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Unikalny zabieg kardiochirurgiczny
Po raz pierwszy w Europie w Klinice i Oddziale Kardiochirurgii naszego
Szpitala, wykonano zabieg usuniÍcia guza z≥oúliwego serca metodπ autotrans-
plantacji! Do tej pory wykonano zaledwie 11 tego typu operacji w Stanach
Zjednoczonych.

Przeprowadzenie operacji moøliwe by≥o
dziÍki po≥πczonym si≥om zespo≥u Kliniki
Kardiochirurgii i goúciom ze StanÛw Zjed-
noczonych. Ze szpitala Methodist DeBa-
key Heart Center Houston, przyjecha≥ prof.
Michael Reardon i dr Kazimierz Wojcie-
chowski. Prof. Reardon jest kierownikiem

Kliniki Kardiochirurgii i úwiatowym pio-
nierem operacji guzÛw serca metodπ auto-
transplantacji. Dr Wojciechowski bÍdπcy
w zespole profesora, jest kardioanestezjo-
logiem, a ukoÒczy≥ medycynÍ na Uniwer-
sytecie JagielloÒskim w Krakowie.

(ciπg dalszy na str. 5-6)
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Informujemy, øe nasz Szpital uzyska≥ akredytacjÍ Europejskiego Towarzystwa On-
kologii Klinicznej ñ certyfikat ESMO Designatet Centers of Integreratet Oncology
and Palliative Care. Potwierdza on, øe nasz oúrodek spe≥nia wymagane kryteria doty-
czπce dzia≥alnoúci onkologicznej oraz pe≥nego zakresu opieki paliatywnej z uwzglÍd-
nieniem opieki w warunkach stacjonarnych i opieki domowej oraz prowadzonej spe-
cjalistycznej edukacji.

Akredytacja onkologiczna dla Szpitala

ñ jedyni w kraju!
Poczπwszy od roku 2003 corocznie Eu-

ropejskie Stowarzyszenie Onkologii Kli-
nicznej ñ European Society for Medical
Oncology (ESMO) przyznaje oúrodkom
onkologicznym, ktÛre w ramach rutyno-
wych úwiadczeÒ zapewniajπ dobrπ kom-
pleksowπ opiekÍ paliatywnπ tytu≥ë ESMO
Designated Center of Integrated Oncology
and Palliative Careí.

(dokoÒczenie na str. 2)

PoznaÒ 18-19 paüdziernika 2007
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(tematyka spotkaÒ na str. 6)
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W dniu 29 maja w Warszawie odby≥ siÍ
kongres ìTelemedycyna ñ medycyna w za-
siÍgu internetu i telefonuî. G≥Ûwnym orga-
nizatorem kongresu by≥o Centrum SystemÛw
Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Pod-
czas konferencji zaprezentowano potencja≥
polskiej medycyny w kardiologii i otola-
ryngologii. Z naszego Szpitala w kongre-
sie uczestniczyli miedzy innymi dyrektor
Jan Talaga oraz prof. Romuald Ochotny.

✺ ✺ ✺

31 maja w Auli Nowej Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu odby≥a siÍ konferencja
naukowa z serii ñ PoznaÒskie Spotkania
Onkologiczne Szpitala Klinicznego Prze-
mienienia PaÒskiego w Poznaniu. Swojπ
tematykπ dotyka≥a istotnych problemÛw
leczenia onkologicznego, skierowana by≥a
g≥Ûwnie do lekarzy nie ñ onkologÛw i pie-
lÍgniarek. Konferencja zgromadzi≥a sze-
rokie grono zainteresowanych, uczestni-
czy≥o w niej oko≥o czterystu osÛb.

✺ ✺ ✺

W dniach 18-19 czerwca w Warszawie
reprezentanci dyrekcji uczestniczyli w
I Europejskiej Konferencji Stowarzyszenia
DyrektorÛw Medycznych. Podczas konfe-
rencji utworzono Europejskie Stowarzy-
szenie DyrektorÛw Medycznych.

✺ ✺ ✺

W zwiπzku z sytuacjπ zaistnia≥π w ca≥ym
kraju dotyczπcπ pracownikÛw s≥uøby zdro-
wia, rÛwnieø w naszym Szpitalu na prze-
≥omie czerwca i lipca trwa≥y rozmowy
Dyrekcji z Przedstawicielami ZwiπzkÛw
Zawodowych Lekarzy, PielÍgniarek i Po≥oø-

nych, TechnikÛw Medycznych Elektrora-
diologii oraz PracownikÛw S≥uøby zdro-
wia. Rozmowy te sπ kontynuowane.

✺ ✺ ✺

Dnia 25 czerwca odby≥o siÍ spotkanie
Komitetu Terapeutycznego podczas, ktÛre-
go wprowadzono zmiany w receptariuszu
szpitalnym, przedstawiono wydatki na leki
i wyroby medyczne za okres od 1 stycznia
do 31 maja 2007 r.

✺ ✺ ✺

W dniu 26 czerwca odby≥o siÍ spotka-
nie Zespo≥u ds. Dokumentacji Medycznej.
Podczas spotkania poruszono szereg zagad-
nieÒ, miÍdzy innymi dokonano przeglπdu
zgÛd na procedury medyczne, omÛwiono
zagadnienia zwiπzane z koniecznoúciπ ujed-
nolicenia nag≥ÛwkÛw kart wypisowych
PacjentÛw z uwzglÍdnieniem wymaga-
nych zapisÛw formalnych, postanowiono,
iø dwa zespo≥y sk≥adajπce siÍ z lekarza oraz
pracownika administracji, bÍdπ przeprowa-
dza≥y wybiÛrczπ kontrolÍ dokumentacji.

✺ ✺ ✺

W dniu 28 czerwca odby≥o siÍ spotkanie
Dyrekcji z przedstawicielami wybranych

jednostek, obejmujπce przeglπd zarzπdza-
nia w ramach procedur ISO. Celem tego
spotkania by≥o omÛwienie zagadnieÒ ja-
koúciowych zwiπzanych z poprawπ dzia-
≥alnoúci Szpitala.

✺ ✺ ✺

W dniu 10 lipca zmar≥ dr med. Andrzej
Kompf, by≥y dyrektor naszego Szpitala,
pracownik Kliniki Chirurgii OgÛlnej i
NaczyÒ. W dniu 19 lipca zosta≥ on poøeg-
nany na cmentarzu gÛrczyÒskim.

✺ ✺ ✺

31 lipca w naszym Szpitalu mia≥a miejsce
wizyta przedstawicieli Europejskiego Cen-
trum Zapobiegania i Kontroli ChorÛb
(ECDC ñ European Center for Disease
Prevwntin and Control), podczas wizyty
omÛwiono program kontroli zakaøeÒ szpital-
nych oraz zasad stosowania antybiotykÛw.

✺ ✺ ✺

Dnia 5 wrzeúnia w naszym Szpitalu do-
konano pierwszego w Polsce zabiegu
usuniÍcia z≥oúliwego guza serca. Zabieg
operacyjny wykona≥ wraz z zespo≥em na-
szego Oddzia≥u Kardiochirurgii prof. Mi-
chael Reardon. Wykonany zabieg jest uni-
kalny w skali úwiatowej, poza Stanami
Zjednoczonymi, wykonano go teraz po raz
pierwszy w Polsce.

Oprac. Joanna Wieczorek
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Warunkiem przyznania tego zaszczytnego
tytu≥u i zarazem akredytacji waønej przez
okres 3 lat jest spe≥nienie przez oúrodek
miÍdzy innymi poniøszych kryteriÛw:
ï bliska wspÛ≥praca onkologii i opieki

paliatywnej, zapewniajπca ciπg≥oúÊ opie-
ki nad pacjentem,

ï specjalistyczna opieka paliatywna do-
mowa i w warunkach oddzia≥u stacjo-
narnego,

ï troska o dobre uúmierzenia objawÛw fi-
zykalnych oraz zaspokojenie potrzeb
psychicznych i duchowych chorych,

ï wsparcie socjalne chorych i ich rodzin,
ï opieka nad pacjentami w ostatnich go-

dzinach øycia,
ï prowadzenie dzia≥alnoúci naukowej

obejmujπcej badania jakoúci øycia oraz
edukacji podyplomowej z zakresu on-
kologii i opieki paliatywnej.

Pragniemy poinformowaÊ, øe komisja
pod przewodnictwem p. prof. Raphaela Ca-
tane przyzna≥a w tym roku ten honorowy
tytu≥ naszemu Szpitalowi. Jednoczeúnie
pragniemy z dumπ i radoúciπ podkreúliÊ, øe

nasz Szpital jest pierwszym w Polsce i dru-
gim (obok Pragi) oúrodkiem w Europie
úrodkowo-wschodniej, ktÛremu przyznano
akredytacjÍ tego stowarzyszenia.

UroczystoúÊ wrÍczenia certyfikatu od-
bÍdzie siÍ 25 wrzeúnia w Barcelonie w cza-
sie konferencji ECCO 14-ESMO. W imie-
niu Szpitala dokument odbierze Pan Dok-
tor med. Piotr Tomczak ñ ordynator
Oddzia≥u Chemioterapii.

Dr n. med. Aleksandra KotliÒska-
Lemieszek

Akredytacja ESMO dla Szpitala Przemienienia PaÒskiego(ciπg dalszy ze str.1)

�
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Ofensywa antynikotynowa i nie tylkoÖ
Zasadniczo nie wiem, jakie kroki powinniúmy podjπÊ. Z jednej strony jednoznaczny zapis
w regulaminie porzπdkowym Szpitala, a na dodatek napis na zdezelowanej tablicy na bu-
dynku administracji przy ulicy D≥ugiej: ca≥kowity zakaz palenia tytoniu. Z drugiej strony
pragnienie pozostawania w dzia≥aniach zarzπdczych delikatnym ñ takπ chcia≥oby siÍ za-
chowaÊ taktykÍ, ktÛra przystaje do szpitala klinicznego.
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NormalnoúÊ

Dane badawcze ukazujπ, øe najbardziej
skuteczne w dzia≥aniach antynikotynowych
sπ trzy podstawowe dzia≥ania: 1) wzrost po-
datkÛw zwiπzanych z papierosami, 2) utrud-
nienia nikotynowe w miejscach publicz-
nych oraz 3) utrudnienia w miejscu pracy.

Jesteúmy ñ w naszym Szpitalu ñ prze-
konani o naszej misji i wyjπtkowoúci. Do-
brze by≥oby, by by≥a to wyjπtkowoúÊ takøe
w sprawach postÍpowania antytytoniowe-
go. Trzeba z ca≥π stanowczoúciπ wyraziÊ,
øe akceptowanie palenia papierosÛw wúrÛd
naszych pracownikÛw jest wyrazem i cywi-
lizacyjnej niedojrza≥oúci i swego rodzaju
skandalem. Przykre to, ale w tym wzglÍdzie
mam takøe wewnÍtrzny niepokÛj w rela-
cjach z najbliøszymi klinicznymi wspÛ≥pra-
cownikami.

Daleki od metod represyjnych (ktÛre byÊ
moøe kiedyú i tak bÍdπ musia≥y siÍ poja-

wiÊ) noszÍ jednak w sobie g≥Íboki niesmak
z powodu braku skutecznoúci walki z ni-
kotynizmem. Jest to na dodatek jeden ze
wstydÛw, ktÛry musi nosiÊ Szpital, w du-
øej mierze niosπcy skutki tego na≥oguÖ
Szkoda, øe zasadniczo na niewiele zdajπ siÍ
metody perswazji i dzia≥aÒ ambicjonalnych.
Tym bardziej, øe duøa czÍúÊ spo≥eczeÒstwa
przestaje paliÊ.

Pisanie o tym nie jest wcale najtrudniej-
sze ñ dotyczy problemu oczywistego i jed-
noznacznego. Gdy zwaøam na moje obli-
gacje ñ jako na misjÍ naczelnego lekarza
szpitala ñ to naj≥atwiej mi jest poruszyÊ tÍ
strunÍ w obliczu innych strun, ktÛre takøe
winny zabrzmieÊ.

Tπ trudnπ strunπ, ktÛra powinna za-
brzmieÊ, jest na pewno wyrzut braku sku-
tecznoúci w obliczu budowania systemu
motywacyjnego w naszym Szpitalu. Podej-

mowane prÛby ñ z uwagi na zewnÍtrzne
i wewnÍtrzne uwarunkowania ñ sπ bardzo
trudne. Wypada jednak wyraziÊ opiniÍ, øe
nie ma moøliwoúci rozsπdnego funkcjono-
wania ñ przede wszystkim ñ personelu le-
karskiego ñ bez zapewnienia chociaøby zrÍ-
bÛw dzia≥aÒ motywacyjnych.

Trudnπ strunπ sπ na pewno ìniemoøno-
úciî zwiπzane z funkcjonowaniem poradni
przyszpitalnych. I tutaj bez podejmowania
dyskusji ñ takøe w obliczu trudnoúci zapisÛw
prawnych ñ nigdy nie zapewnimy skutecz-
noúci funkcjonowania szpitala klinicznego.

Dobrze odrÛøniaÊ moøliwe do modyfi-
kacji (to znaczy od nas zaleøne) od tego, co
w tym wzglÍdzie trudne. Ale i trudne, tak-
øe od nas niezaleøne, powinno byÊ podda-
wane twÛrczej kontestacji.

Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala

Chcia≥bym, by przysz≥o nam pracowaÊ w normalnym systemie ochrony zdrowia. Tak po prostu, solid-
nie i bez gwa≥townych zawirowaÒ. NormalnoúÊ oznacza tu stan twÛrczej harmonii, gdzie moøna plano-
waÊ, a przede wszystkim nie tworzyÊ dziwnych rozwiπzaÒ, pozwalajπcych byÊ w zgodzie z literπ prawa.

Kontrakty
NormalnoúÊ oznacza, øe nie bÍdziemy

zaskakiwani zmianami kontraktowania ìza
piÍÊ dwunastaî. O przysz≥orocznym syste-
mie kontraktowania úwiadczeÒ szpitalnych
na razie mÛwi siÍ i to w duøej ogÛlnoúci.
Zapowiadane wycofanie siÍ z katalogu pro-
cedur i wprowadzenie grup jednorodnych
pacjentÛw, czyli modelu DRG, rzutowaÊ
moøe na budøet szpitala. Jak s≥ychaÊ w ku-
luarach NFZ ñ zmiana sposobu kontrakto-
wania jest potrzebna, bo szpitale nauczy≥y
siÍ ìnaduøywaÊî obecnego sposobu rozli-
czeÒ. Pozostawmy to bez komentarza, bo
przecieø szpitale to instytucje non-profit...
Jedno jest pewne, kontrakt w 2008 r. nie
bÍdzie niøszy niø ten, ktÛry szpital mia≥ w
roku bieøπcym. Czy to dobra informacja?
Utrzymamy obecny stan rzeczy, ale by spe≥-
niÊ oczekiwania p≥acowe naszych Pracow-
nikÛw (skπdinπd s≥uszne), nie wystarczy
zwiÍkszanie iloúci kupowanych procedur.
ZwiÍkszenie nak≥adÛw na wynagrodzenia

bÍdzie moøliwe wtedy, gdy zwiÍkszy siÍ
wartoúÊ punktu. Obecny wzrost wynagro-
dzeÒ w sektorze ochrony zdrowia moøliwy
by≥ dziÍki ìodgÛrnejî ustawie, mÛwiπcej
o przekazaniu dodatkowych úrodkÛw przez
NFZ tylko na wynagrodzenia. Ale zapis ten
obowiπzuje do koÒca 2008 r. Czy nie proú-
ciej i normalniej by≥oby zatem zwiÍkszyÊ
wartoúÊ punktu?

Sponsoring
Poczπtek roku akademickiego oznacza

nadchodzπce szkolenia, kongresy i wyjaz-
dy s≥uøbowe. Edukacja i rozwÛj zawodo-
wy sπ podstawπ nowoczesnej medycyny.
W koÒcu wyposaøenie jest podobne w wielu
instytucjach. Tam, gdzie úwiadczy siÍ us≥ugi,
najwaøniejsi sπ Pracownicy. A zatem z jed-
nej strony naleøy rozumieÊ koniecznoúÊ
szkoleÒ i miÍdzynarodowych spotkaÒ i wy-
miany naukowej. Jest jednak drugi aspekt
ñ finanse. I tu z pomocπ przychodzπ firmy
sponsorujπce. Z tym sponsoringiem ostat-
nio sπ jednak same k≥opoty. Do normalnoúci

jeszcze trochÍ brakuje. Znaczna czÍúÊ firm
wypracowa≥a nowy mechanizm wspierania
wyjazdÛw s≥uøbowych, poprzez przekaza-
nie úrodkÛw Szpitalowi. Tez zaú powinien
delegowaÊ konkretnπ osobÍ. W obecnej rze-
czywistoúci prawnej takich umÛw Szpital
jednak nie moøe podpisywaÊ. Nie bez zna-
czenia jest takøe ìotoczka medialnaî, gdzie
czÍsto doszukuje siÍ drugiego dna we wspÛ≥-
pracy instytucji medycznych z branøπ far-
maceutycznπ. Moøe, by wprowadziÊ nor-
malnoúÊ w relacjach firmy farmaceutycz-
ne-lekarze, warto by skorzystaÊ ze spraw-
dzonych rozwiπzaÒ. Takim przyk≥adem jest
pomys≥ przekazywania úrodkÛw finanso-
wych na szkolenia nie do szpitali, a dla sa-
morzπdÛw zawodowych (np. Izby Lekar-
skiej), ktÛre same decydowa≥yby o delego-
waniu swoich cz≥onkÛw. Moøe przywrÛci
to nieco nadszarpniÍte przez media zaufa-
nie do  instytucji ochrony zdrowa.

Jan Talaga
Dyrektor Naczelny Szpitala



4 NOWINY SZPITALNE  NR 3 (42) CZERWIEC / WRZESIE— 2007

 ����������! ����������! ����������! ����������! ����������!

UNIKALNA
OPERACJA

fotoreportaż z KardiochirurgiiParametry øyciowe pacjenta pod czujnym okiem...

Cenne wskazÛwki prof. Reardona

Konsultacje z anestezjologiem

Prof. Reardon i doc. Jemielity w trakcie zabiegu... ZespÛ≥ operacyjny ñ od lewej: dr Wiktor Budniak, prof. Michael Reardon, dr Wojciech
Stachowiak, doc. Marek Jemielity, dr Marcin Misterski, dr Wojciechowski, dr Marcin Ligocki
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Warto podkreúliÊ, øe szpital, w ktÛrym pracujπ obaj lekarze jest
jednπ z najbardziej renomowanych instytucji kardiologicznych w
Stanach Zjednoczonych. W 2007 r. DeBakey Methodist Hospital
znalaz≥ siÍ w czo≥Ûwce rankingu US News, a w ocenie poszcze-
gÛlnych specjalnoúci zdoby≥ najwiÍcej punktÛw w Stanie Texas.

55 letni pacjent nie mÛg≥ czekaÊ d≥uøej, bo nowotwÛr w lewym
przedsionku serca by≥ juø znaczπcych rozmiarÛw ñ mÛwi≥ dr hab.
Marek Jemielity. Gdyby nie szybka interwencja chirurgiczna,
mÛg≥by doprowadziÊ do úmierci chorego. Jak mÛwi≥ prof. Rear-
don, nowotwÛr w tym miejscu to bardzo rzadkie schorzenie, Le-
karze z Kliniki Kardiochirurgii nigdy wczeúniej tak umiejscowio-
nego i duøego guza nie usuwali. Stπd teø, przy zaangaøowaniu
rodziny pacjenta, pad≥ pomys≥ wykorzystania doúwiadczenia ko-
legÛw ze StanÛw Zjednoczonych.

WspÛlnie wykonywany zabieg trwa≥ ok. siedmiu godzin i prze-
prowadzony by≥ metodπ opracowanπ przez prof. Reardona. Pod-
czas operacji wyciÍto chore serce z klatki piersiowej. Na czym
dok≥adnie polega≥ zabieg, wyjaúnia≥ wielu przyby≥ym do Szpitala
dziennikarzom doc. Jemielity. Operacja prowadzona by≥a w krπ-
øeniu pozaustrojowym i po sch≥odzeniu temperatury cia≥a pacjenta

Unikalna operacja
w Szpitalu Klinicznym Przemienienia PaÒskiego UM w Poznaniu

(dokoÒczenie ze str. 1)

do 32 stopni celcjusza. Po wczeúniejszym zatrzymaniu akcji serca
i jego wyjÍciu, mogliúmy przystπpiÊ do usuniÍcia nowotworu ser-
ca z czÍúciπ jego úciany ñ mÛwi≥ szef polskiego zespo≥u doc. Ma-
rek Jemielity. Jak podkreúlali chirurdzy, eksplantacja, czyli wyjÍ-
cie serca to szczegÛlny moment. Klatka piersiowa pozostaje pu-
sta, wszystko zaleøy od nas, zdajemy sobie sprawÍ z ogromu odpo-
wiedzialnoúci ñ mÛwi≥ doc. Jemielity. Samo usuwanie guza trwa≥o
oko≥o dwÛch godzin. Znaczny ubytek w úcianie serca lekarze za-
stπpili ≥atπ z osierdzia wo≥owego. Dopiero teraz moøliwe by≥o po-
nowne wszczepienie serca, przywrÛcenie jego czynnoúci i od≥π-
czenie krπøenia pozaustrojowego.

To wielki sukces naszych kardiochirurgÛw. DziÍki lekarzom
zoperowany pacjent powraca do zdrowia. CieszyÊ moøe takøe do-
bra opinia prof. Reardona o Klinice Kardiochirurgii, a takøe o wa-
runkach Oddzia≥u, ktÛre zdaniem goúcia nie odbiegajπ wyposaøe-
niem od podobnych miejsc w Stanach Zjednoczonych. ZespÛ≥ Pana
dr Jemielitego mÛg≥by samodzielnie wykonaÊ takπ operacjÍ choÊ-
by jutro ñ podkreúla≥ prof. Michael Reardon.

Rafa≥ Staszewski

Tematami wiodπcymi tegorocznego
sympozjonu by≥y ìPlamka ñ postÍpy w
diagnostyce i leczeniuî oraz ìPowik≥ania
oczne w cukrzycyî. Z poúrÛd 28 sympo-
zjonÛw, z ktÛrych pierwszy odbywa≥ siÍ
w 1970 r. z udzia≥em 115 uczestnikÛw,
21 odby≥o siÍ w Poznaniu.

Uroczysta inauguracja XXVIII sym-
pozjonu odby≥a siÍ w Auli Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu. WúrÛd
zaproszonych goúci znaleüli siÍ reprezen-
tanci w≥adz wojewÛdzkich i samorzπdo-
wych z Wojewodπ Wielkopolskim Tade-
uszem Dziubπ, Prezydentem Poznaniu
Ryszardem Grobelnym, Prorektorem
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
Profesorem Andrzejem ObrÍbowskim
i Profesorem Jerzym Szaflikiem, Preze-
sem PTO. Recital Jacka Kortusa i wyk≥ad
inauguracyjny doktora Leszka Teusza

��������������������������������������������������

Sympozjon Retinologiczny

ìOkiem dotykaÊ úwiata...î pozwoli≥y
dotknπÊ úwiata nie tylko rzeczywistego.
Obrady odbywa≥y siÍ w Centrum Kon-
gresowym MTP z udzia≥em ponad 1400
okulistÛw z ca≥ego úwiata. PoúrÛd zapro-
szonych wybitnych specjalistÛw z dzie-
dziny retinologii naleøy wymieniÊ prof.
A. Deutmana, prof. C. Eckardtía, prof. B.
Aylwardía, prof. K.U. Barz-Schmidtía,
prof. J.D. Grangeía, prof. M. Roldan-Pal-
mers, prof. M. Schmidt-Erfurth i innych.

W ostatnich latach wszyscy jesteúmy
úwiadkami rozwoju metod obrazowania,
ktÛre znajdujπ zastosowanie w coraz do-
skonalszej diagnostyce okulistycznej (an-
giografia fluoresceinowa, ultrasonografia
dopplerowska, OCT, RTA i inne) oraz
postÍpÛw genetyki cz≥owieka zwiπzanych
z licznymi schorzeniami narzπdu wzroku
uwarunkowanymi genetycznie. Znalaz≥o

to odzwierciedlenie w stworzeniu mode-
lu poradnictwa genetycznego oraz szere-
gu badaÒ naukowych w zakresie badaÒ
w≥asnych, statutowych, klinicznych oraz
grantÛw naukowych (KBN).

PostÍp w diagnostyce rÛwnieø zaowo-
cowa≥ postÍpem w leczeniu schorzeÒ siat-
kÛwki ñ od chirurgii tradycyjnej po wi-
trektomiÍ, injekcje doszklistkowe, lase-
roterapiÍ, termoterapiÍ przezürenicznπ,
terapiÍ fotodynamicznπ. I przypomina siÍ
maksyma ìWzrokiem dotykaÊ úwiataî ñ
jakieø to waøne.

Dr n. med. Ma≥gorzata
Karolczak-Kulesza

Dr hab. med. Jaros≥aw KociÍcki
Kierownik Katedry Okulistyki

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

W dniach od 12-14.04.2007 odbywa≥ siÍ XXVIII Sympozjon Retinologiczny organizowany przez KatedrÍ
i KlinikÍ Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pod patronatem sekcji Retinologicznej Pol-
skiego Towarzystwa Okulistycznego.
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Podstawowe zasady resuscytacji

PamiÍtaj: To od Ciebie zaleøy skutecznoúÊ resuscytacji !!!

1) Niezw≥ocznie podejmij akcjÍ resuscytacyjnπ  (RKO)
2) Do chwili zaintubowania proporcja uciúniÍÊ do wdechÛw wynosi 30:2 - zaczynamy od uciúniÍÊ

SzczegÛ≥owe wytyczne dostÍpne sπ na stronie  www.prc.krakow.pl  ñ  polecam uwadze rozdzia≥ 4.
dr med. Krzysztof Bieda

VI Forum Szpitali Klinicznych

PoznaÒ, dnia 18 paüdziernika 2007
WieczÛr åw. £ukasza
Centrum Medycznej Informacji Naukowej Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ï PoznaÒ, dnia 19 paüdziernika 2007
godz. 9.30-15.00
Obrady VI Forum Szpitali Klinicznych
Centrum Medycznej Informacji Naukowej Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

T e m a t y k a    s p o t k a n i a
ñ Szpital kliniczny i jego w≥aúciciel ñ  jaka przysz≥oúÊ?

Debata z udzia≥em rektorÛw i prorektorÛw, kanclerzy
uczelni medycznych i dyrektorÛw szpitali akademickich

ñ Nowe zasady finansowania szpitali. Szpitale kliniczne w
systemie  DRG.

ñ System opieki zdrowotnej ñ polityka NFZ wobec szpitali
akademickich.

ñ Badania kliniczne w szpitalu uniwersyteckim ñ aspekty
prawne, organizacyjne, ekonomiczne.

ñ Kadry pielÍgniarskie w szpitalu klinicznym ñ jaka
przysz≥oúÊ opieki pielÍgniarskiej?

ñ JakoúÊ us≥ug i bezpieczeÒstwo pacjentÛw w szpitalu
klinicznym. Koszty jakoúci. Certyfikaty jakoúci

ñ Zarzπdzanie dzia≥alnoúciπ medycznπ i outsourcing us≥ug
w szpitalu uniwersyteckim
(outsourcing diagnostyki obrazowej, badaÒ laboratoryjnych
ñ jak kszta≥ciÊ studentÛw?)

ñ Nowe technologie w medycynie. Szpitale kliniczne ñ
liderzy zmian.

ñ Szpital kliniczny ñ sprawne przedsiÍbiorstwo czy relikt
minionej epoki?
(kultura organizacyjna, toøsamoúÊ organizacji, zarzπdzanie
kadrami, formy zatrudniania lekarzy).

Informacje i zg≥oszenia:
Biuro Dyrekcji, tel. 61 854 91 21

e-mail: szpital@sk1.am.poznan.pl

Pracownicy Szpitala i Studenci zwolnieni sπ z op≥aty konferencyjnej!
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Grono personelu Szpitala Klinicznego Przemienienia PaÒskiego
(dawniej nr 1) Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wraz z dy-
rekcjπ zaprosi≥o w dniu 31 maja na spotkanie, ktÛre w swym zamy-
úle mia≥o byÊ prezentacjπ podstawowych zagadnieÒ onkologicznych
ñ repetytorium diagnostyki i leczenia nowotworÛw.

Spotkanie to odby≥o siÍ w przededniu czerwcowych Dni Walki
z Rakiem oraz w åwiatowym Dniu Rzucania Palenia, co sta≥o siÍ
okazjπ do przypomnienia szczegÛlnego zwiπzku nikotynizmu z nie-
ktÛrymi (co najmniej piÍcioma) spoúrÛd nowotworÛw, szczegÛlnie
rakiem p≥uc oraz krtani.

Formu≥a spotkania obejmowa≥a wyk≥ady przeznaczone dla per-
sonelu medycznego, ponadto wydzielone sesje dla lekarzy, a takøe
ñ co stanowi≥o pewne novum ñ dla pielÍgniarek zwiπzanych z opie-
kπ onkologicznπ.

Program konferencji zosta≥ przygotowany przez wyk≥adowcÛw
zwiπzanych ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia PaÒskiego.
Wyjπtkiem by≥ udzia≥ pani prof. Wandy Horst-Sikorskiej, prezen-
tujπcej rolÍ lekarzy rodzinnych w dzia≥aniach onkologicznych. W
spotkaniu uczestniczy≥o znaczπce grono lekarzy rodzinnych oraz
szkolπcych siÍ w tym zakresie.

Dla Szpitala Przemienienia PaÒskiego drugim filarem dzia≥al-
noúci jest w≥aúnie dzia≥alnoúÊ onkologiczna. Nie jest filarem pierw-
szym, gdyø w naszym szpitalu na tym miejscu jest tradycyjnie bo-
gactwo dzia≥alnoúci sercowo-naczyniowej. Poza tym jesteúmy dru-
gim w regionie ñ obok Wielkopolskiego Centrum Onkologii ñ po-
tentatem diagnostyki i leczenia nowotworÛw, z czego duøa czÍúÊ
lekarzy nie zdaje sobie sprawy.

Podczas spotkania by≥o miejsce dla ukazania olbrzymiego trudu
hematologicznego, ciπgle jednak cierpiπcego niedostatki si≥ i moøli-
woúci z nieub≥aganie dramatycznymi listami oczekujπcych. Wyk≥ad
dotyczπcy nowych moøliwoúci farmakoterapii w hematologii przedsta-
wi≥ w niezwykle syntetyczny sposÛb pan prof. Mieczys≥aw Komarnic-
ki. Ukazana zosta≥a tradycyjnie bogata dzia≥alnoúÊ trzech onkologicz-
nych oddzia≥Ûw w budynku przy ul. £πkowej przez p. prof. SylwiÍ
Grodeckπ-Gazdeckπ, dra n.med. Rados≥awa Mπdrego oraz dra n.med.
Piotra Tomczaka. Przedstawiono rÛwnieø dzia≥alnoúÊ oúrodka szyb-
kiej diagnostyki oraz terapii nowotworÛw p≥uc ñ prawdziwej onko-
logicznej epidemiologicznej bomby ñ w Klinice Ftyzjopneumono-
logii, zaprezentowanπ przez paniπ prof. HalinÍ BaturÍ-Gabryel.
Swoim zaangaøowaniem pochwalili siÍ takøe okuliúci (dr n.med.
Katarzyna Manyú-Kubacka) oraz kardiochirurdzy (dr n.med. Piotr
Buczkowski). Te wielowπtkowe wymiary dzia≥alnoúci onkologicz-
nej dope≥ni≥o ukazanie szczegÛlnej i wielowymiarowej dzia≥alnoúci
paliatywnej Hospicjum Palium przez pana prof. Jacka £uczaka.

W dzia≥alnoúÊ onkologicznπ zaangaøowana jest olbrzymia czÍúÊ
personelu medycznego. Poch≥ania ona takøe oko≥o po≥owÍ wszyst-
kich úrodkÛw finansowych szpitala, co stanowi ponad po≥owÍ war-
toúci úrodkÛw, jakie na podobnπ dzia≥alnoúÊ przeznacza Wielko-
polskie Centrum Onkologii. To w≥aúnie ze wzglÍdu na nowe meto-
dy terapeutyczne ñ bardzo drogie ñ nasz budøet zwyøkowa≥ doúÊ
znaczπco w ostatnich latach. Sπ przecieø terapie, ktÛre rocznie na
jednego pacjenta kosztujπ nas powyøej stu tysiÍcy z≥otych.

Obok wyk≥adÛw stanowiπcych kompleksowe onkologiczne re-
petytorium odby≥a siÍ krÛtka debata z udzia≥em kluczowych osÛb
zaangaøowanych w opiekÍ nad pacjentem nowotworowym w posz-
czegÛlnych dziedzinach medycyny oraz odpowiedzialnych za orga-
nizacjÍ tej opieki ze strony UrzÍdu Marsza≥kowskiego (marsza≥ek
Krystyna Poúlednia, dyr. dr Marek Daniel), Uniwersytetu Medycz-
nego (rektor prof. Jacek Wysoki) oraz miasta (dyr. Eløbieta Dy-

bowska). Obecna by≥a takøe pani mgr Barbara Mroczyk, odpowie-
dzialna w Oddziale Wielkopolskim Narodowego Funduszu Zdrowia
za drogie terapie lekowe jako przedstawiciel dyrektora Oddzia≥u.

PrÛbowano odpowiadaÊ na pytania, co zrobiÊ, by: 1) wykrywal-
noúÊ nowotworÛw w naszym regionie i mieúcie by≥a lepsza, 2) fi-
nansowanie procedur onkologicznych by≥o w≥aúciwe, 3) zapewniÊ
optymalnπ dostÍpnoúÊ w tym zakresie.

Debata, poprzedzona przeze mnie oraz dra Rafa≥a Staszewskie-
go, by≥a wprowadzeniem ukazujπcym wybrane rysy opieki onkolo-
gicznej w naszym regionie.

Wyzwaniem pozostaje rozdüwiÍk miÍdzy skutecznoúciπ naszej
opieki onkologicznej,w ktÛrej jesteúmy w stanie wyleczyÊ nieco
ponad 30% przypadkÛw nowotworÛw, w porÛwnaniu ze skutecz-
noúciπ najbogatszych paÒstw europejskich, siÍgajπcπ 50%, czy ame-
rykaÒskich (60%).

W raportach budzi pewne zdziwienie stosunkowo duøa regio-
nalna zachorowalnoúÊ na nowotwory: mÍøczyüni sπ w tym wzglÍ-
dzie na drugim miejscu w kraju, a kobiety na pierwszym. Kaødego
roku w Polsce zachorowuje na nowotwory oko≥o 85 tys. osÛb, w
Wielkopolsce oko≥o 8100 osÛb, a 1300 w Poznaniu.

SzczegÛlnym wyzwaniem sπ programy profilaktyczne, przede
wszystkim raka szyjki macicy oraz raka piersi, ktÛrych wykorzy-
stanie jest niedostateczne, czÍsto zwiπzane z nieodpowiednim za-
angaøowaniem s≥uøb medycznych.

Przy poruszaniu szczegÛ≥owych problemÛw zdziwienie budzi
brak skutecznej dostÍpnoúci do operacji torakochirurgicznych raka
p≥uca, na ktÛre czas oczekiwania czÍsto przekracza szeúÊ tygodni.
Ponadto jednπ z najtrudniejszych sytuacji jest wπskie gard≥o, jakim
ñ mimo nowoczesnego oddzia≥u Kliniki Hematologii ñ jest wielo-
tygodniowa lista oczekujπcych na úwiadczenia onkologii hemato-
logicznej. Jest to zapewne skutkiem kilku czynnikÛw, jednak roz-
wiπzanie tego problemu jest jednym z najbardziej istotnych wyzwaÒ
opieki onkologicznej.

Waønymi wyzwaniami dotyczπcymi opieki onkologicznej sπ
pytania dotyczπce jej kosztÛw. Kompleksowa opieka w tym wzglÍ-
dzie zak≥ada tradycyjnπ troskÍ o pacjenta, cz≥owieka doúwiadczo-
nego cierpieniem, wyraøonπ opiekπ lekarskπ, pielÍgniarskπ oraz in-
nego personelu medycznego, lecz zak≥ada innowacyjnoúÊ, ktÛra czÍ-
sto duøo kosztuje. Spo≥eczeÒstwo nasze, mimo stosunkowej skrom-
noúci úrodkÛw, stara siÍ zapewniÊ na przyk≥ad nowe terapie leko-
we. Koszt tylko jednego leku,jakim jest imatinib stosowany sku-
tecznie w terapii hematologicznej, to ponad sto tysiÍcy z≥otych rocz-
nie dla jednego zaledwie pacjenta. A jak ustosunkowaÊ siÍ do sto-
sowania na przyk≥ad innego leku, erlotinibu, w raku p≥uca, gdy
zwiÍksza on w tym czÍsto piorunujπco przebiegajπcym nowotwo-
rze medianÍ przeøycia pacjentÛw o 42% (a medianÍ czasu do pro-
gresji choroby o 22%) przy koszcie miesiÍcznego leczenia, zasad-
niczo d≥ugotrwa≥ego, oko≥o dziewiÍciu tysiÍcy z≥otych? Czy duøo
to czy ma≥o? Podobnych dylematÛw w postÍpowaniu onkologicz-
nym moøna by wymieniÊ wiele.

Wydaje siÍ, øe skuteczna opieka onkologiczna w naszym duøym
regionie musi akceptowaÊ zrÛønicowanie podmiotÛw úwiadczπcych
te us≥ugi. Rozsπdne rozproszenie dzia≥alnoúci onkologicznej przy
dobrej dyskretnej koordynacji (czyjej? p≥atnika? samorzπdu?) za-
wsze przyniesie korzyúÊ pacjentom i stanie siÍ bodücem do twÛr-
czej konkurencji.

Miarπ potrzeby podobnych spotkaÒ by≥o zainteresowanie, ktÛre
przeros≥o przewidywania organizatorÛw: przyby≥o ponad czterysta

PoznaÒskie Spotkanie Onkologiczne
Przedruk materia≥u z Biuletynu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, lipiec-sierpieÒ 2007, s. 12-13

(dokoÒczenie na str. 8)
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W dniu 25 czerwca 2007 roku odby≥o
siÍ kolejne posiedzenie Komitetu Terapeu-
tycznego. Decyzjπ Komitetu Terapeutycz-
nego wprowadzono do Receptariusza Szpi-
talnego nastÍpujπce leki:
ï Oddzia≥ Anestezjologii i Intensywnej

Terapii
ñ Tygacil 50 mg fiol ñ kategoria C

(dla oddzia≥u A)
ñ Fragmin 2500 j.m.(0,2ml), 5000

j.m. (0,2 ml), 7500 j.m. (0,3 ml)
10000 j.m. (0,4 ml), 12500 j.m.(0,5
ml), 15000 j.m. (0,6 ml), 18000
j.m.(0,72 ml), 10000 j.m.(1 ml),
10000 j.m. (4 ml)
amp ñ strz ñ kategoria A/B (w za-
leønoúci od dawki)

ï Oddzia≥ Hematologii i ChorÛb Rozro-
stowych Uk≥adu KrwiotwÛrczego
ñ Aranesp 500 mg fiol ñ kategoria C
ñ Neulasta 6 mg fiol ñ kategoria C

ï Wnioski pana prof. dr hab. Romualda
Ochotnego

Receptariusz Szpitalny uzupe≥niony o nowe leki

ñ Warfin 3 mg i 5 mg tabl ñ kategoria A
ñ ACC 0,1 ml i 0,3 ml amp ñ kategoria A

ï Wniosek Pana dr n. med. Piotra Tom-
czaka
ñ Leucovorin Ca 50 mg, 100 mg i 200

mg ñ kategoria A
ï Wniosek pani prof. dr hab.med. Sylwi

Grodeckiej Gazdeckiej, aby na oddzia-
le by≥ zapas 10 fiolek Perfalganu ñ Ko-
mitet Terapeutyczny zaakceptowa≥.

Komitet Terapeutyczny zaakceptowa≥,
øe Perfalganem (fiolki):
ñ Oddzia≥ Anestezjologii i Intensywnej

Terapii bÍdzie leczy≥ oko≥o 100 pacjen-
tÛw w roku,

ñ Oddzia≥ Chirurgii Onkologicznej bÍ-
dzie leczy≥ oko≥o 80 pacjentÛw w roku,

ñ Oddzia≥ Medycyny Paliatywnej bÍdzie
leczy≥ oko≥o 40-50 pacjentÛw w roku.

Wydatki na leki i wyroby medyczne za
okres od 1 stycznia do 31 maja 2007 roku
przedstawi≥a dr n. farm Hanna Jankowiak -

Gracz. Podsumowujπc ten okres naleøy za-
znaczyÊ, øe przekroczono ustalone wcze-
úniej limity wydatkÛw na leki i wyroby
medyczne. Obserwuje siÍ zw≥aszcza zna-
czπce zwiÍkszenie zuøycia lekÛw cytotok-
sycznych. Jest to zwiπzane z wprowadze-
niem tych nowoczesnych lekÛw do katalo-
gu úwiadczeÒ lekowych w onkologii, bez
zagwarantowania úrodkÛw pieniÍønych na
finansowanie kuracji z NFZ. Niepokojπce
sπ takøe stany zapasÛw wyrobÛw medycz-
nych w apteczkach oddzia≥owych.

Komitet Terapeutyczny przyjπ≥ jako za-
sadÍ øe apteka moøe kupowaÊ za 1 z≥ tylko
te leki, ktÛre znajdujπ siÍ w Receptariuszu
Szpitalnym. Przypomniano ponadto, øe
znowelizowane prawo farmaceutyczne zo-
bowiπzuje do ewidencjonowania przez ap-
tekÍ szpitalnπ prÛbek dostarczanych do le-
karzy i zastosowanych do leczenia pacjen-
tÛw w zak≥adach opieki zdrowotnej.

Dr Hanna Jankowiak-Gracz

osÛb. Ambicjπ organizatorÛw by≥o zaproponowanie formu≥y bezp≥at-
nego dla uczestnikÛw spotkania. W misji publicznego uniwersyteckie-
go szpitala klinicznego ñ jak siÍ nam wydaje ñ powinno byÊ miejsce
na tego typu promocyjne dzia≥ania. Nie powinni lekarze zarabiaÊ
na innych lekarzach.Zw≥aszcza jeúli spotkania sπ okazjπ do ukazania
podstaw wspÛ≥czesnej wiedzy i jej skutecznego promowania.

Na wieczornπ sesjÍ zostali zaproszeni mieszkaÒcy Poznania
(wspÛ≥organizatorem by≥ Wydzia≥ Zdrowia i Spraw Spo≥ecznych
UrzÍdu Miasta). WúrÛd wyk≥adÛw na szczegÛlnπ uwagÍ zas≥ugiwa≥o
wystπpienie dr n.med. Lidii Gil, prezentujπce syntezÍ zagadnieÒ
zwiπzanych z transplantacjπ szpiku. A takøe wyk≥ad dra n.med.
Krzysztofa åwierkockiego, ukazujπcy grozÍ zwiπzanπ z medyczny-
mi, osobistymi oraz spo≥ecznymi aspektami odtytoniowego nowotwo-
ru, jakim jest rak p≥uca.W obliczu spolegliwoúci (takøe duøej czÍúci
lekarzy) w stosunku do na≥ogu nikotynizmu naleøy wspomnieÊ
o tym, øe ñ jako nastÍpstwo tego nowotworu, wykrywanego w zwiπzku
z jego dynamikπ w ponad 60% przypadkÛw na etapie moøliwej i lo-
gicznej jedynie opieki objawowej ñ kaødego dnia umiera w Polsce
oko≥o 78 osÛb, w Wielkopolsce oko≥o 8 osÛb, a w samym Poznaniu
ñ 1-2 osoby. Zasadniczo tylko dlatego, øe pali≥y papierosy.

Spotkanie odby≥o siÍ w goúcinnej Auli Nova Akademii Muzycz-
nej, a wyrazem dobrej wspÛ≥pracy ze spo≥ecznoúciπ uczelni mu-
zycznej by≥o instrumentalne wprowadzenie do konferencji przez duet
cenionych akordeonistÛw.

A jesieniπ, jeúli nie zabraknie nam energii, zaprosimy na podob-
ne spotkanie ukazujπce zabiegi endowaskularne, ktÛre zmieniajπ
oblicze naszej dzia≥alnoúci sercowo-naczyniowej, a stanowiπ o sile
i dynamice naszego szpitala, ktÛry ñ jak siÍ nam wydaje i czym siÍ
chlubimy ñ jest i tradycyjny, i innowacyjny.

Szczepan Cofta

PoznaÒskie Spotkanie Onkologiczne
(dokoÒczenie ze str. 7)
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Poczπtki

Poczπtki Pracowni Fizjoterapii na Osiedlu Rusa opiera≥y siÍ na
odkryciu w piwnicy Hospicjum kilku sprzÍtÛw mogπcych pos≥uøyÊ
rehabilitacji chorych oraz wolontaryjnej pracy kilku zapaleÒcÛw i
zaangaøowaniu pana prof. Jacka £uczaka. Pierwsze zabiegi fizykal-
ne i rehabilitacyjne by≥y wykonywane z pacjentami Poradni Lecze-
nia BÛlu i ObrzÍku Limfatycznego, a po jakimú czasie zespÛ≥ zosta≥
przeniesiony do podziemi i rozwinπ≥ skrzyd≥aÖ Teraz, kaødy chory
moøe skorzystaÊ z profesjonalnej pomocy w gabinecie fizjoterapeu-
tycznym.

Dziewczyny z Ö

Pracownia Fizjoterapii mieúci siÍ w piwnicach Hospicjum, w po-
mieszczeniach zaprojektowanych pierwotnie na kuchniÍ. Pomiesz-
czenia poradni majπ urokliwe okienka sto≥Ûwkowe ñ jak do wyda-
wania posi≥kÛw, zapewnia to lepszπ komunikacjÍ pracujπcego ze-
spo≥u ñ komentujπ z humorem Kasia i Ewa. Od lokalizacji pracowni
ñ w ìpodziemiachî Hospicjum Palium ñ jej pracownicy, a w≥aúci-
wie pracownice (bo na razie sπ to same kobiety), nazywane sπ øarto-
bliwie krecikami, a poradnia Hadesem lub Katakumbami. To oczy-
wiúcie tylko øart, bo kaøda z PaÒ posiada wysokie kwalifikacje w
zakresie fizjoterapii i rehabilitacji. W naszej pracy obowiπzuje system
rotacyjny, czyli kaøda z nas wykonuje pracÍ na wszystkich oddzia-
≥ach Hospicjum oraz w Pracowni Fizjoterapii. Daje nam to moøliwoúÊ
regeneracji si≥ a takøe zapewnia ciπg≥y kontakt z poszczegÛlnymi
dziedzinami naszej pracy ñ zaznaczajπ rozmÛwczynie.

Indywidualne podejúcie do pacjenta

Pracownia jest przestrzenna, mimo øe pomieszczenia nie sπ duøe.
Kameralny charakter daje moøliwoúÊ indywidualnej pracy z pacjentem.
Nasi pacjenci bardzo to sobie ceniπ, a czas, ktÛry im poúwiÍcamy
procentuje lepszymi wynikami, jakie osiπgajπ w poprawie swojego
zdrowia ñ mÛwi Kasia. W rehabilitacji bardzo waøne jest wykony-
wanie ÊwiczeÒ dok≥adnie i poprawnie oraz osobisty kontakt z pa-
cjentem ñ podkreúla Ewa.

Fizyczna terapia
Na terenie Hospicjum Palium od stycznia 2006 roku dzia≥a Pracownia Fizjoterapii. DostÍpna jest nie tylko dla
pacjentÛw tego oúrodka, ale takøe wszystkich chorych, ktÛrzy posiadajπ skierowania na zabiegi. Pracujπ tu kompe-
tentne i oddane ca≥ym sercem swej pracy fizjoterapeutki ñ Magda Kojs, Kasia M≥ynarczyk i Ewa Palacz.

W Pracowni pracujπ dwie osoby, jedna w czÍúci fizykalnej gdzie
wykonuje zabiegi: krioterapiÍ, elektroterapiÍ, ultradüwiÍki, lasero-
terapiÍ, magnetoterapiÍ, druga w Sali ÊwiczeÒ i masaøu. Pacjenci
umawiani sπ na godziny, a úrednio na jednego pacjenta poúwiÍcane
jest 20-40 minut.

W pomieszczeniach Pracowni Fizjoterapii nie ma zgie≥ku i ha≥asu.
Pacjenci chwalπ sobie taki sposÛb pracy i ciszÍ. DziÍki temu mogπ
lepiej skoncentrowaÊ siÍ na wykonywanych Êwiczeniach, czy zapamiÍ-
taÊ wskazÛwki udzielane przez terapeutÍ ñ dodajπ fizjoterapeutki.

Specyfika pracy na oddzia≥ach Hospicjum

Oczywiúcie praca na oddziale z chorymi terminalnie ma zupe≥nie
inny charakter, jest duøo bardziej wymagajπca psychiczne. Potrzeba
tu wiele cierpliwoúci, empatii i zrozumienia problemÛw chorego.
Chorzy na tym oddziale nie przechodzπ rehabilitacji w tradycyjnym
rozumieniu, czyli poprawy sprawnoúci. Jest to raczej towarzyszenie,
motywowanie i aktywizacja chorych na ile pozwalajπ im si≥y. Celem
nie sπ same w sobie Êwiczenia, ale potrzeby pacjenta, a one sπ rÛøne.
Czasami uczymy ich jak ≥atwiej wykonaÊ pewne ruchy, jak ≥atwiej
wstaÊ, przesiπúÊ siÍ na wÛzek, chodziÊ przy balkoniku etc. ñ mÛwi
Ewa. Czas na oddziale hospicyjnym p≥ynie wolniej a bywa, øe pacjen-
ci nawet najprostszy ruch wykonujπ bardzo powoli. Pacjent potrzebuje
duøo naszej uwagi. Przez czas, jaki poúwiÍcamy pacjentom i kon-
kretne zadania, ktÛre wspÛlnie wykonujemy rodzi siÍ wiÍü emocjonal-
na. Zawsze trudne jest jak ten cz≥owiek odchodziÖ ñ mÛwi Kasia.

Dobra wspÛ≥praca

NajczÍúciej pacjenci kierowani sπ do Pracowni Fizjoterapii przez
lekarzy rodzinnych lub specjalistÛw. Po serii zabiegÛw czasami nawiπ-
zujemy za poúrednictwem pacjenta swoistπ wspÛ≥pracÍ z lekarzem,
przekazujemy nasze informacje o efektywnoúci zabiegÛw i pewne
sugestie, co do kontynuacji terapii. CzÍsto pacjenci wracajπ do na-
szej Pracowni ze skierowaniem, w ktÛrym uwzglÍdnione sπ nasze
uwagi. To daje duøo satysfakcji i motywuje do rzetelnej pracy- mÛ-
wiπ fizjoterapeutki

Jak podkreúlajπ pracownicy Pracowni Fizjoterapii, najlepiej
wspÛ≥praca uk≥ada siÍ z lekarzami, ktÛrzy pracujπ w Hospicjum.
Oni przedstawiajπ swojπ diagnozÍ i spostrzeøenia, a wtedy my sta-
ramy siÍ dobraÊ jak najodpowiedniejsze Êwiczenia czy zabiegi fizy-
kalne dla danego pacjenta ñ mÛwi Ewa. Zdaniem Pani Ewy waøna
jest wspÛ≥praca, dialog miedzy fizjoterapeutπ a lekarzem. Zawsze
jesteúmy otwarte na taka wspÛ≥pracÍ ñ dodajπ zgodnie Ewa i Kasia.
Trzeba pamiÍtaÊ jednak o specyfice tej formy terapii. Do osiπgniÍ-
cia jakichkolwiek rezultatÛw potrzebna jest przede wszystkim praca
samego pacjenta. W poprawÍ swojego stanu zdrowia musi w≥oøyÊ
trochÍ wysi≥ku, niestety samymi zabiegami bez ÊwiczeÒ niewiele da
siÍ osiπgnπÊ. Owszem, na przyk≥ad masaø jest pewnie przyjemny, ale
skuteczny przede wszystkim w pierwszych fazach terapii. ResztÍ trzeba
wypracowaÊ samemu ñ stwierdza Kasia.

Joanna Wieczorek
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Fizjoterapeutki z Rusa,  od lewej:  Magdalena Kojs,  Katarzyna M≥ynarczyk
i Ewa Palacz. Fot. Archiwum
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Wprowadzenie

Wystarczy spojrzeÊ na profil leczniczy naszego Szpitala, by do-
strzec zasadnicze przes≥anki do nie-palenia wúrÛd jego kadry.
Nowotwory, choroby uk≥adu krπøenia, przewlek≥e stany zapalne
drÛg oddechowych ñ to tylko czÍúÊ wp≥ywu dymu tytoniowego na
zdrowie, widocznego na wielu oddzia≥ach. Nie ma ≥agodniejszej
wymowy podstawowego faktu medycznego: papierosy sπ jedynym
produktem powodujπcym úmierÊ oko≥o po≥owy ich d≥ugotrwa≥ych
uøytkownikÛw, tracπcych úrednio 16 lat swojego øycia. Pomimo
tak oczywistych i ìnamacalnychî dowodÛw na szkodliwoúÊ palenia
tytoniu dla zdrowia (i domowego budøetu), spora czÍúÊ Pracowni-
kÛw Szpitala pali tytoÒ. A przecieø, úwiadomoúÊ zdrowotnych
konsekwencji chorÛb odtytoniowych powinna byÊ szczegÛlnie wi-
doczna wúrÛd osÛb zwiπzanych zawodowo z opiekπ medycznπ.
Alternatywa: tytoÒ albo zdrowie, zdaje siÍ jednak w tym przypadku
schodziÊ na dalszy plan. Poniøej prezentujemy ìtytoniowy obrazî
PracownikÛw Szpitala Klinicznego Przemienienia PaÒskiego UM
w Poznaniu

Tytoniowy obraz Szpitala Przemienienia PaÒskiego

Na prze≥omie 2005 i 2006 r. przeprowadzono w Szpitalu anoni-
mowe badanie wúrÛd pracownikÛw dotyczπce palenia tytoniu.*
AnkietÍ opracowano na podstawie kwestionariusza Europejskiej
Sieci Szpitali Wolnych od Dymu Tytoniowego. Wype≥ni≥o jπ 627
PracownikÛw.**

Ponad 60% osÛb przyzna≥o, øe nie pali≥o i obecnie nie pali tytoniu.
Byli palacze stanowili 11,3% badanej grupy. Do palenia tytoniu
przyzna≥o siÍ w naszym badaniu blisko 27% PracownikÛw,
z przewagπ (co jest wynikiem struktury zatrudnienia) kobiet
(wykres 1).

NajwiÍkszy odsetek wúrÛd palaczy w szpitalu stanowi grupa
zawodowa pielÍgniarek (35% wszystkich palaczy). Ich wysoki
udzia≥ jest jednak wynikiem tego, øe stanowiπ najwiÍkszy zespÛ≥
pracujπcy w Szpitalu (wykres 2).

Juø nieco inaczej kszta≥tujπ siÍ ìliderzy paleniaî, jeúli dokona-
my analizy w odniesieniu do w≥asnej grupy zawodowej. Innymi
s≥owy moøemy uzyskaÊ w ten sposÛb odpowiedü, w jakiej grupie
zawodowej jest najwiÍcej palπcych.

Tu brylujπ pozostali pracownicy medyczni oraz pracowni-
cy dzia≥Ûw pomocniczych. Wysoki odsetek amatorÛw dobro-
wolnego ìtruciaî jest takøe widoczny wúrÛd pielÍgniarek i pra-
cownikÛw administracji. Co ciekawe, lekarze w mniejszym
zakresie przyznali siÍ do na≥ogu. Zatem jest to grupa zawodo-
wa, ktÛra w swoich szeregach ma najwiÍcej osÛb niepalπcych.

O zami≥owaniu do palenia tytoniu wúrÛd pozosta≥ych pracow-
nikÛw medycznych, personelu pomocniczego i administracji,
úwiadczy takøe doúÊ wysoki odsetek by≥ych palaczy.

Zadymiony szpital
Palenie tytoniu wúrÛd pracownikÛw Szpitala Klinicznego

Przemienienia PaÒskiego UM w Poznaniu

Wykres 1
Odsetek palπcych pracownikÛw Szpitala Klinicznego Przemienienia

PaÒskiego UM w Poznaniu

W regionie Wielkopolski papierosy pali oko≥o 32% populacji
(43% mÍøczyzn i 22% kobiet). Zatem liczba PracownikÛw uza-
leønionych od dymu tytoniowego jest nieco niøsza od úredniej dla
regionu. W przypadku mÍøczyzn odsetek osÛb niepalπcych w szpi-
talu jest jeszcze mniejszy i wynosi 17%. Znaczπco zatem odbiega
od úredniej dla regionu i Wielkopolski! ByÊ moøe tak niski odse-
tek wskazaÒ wúrÛd mÍøczyzn (g≥Ûwnie lekarzy) wynika≥ z niechÍci
do przyznania siÍ.

Wykres 2
Odsetek palaczy w szpitalu z podzia≥em na grupy zawodowe

(palπcy = 100%)

Wykres 3
Udzia≥ procentowy palaczy wúrÛd lekarzy
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Wykres 4
Udzia≥ procentowy palaczy wúrÛd pielÍgniarek

Wykres 5
Udzia≥ procentowy palaczy wúrÛd pracownikÛw administracji

Wykres 6
Udzia≥ procentowy palaczy wúrÛd innych pracownikÛw medycznych

Wykres 7
Udzia≥ procentowy palaczy wúrÛd pracownikÛw dzia≥alnoúci pomocniczej

Porzucony dymek

Z grupy palaczy wiÍkszoúÊ potwierdzi≥a, øe pali papierosy codzien-
nie (78%). åredni wiek szpitalnego na≥ogowca nie przekracza 41
lat, a ich uzaleønienie jest doúÊ silne (ponad 50% siÍga po pierw-

szego papierosa do 30 min. po obudzeniu). W ciπgu dnia przeciÍt-
ny ìszpitalnyî palacz wypala 13 papierosÛw. ChÍÊ porzucenia
palenia odrzuci≥o w sposÛb zdecydowany 17,4% pracownikÛw
Szpitala, 82,6% powiedzia≥o, øe zamierza porzuciÊ palenie, pod-
kreúlajπc w wiÍkszoúci, øe nie potrafi okreúliÊ terminu tego posta-
nowienia.

SpoúrÛd na≥ogowych palaczy szpitala 29,5% nigdy nie prÛ-
bowa≥o porzuciÊ palenia tytoniu. Raz do takiego wyzwania po-
desz≥o 20% badanych, a od 2 do 5 prÛb zerwania z na≥ogiem przy-
zna≥o siÍ ponad 40% pracownikÛw.

Palπcy úwiat

Warto porÛwnaÊ uzyskane wyniki ze úredniπ z innych krajÛw.
W szpitalach w Belgii, Francji i Hiszpanii, liczba palaczy jest po-
dobna i kszta≥tuje siÍ w granicach 30% spoúrÛd wszystkich za-
trudnionych pracownikÛw szpitali. Zdecydowanie wiÍkszy odse-
tek palπcych pracownikÛw szpitali zanotowano w Grecji, gdzie
ponad 50% przyzna≥o, øe pali papierosy, a z grupy osÛb niepalπ-
cych blisko 32% kiedyú pali≥o! Liczba palπcego personelu pomoc-
niczego w instytucjach medycznych w Hiszpanii, analogicznie do
naszego Szpitala, by≥a najwyøsza. Zasadnicza rÛønica dotyczy≥a
jednak w tym kraju personelu lekarskiego, ktÛrego odsetek osÛb
palπcych by≥ rÛwnie wysoki. Badania palenia tytoniu w szpitalach
we W≥oszech, pokaza≥y natomiast, øe w tamtejszych szpitalach aø
do 38% pielÍgniarek pali papierosy. NajwiÍcej by≥ych palaczy za-
notowano w szpitalach belgijskich. Badania Europejskiej Sieci
Szpitali Wolnych od Dymu Tytoniowego potwierdzajπ znaczπcπ
liczbÍ palaczy wúrÛd pracownikÛw szpitali, z przewagπ kobiet. Jed-
noczeúnie wskazujπ na przeciÍtne regulacje prawne i zaangaøo-
wanie w rozwiπzanie problemu palenia tytoniu wúrÛd pracowni-
kÛw szpitali.

Rafa≥ Staszewski, Szczepan Cofta

* Autorzy dziÍkujπ za pomoc w przeprowadzeniu badaÒ ankietowych stu-
dentom Zdrowia Publicznego, odbywajπcym praktyki w Szpitalu.

** W badaniu uwzglÍdniono podzia≥ kwotowy dla danych grup zawodo-
wych, uwzglÍdniajπcy strukturÍ zatrudnienia w Szpitalu (lekarze, pielÍgniarki,
inny personel medycznym, administracja, personel pomocniczy). Zatem pomi-
mo braku odpowiedzi od wszystkich pracownikÛw, moøna z duøym prawdopo-
dobieÒstwem przyjπÊ wyniki dla ca≥ej populacji Szpitala Klinicznego Przemie-
nienia PaÒskiego.

Piúmiennictwo u autorÛw

Wykres 8
Czas, w jakim palacze siÍgajπ po pierwszego papierosa (dane w %).
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I. Zg≥oszenie badania

G≥Ûwny badacz jest zobowiπzany do powiadomienia o plano-
wanym badaniu wraz z przes≥aniem w formie elektronicznej pro-
pozycji umowy z firmπ sponsorujπcπ. Prosimy o przes≥anie umo-
wy na adres: badania@sk1.am.poznan.pl.

Prosimy takøe o przekazanie informacji dotyczπcej kontaktu
do monitora badaÒ (nr telefonu i adres e-mail).

Osobami koordynujπcymi podpisywanie umÛw na badania kli-
niczne w szpitalu sπ: mgr Patrycja Rakowska (tel. wew. 91 90)
oraz dr Rafa≥ Staszewski (tel. wew. 91 21), zaú kwestiπ rozliczeÒ
zajmuje siÍ Pani mgr Agnieszka Stasik (tel. wew. 93 18)

II. Wymagane dokumenty

Poza przes≥aniem propozycji umowy, prosimy o przes≥anie
streszczenia protoko≥u badania klinicznego zawierajπcego tzw. flow
chart obrazujπcy harmonogram wizyt lub przes≥anie pe≥nego pro-
toko≥u badania. ProtokÛ≥ w wersji polskiej lub angielskiej moøna
przes≥aÊ mailem lub dostarczyÊ do sekretariatu dyrekcji. Umowa
weryfikowana jest pod kπtem prawnym, ksiÍgowym i finansowym.
Okres jej opiniowania w Szpitalu wynosiÊ moøe do 14 dni. Naleøy
jednak pamiÍtaÊ, øe w przypadku wzajemnych uzgodnieÒ z firmπ
sponsorujπcπ, czas ten moøe ulec zwiÍkszeniu. Dlatego teø, jeúli
Klinika zamierza prowadziÊ badania kliniczne, prosimy o ich zg≥o-
szenie min. miesiπc przed planowanπ datπ podpisania umowy.

III. Informacje dla monitora

Wszelkie dane niezbÍdne dla monitora badania (pe≥na nazwa,
Regon, NIP, KRS), a takøe propozycje kluczowych zapisÛw w umo-
wie, dostÍpne sπ na stronie internetowej szpitala: www.sk1.am.

poznan.pl (link: badania kliniczne). Prosimy o poinformowanie
o tym monitorÛw badaÒ. Przygotowanie przez firmy sponsorujπce
projektu umowy w oparciu o te wytyczne, znacznie skraca czas
potrzebny do podpisania umowy. W przypadku wπtpliwoúci lub
pytaÒ, prosimy o kontakt monitorÛw badaÒ z dr Rafa≥em Staszew-
ski (tel. 854 91 21, tel. kom. 504 16 16 82).

IV. Koszty

Propozycji finansowania badania oczekujemy ze strony firmy
sponsorujπcej. Koszty weryfikowane sπ przez Szpital, na podsta-
wie umowy i za≥πczonego protoko≥u badania. W przypadku bada-
nia trwajπcego powyøej 6 miesiÍcy, rozliczenia winny nastÍpo-
waÊ raz na kwarta≥ za wykonane úwiadczenia w ramach poszcze-
gÛlnych wizyt. Dodatkowo, wynagrodzenie szpitala obejmuje kosz-
ty archiwizacji, ktÛre sπ negocjowane indywidualnie z kaødπ z firm.

V. RozpoczÍcie i realizacja badania

Prosimy o poinformowanie Pani Agnieszki Stasik (Sekcja Orga-
nizacji) o rozpoczÍciu badania (zrandomizowaniu min. jednego
pacjenta). G≥Ûwny badacz jest ponadto zobowiπzany do poinfor-
mowania Sekcji Organizacji o liczbie pacjentÛw, ktÛrzy uczestni-
czπ w badaniu, najczÍúciej raz na kwarta≥ (okres ten okreúla umo-
wa) lub o liczbie pacjentÛw, ktÛrzy ukoÒczyli badanie wraz z po-
daniem nr protoko≥u badania klinicznego. W najbliøszym czasie,
w systemie informatycznym rozwaøymy moøliwoúÊ wprowadze-
nia kodÛw oznaczajπcych uczestnictwo pacjenta w badaniu kli-
nicznym.

RS

Vademecum badaÒ klinicznych
Badania kliniczne prowadzone w naszym Szpitalu sπ wyrazem wysokich kompetencji naukowych i  jakoúci us≥ug
medycznych úwiadczonych w poszczegÛlnych klinikach. W celu sprawnego zawarcia umowy na przeprowadzenie
badaÒ klinicznych Szpitalu Klinicznym Przemienienia PaÒskiego w Poznaniu prosimy o zapoznanie siÍ z poniøszymi
informacjami.

Wizyta przedstawicieli
Europejskiego Centrum
Zapobiegania i Kontroli

ChorÛb

Dnia 31 lipca w naszym szpitalu odby≥a
sie wizyta przedstawicieli Europejskiego
Centrum Zapobiegania i Kontroli ChorÛb,
ktÛrego celem by≥o zapoznanie siÍ z pro-
gram kontroli zakaøeÒ szpitalnych oraz za-
sad stosowania antybiotykÛw. W trakcie wi-
zyty Sekcja ds. Kontroli ZakaøeÒ szpital-
nych przedstawi≥a aktualne problemy epi-
demiologiczne szpitala, zagroøenia zwiπza-
ne z wystÍpowaniem szczepÛw bakteryj-
nych opornych na wiÍkszoúÊ antybiotykÛw
oraz dosz≥o do spotkania z Dyrekcjπ
szpitala.

Dr med. Tomasz Ozorowski

ZespÛ≥ do spraw Oceny PrzyjÍÊ zosta≥ po-
wo≥any Zarzπdzeniem Dyrektora z dnia
7†paüdziernika 2004 r. i†prowadzi systema-
tycznπ ocenÍ list oczekujπcych. W sk≥ad Ze-
spo≥u wchodzi: Naczelny Lekarz Szpitala dr
n. med. Szczepan Cofta, dr hab. n. med. Ry-
szard Staniszewski, PielÍgniarka Naczelna
mgr Dorota LiczbaÒska. ZespÛ≥ wspiera tak-
øe Rewident Zak≥adowy mgr Patrycja Ra-
kowska, Audytor WewnÍtrzny mgr Barbara
Stawarz, Dzia≥ Organizacji i Sprzedaøy Us≥ug
Medycznych oraz Dzia≥ Informatyki. ZespÛ≥
omawia problemy list oczekujπcych na co-
miesiÍcznych spotkaniach.

Instrukcja IN.SZ.1-1. Prowadzenie list
oczekujπcych na udzielenie úwiadczeÒ zdro-
wotnych zosta≥a wprowadzona 8 lutego
2006 r. jako dokument systemu zarzπdzania
jakoúciπ. Zgodnie z instrukcjπ listÍ moøna

prowadziÊ w wersji papierowej oraz elektro-
nicznie w programie Excel. Obecnie trwajπ
prace majπce na celu wdroøenie prowadze-
nia list oczekujπcych w programie Eskulap.
Zgodnie z harmonogramem zakoÒczπ siÍ one
w paüdzierniku b.r. Pozwoli to na pe≥niejsze
monitorowanie kolejek oczekujπcych na
przyjÍcie do naszego Szpitala. Do koÒca roku
zostanπ rÛwnieø wprowadzone listy oczeku-
jπcych we wszystkich pracowniach Szpitala.

Na stronie intranetowej Szpitala w zak≥ad-
ce Listy oczekujπcych znajdujπ siÍ WY-
TYCZNE do rozporzπdzenia w sprawie kry-
teriÛw medycznych, jakimi powinni kierowaÊ
siÍ úwiadczeniodawcy, umieszczajπc úwiad-
czeniobiorcÛw na listach oczekujπcych na
udzielenie úwiadczenia opieki zdrowotnej.

ZachÍcamy do lektury.
mgr Anna Ruszczak

Kilka s≥Ûw o Zespole do spraw Oceny PrzyjÍÊ
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NaNaNaNaNa
naszychnaszychnaszychnaszychnaszych
ścianach...ścianach...ścianach...ścianach...ścianach...
zdjęcia: Joanna Wzdjęcia: Joanna Wzdjęcia: Joanna Wzdjęcia: Joanna Wzdjęcia: Joanna Wieczorekieczorekieczorekieczorekieczorek

Pracownia Echokardiografii, aparat
Vivid i EchoPacPC (do przeglπdu, ana-
lizy i raportÛw obrazÛw ultrasonogra-
ficznych)

Respirator na Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

Pracownia USG i KT ñ Ultrasonograf
LOGIQ 7

Montaø respiratora

i dlai dlai dlai dlai dla
naszychnaszychnaszychnaszychnaszych
pacjentópacjentópacjentópacjentópacjentówwwww

Pracownia USG i KT ñ wielorzÍdowy spi-
ralny tomograf komputerowy

Obrazy Henryka Kota ñ Klinika i Oddzia≥ Hematologii i ChorÛb Rozrostowych Uk≥adu KrwiotwÛrczego

Witraøe z TaizÈ ñ Oddzia≥ Pulmonologii

Doc. B≥aszyk przedstawia zestaw elektrofizjologiczny do wykonywania inwazyjnego badania elektro-
fizjologicznego serca oraz przeprowadzania zabiegu leczniczego ñ ablacji RF. DziÍki tej aparaturze
moøliwe jest przeprowadzenie pe≥nej diagnostyki zaburzeÒ rytmu serca, a takøe wykonanie zabiegu
leczniczego ñ usuniÍcie arytmii ñ metodπ ablacji RF (wykorzystuje siÍ tu energiÍ fal radiowych ).
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Szpital Siostry Reginy

Siostra Regina ze Zgromadzenia SiÛstr Mi≥osierdzia åw. Wincentego aíPaulo przez
17 lat zwiπzana by≥a zawodowo ze Szpitalem Przemienia PaÒskiego przy ul. D≥ugiej
w Poznaniu. Od czerwca 1946 r. do 1963 r. pracowa≥a na bloku operacyjnym jako
instrumentariuszka, zaraz po ukoÒczeniu szko≥y pielÍgniarskiej. NastÍpnie, niemaløe
do niedawnych dni, by≥a zakrystiankπ w Koúciele Przemienienia PaÒskiego w kom-
pleksie naszego szpitala. Dziú przebywa w domu zakonnym w Che≥mnie. W swoich
wspomnieniach zachowa≥a zwyk≥e dni szpitala, a takøe dramatyczne chwile z PoznaÒ-
skiego Czerwca 1956...  PamiÍtamy jej ofiarnπ i s≥uøebnπ PostaÊÖ

Dr n. med. Andrzej Kompf
ñ wspomnienie

Dnia 10 lipca 2007 roku zmar≥ dr n. med. Andrzej Kompf,
wieloletni by≥y pracownik Kliniki Chirurgii OgÛlnej i NaczyÒ,
a w latach 1973-1979 by≥y Dyrektor naszego Szpitala.

W okresie pe≥nienia tej funkcji przyczyni≥ siÍ do wielu
udoskonaleÒ w naszym Szpitalu. Wybudowa≥ Klubo-kawiar-
niÍ istniejπcπ do dzisiaj, stworzy≥ IV-tπ salÍ operacyjnπ, w ktÛrej
operowane by≥y wszystkie przypadki na ostrych dyøurach,
a takøe na polecenie W≥adz Uczelni doprowadzi≥ do uøytku
Szpital przy ul. £πkowej przejÍty przez UczelniÍ po zlikwidowa-
niu w tym budynku szpitala MSW.

W dniu 19 lipca br. poøegnaliúmy Go na zawsze na cmenta-
rzu gÛrczyÒskim.

Prof. dr hab. med. Stanis≥aw Zapalski

Czerwcowe dni

PamiÍtam te dni dobrze, bo pracowa≥am juø wtedy na sali ope-
racyjnej. By≥ nastrÛj niepokoju, od rana czekaliúmy na jakieú in-
formacje. Byliúmy wtedy przygotowani ñ sala, narzÍdzia... Wie-
dzieliúmy, øe nie moøemy zdradziÊ nazwisk osÛb, ktÛre do nas przy-
wieziono: gdzie leøπ i dlaczego siÍ tu znaleüli. Specjalnie rannych
umieszczaliúmy na salach z innymi chorymi tak, by trudniej by≥o
ich odszukaÊ. A oni przychodzili i pytali. By≥y teø i osoby zmar≥e,
ktÛre przywoøono na D≥ugπ. W szpitalu panowa≥a atmosfera stra-
chu, wiele osÛb nie wiedzia≥o, co siÍ dzieje. Wtedy operowa≥ m. in.
prof. Nowicki. Do dziú noszÍ w pamiÍci starszego cz≥owieka z ran-
nego w wπtrobÍ czy mÍøczyznÍ z przestrzelonymi nogami. Wtedy
panowa≥ taki ruch w szpitalu, pracowa≥yúmy bez przerwy, nie opusz-
czajπc przez dwa dni bloku operacyjnego. Donoszono nam tylko
jedzenie, by moøna by≥o poúwiÍciÊ siÍ pracy. Potrzeby by≥y takie,
øe poza dwoma standardowymi salami operacyjnymi, musieliúmy
operowaÊ w trzeciej sali.

CodziennoúÊ

Zazwyczaj pracowa≥yúmy duøo d≥uøej. Zdarza≥o siÍ, øe po 12
godzin. Ca≥y sprzÍt musia≥yúmy sterylizowaÊ same. Kaødπ strzy-
kawkÍ trzeba by≥o p≥ukaÊ, gotowaÊ. Na sali operacyjnej dawa≥yúmy
teø ìkapanπî narkozÍ. Pacjent musia≥ byÊ znieczulony, a my musia-
≥yúmy byÊ ìtrzeüweî. To by≥a sztuka nie wdychaÊ tych oparÛw.
Mi≥o jednak wspominam te chwile. SzczegÛlnym sentymentem darzÍ
postaÊ prof. Witolda Degi, z ktÛrym pracowa≥am na poczπtku. By≥o
takie zdarzenie ñ zachorowa≥a jedna z siÛstr, ktÛra zazwyczaj asy-

stowa≥a profesorowi. Posz≥am mu powiedzieÊ, øe trzeba skreúliÊ
wszystkie dzisiejsze zabiegi, a On na to ñ niech siÍ siostra myje do
operacji! By≥am zaskoczona i zdenerwowana, bo jeszcze nigdy sama
nie asystowa≥am. Prof. Dega by≥ szlachetnym cz≥owiekiem. Rozwia≥
moje obawy i da≥ mi pierwszπ praktycznπ lekcjÍ, ktÛrπ pamiÍtam
do dziú ñ po pierwsze aseptyka! Wtedy pracowa≥y na ca≥ym bloku
operacyjnym tylko trzy siostry zakonne. Musia≥yúmy sprostaÊ
wszystkim zadaniom ñ wszystkie doby roku na okrπg≥o. Wszystko
tylko trzy osoby. Najgorsze by≥y noce. Trudne przypadki przywo-
øono do nas, bo przecieø pracowa≥y tu same s≥awy ñ poza prof.
Degπ by≥ teø prof. Drews, ktÛry dzieli≥ z nim blok operacyjny. Co
to by≥ za chirurg! Mia≥ najmniejszy rozmiar rÍkawiczek, a opero-
wa≥ tak doskonale. PamiÍtam teø prof. Zapalskiego, jaki on by≥
m≥ody jak przyszed≥ do pracy, taki ìkumpelî.... Ta codziennoúÊ
mia≥a w sobie rodzinnπ atmosferÍ, øyczliwoúÊ. Na sali operacyjnej
bywa≥o rÛønie, ale zawsze by≥ wzajemny szacunek.

PielÍgniarki w kornetach

Poza siostrami instrumentariuszkami, w szpitalu od 1946 r.,
jako pielÍgniarki pracowa≥o ok. 60 siÛstr z naszego zgromadzenia.
PrzeciÍtnie na oddzia≥ przypada≥y po dwie zakonnice ñ pielÍgniarki.
Mieliúmy takøe do pomocy personel ìcywilnyî, ktÛrego z biegiem
czasu zatrudniano coraz wiÍcej. My, siostry, dotrwa≥yúmy do
1963 r. Potem nas wyrzucono. Musia≥yúmy opuúciÊ nie tylko szpital,
ale teø dom zakonny przy D≥ugiej. Ja juø nigdy nie wrÛci≥am do
zawodu. Nie mog≥yúmy zrozumieÊ, øe religia moøe komuú prze-
szkadzaÊ w pos≥ugiwaniu chorym.

Gdy patrzÍ na te mury, to wiem, ile szpital przeszed≥. Moja prze-
≥oøona, nieoceniona siostra Maria åliwa, zawsze wspomina≥a bom-
bardowanie w czasie II wojny. Przeraøenie pacjentÛw i biegajπce
siostry, øeby ich choÊ trochÍ uspokoiÊ... Wtedy teø hitlerowcy nie
pozwolili nam pracowaÊ. Siostra åliwa, po wojnie i naszym po-
wrocie, zarzπdza≥a ca≥ym szpitalem. To by≥a mπdra osoba. Mia≥a
do pomocy tylko jednπ siostrÍ: Bronis≥awÍ.

ChoÊ by≥o tyle pracy i poúwiÍcenia, to z duøym sentymentem
wspominam tamte chwile. Lekarze byli dla nas bardzo mili, a my
w kaødej chwili gotowe by≥yúmy s≥uøyÊ im pomocπ. By≥o tak ro-
dzinnie. Z czystym sumieniem mogÍ powiedzieÊ, øe w ìPrzemie-
nieniuî øycia nie przespa≥am!

Pyta≥ i wys≥ucha≥: Szczepan Cofta
Opracowa≥: Rafa≥ Staszewski

Jedna z siÛstr Zgromadzenia
SiÛstr Mi≥osierdzia úw. Wincen-
tego aíPaulo w okresie przed-
wojennym.        Fot. Archiwum
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Publiczne pieniπdze

Szpital, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zak≥adach opieki zdrowotnej (wielokrotnie nowelizowanej)
naleøy do jednostek sektora finansÛw publicznych. Ustawa z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych zobowiπzuje te jed-
nostki do zawierania umÛw na dostawy, us≥ugi lub roboty budow-
lane. MÛwiπc inaczej, szpital nie moøe wydawaÊ úrodkÛw pu-
blicznych, ktÛre ma do dyspozycji w danym roku budøetowym
w sposÛb inny niø pozwalajπ na to przepisy ustaw wymienio-
nych powyøej.

Prawne dylematy

Obowiπzujπce Prawo zamÛwieÒ publicznych budzi≥o wπtpli-
woúci interpretacyjne zarÛwno wúrÛd zamawiajπcych, jak i wyko-
nawcÛw. Procedury postÍpowaÒ o udzielenie zamÛwienia by≥y
nadal bardzo sformalizowane i za d≥ugie. CzÍsto uniemoøliwia≥y
wykorzystanie przyznanych úrodkÛw z funduszy strukturalnych,
a w przypadku szpitali úrodkÛw finansowych przyznawanych przez
Ministra Zdrowia na realizacje programÛw zdrowotnych lub dotacji
budøetowych na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury
i sprzÍtu medycznego. Sztywne przepisy nie pozwala≥y na reali-
zacjÍ dostaw, us≥ug lub robÛt budowlanych w krÛtkim terminie.
Zbyt d≥ugie terminy na sk≥adanie ofert oraz okreúlone w ustawie
úrodki ochrony prawnej w postÍpowaniach powyøej 60 000 euro,
stanowi≥y zagroøenie dla szpitala w postaci utraty niewykorzysta-
nych w danym roku budøetowym przyznanych úrodkÛw finanso-
wych. Problem pojawia≥ siÍ takøe przy pilnych, dodatkowych za-
kupach np. lekÛw, ktÛrych nie moøna by≥o zaplanowaÊ, a wartoúÊ
szacunkowa wynosi≥a powyøej 60 000 lub 137 000 euro. Pe≥na pro-
cedura przetargowa przy wartoúci rÛwnej lub powyøej 137 000 euro
trwa≥a nieraz d≥uøej niø trzy miesiπce.

Nowa nowelizacja

Od 11 czerwca 2007r. obowiπzuje kolejna nowelizacja ustawy.
Celem tej nowelizacji by≥o dalsze uproszczenie i przyspieszenie
procedury prowadzonych postÍpowaÒ o udzielenie zamÛwienia.

Do najwaøniejszych zmian, o ktÛrych wiedzieÊ powinni Pra-
cownicy Szpitala uczestniczπcy w procesie realizacji zamÛwienia
naleøπ:
ñ podniesienie progÛw kwotowych,
ñ zmiana sposobu zamieszczania og≥oszeÒ w biuletynie ZamÛ-

wieÒ Publicznych,
ñ skrÛcenie terminÛw sk≥adania ofert,
ñ zmiana úrodkÛw ochrony prawnej przy postÍpowaniach poni-

øej progÛw unijnych, czyli tzw. procedurach uproszczonych,
ñ powo≥anie do øycia Krajowej Izby Odwo≥awczej.

PieniÍøne progi

Znowelizowana ustawa podnios≥a podstawowy prÛg kwotowy
od ktÛrego powstaje obowiπzek jej stosowania, czyli z 6 000 euro
do 14 000 euro, co stanowi 61 418,00 z≥ netto. Istnieje obowiπzek
obliczania wartoúci zgodnie z kursem euro podanym w rozporzπ-
dzeniu Prezesa RM z dnia 22 maja 2006 r., ktÛry jest sta≥y i wynosi

4,3870 z≥. Wydatki do 14 000 euro nie podlegajπ kontroli Komisji
Europejskiej. Podniesienie tego progu jest korzystne zarÛwno dla
zamawiajπcych jak i dla wykonawcÛw. Zamawiajπcy, ktÛrym jest
rÛwnieø Szpital bez wszczynania procedury o udzielenie zamÛ-
wienia, opartej na przepisach ustawy moøe szybko zrealizowaÊ
kaødπ dostawÍ, us≥ugÍ czy robotÍ budowlanπ. Przy wyborze wy-
konawcy dla zamÛwienia o wartoúci do 14 000 euro, naleøy kiero-
waÊ zasadπ oszczÍdnoúci oraz celowoúci i dokonaÊ wyboru najko-
rzystniejszego dla szpitala.

Konsekwencjπ podniesienia najniøszego progu jest rÛwnieø pod-
niesienie progu tzw. procedury uproszczonej z 60 000 euro do pro-
gÛw unijnych. W przypadku dostaw i us≥ug realizowanych przez
samodzielne publiczne szpitale kwota ta wynosi 137 000 euro, a dla
robÛt budowlanych 5 278 000 euro. W tym przedziale progowym
zamawiajπcy samodzielnie z pominiÍciem Prezesa UZP zamiesz-
cza wszystkie og≥oszenia w elektronicznym Biuletynie ZamÛwieÒ
Publicznych, udostÍpnionym na stronach portalu internetowego
UrzÍdu ZamÛwieÒ Publicznych. Od tej daty liczy siÍ termin sk≥a-
dania wnioskÛw o dopuszczenie do udzia≥u w postÍpowaniu lub
sk≥adania ofert.

Drogocenny czas

W postÍpowaniach o wartoúci rÛwnej lub powyøej progÛw unij-
nych sposÛb zamieszczania og≥oszeÒ w Dzienniku UrzÍdowym
Unii Europejskiej pozosta≥ bez zmian. Og≥oszenia przekazywane
sπ UrzÍdowi Oficjalnych Publikacji WspÛlnot Europejskich, zgod-
nie z wzorami okreúlonymi w rozporzπdzeniu Komisji (WE). Spe-
cyfikacjÍ istotnych warunkÛw zamÛwienia zamieszcza siÍ na stro-
nie internetowej w dniu opublikowania w Dzienniku UrzÍdowym
UE og≥oszenia o zamÛwieniu. Zniesiono natomiast dotychczaso-
wy obowiπzek przekazywania UOPWE wstÍpnego og≥oszenia in-
formacyjnego o planowanych w terminie nastÍpnych 12 miesiÍcy
zamÛwieniach. Nie przekazanie takiego og≥oszenia nie pozwala
z kolei na dodatkowe skrÛcenie terminu sk≥adania ofert, z ktÛrego
szpital czÍsto korzysta, szczegÛlnie w przetargach nieograniczo-
nych na dostawÍ lekÛw oraz wyrobÛw medycznych.

Korzystnπ zmianπ dla zamawiajπcego jest zniesienie progu do
60 000 euro i rozszerzenie minimalnego terminu na sk≥adanie
wnioskÛw lub ofert w postÍpowaniach o wartoúci szacunkowej do
progÛw unijnych. W przypadku przetargu nieograniczonego, z ktÛ-
rego Szpital korzysta najczÍúciej, termin sk≥adania ofert na dosta-
wÍ lub us≥ugÍ skrÛcono z 15 dni do 7 od dnia zamieszczenia og≥o-
szenia o zamÛwieniu w BZP, natomiast dla robÛt budowlanych
wprowadzono rÛwnieø jeden termin, ktÛry wynosi 20 dni. Dla
postÍpowaÒ o wartoúci rÛwnej lub powyøej progÛw unijnych ter-
min sk≥adania ofert na dostawy, us≥ugi i roboty budowlane wynosi
40 dni od dnia przekazania og≥oszenia o zamÛwieniu UrzÍdowi
Oficjalnych WspÛlnot Europejskich, drogπ elektronicznπ. Termin
ten moøe zostaÊ skrÛcony do 29 dni, jeøeli informacja o zamÛwie-
niu zosta≥a zamieszczona przez zamawiajπcego we wstÍpnym og≥o-
szeniu informacyjnym.

Nowelizacja wprowadzi≥a rÛwnieø inne zmiany, ktÛre z uwagi
na ich szczegÛ≥owy charakter nie zosta≥y przedstawione.

Graøyna Kowalska

ZamÛwienia publiczne w szpitalu klinicznym
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REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY TYTU£”W I SKRACANIA TEKST”W

Urodzi≥ siÍ 9 czerwca 1945 r w Czeladzi.
Tam teø chodzi≥ do szko≥y podstawowej a po-
tem uczy≥ siÍ w Liceum OgÛlnokszta≥cπcym
w BÍdzinie gdzie uzyska≥ úwiadectwo doj-
rza≥oúci.

W latach 1963-1968 studiowa≥ medycy-
nÍ na Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej w Poznaniu, a po uzyskaniu dyplo-
mu lekarza rozpoczπ≥ pracÍ w Ûwczesnej
I Klinice Chirurgicznej mieszczπcej siÍ w
naszym Szpitalu. Na Jego decyzjÍ, aby zostaÊ
chirurgiem niewπtpliwie mia≥ wp≥yw Jego
Ojciec lekarz-chirurg, bowiem spoúrÛd 4
synÛw trzech (w tym Witold) zosta≥o chirur-
gami, a jeden anestezjologiem.

Dr Podstawski jako m≥ody zdolny i pra-
cowity lekarz szybko zdobywa≥ kolejne
szczeble awansu zawodowego i naukowego.

W 1972 r. uzyska≥ pierwszy a w 1976 r. dru-
gi stopieÒ specjalizacji z chirurgii ogÛlnej.

Po utworzeniu w 1970 r. Instytutu Chi-
rurgii i podziale I Kliniki Chirurgicznej pra-
cowa≥ do 1979 r. w Klinice Chirurgii Urazo-
wej, ktÛrπ kierowa≥ doc. JÛzef Ko≥odziej. Pod
jego kierunkiem w 1979 r. uzyska≥ stopieÒ
naukowy doktora nauk medycznych na pod-
stawie pracy ìWyniki doraünego i odroczo-
nego zespolenia z≥amania trzonu koúci d≥u-
giej koÒczyny dolnejî.

W latach 1979-1981 wyjecha≥ do pracy
jako z-ca ordynatora oddzia≥u chirurgiczne-
go w Tobruku (Libia).
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Po powrocie przeniÛs≥ siÍ do pracy w Kli-
nice Chirurgii OgÛlnej i NaczyÒ, w ktÛrej
pracowa≥ do koÒca swojego øycia, ostatnio
na etacie starszego wyk≥adowcy.

Dr n. med. Witold Podstawski by≥ wspania-
≥ym, pe≥nym optymizmu, lubianym przez cho-
rych i wspÛ≥pracownikÛw chirurgiem i nau-
czycielem akademickim. Z jego doúwiadcze-
nia korzystali m≥odzi lekarze rozpoczynajπcy
pracÍ w Klinice. Uczy≥ ich podstaw wykony-
wania rÛønych operacji. By≥ teø doskona≥ym
organizatorem zajÍÊ klinicznych i dydaktycz-
nych. Przez wiele lat pe≥ni≥ funkcjÍ mojego
zastÍpcy do spraw dydaktycznych, by≥ kierow-
nikiem bloku operacyjnego a takøe kierowa≥
jednym z oddzia≥Ûw Kliniki.

Opublikowa≥ 39 prac naukowych i piÍÊ
rozdzia≥Ûw do podrÍcznikÛw chirurgii. Stop-
niowo pogarszajπcy siÍ stan jego zdrowia za-
hamowa≥ jego dalszπ karierÍ naukowπ.

By≥ teø doskona≥ym organizatorem øycia
towarzyskiego. W latach istnienia Instytutu
Chirurgii organizowa≥ corocznie wspania≥e
bale dla pracownikÛw Klinik Chirurgicznych
wchodzπcych w sk≥ad Instytutu. W ostatnich
latach w piÍkne wiosenne dni organizowa≥
dla pracownikÛw Kliniki i Szpitala imprezy
towarzyskie na swojej letniej posiad≥oúci w
Mieczewie ko≥o KÛrnika nazywajπc je spo-
tkaniami integrujπcymi pracownikÛw Szpi-
tala. Na pewno spotkaÒ tych bÍdzie nam bra-
kowa≥o.

Ostatnie dwa lata podziwialiúmy jak nie
narzekajπc na los z uporem walczy≥ o øycie
nie przestajπc pracowaÊ prawie do ostatnich
chwil swojego øycia.

W dniu 25 kwietnia 2007 r poøegna≥o Go
na zawsze na cmentarzu junikowskim licz-
ne grono pracownikÛw Uczelni, Szpitala,
przyjaciÛ≥ i chorych.

Dziú, kiedy nie ma Go juø wúrÛd nas po-
zostaje nadal w naszej wdziÍcznej pamiÍci
jako wspania≥y lekarz-chirurg, wyprÛbowa-
ny kolega i przyjaciel a zw≥aszcza jako do-
bry cz≥owiek.

Prof. dr hab.med. Stanis≥aw Zapalski

dr n. med. Witold Podstawski
ñ wspomnienia
Dnia 18 kwietnia 2007 r zmar≥ Dr n.med. Witold Podstawski wieloletni pracownik Kli-
niki Chirurgii OgÛlnej i NaczyÒ naszego Szpitala Klinicznego Przemienienia PaÒskiego.

Dr Witold Podstawski w swojej letniej posiad≥oúci
w Mieczewie Fot. Archiwum

Kilka s≥Ûw o zarzπdzeniach

W okresie od maja 2007r. do sierpnia 2007 r.
wesz≥y w øycie nastÍpujπce Zarzπdzenia We-
wnÍtrzne Dyrektora:

ï Zarzπdzenie Nr 62/07 w sprawie wprowa-
dzenia Regulaminu prowadzenia audytu we-
wnÍtrznego oraz Kodeksu etyki Audytora We-
wnÍtrznego,
ï Zarzπdzenie nr 71/07 w sprawie pobiera-
nia op≥at za przechowywanie zw≥ok w kostni-
cy szpitalnej,
ï Zarzπdzenie Nr 76/07 w sprawie zasad
przydzielania i uøytkowania s≥uøbowych te-
lefonÛw komÛrkowych w Szpitalu,
ï Zarzπdzenie Nr 88/07 w sprawie przeka-
zania kluczy do wszystkich pomieszczeÒ szpi-
talnych Kierownikowi Administracji.

Prace prowadzone przez
dzia≥ techniczny ñ sierpieÒ 2007

ZakoÒczy≥y siÍ prace remontowe ≥azien-
ki w aptece szpitalnej. Wykonano ogrodze-
nie agregatu wody lodowej.

W ramach prac konserwacyjno-odúwie-
øajπcych zakoÒczono malowanie korytarza
na I p., wymalowano pomieszczenie socjal-
ne dzia≥u s≥uøb pracowniczych, rozpoczÍ-
to malowanie pomieszczeÒ Farmakologii
Klinicznej oraz wymalowano czÍúÊ po-
mieszczeÒ laboratorium przy ul. £πkowej.
Trwajπ pomiary elektryczne instalacji we-
wnÍtrznej w obiektach szpitalnych.

ZakoÒczono przeglπdy konserwacyjne
trafostacji przy ul. D≥ugiej i Szamarzew-
skiego.
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ZbiÛrki publiczne
Polskiego Towarzystwa

Opieki Paliatywnej
Oddzia≥ w Poznaniu

Zarzπd Polskiego Towarzystwa Opieki
Paliatywnej Oddzia≥ w Poznaniu zawiada-
mia, ze podczas zbiÛrek publicznych prze-
prowadzonych w okresie od 1 marca 2006 r.
do 28 lutego 2007r. zebrano 16.325,75 z≥.

Ca≥a kwota zosta≥a przeznaczona na
cele statutowe, w tym przede wszystkim
na dofinansowanie dzia≥alnoúci Hospicjum
Palium.

Ma≥gorzata Makowska ñ Skarbnik


