
by³am naczelnym lekarzem w Bulubie
bardzo wielu lekarzy z Europy przyje¿d¿a³o, ¿eby zobaczyæ tamtejszy szpital.
Kiedy pokazywa³am im swoich pacjentów chorych na tr¹d, bali siê ich dotkn¹æ,
nie potrafili siê do nich zbli¿yæ i ich
zbadaæ. Mi uda³o siê to pokonaæ, bada³am swoich chorych bez obaw, w ten
sposób wyra¿a³am do ka¿dego z nich
swój szacunek i pewnie dlatego mi ufali.

wywiad
Pracowaæ trzeba ciê¿ko i to przez ca³y
czas, praktycznie to nie ma chwili, aby
móc powiedzieæ: teraz mam przerwê
i nikogo leczyæ nie bêdê.
WB: Ja to nazywam powo³aniem. Ja
czu³am, ¿e muszê iæ na medycynê.
Kiedy pewnego razu ojciec pojecha³ ze
mn¹ do dziekana Wydzia³u Lekarskiego, powiedzia³, ¿e pomimo mojego
m³odego wieku musz¹ mnie przyj¹æ, bo
o niczym innym w ¿yciu nie marzy³am.
Jedno co mogê powiedzieæ to to, ¿e ja
niezwykle pokocha³am medycynê
i dziêki temu, ¿e pozosta³am jej wierna,
jestem teraz bardzo szczêliwa.
Ale praca medyka czêsto nie bywa ³atwa.

MP: Pacjent najczêciej obawia siê kontaktu z lekarzem i zwykle podczas badania bardzo uwa¿nie go obserwuje,
zwracaj¹c uwagê na wszelkie szczegó³y
z jego zachowania. Chory uwa¿nie obserwuje jego spojrzenia, ruchy, reakcje
oraz to w jaki sposób i co do niego
mówi. Wymaga, aby lekarz by³ ca³kowicie skoncentrowany na nim, zupe³nie
nie bierze pod uwagê, ¿e mo¿e on mieæ
tak¿e jaki w³asny problem. Pogodzenie
tego nie zawsze jest ³atwe.
Co zatem znaczy bycie dobrym lekarzem?
MP: Na to pytanie powinna odpowiedzieæ ciocia, bo to ona by³a dobrym
lekarzem. Oczekiwania pacjentów s¹
ró¿ne, jedni wymagaj¹ fachowoci, inni
zrozumienia. Dobry lekarz powinien
³¹czyæ te cechy, powinien byæ m¹drym
i dobrym cz³owiekiem, a to ju¿ takie
proste nie jest. Tacy s¹ wród nas. Z naj-

bli¿szego otoczenia mogê wymieniæ
np.: dr Baszyñsk¹ i doc. Sarnowsk¹.
WB: Tak, to wszystko jest konieczne.
Trzeba mieæ du¿o aktualnej wiedzy,
je¿eli chce siê byæ dobrym lekarzem 
trzeba stale czytaæ, studiowaæ i pod¹¿aæ
za rozwojem medycyny.
Dla mnie ka¿dy chory, który by³
pod moj¹ opiek¹, by³ kim bliskim, komu nie tylko stara³am siê pomoc, ale
tak¿e powiêca³am swój czas, myli
i troskê. Pacjenci obdarzali mnie za to
sympati¹ i przywi¹zaniem, mo¿e dlatego, ¿e czuli jak bardzo siê staram. Mo¿e
dlatego, przez te lata pracy nasze wzajemne relacje z pacjentami by³y bardzo bliskie. Pacjent, szczególnie ten najbardziej
cierpi¹cy, z ³atwoci¹ rozpoznaje jaki
stosunek ma do niego lecz¹cy go lekarz.
MP: Trzeba równie¿ posiadaæ pewne
predyspozycje, ¿eby zostaæ lekarzem.
To nie jest zawód, ale sposób na ¿ycie.

MP: Ludzie czêsto przenosz¹ swoje
problemy na lekarza, który siê nimi
opiekuje i jak siê trochê tego nagromadzi, to nie jest z tym lekko.
WB: Zawsze bardzo prze¿ywa³am choroby pacjentów. Poza tym praca w Bulubie i Neyenga oraz w dystryktach
Busoga i Buganda w Afryce nie by³a
³atwa. Wczeniej w Toruniu te¿ musielimy zmagaæ siê z problemami. Wojna
przynios³a ze sob¹ kolejne. Pamiêtam,
¿e jak do szpitala wpadali Niemcy, wybiega³am naprzeciw, ¿eby ich zatrzymaæ i odci¹gn¹æ od szpitalnej apteki,
z której kradli leki przeznaczone dla
naszych chorych.
Kim zatem dla lekarza jest pacjent?
WB: Moi pacjenci byli zawsze bardzo
cierpi¹cy, trzeba by³o siê nimi osobicie
opiekowaæ, widywa³am ich kilka razy
dziennie, oni bardzo mnie przejmowali
i w ca³oci zaprz¹tali moje myli.

Fot. Archiwum rodzinne
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wywiad
W Ugandzie przewa¿nie byli to trêdowaci, chorzy cierpi¹cy na zapalenie
p³uc i choroby wywo³ane wielkim g³odem.
Bêd¹c daleko od miasta spotyka³am siê
ze wszystkimi mo¿liwymi chorobami.
Ma³gorzata Pyda: W moim przypadku to
chorzy ze cis³ej specjalizacji  kardiologii. Coraz czêciej lekarze maj¹ bardzo
w¹ski odcinek zainteresowañ i do pomocy bardzo specjalistyczn¹ i skomplikowan¹ aparaturê. Ale pacjent to przede
wszystkim cz³owiek oczekuj¹cy pomocy.
O rezonansie i innych urz¹dzeniach u³atwiaj¹cych diagnostykê w Afryce mo¿na
by³o chyba tylko pomarzyæ?
Wanda B³eñska: To prawda, w Afryce
tak nie by³o. Teraz robimy olbrzymi
postêp w nauce i wiedzy, mamy wiele
dobrych rodków i narzêdzi do diagnostyki, które pomagaj¹ leczyæ chorych.
MP: W Ugandzie leczenie polega na tym,
¿e trzeba spojrzeæ na pacjenta, sprawnie
zbadaæ i daæ lek, który go uzdrowi. To
rzeczywicie wymaga bardzo du¿ego
dowiadczenia, wiedzy i ³atwego kojarzenia faktów. W Europie mno¿ymy
badania i koszty  to bardziej skomplikowane, ale i odhumanizowane. Przestaje siê widzieæ cz³owieka, widzi siê
kolejne badania i wyniki, a czasami nie
wiadomo nawet, jak pacjent siê nazwa
i co myli na temat swojej choroby.
Ciocia mia³a pacjenta, by³ trêdowaty
i mia³ zmienion¹ chorob¹ rêkê  popatrzy³a, dotknê³a i da³a lek, nawet mikroskop nie by³ jej czasem potrzebny.
WB: Mielimy za to miejscowego szamana, do którego wszyscy chodzili,
boj¹c siê, ¿e rzuci na nich kl¹twê.

WB: Opiekowa³am siê wieloma bardzo
ciê¿ko chorymi pacjentami, wielu z nich
powraca³o do zdrowia. To najpiêkniejsze
momenty. Niezwykle siê cieszy³am z ka¿dego, który wymaga³ bardzo intensywnej opieki i odzyskiwa³ zdrowie. Przeciwne, ale równie mocne uczucia towarzyszy³y mi, kiedy pacjent umiera³ czy
jego stan zdrowia znacz¹co siê pogarsza³. Lekarz zawsze wi¹¿e z pacjentem.
MP: Czasami s¹ takie sytuacje, ¿e postêp choroby jest poza mo¿liwociami
leczenia i pacjent umiera. Lekarz bardzo czêsto siê z tym wszystkim uto¿samia i odpowiedzialnoæ za niepowodzenia bierze na siebie, w jaki sposób
analizuje i obwinia siê. Du¿¹ umiejêtnoci¹ jest wypieranie niektórych faktów,
które siê zdarzaj¹ w ¿yciu lekarskim. S¹
osoby, którym przychodzi to ³atwiej, ale
s¹ te¿ i takie, jak mój szef, który ka¿de
niepowodzenie leczenia pacjenta mocno
prze¿ywa i analizuje.
Czy obcowanie z cz³owiekiem cierpi¹cym
w znacz¹cy sposób ¿³obi rysy na charakterze i sposobie postrzegania wiata?
MP: Prze¿ycia zwi¹zanie z leczeniem
chorego cz³owieka zawsze s¹ silne i nigdy nie mijaj¹ ca³kowicie bez ladu.
Wydaje mi siê, ¿e lekarz nieco inaczej
patrzy na drugiego cz³owieka  ma
wiêcej tolerancji dla jego niedoskona³oci i uwa¿niej przygl¹da siê ludziom.
W³anie tej cierpliwoci obcowania
z drugim cz³owiekiem nauczy³am siê
dziêki swojej pracy.

WB: Oficjalnie nie utrzymywalimy
kontaktu.

WB: Tak, tak, to prawda, dziêki swojej
profesji nauczy³am siê kochaæ ludzi.
Pamiêtam, jak w Edynburgu zg³osi³am
siê do tamtejszego szpitala, ¿eby pomagaæ. Kiedy odchodzi³am otrzyma³am
podziêkowanie, na którym widnia³y
s³owa: Her attitiude of patients was
something legendary in our hospital.
A dla mnie moje postêpowanie by³o
normalne, a oni mi tak piêknie napisali,
chyba nie musieli. Ka¿dy lekarz, maj¹c
ciê¿ko chorego pacjenta, powiêca mu
swój czas  odwiedza go, w ci¹gu dnia
czêsto do niego zachodzi, ¿eby zobaczyæ jak siê ma. A tam tylko ja tak robi³am, mo¿e dlatego ¿e odczuwa³am niepokój i nie wiedzia³am, co bêdzie dalej
 inni lekarze z zespo³u mieli zwyczaj
spotykaæ siê z pacjentami tylko podczas
wizyt.

Dobra diagnoza i powracaj¹ce zdrowie
pacjenta to pewnie najwiêksze szczêcie

Co by³o najbardziej inspiruj¹ce w ¿yciu
dr B³eñskiej?

Konkurencja?
WB: Ludzie bali siê do niego nie iæ.
Szaman, który mieszka³ niedaleko, mia³
bratanka i przysy³a³ go do nas jako studenta, ¿eby podpatrywa³. Podbiera³ leki,
a szaman dawa³ je swoim pacjentom.
Moje podejcie by³o takie, ¿e jak ludzie
i tak do niego musz¹ pójæ, to niech on
chocia¿ im pomo¿e. Oni w niego wierzyli. Poza tym by³ m¹dry, kiedy nie umia³
kogo wyleczyæ, posy³a³ go do mnie.
MP: To wspó³pracowa³a ciocia na co
dzieñ z szamanem? Tej karty z ¿yciorysu ciocia nigdy wczeniej nie ujawni³a.
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lekarza  wiemy jednak, ¿e ¿ycie nie zawsze
pisze tak szczêliwe scenariusze.
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MP: Jak by³am m³oda, nie pozwalano
mi pojechaæ do Afryki. To co zakazane
jest zawsze najbardziej atrakcyjne, wiêc
coraz bardziej chcia³am to zrealizowaæ.
Ciocia jest siostr¹ mojej babci, z któr¹
mia³am bardzo bliski kontakt i która
bardzo wiele dla mnie znaczy³a. Zawsze
na bie¿¹co przekazywa³a mi, co siê
dzieje w Ugandzie. Pamiêtam, ¿e zawsze
czeka³am na te wiadomoci.
Piêæ lat temu razem pojecha³ymy
do Buluby do orodka, który ciocia za³o¿y³a i który nosi jej imiê, gdzie sama
przepracowa³a ponad 40 lat. Na jej miejscu pracowa³o wówczas 6 lekarzy  m³odych, jeszcze niedowiadczonych, bardzo przejêtych swoj¹ prac¹ i ogromem
zadañ do wykonania. Dla cioci, po tych
latach, wszystko by³o proste i oczywiste
 to by³o niezwykle wymowne.
WB: Jak siê ma za sob¹ tyle dowiadczeñ
i jest siê profesjonalist¹ w swojej dziedzinie, wykonywanie pracy jest ³atwiejsze. Trzeba te¿ kochaæ swój zawód i byæ
gotowym powiêciæ mu ca³y swój czas.
MP: A to jest ju¿ szczêcie, które nie
ka¿demu jest dane. Nie wiem czy mo¿na a¿ tak pokochaæ swój zawód? Chyba
od pocz¹tku trzeba dobrze trafiæ i znaleæ siê we w³aciwym miejscu.
WB: Ale te¿ trzeba chcieæ w³o¿yæ w to
w³asne pragnienia  od dziecka wiedzia³am, ¿e bêdê lekarzem i nim by³am. To
jaki wewnêtrzny g³os. I jeli siê za nim
idzie nie mo¿na nie byæ szczêliwym.
MP: Powracaj¹c jeszcze do naszej wspólnej wizyty w Afryce, niezwyk³e wra¿enie zrobi³o na mnie, jak wszyscy z podziwem i atencj¹ witali ponownie ciociê. Widaæ by³o, ¿e sens pracy i jej obecnoci w tym miejscu ci¹gle jeszcze by³y
dla nich bardzo wa¿ne. Po kilkunastu
latach wszyscy j¹ witali, jakby wyjecha³a dzieñ wczeniej. Pacjenci pamiêtali j¹,
poznawali, wyci¹gali rêce i k³aniali siê 
to by³o poruszaj¹ce prze¿ycie.
Czy jest w Pani doktor têsknota za Afryk¹
i jej ludmi?
WB: To jest trudne pytanie. Gdyby by³a
we mnie wielka têsknota, to jeszcze
chcia³abym tam byæ, a ja uwa¿a³am, ¿e
swoje ju¿ zrobi³am i jest czas na innych.
MP: To niezwyk³a umiejêtnoæ, ¿eby w
pewnym momencie powiedzieæ, ¿e siê
swoje zrobi³o i umieæ odejæ. To nie jest
³atwe, wielu wydaje siê, ¿e s¹ niezast¹pieni. Umiejêtnoæ zaakceptowania
tego, ¿e po nas przyjd¹ m³odsi, lepsi
i sprawniejsi jest niebywale trudna. ■

nowość

Rola
miedzi
w
profilaktyce
zakażeń
Nowe rozwiązania dla higieny szpitalnej
26 października w Centrum
Kongresowo−Dydaktycnym
UM w Poznaniu, odbyła się
Międzynarodowa Konferen−
cja Naukowa poświęcona
profilaktyce zakażeń szpital−
nych, po której prelegenci
odpowiadali na pytania
przybyłych dziennikarzy
i osób zainteresowanych
powyższą problematyką.
Wymiana doświadczeń
Szczególnym zainteresowaniem cieszy³o siê wyst¹pienie prof. T. S. J. Elliotta 
konsultanta ds. Mikrobiologii Szpitala
Uniwersyteckiego w Birmingham oraz
prof. Keevila  mikrobiologa z Uniwersytetu Southampton, którzy dzielili siê
swoimi dowiadczeniami w zakresie
wyników badañ nad bakteriobójcz¹ rol¹
miedzi w przeciwdzia³aniu patogenom
szpitalnym, np. MRSA czy Clostridium
difficille.

Na skórze ludzkiej znajduje siê wiele
mikroorganizmów, które mog¹ byæ przenoszone miêdzy pacjentami przez personel medyczny (nie przestrzegaj¹cy obowi¹zkowych w tym zakresie procedur)
szczególnie drog¹ kontaktow¹: przez dotyk (rêce), narzêdzia, sprzet medyczny.
Istotne zatem jest zapewnienie, aby w otoczeniu pacjentów, by³a jak najmniejsza liczba organizmów chorobotwórczych stanowi¹cych potencjalne ryzyko zaka¿enia.

mied ma silne w³aciwoci przeciwdrobnoustrojowe niszcz¹ce nawet wyj¹tkowo oporne bakterie.
Prowadzone badania dowiod³y, ¿e
skupiska bakterii MRSA, które do tej
pory mog³y przetrwaæ na powierzchniach do 3 dni, w kontakkcie z mied¹
elimninowane s¹ w ci¹gu 45 minut. Niewielkie za skupiska MRSA na powierzchniach miedzianych w szpitalu, nie s¹
w stanie przetrwaæ d³u¿ej ni¿ 15 minut.

Oddział w miedzi

Potwierdzenie skuteczności

Szpital Selly Oak w Birmingham
w Wielkiej Brytanii, podobnie jak wiele
innych szpitali w Europie boryka siê
z problemem, jakim jest walka ze szczególnie opornymi na leczenie bakteriami
(np. MRSA). W celu redukcji ryzyka
kontaminacji drobnoustrojami chorobotwórczymi, na jednym z ogólnych odddzia³ów tego szpitala, wymieniono na
miedziane klamki oraz tabliczki dotykowe na drzwiach, a tak¿e krany i inne
urz¹dzenia sanitarne wykonane standardowo ze stali nierdzewnej. D³ugopisy
u¿ywane przez personel medyczny,
wykonane zosta³y z mosi¹dzu.
Przeprowadzone przez prof. Elliotta
i Keevila badania wykaza³y bowiem, ¿e

Mimo i¿ badania nad bakteriobójczymi
w³aciwociami miedzi nie s¹ prowadzone na szerok¹ skalê (jak do tej pory, poza
Wielk¹ Brytani¹ zajmuj¹ siê nimi rodki
w USA, Niemczech i Japonii), to potwierdzaj¹ jednak jej skutecznoæ w inaktywacji drobnoustrojów chorobotwórczych
wystêpuj¹cych w rodowisku szpitalnym. Obecnie dane z przeprowadzonych badañ klinicznych nie s¹ jeszcze
na tyle wystarczaj¹ce, aby móc z ca³¹
pewnoci¹ stwierdziæ kluczow¹ rolê
miedzi w redukcji zaka¿eñ szpitalnych.
Maria Jax
Pielêgniarka epidemiologiczna
Sekcja ds. Kontroli Zaka¿eñ Szpitalnych

Zdjêcie powy¿ej: Klamki w Szpitalu Selly Oak wykonane z przeciwdrobnoustrojowych materia³ów miedzianych
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jubileusz

Rodzinna
atmosfera
W

dniach 14 i 15 padziernika 2010 r. odby³y siê uroczystoci jubileuszowe objête honorowym patronatem
przez Minister Zdrowia Pani¹ Ewê Kopacz, Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woniaka oraz Jego
Magnificencjê Rektora Uniwersytetu Medycznego Pana prof.
dr hab. Jacka Wysockiego.

Reportaż z jubileuszu 1000 przesz−
czepów i 20 lat doświadczeń
w transplantacji komórek krwio−
twórczych w Klinice Hematologii.

W czêci oficjalnej nie zabrak³o wzruszaj¹cych wspomnieñ
pacjentów. Podziêkowania na rêce prof. Janusza Hansza, kierownika Kliniki Hematologii do 2002 roku oraz prof. Mieczys³awa Komarnickiego, kierownika Kliniki od 2002 r. z³o¿y³a
Pani Regina Daniel, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Transplantacji Szpiku.
Pacjenci, bêd¹cy pod opiek¹ Kliniki Hematologii pochodz¹
z ca³ej Polski. Na Gali czêsto rozpoczynaj¹cy leczenie na pocz¹tku lat 90. przeplatali siê z leczonymi obecnie. Atmosfera
by³a niemal rodzinna. Uroczysty Dzieñ dla pacjentów i pracowników Kliniki rozpocz¹³ siê ju¿ przed po³udniem wspóln¹
msz¹ w. Zdjêcie w trakcie Gali, przez niektórych nazwane
rodzinnym, nie zakoñczy³o wzajemnych spotkañ i rozmów.

W Gali z okazji Jubileuszu wziêli udzia³ pacjenci po transplantacji, a tak¿e ci, dziêki którym prowadzenie takiego leczenia by³o i jest mo¿liwe. Byli wiêc oficjalni gocie, przedstawiciele w³adz Miasta, Uczelni i Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego UM, kierownicy Orodków Transplantacyjnych
i Hematologicznych z ca³ej Polski oraz Jednostek wspó³pracuj¹cych.
Goci Gali powita³ Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego, kierownik Kliniki Hematologii prof. dr hab. Mieczys³aw
Komarnicki. Historiê 20-letniej dzia³alnoci transplantacyjnej
zainaugurowanej przez Pana prof. dr hab. med. Janusza Hansza
przedstawi³a dr med. Lidia Gil.
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Jubileusz uwietni³a Orkiestra Reprezentacyjna Si³ Powietrznych RP pod dyrekcj¹ majora Paw³a Joksa oraz wystêp Waldemara Malickiego.

jubileusz

wiêto Kliniki, która od pocz¹tku swojego istnienia s³u¿y³a
i s³u¿y pomoc¹ pacjentom Wielkopolski i innych regionów
Polski by³a okazj¹ do wymiany dowiadczeñ.
W dniu 15 padziernika odby³a siê konferencja naukowoszkoleniowa powiêcona wybranym problemom wspó³czesnej
transplantologii, w tym roku g³ównie tematyce zwi¹zanej z
transplantacj¹ u chorych na szpiczaka mnogiego.
Jubileusz Kliniki Hematologii móg³ odbyæ siê dziêki wieloletniej wytê¿onej pracy bardzo du¿ej liczby osób bezporednio
i porednio zaanga¿owanych w leczenie chorych z chorobami

N

krwi, jak równie¿ dziêki pracy Komitetu Organizacyjnego pod
przewodnictwem prof. Mieczys³awa Komarnickiego w sk³adzie: Maria Koz³owska-Skrzypczak (sekretarz), Anna Czy¿,
Lidia Gil, Monika Joks, Maciej Kamierczak, Anna £ojko-Dankowska, Magdalena Matuszak, Adam Nowicki, Krzysztof
Sawiñski oraz wspó³organizatorowi firmie Gradatim.
Dr hab. n. med. Maria Koz³owska-Skrzypczak
Zdjêcia: dr n. med. in¿. Micha³ Gniot

Pełne zabezpieczenie

a pierwszy tydzieñ padziernika pracownicy
Sekcji Energetycznej czekali od d³u¿szego czasu.
Instalacja tlenowa funkcjonuj¹ca od ponad 20 lat w
obiekcie Szpitala przy ul. D³ugiej oraz o 5 lat krócej insta-

Maksymaln¹ mobilizacjê wykazali konserwatorzy instalacji energetycznych i gazów medycznych  Tomasz Kobus i Jerzy Buliñski (od
lewej)

Fot. Andrzej Juszczak

lacja pró¿niowa (VAC) wymaga³y gruntownej modernizacji. Prace rozpoczê³y siê z pocz¹tkiem miesi¹ca.
Nowa instalacja gazów medycznych to przede
wszystkim bezpieczeñstwo naszych pacjentów. Dotychczasowy uk³ad nie zabezpiecza³ bezprzerwowej dostawy
tlenu medycznego, jak równie¿ pró¿ni VAC w przypadkach awaryjnych. Obecnie instalacja gwarantuje ci¹g³¹
dostawê gazów medycznych do wszystkich jednostek
obiektu przy ul. D³ugiej, co zagwarantuje komfortowe
zabezpieczenie pacjenta.
Zakres prac obejmowa³ modernizacjê rozprê¿alni butli
tlenu medycznego, stanowi¹cego rezerwowe ród³o zasilania w tlen medyczny w przypadku awarii zasilania ze
zbiornika kriogenicznego. Ponadto zabudowano i uruchomiono drugi agregat pró¿niowy, który znacz¹co poprawi³ wydajnoæ instalacji pró¿niowej (VAC), stanowi¹c
jednoczenie rezerwowe ród³o zasilania.
Zakoñczenie prac i uruchomienie instalacji odby³o siê
w dniu 8 padziernika przy zabezpieczeniu pacjentów w
ci¹g³¹ dostawê gazów medycznych.
Andrzej Juszczak
G³ówny Energetyk
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Medyczne
kolędowanie
Zdjêcia: Patrycja Rakowska

I

nicjatywa wspólnego kolêdowania
spotka³a siê z aprobat¹ nie tylko rodowiska medycznego, ale tak¿e mieszkañców Poznania. 14 stycznia w Kociele
Przemienienia Pañskiego przy Placu Bernardyñskim odby³ siê koncert Medyczne
kolêdowanie Chóru Zamku Kórnickiego Castellum Cantans pod dyrekcj¹ prof.

Marka Gandeckiego, który uwietni³
pi¹tkowy wieczór i nada³ rangê wyj¹tkowemu spotkaniu.
Obecni na koncercie, tak¿e pacjenci
szpitala, wys³uchali kilkunastu kolêd,
by na koñcu w³¹czyæ siê we wspólny
piew. Poszczególne jego czêci przeplatane by³y poezj¹ Krzysztofa Kamila
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