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Szpitalne
kalendarium
 27 kwietnia odby³o siê spotkanie
Zespo³u ds. dokumentacji medycznej,
podczas którego przedstawiono zestawienie bie¿¹cego stanu realizacji kontroli dokumentacji medycznej oraz
omówiono wyniki przeprowadzonych
kontroli.
 W tym samym dniu Zespó³ ds. oceny
przyjêæ omówi³ przegl¹d przyjêæ z lutego i marca przygotowany przez Biuro
Ruchu Chorych przy ul. £¹kowej.
 29 kwietnia odby³o siê spotkanie
Sekcji ds. Zaka¿eñ Szpitalnych.
 W dniu 10 maja odby³a siê Rada
Medyczna w g³ównej mierze powiêcona dyskusji na temat bie¿¹cych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i wykonañ ponadlimitowych oraz
pokontrolnych zaleceñ Pañstwowej
Inspekcji Pracy.
 W dniu 19 maja Dyrekcja Szpitala
z Mari¹ Przyby³ oraz Ann¹ Ruszczak
w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii odbyli spotkanie
z Kierownikiem Dzia³u Informatyki,
dotycz¹ce omówienia problemów napotkanych przy wymianie serwera.
Dzielone dowiadczenia bêd¹ mia³y
kluczowe znaczenie przy wdra¿aniu
nowych rozwi¹zañ i modu³ów do systemu Eskulap w naszym Szpitalu.
 W budynku szpitalnym przy ul.
Szamarzewskiego 19 maja (Oddzia³
Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej) odby³y siê warsztaty dotycz¹ce
funkcjonowania systemu Eskulap. Pod-
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ato to pora roku, która ka¿demu
z nas kojarzy siê przede wszystkim
z wakacjami, urlopem czy zas³u¿onym
odpoczynkiem, który jednak nie zawsze
musi oznaczaæ le¿enie na pla¿y. Od kilku lat coraz wiêcej osób stawia na aktywny wypoczynek. Zdrowy sposób
spêdzania wolnego czasu jest coraz czêciej preferowany przez Pracowników
Szpitala. Popularne staj¹ siê wakacje
po³¹czone z kursem nurkowania czy
windsurfingu, podczas których mo¿na
nie tylko odpocz¹æ, ale tak¿e dowiadczyæ nowych prze¿yæ.
Na pocz¹tku dominuje ekscytacja zdobywcy-odkrywcy Nowego wiata, nowej,
niepowtarzalnej przygody. Po zanurzeniu
Stary wiat przestaje istnieæ. Cisza, spokój
i wszechobecne piêkno s¹ niezwyk³e  mówi
dr Piotr Kleina-Schmidt, który stawia na
nurkowanie. Aktywna forma spêdzania
urlopu nie zawsze musi byæ bardzo
kosztowna. Licz¹ siê dobre chêci i kreatywnoæ. Turystyka rowerowa, czy
pod¹¿anie górskimi szlakami nie wymaga du¿ych nak³adów, a zorganizowanie
takiej wyprawy i wspólne wêdrówki z
przyjació³mi z pewnoci¹ dostarcz¹ wielu niezapomnianych wspomnieñ.
Moj¹ przygodê z jazd¹ na rowerze zawdziêczam mê¿owi, który zarazi³ mnie t¹
pasj¹. Jest to znakomity sposób na utrzymanie dobrej kondycji i figury. Kiedy pada

czas spotkania wnikliwie omówiono
problemy u¿ytkowników systemu oraz
przedyskutowano optymalne rozwi¹zania. Uwypuklono równie¿ koniecznoæ
cis³ej wspó³pracy pracowników Dzia³u
Informatyki, Sekcji Organizacji i komórek szpitalnych w celu optymalnego
wykorzystania systemu Eskulap.
 W dniu 19 maja odby³o siê kolejne
spotkanie Zespo³u ds. chemioterapii
niestandardowych, podczas którego
zosta³y omówione bie¿¹ce wnioski.
Mgr Martyna Skrzypiñska z Dzia³u
Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych omówi³a sytuacjê pacjentów,
których wnioski na leczenie zosta³y
zatwierdzone na poprzednim spotkaniu. W zebraniu uczestniczy³a
równie¿ dr hab. Maria Litwiniuk, która
od 25 kwietnia pe³ni funkcjê Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii.
 22 maja odby³a siê Bia³a Sobota
Szpital Przemienienia Pañskiego Miastu
w ramach Dni Rynku Bernardyñskiego.
Z badañ i porad lekarzy specjalistów
skorzysta³o wielu poznaniaków.
 24 maja prof. Jacek £uczak wraz
z Dyrekcj¹ Szpitala odby³ wizytê u JM

Na ok³adce wypoczywaj¹cy pracownicy naszego
Szpitala  ró¿norodnoæ form spêdzania wolnego
czasu imponuj¹ca...!!

ciep³y, letni deszcz i pachnie las, to taka
jazda jest podwójnie przyjemna  zaznacza
Hanna Jankowiak.
Warto podkreliæ, ¿e aby aktywnie
wypoczywaæ nie trzeba daleko podró¿owaæ, w Polsce jest bowiem wiele atrakcyjnych miejsc, które sprzyjaj¹ uprawianiu sportów. Aktywnoæ wspiera tak¿e
nasz¹ pracê m.in. poprzez przys³owiowe
na³adowanie akumulatorów. Wie o tym
Marzena Nowik, która spêdza wolny
czas wspólnie z rodzin¹ nad wod¹,
w formie wypadów na kajaki lub rower
wodny. Jest to dla mnie oderwaniem siê od
codziennoci. Z takich wyjazdów wracam
zawsze pe³na energii i mogê znów przezwyciê¿aæ codzienne trudnoci  zaznacza Pani
Marzena. Zarówno mi³onicy sp³ywów
kajakowych, ¿eglarstwa, jak i wspinaczki ska³kowej, znajd¹ tereny, które sprzyjaj¹ tym dyscyplinom. Przyznaje to Ewa
Flidzikowska - wyjazd na kajaki daje mo¿liwoæ obcowania z natur¹, sp³yw rzek¹
Draw¹ umo¿liwia wejcie na teren piêknego
Drawieñskiego Parku Krajobrazowego.
O tym, ¿e aktywna forma wypoczynku jest bardzo popularna wród pracowników Naszego Szpitala mo¿na siê przekonaæ zerkaj¹c na ok³adkê Nowin Szpitalnych. Ró¿norodnoæ form spêdzania
wolnego czasu wród pracowników jest
imponuj¹ca!
Katarzyna Lena

Rektora Jacka Wysockiego dotycz¹c¹
projektu rozbudowy Hospicjum Palium.
 Kwestiê ¿ywienia pozajelitowego
Dyrektorzy wraz z zespo³em w sk³adzie: dr Hanna Jankowiak-Gracz,
dr Katarzyna Karwowska, mgr Dorota
Liczbañska, mgr Krystyna Pi¹tkowska,
mgr Arkadiusz Stasiak, poruszyli na
zebraniu 26 maja.
 27 maja Dyrektor Szczepan Cofta
goci³ w Instytucie Roberta Kocha
w Berlinie w ramach wspó³pracy polsko-niemieckiej. Okazj¹ by³y obchody
setnej rocznicy mierci twórcy wspó³czesnej bakteriologii.
 W dniu 28 maja zosta³o przeprowadzone æwiczenie epizodyczno-zgrywaj¹ce na temat: Ewakuacja pacjentów
i personelu szpitala w przypadku powstania zagro¿enia dla kadr Szpitala
i Uniwersytetu Medycznego oraz cz³onków formacji obrony cywilnej. Zajêcia
odby³y siê w sali wyk³adowej im. Wincentego Jezierskiego (czêæ teoretyczna)
oraz w rejonie Oddzia³u Kardiologii
(czêæ praktyczna z pokazem ewakuacji). Æwiczenia przeprowadzi³ mgr in¿.
(dokoñczenie na str. 10)
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Chaos

kontrolowany

Na pierwszy rzut oka, w obiekcie przy ul. Szamarzewskiego, trudno się zoriento−
wać gdzie kończy się jedna, a zaczyna kolejna budowa. W rzeczywistości jest
ich aż 4, co wskazuje na skalę rozwoju inwestycyjnego Szpitala.

M

amy to szczêcie (choæ obiektywnie nale¿y wskazaæ, ¿e jest to rezultat skutecznoci Szpitala!), ¿e wiêkszoæ inwestycji jest finansowana ze
rodków zewnêtrznych. Najwa¿niejsza
jest budowa nowego skrzyd³a obiektu
Szpitala dla potrzeb oddzia³ów onkologicznych, których przeniesienie z ul.
£¹kowej jest planowane w 2011 r. Choæ
nieco ¿al urokliwych przestrzeni zabytkowego obiektu Sióstr El¿bietanek, to w
nowym obiekcie pacjenci odczuj¹ zdecydowanie wiêkszy komfort. Przede
wszystkim jednak tworzymy nowoczesne zaplecze bloku operacyjnego, którego w takim zakresie nie uda³oby siê
zrealizowaæ w murach obiektu przy ul.
£¹kowej.
Tak¿e z zewnêtrznych rodków, tym
razem Unii Europejskiej, finansowana

jest rozbudowa Dzia³u Radiologii Klinicznej, której efekty widaæ ka¿dego
dnia. Niebawem rozpocznie siê kolejna
inwestycja  budowa poradni przyszpitalnych, która jako jedyna jest w ca³oci
finansowana ze rodków w³asnych. To
niezbêdny fragment rozwoju obiektu
przy ul. Szamarzewskiego, scalaj¹cy
lecznictwo szpitalne ze wiadczeniami
ambulatoryjnymi. Powstaje w ten
sposób du¿y, akademicki szpital onkologiczny o szerokim profilu dzia³alnoci.
Zwieñczeniem prac bêdzie termomodernizacja istniej¹cych ju¿ budynków, a ca³oæ Szpitala otrzyma wspó³brzmi¹c¹ ze sob¹ kolorystykê. Pozyskane rodki na ten cel, poza ociepleniem budynku, umo¿liwi¹ tak¿e wymianê czêci okien tak, by racjonalniej

mo¿na by³o gospodarowaæ zasobami
ciep³a.
Dzi trudno przecisn¹æ siê przez
plac budowy przy ul. Szamarzewskiego, ale chaos jest tu tylko pozorny. Ka¿da z inwestycji ma cile zaplanowany
przebieg tak, by finalnie wspólnie tworzy³y now¹ jakoæ lecznictwa onkologicznego. Choæ budowa mo¿e przysparzaæ naszym Pacjentom i Pracownikom
szereg niedogodnoci, to trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e tworzymy przestrzeñ dobra wspólnego. Nowy obiekt Szpitala
przy ul. Szamarzewskiego to nowe
mo¿liwoci opieki medycznej, edukacji
i badañ.
Jan Talaga
Dyrektor Naczelny Szpitala
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Hospital

management 2010

Choć zazwyczaj odżegnuję się od obcojęzycznych określeń, to tym razem przywołuję
w tytule właśnie takie, które było hasłem wywoławczym czerwcowego spotkania
dyrektorów polskich szpitali klinicznych w Warszawie. Oddaje ono bowiem wyraziste
nowoczesne tendencje w zarządzaniu, które nie mogą wymknąć się komentowaniu.

M

edyka trafiaj¹cego do grona menad¿erów szpitali porazi zapewne w pierwszym odruchu terminologia
dominuj¹ca podczas tego typu spotkañ:
zarz¹dzanie strategiczne, bud¿etowanie,
contolling, mylenie procesowe, benchmarking finansowy, outsourcing, lekarz produktywny (i analogicznie: nieproduktywny),
zasoby ludzkie, audit, najwy¿sze kierownictwo, e-rozwi¹zania, szpitalne sieci operatorskie. Choæ to oczywicie podstawowe
terminy stosowane we wspó³czesnym

zarz¹dzaniu, powstaje jednak pewien
odruch obronny przed termionologi¹
takiego nieoswojonego wiata. Tak jakby brakowa³o wiary w proste s³owa.
Ta rezerwa nie upowa¿nia jednak do
rezygnacji z analizy perspektyw tego,
co dzieje siê w szpitalnictwie naszego
kraju. Dzieje siê du¿o, chocia¿by ze
wzglêdu na faktycznie dokonane ju¿
przekszta³cenia oraz przygotowywane
nastêpne  du¿ej czêci szpitali  zazwyczaj samorz¹dowych  w spó³ki,

które wymuszaj¹ nieco inny sposób
dzia³ania. A ponadto tak wyraziste s¹
próby wtargniêcia na polski rynek kilku
du¿ych wiatowych sieci szpitalnych,
które oczekuj¹ spodziewanej w kraju
liberalizacji us³ug medycznych. Tak
wiêc wyczuwa siê oczekiwanie na pewien skok (na kasê ?!).
Ponadto bardzo silnie wyczuwalna
jest ewolucja (i zarazem emancypacja)
wielu zawodów medycznych, która
(dokoñczenie na str. 5)
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szpital w liczbach

Kardiologia w latach 2006−2009
Ilość chorych leczonych na Oddziałach Kardiologii w latach 2006−2009
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Oddział Kardiologii F

Oddział Kardiologii G

Udział pacjentów oddziałów kardiologicznych w liczbie
leczonych ogółem w Szpitalu w latach 2006−2009

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie
kardiologii w latach 2006−2009 – Poradnia Kardiologiczna

Liczba zabiegów w Pracowni Hemodynamiki
(koronarografia i koronaroplastyka) w latach 2007−2009

Wartość umów z NFZ na leczenie w zakresie kardiologii w
latach 2006−2009 – Oddział Kardiologii F i G

Udział procentowy wartości wykonywanych świadczeń
w pracowniach kardiologicznych w roku 2009

Wartość wykonanych świadczeń w Pracowniach
w latach 2006−2009

W kolejnym numerze zostanie przedstawiona szczegó³owa analiza dzia³alnoci Oddzia³u Hematologii i Chorób Rozrostowych
Uk³adu Krwiotwórczego z Pododdzia³em Transplantacji.
Krystyna Pi¹tkowska, Martyna Skrzypiñska
Dzia³ Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych
nowiny szpitalne

Radiologia

w tempie

inwestycje

Z dnia na dzień rosną mury nowego Działu Radiologii Klinicznej w obiekcie przy ul. Szamarzewskiego 82/84.

J

est to jeden z etapów projektu wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach programu Infrastruktura i rodowisko pt. Wzrost jakoci
i dostêpnoci diagnostyki obrazowej w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pañskiego
UM w Poznaniu poprzez rozbudowê i zakup wyposa¿enia. Przypomnijmy  wartoæ ca³ego projektu to 9 998 000 z³,
z czego 85% stanowi¹ rodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, za 15% zapewnia Ministerstwo
Zdrowia. Po rozbudowie Szpital dysponowaæ bêdzie pomieszczeniami, które

umo¿liwi¹ realizacjê kompleksowej,
scentralizowanej onkologicznej diagnostyki obrazowej. Rozbudowa Dzia³u
Radiologii Klinicznej spowoduje dostosowanie siê do wymagañ stawianych
przez Ministra Zdrowia, a zakup nowego sprzêtu polepszy mo¿liwoci diagnostyczne. W ramach projektu, poza
rozbudow¹, zaplanowano tak¿e zakup
nowoczesnego 64-rzêdowego tomografu komputerowego, aparatów USG oraz
ucyfrowienie sprzêtu (RTG oraz mammograf). Dotychczas, zgodnie z harmonogramem prowadzone s¹ prace obej-

muj¹ce budowê nowej czêci, a niebawem rozpocznie siê adaptacja pomieszczeñ dotychczasowej Pracowni RTG.
Nowa czêæ obiektu obejmowaæ bêdzie piwnice oraz dwie kondygnacje
naziemne, a trakt komunikacyjny
z obecnym budynkiem zaplanowano na
poziomie parteru. £¹czna powierzchnia
nowego Dzia³u Radiologii Klinicznej,
po rozbudowie i modernizacji istniej¹cych pomieszczeñ wyniesie 869,35 m2.
RS

Fot. Archiwum

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA
(dokoñczenie ze str. 3)

mo¿e mocno zmodyfikowaæ tradycyjnie
przyjêt¹ harmoniê i zale¿noci. Czy
wyczuwamy ju¿ to na co dzieñ w gronach lekarskich czy pielêgniarskich? Im
wiêksze bêd¹ p³ynê³y ku dzia³alnoci
medycznej kwoty, tym wiêkszy bêdzie
ogl¹d i wp³yw czynników, i ekonomicznych, i administracyjnych.
Chyba nie do koñca w szpitalach
klinicznych zdajemy ju¿ sobie sprawê,
¿e formu³a naszego funkcjonowania
wymaga odwa¿nego i w sposób wiat³y
przewiduj¹cego przysz³oæ przemode-

lowania. Choæ sytuacja poznañskich
szpitali klinicznych na tle kraju wydaje
siê byæ wyj¹tkowo korzystna, to jednak
ogólny rys problemu wzbudza lêk
i grobê prowokowania krzywdz¹cych
gestów wobec szpitali klinicznych
w przysz³oci.
Choæ od¿egnujê siê od wspó³czesnej
zarz¹dczej nowomowy, to jednak wiem,
¿e nie unikniemy coraz bardziej wyrazistego przesuwania siê ku orbitom bli¿szym specyfice funkcjonowania sprawnych ekonomicznie i restrykcyjnych
prawnie przedsiêbiorstw. Pozostaje
pytanie, w jaki sposób pogodziæ trady-

cyjne wartoci (i proste s³owa) z wyzwaniami wspó³czesnego hospital management.
Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala
P.S. Na marginesie trzeba jeszcze wspomnieæ, ¿e warto jednak przyswoiæ sobie
na przyk³ad, czym jest tzw. benchmarking finansowy, gdy¿ porównywanie
siebie z innymi w kontekcie efektywnoci dzia³ania wydaje siê byæ wa¿nym
elementem oceny i mo¿e okreliæ nasze
rokowanie.
nowiny szpitalne
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Hospicjum

Poza
marginesem
Jak powsta³a myl o utworzeniu hospicjum?
By³o kilka takich momentów, które naprowadzi³y moje myli w tym kierunku.
Jednym z nich by³o na pewno spotkanie
z Antonin¹ Mazur, krewn¹ ks. Zbigniewa Pawlaka, proboszcza Kocio³a w Kicinie, moj¹ pierwsz¹ pacjentk¹ z rozsian¹ chorob¹ nowotworow¹, która wybra³a mnie na swojego lekarza i powiernika. Z powodu dolegliwoci sercowych
leczy³a siê u mnie jako kardiologa Spó³dzielni Lekarskiej. W wizytach towarzyszy³a Jej zawsze troskliwa córka Ewa.
Kiedy czu³a siê znacznie gorzej i nasili³y
siê bóle zacz¹³em doje¿d¿aæ do niej do
Kicina. Tam na plebanii spotyka³em siê
z ks. Zbigniewem Pawlakiem, który
póniej przez wiele lat by³ kapelanem
hospicyjnym naszego zespo³u opieki
paliatywnej pomagaj¹c wielu chorym,
bêd¹c równoczenie niezrównanym
nauczycielem akademickim przez 20 lat
ucz¹c o bólu duchowym. Pani Antoni-
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Fot. Archiwum

Z profesorem Jackiem Łuczakiem, Ordynatorem
Oddziału Medycyny Paliatywnej Hospicjum
Palium o rozwoju idei hospicyjnej
rozmawia Monika Dziamska
na trafi³a w koñcu na kardiologiê przy
ul. D³ugiej  gdzie narastaj¹ce bóle w
klatce piersiowej leczono wlewem do¿ylnym z nitrogliceryny, podczas gdy ich
przyczyn¹ by³y (nierozpoznane tak¿e
przeze mnie) przerzuty raka gruczo³u
piersiowego do ¿eber i krêgos³upa. Zasugerowa³a wtedy, abym spotka³ siê z ks.
prof. W³odzimierzem Sedlakiem, który ma
wiedzê o dzia³aniu krzemu, pierwiastku
mog¹cym pomóc chorym na raka.
Zaprzyjani³em siê z chor¹. W naszych spotkaniach bardzo wyranie
przebija³a siê potrzeba mówienia
o umieraj¹cych chorych i ich leczeniu.
Pani Antonina, która bardzo ju¿ wtedy
cierpia³a mówi³a, ¿e warto by³oby, ¿ebym ja siê takimi chorymi zajmowa³.
Mia³a do mnie zaufanie, dzieli³a siê
swoim cierpieniem  bólem egzystencjalnym  to spowodowa³o, ¿e zacz¹³em
siê nad tym wszystkim g³êboko zastanawiaæ. Mimo naszej codziennej opieki,
¿ycie zaczê³o szybko z niej uchodziæ.

Pani Antonina umiera³a w domu bardzo
spokojnie, bez bólu kojonego podawaniem
roztworu doustnej morfiny  to by³ grudzieñ 1985. Znalimy siê przez 3 lata 
by³a osob¹, która wyranie skierowa³a
moje myli ku chorym u kresu ich ¿ycia.
Jakie jeszcze wydarzenie umocowa³o
Pana Profesora w tym wyzwaniu?
Przypominam sobie dwa wczeniejsze.
Kiedy w 1981 r. zosta³em dziekanem
Akademii Medycznej, udzielaj¹c wywiadu dla czasopisma studenckiego NZS,
powiedzia³em na podstawie swoich
dowiadczeñ klinicznych, ¿e w naszych
szpitalach dzieci w bardzo z³ych warunkach przychodz¹ na wiat, ale chorzy w
jeszcze gorszych umieraj¹, i ¿e chcia³bym to zmieniæ. Moje s³owa splot³y siê
wtedy z dzia³aniami dr Jolanty Ruszkowskiej i ks. Ryszarda Miko³ajczaka,
którzy zaczêli tworzyæ Hospicjum w.
Jana Kantego; jako dziekan chcia³em w
tym wszystkim uczestniczyæ.

Palium
By³o jeszcze jedno wa¿ne, wczeniejsze wydarzenie  kiedy po dwóch latach
oczekiwania na etat asystencki w I Klinice Chorób Wewnêtrznych przy ul.
D³ugiej u prof. Kazimierza Jasiñskiego,
we wrzeniu 1965 roku otrzyma³em na
oddziale G, salê nazywan¹ umieralni¹, w której le¿eli bardzo cierpi¹cy
bliscy mierci, pacjenci z chorob¹ nowotworow¹. Chorzy spoza marginesu zainteresowania lekarskiego, przykre zapachy, widoki i sytuacje zapad³y mi mocno
w pamiêæ. Stara³em siê powiêcaæ tym
chorym czas, rozmawiaæ, pomagaæ,
umierzaæ ból  mimo, ¿e takie zachowanie nie zyskiwa³o uznania innych. Wtedy
panowa³o przekonanie, ¿e nie ma potrzeby, aby powiêcaæ im tak wiele uwagi. To by³o bardzo przykre nie wiedzieæ
jak z takimi chorymi rozmawiaæ i jak
umierzyæ ich dolegliwoci.
Jest w tych wydarzeniach pewna prawid³owoæ i symbolika.
Historia powstania Hospicjum jest pe³na
nieoczekiwanych momentów, które w
sposób wyrany kierowa³y nasze kroki
ku temu, co jest dzisiaj. Symbolika bezimiennego grobu z kamieni Antoniny
Mazur przemawia bardzo mocno i motywuje do dalszych dzia³añ. To symbol
wielkiego ciê¿aru, który dwiga³a w
¿yciu; ogromnych trudnoci, których nie
uda³o siê jej pokonaæ, mimo serca
otwartego na wszystkich. To co my robimy w hospicjum to w³anie odci¹¿anie
chorego przygniecionego cierpieniem.
Jak uda³o siê pozyskaæ innych tym spojrzeniem na chorych umieraj¹cych?

Spotkanie z Janem Paw³em II  1988 r.

Fot. Archiwum

W Górach Kazachstanu  2002 r.

W 1984 roku zosta³em skierowany przez
prof. Witolda Jurczyka, jako anestezjolog prowadz¹cy znieczulenia u chorych
onkologicznych w Szpitalu przy ul. £¹kowej. Spotykaj¹c siê tam z bardzo cierpi¹cymi chorymi zacz¹³em siê zastanawiaæ, jak im pomagaæ i umierzyæ ich
cierpienia. Od 1980 roku zacz¹³em pracê
jako anestezjolog w Szwecji  jedzi³em
tam co roku latem. W miêdzyczasie
w Kopenhaskim Szpitalu Królewskim
uczy³em siê zwalczania bólu nowotworowego przy zastosowaniu znieczulenia
zewn¹trzoponowego  nie wiedzia³em,
¿e mo¿na ból nowotworowy leczyæ inaczej, w prosty sposób doustnym
roztworem morfiny. Jak wróci³em do
Polski, zacz¹³em chorym zak³adaæ cew-

Fot. Archiwum

niki zewn¹trzoponowe. Wtedy po raz
pierwszy powsta³a myl o stworzeniu
wyjazdowej poradni leczenia bólu, bo
trzeba by³o kontrolowaæ w warunkach
domowych skutecznoæ zastosowanych
sposobów niesienia ulgi w bólu oraz
prowadziæ edukacjê rodziny odnonie
podawania leków.
Takie przedsiêwziêcie na pewno nie oby³o siê bez przeciwnoci?
Problemy by³y i to nie tylko w organizacji pomieszczeñ. Wielu pyta³o czy warto
zajmowaæ siê umieraj¹cymi, traktuj¹c
tych chorych jak rudymentaria medycyny, co mnie jednak nie zniechêci³o. Chorych z bólem na onkologii by³o coraz
wiêcej  po godzinach pracy zak³adalimy cewniki z pielêgniarkami anestezjologicznymi Eleonor¹ Szymañsk¹ i Mari¹
Karalus, które równie¿ pomaga³y mi
w opiece domowej. Kolejny problem
pojawi³ siê, kiedy pacjenci byli zwalniani do domu  nie mia³ siê kto nimi zajmowaæ. W 1986 r. z kolejnego pobytu
w Szwecji przywioz³em mercedesa, kupionego okazyjnie za grosze  od tej
pory mielimy ju¿ czym jedziæ do chorych. Zaczêlimy tworzyæ Poradniê Leczenia Bólu z Zespo³em wyjazdowym.
Mielimy kilkunastu chorych. Pierwsi
z nich, bardzo m³odzi  Maciej i Robert
z miêsakami koci, umierali w wielkich
cierpieniach. Regularnie ich odwiedzalimy i dbalimy, by umierzyæ ich cierpienia. Pewnego dnia Maciej zapyta³,
dlaczego Bóg go na to cierpienie wybra³
 nie wiedzielimy co odpowiedzieæ. To
jego pytanie powraca przy wielu chorych i nadal nie znamy na nie odpowiedzi.
nowiny szpitalne
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Na dachu Hospicjum Palium  1997 r.

Przy chorych uczylimy siê, jak szukaæ osób kluczowych w rodzinie, z kim
rozmawiaæ, ¿eby jak najlepiej pomóc
cierpi¹cym. Robert, kiedy umiera³ prosi³ ka¿dego z cz³onków rodziny, ¿eby
siê po¿egnaæ, bo umiera. Nauczylimy
siê, ¿e pacjenci wiedz¹, przeczuwaj¹
pewne rzeczy, mimo, ¿e o mierci nikt
otwarcie nie mówi³.
Pamiêtam, ¿e opiekowalimy siê
w tym czasie 7-letnim ch³opcem, który
mia³ guza mózgu. Wydawa³o nam siê,
¿e trzeba mu to ¿ycie przed³u¿yæ  nie
chcielimy siê pogodziæ z tym, ¿e kto
z naszych chorych móg³by umrzeæ.
W 1987 roku do pomocy w opiece
nad chorymi w domach przysz³y jako
wolontariuszki trzy studentki wydzia³u
pielêgniarstwa w tym Wiesia Piasecka-Piotrowska. Zespó³ powoli siê rozrasta³, jedzilimy do chorych w soboty
i niedzielê i co znamienne, ka¿dy z nas
mia³ na to czas.
Kto pomaga³ Panu Profesorowi w rozwijaniu idei hospicyjnej?
Zacz¹³em szukaæ kontaktów zagranicznych. Zostalimy zaproszeni w 1988 r.
na Kongres Europejskiego Towarzystwa
Opieki Paliatywnej w Mediolanie i do
Orodka Domowej Opieki Paliatywnej
wiatowej Organizacji Zdrowia. Uzyskalimy pieni¹dze na szkolenie u profesora Vittorio Ventafriddy i udzia³ w
kongresie od International School for
Cancer Care. Na kongresie spotka³em
siê z Elizabeth Kubler-Ross autork¹
jednej ze 100 najwa¿niejszych ksi¹¿ek
XX w. Rozmowy o mierci i umieraniu oraz Dr Zbigniewem ¯yliczem
polskim lekarzem hospicyjnym, który
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wyemigrowa³ do Holandii i bardzo
wspomaga³ rozwój opieki paliatywnej
i hospicyjnej w Polsce, to dziêki niemu
pozna³em prof. Roberta Twycross. Na
konferencjê pojecha³am z dr Gra¿yn¹
Zengteler z Hospicjum w. Jana Kantego. Zabra³em równie¿ moj¹ 89-letni¹
mamê, która dowiedziawszy siê, ¿e
pojedzie do W³och przez 3 miesi¹ce
nauczy³a siê jêzyka lepiej ni¿ ja. Zrz¹dzeniem losu nieznajoma kobieta, milionerka zaoferowa³a nam kilkudniowe
noclegi i utrzymanie w swoim domu 
piêknym pa³acu na peryferiach Mediolanu. Z tej wyprawy zachowa³o siê tak¿e doæ niepowa¿ne powiedzenie. ¯yj¹c
ju¿ póniej na w³asny koszt ze skromnych rodków, wychudzone kury, które
na bazarze kupowalimy na obiad nazywalimy cura paliativa, co po w³osku oznacza opiekê paliatywn¹.
Odbylimy równie¿ niezapomnian¹
wizytê u Papie¿a. 1 maja w Dzieñ Pracy
wrêczy³em Janowi Paw³owi II materia³y
z konferencji, zawieraj¹ce tak¿e nasze
krótkie opracowanie pierwszych dowiadczeñ w opiece paliatywnej, krótko
opowiedzia³em, co ju¿ uda³o nam siê
dokonaæ i poprosi³em o wskazówki, co
dalej; zasugerowa³  Naciskajcie Koció³.
Z nabyt¹ wiedz¹ i wskazówkami, jak
wygl¹da³a praca po powrocie do Polski?
Pracowalimy nad utworzeniem Zespo³u Domowej Opieki Paliatywnej  który
mia³ odpowiadaæ wszystkim wytycznym WHO i realizowaæ mediolañski
wzorzec  wspó³pracuj¹cych ze sob¹:
pracownika socjalnego, psychologa,
wolontariuszy, fizjoterapeuty, kapelana,

pielêgniarki i lekarzy. Kluczow¹ rolê
w tej kwestii odegra³a pionierska praca
pracowników socjalnych: mgr Iwony
Weso³owskiej i mgr Ma³gorzaty Makowskiej, lekarzy: dr Ma³gorzaty Okupny, Ewy B¹czyk, Aleksandry Kotliñskiej-Lemieszek, Macieja Sopaty, Iwony
Porzuczek i Wojciecha Lepperta oraz
wielu pielêgniarek, w tym Anny G³owackiej, Janiny Nogalskiej, Wies³awy
Piotrowskiej i Marii Radzik.
Od 1990 roku uczymy studentów
i kursantów na kursach i przez wspóln¹
pracê w domu i na oddziale medycyny
paliatywnej. Do dzi praktykujemy ten
model  przyjmuj¹c goci z Portugalii,
Albanii, Grecji, Rosji, a nawet z Indii.
Zabieramy ich na wizyty do chorych 
to s¹ najwa¿niejsze spotkania.
We W³oszech zobaczylimy równie¿
hospicjum stacjonarne z piêknym widokiem na Alpy. Ale ten budynek w niczym nie przypomina³ hospicjum. Wtedy zrozumielimy, ¿e aby stworzyæ
takie miejsce trzeba najpierw zadbaæ
o relacje z chorymi. Hospicjum to nie
budynek, ale dusza, duchowoæ.
Dziêki nawi¹zanym znajomociom
na mediolañskim kongresie zorganizowalimy pierwszy Ogólnopolski Zjazd
Opieki Paliatywnej z udzia³em czo³owych wyk³adowców w tym prof. Roberta Twycross z oksfordzkiego orodka
opieki paliatywnej. Na sympozjum poznañskie w listopadzie 1988 roku zorganizowane w sali wyk³adowej ortopedii
przyjecha³o ponad 300 osób z ca³ej Polski.
Czy ju¿ wtedy rozpoczê³y siê pierwsze
starania o oddzia³ opieki paliatywnej?
D³ugo walczy³em o oddzia³, a¿ w koñcu prof. Ramlau odda³ mi 2 pomieszczenia na remont i adaptacjê. Pan in¿.
Józef Zieleziñski podszed³ bardzo entuzjastycznie do tego pomys³u realizowanego wg projektu architekta Pana Seweryna Jopa. Otwarty w 1990 r. nowy oddzia³ liczy³ 7 ³ó¿ek  to by³ wielki sukces, równie¿ dlatego, ¿e by³a to pierwsza tego typu jednostka w Polsce. Nied³ugo potem powsta³a pierwsza w Europie, powo³ana przez rektora AM prof.
Antoniego Pruszewicza, Klinika Opieki
Paliatywnej  bez edukacji nie mo¿na
siê rozwijaæ. Przygotowalimy w 1991 r.
pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych
w Europie program nauczania. Na oddziale rozpoczê³a pracê jako oddzia³owa pani Ania G³owacka. Szukalimy
dobrych lekarzy, którzy jedzili po kolei do Oksfordu, ¿eby uczyæ siê nowoczesnej opieki paliatywnej. Prowadzili-

Palium
my w ca³ej Polsce kursy z zakresu opieki paliatywnej. Na jedno ze spotkañ
przysz³o ponad 800 osób. Tematyka ta
budzi³a wielkie zainteresowanie szczególnie wród pielêgniarek, poniewa¿
nikt wczeniej nie mówi³ o mierci
i umieraniu. Oddzia³ szybko przy naszej aktywnej dzia³alnoci zacz¹³ pêkaæ
w szwach.
Jaki by³ kolejny etap podejmowanych
dzia³añ?
Doszed³em do wniosku, ¿e kolejnym
krokiem jest zaistnienie w Ministerstwie Zdrowia. Wiceminister Zdrowia
Krystyna Sienkiewicz by³a zafascynowana naszymi pomys³ami  wkrótce po
tym otrzymalimy pieni¹dze jako Klinika do wykorzystania na cele edukacyjne.
Kolejnym krokiem by³o utworzenie
w 1993 roku Krajowej Rady Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej. Zaczêlimy
opracowywaæ program rozwoju opieki
paliatywnej dla ca³ej Polski. Pewnego
razu, jad¹c na kolejne zebranie Rady
okaza³o siê, ¿e zosta³y uszkodzone tory.
Jecha³em do Warszawy 6 godzin  traf
chcia³, ¿e naprzeciwko mnie siedzia³
wicepremier Pawe³ £¹czkowski. Opowiada³em mu o naszych potrzebach 
w dwa tygodnie póniej rozprowadzalimy pieni¹dze, 64 mld starych z³otych, po wszystkich orodkach hospicyjnych w Polsce. W krajowej Radzie
wywalczylimy jako drugi kraj w Europie specjalizacjê z medycyny paliatywnej dla lekarzy i opieki paliatywnej dla
pielêgniarek. Wp³ynêlimy równie¿ na
to, ¿e we wszystkich województwach
powsta³y wojewódzkie rady opieki
paliatywnej i hospicyjnej.
Póniej nast¹pi³a reforma s³u¿by
zdrowia. Wprowadzono w 1991 roku
do Ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej opiekê paliatywn¹ i hospicyjn¹, jako
dzia³alnoæ lecznicz¹ oraz artyku³, mówi¹cy o tym, ¿e ka¿dy cz³owiek w Polsce ma prawo do umierania w spokoju
i godnoci. To dawa³o umocowanie
prawne i motywacjê do zapewnienia
w³aciwej opieki. Wysz³a równie¿ Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym (1998 rok), która dziêki
dzia³aniom ks. Eugeniusza Dutkiewicza, charyzmatycznego przywódcy
ruchu hospicyjnego, wprowadzi³a nowelizacjê, mówi¹c¹ o refundacji wiadczeñ z zakresu opieki paliatywnej, o jej
akceptacji zadecydowa³ jeden g³os.
W 1994 roku Minister Zdrowia powo³a³ urz¹d konsultanta krajowego ds.
medycyny paliatywnej w mojej osobie.
Minister Jacek ¯ochowski, z którym

Spotkanie z E. Kubler-Ross  Mediolan 1988 r.

zna³em siê jeszcze z czasów wspólnego
rozwijania intensywnej kardiologii, by³
bardzo zaanga¿owany w to wszystko.
W tym samym roku wydalimy publikacjê Zwalczanie bólów nowotworowych, póniej Program rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce.
Wspomnia³ Pan Profesor, ¿e oddzia³ ju¿
wtedy pêka³ w szwach, jak uda³o siê przenieæ go na os. Rusa?
D³ugo zastanawia³em siê, jak zdobyæ
lepsze miejsce. Dokona³em przegl¹du
budynków w ca³ym Poznaniu na budowê Hospicjum Palium. Kiedy znalaz³em
odpowiednie miejsce, poszed³em do
Wojewody W³odzimierza £êckiego,
który zgodzi³ siê przekazaæ budynek
w stanie surowym z 1974 roku Rektorowi. ¯eby wykonaæ dobry projekt pojechalimy do Anglii obejrzeæ nowoczesne, wzorcowe hospicja. Pamiêtam, ¿e
dyrektor Leszek Sikorski przez ca³¹
drogê raczy³ nas muzyk¹ zespo³u
Queen.
Od razu wiedzia³em, ¿e musi byæ
du¿o miejsca dla chorego, wygodne
o domowym wystroju pomieszczenia,
piêkny ogród. Zanim nasz program
zosta³ zaakceptowany przez Ministerstwo, musia³ przejæ przez ministerialny wydzia³ projektów, aby trafiæ do
Zarz¹du Inwestycji AM. Wszyscy krêcili nosami  po co ogród i sadzawka?
Wszystkie formalnoci trwa³y dwa lata.
W trakcie budowy nast¹pi³a d³u¿sza
przerwa, poniewa¿ zabrak³o pieniêdzy.
Wa¿n¹ rolê w tym wszystkim odegra³a równie¿ Joasia Dra¿ba, która by³a
nasz¹ pacjentk¹ i nauczycielk¹. To ona
zmotywowa³a nas do mylenia o rozbu-
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dowie, za³o¿eniu nowego piêknego
miejsca, by nie tylko m³ode jak ona, ale
wszystkie cierpi¹ce osoby mia³y jak najlepsze warunki. Nazwiskiem Joasi zosta³ nazwany Orodek Opieki Dziennej.
W 2001 roku wprowadzilimy siê do
nowego hospicjum, wyposa¿onego w
nowoczesny sprzêt, poszerzonego w
2004 o dodatkowy 9-³ó¿kowy oddzia³.
Teraz prowadzimy starania o pozyskanie 7 milionów, ¿eby je rozbudowaæ. Na
miejsce na 24-³ó¿kowym oddziale stale
oczekuj¹ cierpi¹cy, wymagaj¹cy opieki
stacjonarnej chorzy, korzystaj¹cy z naszego domowego hospicjum
Spotkanie z pacjentem...
Jest czym, co zawsze cz³owieka napawa jakim niepokojem czy sprosta temu
zadaniu i bêdzie w³aciw¹ osob¹ dla tej,
która potrzebuje pomocy. Ka¿dy cz³owiek, którym siê opiekujê to osoba bardzo cierpi¹ca. Muszê znaleæ dla niej
czas, by porozmawiaæ i mieæ gotowoæ
wys³uchania jej historii cierpienia. Kiedy powiêci siê choremu czas o cierpieniu zaczyna mówiæ szerzej  nie jest to
ju¿ tylko ból fizyczny, ale udrêka psychiczna i egzystencjalna. Bardzo wyrana staje siê nuta g³êbokiego odczucia
niesprawiedliwoci i trudu w zaakceptowaniu tego, co siê dzieje.
Spotkanie z chorym, o którym wiemy, ¿e nied³ugo umrze jest wielkim
wyzwaniem, ¿eby przygotowaæ go na
ten moment i oswoiæ z nieuchronnym.
To równie¿ czas, który przynosi radoæ,
ju¿ przez samo spotkanie z cz³owiekiem, który oczekuje, ¿e podejdzie siê
do niego w sposób serdeczny i ¿yczliwy.

■
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Z Anną Głowacką, Pielęgniarką Oddziałową
Hospicjum Palium rozmawia Monika Dziamska.
pacjentów aktywnie leczonych przyczynowo.

Fot. Monika Dziamska

Niezwykłe wydarzenie
Kiedy zobaczy³am, ¿e jest pewien obszar w ¿yciu umieraj¹cego cz³owieka
i jego bliskich, który mo¿na wype³niæ
profesjonalnymi dzia³aniami, ¿e umieranie z powodu raka mo¿e byæ mniej
dramatyczne. Pod opiek¹ Pana Profesora Jacka £uczaka rozpoczê³am w domach
chorych naukê pielêgnowania i komunikowania siê z chorymi u kresu ¿ycia.
Poznawa³am problemy rodzin umieraj¹cych pacjentów. To by³a ju¿ nie tylko
medycyna i pielêgniarstwo  by³o to
niezwyk³e wydarzenie, ogniwo, którego
brakowa³o miêdzy zakoñczeniem leczenia przyczynowego a chwil¹ odejcia.

Spotkanie z chorym
Droga zawodowa
Moja droga zawodowa przez pierwsze
8 lat zwi¹zana by³a z Oddzia³em Chemioterapii naszego Szpitala. W tym
w³anie czasie przy ul. £¹kowej, gdzie
pracowa³am, rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ Pan Profesor Jacek £uczak. Korzystaj¹c z ¿yczliwoci ówczesnego
ordynatora Oddzia³u Chemioterapii
Pana Profesora Cezarego Ramlau,
Profesor £uczak wykorzystywa³ w
soboty i niedziele wolne ³ó¿ka, i przyjmowa³ chorych z zaawansowan¹
chorob¹ nowotworow¹ w celu rozpoczêcia leczenia bólu, dusznoci i innych
dotkliwych dolegliwoci. Po 2 dniach
hospitalizacji chorzy musieli opuciæ
oddzia³  potrzebne by³y miejsca dla

Minê³o z gór¹ 20 lat, medycyna i pielêgniarstwo w opiece paliatywnej to ju¿
wysoce specjalistyczne dzia³ania. Potrafimy ju¿ walczyæ z wieloma dokuczliwymi objawami u naszych chorych,
a mimo to ka¿dy nowy pacjent to kolejne wyzwanie, nowa nauka, ¿al, ¿e nie
mo¿na przywróciæ zdrowia, uratowaæ
¿ycia i mimo wszystko satysfakcja, ¿e
jest siê czêci¹ tego ogniwa, które choæ
trochê ³agodzi cierpienie.

Trudności
Nie by³abym wiarygodna, mówi¹c wy³¹cznie o atutach pracy w Hospicjum.
Uczestniczenie na co dzieñ w umieraniu naszych chorych, w rozpaczy ich
najbli¿szych niejednokrotnie powoduje
poczucie bezradnoci wobec nieuchron-

nej mierci. Rodz¹ siê pytania, na które
nigdy nie otrzymamy odpowiedzi. Odczuwamy wyczerpanie emocjonalne.
Trudno mi wyt³umaczyæ jak na nowo
pozyskujemy energiê. Sk³ada siê na to
wiele czynników.
To, co z pewnoci¹ nas podrywa na
nowo, to wdziêcznoæ chorych, a szczególnie rodzin.
Nie bez znaczenia jest tak¿e fakt, ¿e
tworzymy wspania³y zespó³ wielodyscyplinarny, otwarty na problemy naszych chorych.

Wyzwania
Stoj¹ przed nami nowe zadania. Borykamy siê z brakiem miejsc na oddziale
stacjonarnym  chorzy, potrzebuj¹cy
pomocy, oczekuj¹ w kolejce nieraz
kilka dni. Z uwagi na specyfikê pracy
nie zawsze pozyskujemy kadry w wystarczaj¹cym wymiarze, co zagra¿a
zatraceniem mo¿liwoci sprawowania
prawdziwej opieki hospicyjnej 
czynnoci instrumentalne poch³aniaj¹
wiêkszoæ czasu. Dostrzegamy tak¿e
potrzebê aktywnej edukacji kadr w jednostkach naszego Szpitala w zakresie
leczenia dokuczliwych objawów.
Maj¹c zaszczyt zabraæ g³os na ³amach Nowin Szpitalnych pragnê
z³o¿yæ serdeczne podziêkowania Panu
Profesorowi Jackowi £uczakowi za to,
¿e nauczy³ mnie tej niezwyk³ej sztuki,
jak¹ jest moja praca i mojemu zespo³owi wspania³ych kole¿anek pielêgniarek,
lekarzy, opiekunów i salowych, ¿e
z niezwyk³ym oddaniem tê pracê pomagaj¹ mi kontynuowaæ.

■

Szpitalne kalendarium
(dokoñczenie ze str. 2)

Stanis³aw Nizio  Starszy Specjalista ds.
Obrony Cywilnej naszego Szpitala.
 1 czerwca odby³o siê kolejne zebranie Rady Spo³ecznej Szpitala. Spotkanie
zosta³o powiêcone g³ównie omówieniu
aktualizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2010.
 W tym samym dniu odby³y siê kolejne spotkania Zespo³ów ds. dokumentacji medycznej i oceny przyjêæ.
 Spotkanie z Barbar¹ Murawsk¹,
Z-c¹ Dyrektora ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia odby³o siê
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2 czerwca. Dr hab. Ma³gorzata Pyda,
dr Katarzyna Katulska i Dyrekcja Szpitala podjêli rozmowy dotycz¹ce wzrostu wartoci kontraktu na badania Rezonansu Magnetycznego.
 7 czerwca odby³o siê spotkanie Zespo³u ds. Badañ Klinicznych, podczas
którego poddano ocenie 4 zg³oszone
badania kliniczne, pod k¹tem zapisów
projektów umów na prowadzenie badañ oraz ich kalkulacji. Omówiono
równie¿ bie¿¹ce sprawy zwi¹zane
z prowadzeniem badañ klinicznych
w Szpitalu.
 14 czerwca odby³a siê kolejna Rada
Medyczna  omówiono g³ównie sytua-

cjê ekonomiczn¹ i plany informatyzacji
Szpitala oraz sprawy pielêgniarskie.
 15 czerwca w Warszawie odby³o siê
otwarte spotkanie Zarz¹dów Polskiej
Unii Szpitali Klinicznych i Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych
powiêcone aktualnym problemom
szpitali klinicznych. Na spotkaniu obecny by³ Dyrektor Szczepan Cofta.
 16 czerwca odby³o siê spotkanie
Komitetu Terapeutycznego.
 Spotkanie Zespo³u ds. chemioterapii
niestandardowych odby³o siê 23 czerwca.
Aktualizacja: 30 czerwca 2010 r.

Palium

Hospicjum Palium
Fot. Archiwum

❐ Oddzia³ Medycyny Paliatywnej
❐ Hospicjum Domowe
❐ Poradnia Medycyny Paliatywnej
❐ Oddzia³ Dziennego Pobytu
Hospicjum Palium

Poradnia

❐ Opieka ambulatoryjna w zakresie:






leczenia bólu przewlek³ego
leczenia obrzêku limfatycznego
leczenia ran przewlek³ych
pracownia fizjoterapii

Leczenia Ran

Od 20 kwietnia 2006 roku, w Hospicjum Palium działa Poradnia Leczenia
Ran. Porady są udzielane w ramach kontraktu Poradni Medycyny Paliatyw−
nej, ponieważ NFZ nie kontraktuje wizyt dla chorych z ranami przewlekłymi.

P

oradnia oferuje obecnie us³ugi
z zakresu leczenia ran przewlek³ych
 odle¿yn, owrzodzeñ ¿ylnych goleni,
stopy cukrzycowej, ran pourazowych
i owrzodzeñ nowotworowych u chorych w podesz³ym wieku, w przebiegu
chorób naczyniowych, neurologicznych, internistycznych i z chorob¹
nowotworow¹.

W Poradni realizowane jest efektywne leczenie ran przewlek³ych oparte na
standardach wiatowych i europejskich,
promuj¹cych i zalecaj¹cych terapiê przyczynow¹, diagnostykê (Dupplex, wskanik
K/R), badania mikrobiologiczne i uzasadnion¹ antybiotykoterapiê, kompresjoterapiê warstwow¹, leczenie miejscowe
rany, stosowanie nowoczesnych opatrun-

ków aktywnych, edukacjê chorego i rodziny w zakresie profilaktyki i pielêgnacji.
Obecnie w poradni zarejestrowanych jest 362 chorych, a od pocz¹tku jej
istnienia udzielono ponad 2400 porad.
Istnieje szansa, ¿e od pocz¹tku przysz³ego roku Poradnia bêdzie czynna
5 dni w tygodniu.
dr n. med. Maciej Sopata
nowiny szpitalne
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Spotkanie

J

est czym, co zawsze cz³owieka
napawa jakim niepokojem czy
sprosta temu zadaniu i bêdzie w³aciw¹ osob¹ dla tej, która potrzebuje
pomocy. Ka¿dy cz³owiek, którym siê
opiekujê to osoba bardzo cierpi¹ca.
Muszê znaleæ dla niej czas, by porozmawiaæ i mieæ gotowoæ, wys³uchania jej historii cierpienia. Kiedy
powiêci siê choremu czas o cierpieniu zaczyna mówiæ szerzej  nie jest
to ju¿ tylko ból fizyczny, ale udrêka
psychiczna i egzystencjalna. Bardzo
wyrana staje siê nuta g³êbokiego
odczucia niesprawiedliwoci i trudu
w zaakceptowaniu tego, co siê dzieje.
Spotkanie z chorym, o którym
wiemy, ¿e nied³ugo umrze jest wielkim wyzwaniem, ¿eby przygotowaæ
go na ten moment i oswoiæ z nieuchronnym. To równie¿ czas, który
przynosi radoæ, ju¿ przez samo
spotkanie z cz³owiekiem, który oczekuje, ¿e podejdzie siê do niego
w sposób serdeczny i ¿yczliwy.

z pacjentem

Prof. dr hab. Jacek £uczak
Fot. Monika Dziamska

Skuteczne
wsparcie

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu, jest organizacją
posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Od momentu powstania
w 1988r., jego celem było promowanie filozofii opieki paliatywnej oraz dąże−
nie do rozwijania różnych, wielodyscyplinarnych form udzielania pomocy
chorym, zmagającym się z postępującymi chorobami ze złym rokowaniem,
głównie z chorobami nowotworowymi. Do roku 2001 Towarzystwo aktywnie
wspierało organizacyjnie, rzeczowo oraz przede wszystkim finansowo budo−
wę i wyposażenie Hospicjum Palium na Os. Rusa.
Charyzma
Towarzystwo powsta³o z inicjatywy
prof. dr hab. n. med. Jacka £uczaka 
Prezesa Zarz¹du Towarzystwa przez
ca³y okres jego istnienia. Dziêki zaanga¿owaniu, wiedzy, autorytetowi i charyzmie Pana Profesora, Towarzystwo rozwija siê i nieprzerwanie prowadzi swoj¹ dzia³alnoæ.
Do chwili rozpoczêcia dzia³alnoci
przez Hospicjum Palium, Towarzystwo
sfinansowa³o wszystkie prace wykoñczeniowe w budynku Hospicjum i dofinansowa³o jego wyposa¿enie ³¹czn¹
kwot¹ ponad 1,5 mln z³otych. To dziêki
finansowemu wk³adowi Towarzystwa,
Hospicjum jest miejscem przyjaznym
chorym, ciep³ym i piêknym. Corocznie
Towarzystwo wspiera dzia³alnoæ
Hospicjum kwot¹ oko³o 400.000,00 z³.;
Szpital Kliniczny Przemienienia Pañskiego
w dba³oci o mo¿liwie najwy¿sz¹ jakoæ
Fot. Archiwum
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Łąkowa – miejsce, które lubią pacjenci
D

oro¿ka jad¹ca Strzeleck¹ zwalnia
i skrêca w prawo. Odg³os koñskich
kopyt i turkot cichn¹, gdy pojazd
wje¿d¿a na wy³o¿on¹ drewnian¹ kostk¹
ulicê £¹kow¹, zalan¹ zachodz¹cym
s³oñcem, ods³aniaj¹c¹ czerwon¹ bry³ê
sanatorium sióstr El¿bietanek. Okaza³y neogotycki budynek wznoszono wed³ug najnowoczeniejszych, europejskich wzorów  siostra, której zgromadzenie powierzy³o misjê zorganizowania nowej placówki podró¿owa³a po
Europie, aby poznaæ najlepsze ówczesne szpitale  st¹d i dêbowa kostka na
ulicy £¹kowej, która chroni³a uszy
i spokój chorych... By³ rok 1910. Szpital
przyjmowa³ pierwszych pacjentów.
Polski chirurg  dr Mieczkowski
zlikwidowa³ w³anie sw¹ prywatn¹
klinikê na Garbarach, aby podj¹æ pracê
w nowo otwartej lecznicy. W szpitalu
zamieszka³ inny polski lekarz  laryngolog dr Grabowski. Asystowa³ Mieczkowskiemu i prowadzi³ w³asn¹ prakty-

kê. Odpowiada³ bezporednio za opiekê nad chorymi.
Tak rozpoczyna³a siê historia, która
w swym dalszym biegu w niezwyk³y,
niekiedy dramatyczny, sposób splata³a
siê z dziejami Poznania i Polski.
W okresie miêdzywojennym Siostry
otworzy³y tak¿e szko³ê pielêgniarsk¹.
Nastêpc¹ Mieczkowskiego zosta³ uczeñ
dr Antoniego Jurasza  Niemiec dr
Schliengmann.
Nikt nie spodziewa³ siê wtedy, ¿e
okres kiedy siostry bêd¹ mia³y mo¿liwoæ zarz¹dzania szpitalem zostanie
brutalnie przerwany przez Niemców.
Zajêli oni szpital, pozostawiaj¹c siostrom zaledwie mo¿liwoæ przebywania we w³asnym domu. Z kolei po wojnie  kiedy tylko uda³o siê siostrom
wyprowadziæ zak³ad na prost¹ 
przejê³y go bezprawnie w³adze komunistyczne  rozwo¿¹c z trudem odtworzony ruchomy maj¹tek po miejskich
szpitalach poznañskich. Wyj¹tkowym

¿ycia chorych, finansuj¹c wypo¿yczalniê sprzêtu rehabilitacyjnego oraz dzia³alnoæ Orodka Opieki Dziennej,
wspieraj¹c finansowo pacjentów, finansuj¹c utrzymanie ogrodu zimowego,
dbaj¹c o wystrój Hospicjum.

Lek. med. Halina Bogusz
Fotoreporta¿ na str. 12-13

Dotychczasowa baza ³ó¿kowa
Hospicjum jest daleko niewystarczaj¹ca
dla zapewnienia w³aciwej opieki
chorym, wymagaj¹cym stacjonarnego
leczenia paliatywnego. Kolejka osób
oczekuj¹cych na przyjêcie do Hospicjum ci¹gle siê wyd³u¿a. Wielu chorych
nadal cierpi z powodu braku mo¿liwoci otrzymania fachowej opieki
i leczenia.

Zaangażowanie
Dziêki dzia³alnoci Towarzystwa,
Hospicjum jest tak¿e miejscem wystaw
i koncertów. Wa¿n¹ czêci¹ dzia³alnoci
Towarzystwa s¹ szkolenia i edukacja w
dziedzinie medycyny i opieki paliatywnej, obejmuj¹ca tak¿e lekarzy, pielêgniarki, psychologów i pracowników
socjalnych z krajów Europy Po³udniowo  Wschodniej oraz krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego, a nawet
Indii.
Niezwyk³y autorytet prof. Jacka
£uczaka oraz wspania³a praca i zaanga¿owanie wszystkich pracowników
Hospicjum sprawiaj¹, ¿e Towarzystwo
jest obdarzane zaufaniem darczyñców,
wolontariuszy i przyjació³ Hospicjum
oraz nieustannie wspierane przez tysi¹ce osób i wiele firm, które swoimi pieniêdzmi, czasem, pomoc¹ rzeczow¹
i organizacyjn¹ wspieraj¹ nasz¹ dzia³alnoæ.
Towarzystwo prowadzi tak¿e w³asn¹ odp³atn¹ dzia³alnoæ po¿ytku pu-

symbolem arogancji w³adz by³o z pewnoci¹ przeznaczenie szpitala na jednostkê podleg³¹ MSW.
W latach 70-tych szpital sta³ siê siedzib¹ Katedry i Kliniki Onkologii Akademii Medycznej. Z t¹ specjalnoci¹ jest
z pewnoci¹ zroniêty w wiadomoci
spo³eczeñstwa poznañskiego. I choæ
w tej samej dzielnicy wyros³o nowoczesne Centrum Onkologii  pacjenci lubi¹
£¹kow¹  jej kameralny, niepowtarzalny klimat  bêd¹cy tak¿e owocem obecnoci tutaj od samego pocz¹tku sióstr,
które jako swoj¹ misjê obra³y niesienie
ulgi w cierpieniu. Choæ zosta³y brutalnie pozbawione mo¿liwoci realizowania swoich zadañ  to dziêki nim na
£¹kowej chorzy znajdowali pomoc,
troskê, profesjonaln¹ opiekê, ¿yczliwoæ
i dobroæ.

Przyjaciele

Fot. Archiwum

blicznego, g³ównie w zakresie edukacji
podyplomowej lekarzy i pielêgniarek
oraz na rzecz Pracowni Fizjoterapii.

Wyzwanie
Aktualnie, g³ównym wyzwaniem,
jakie stanie przez Towarzystwem jest
rozbudowa Hospicjum o kolejne 15
³ó¿ek oddzia³u medycyny paliatywnej
oraz sale wyk³adowe. Zgodnie z
uchwa³¹ Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jako w³aciciel terenu
i budynku Hospicjum, Uniwersytet
Medyczny zamierza podj¹æ wysi³ki
zmierzaj¹ce do rozbudowy Hospicjum,
przy zadeklarowanej wspó³pracy naszego Towarzystwa.

Zarz¹d Towarzystwa ¿ywi nadziejê,
¿e w wysi³kach tych nadal bêdziemy
mogli liczyæ na zrozumienie i pomoc
przyjació³ Hospicjum. Zachêcamy
wszystkich pracowników naszego Szpitala do przekazywania 1% swojego
podatku na ten cel i dziêkujemy za dotychczas okazywane zaufanie, pomoc
i ¿yczliwoæ.
Zachêcamy Pañstwa tak¿e do zapoznania siê z naszymi sprawozdaniami
finansowymi i merytorycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej
Departamentu Po¿ytku Publicznego
www.pozytek.gov.pl
Iwona Weso³owska
Sekretarz Zarz¹du
nowiny szpitalne
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Zdjęcia: Martyna Skrzypińska
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Szpital przy Łąkowej
nowiny szpitalne
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Hospicjum
IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Opieki Paliatywnej Hospicyjnej

Cierpienie i

obecność

Zdjêcia: Archiwum

Jubileusze
Ta niezwyk³a, m³oda specjalnoæ,
zarówno lekarska jak i pielêgniarska,
bêd¹ca odnowieniem humanistycznego
spojrzenia na chorego i jego rodzinê,
zobaczenia go w szerszym psychospo³ecznym i duchowym kontekcie cierpienia, zbli¿a siê w Polsce do wielorakiego jubileuszu. Ju¿ w przysz³ym roku
Kraków bêdzie wiêtowa³ 30 rocznicê
inicjatyw, które doprowadzi³y do powstania Hospicjum wiêtego £azarza
w Nowej Hucie. Tak¿e Gdañsk  drugie, niemniej wa¿ne miejsce, gdzie idea
opieki paliatywnej zosta³a zapocz¹tkowana przez ksiêdza Eugeniusza Dutkiewicza i Hospicjum Pallotinum  zbli¿a
siê do trzydziestki.
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Konferencja odbyła się w Poznaniu w dniach 18−20 czerwca, zgodnie
ze swoim tytułem Otwarci na wyzwania XXI wieku, nie stroniła od te−
matów gorących, współczesnych wyzwań, zarówno medycznych jak
i organizacyjnych, w kraju i za granicą. Była zarazem przywołaniem
początków rozwoju opieki paliatywnej w Polsce, kiedy to z inicjatywy
Pana profesora Łuczaka, także z udziałem poznańskiego zespołu pie−
lęgniarskiego opieki paliatywnej zorganizowano pierwszy Europejski
Kongres Pielęgniarek Opieki Paliatywnej.

Inspiracje
Poznañ jest trzecim miejscem w
Polsce, gdzie podjêto wyzwanie. Zosta³o ono tutaj ró¿norakimi drogami rozwiniête, w³¹czone w obieg medycyny
akademickiej, w programy rz¹dowe,
ministerialne  na swój sposób legitymizowane w polskim systemie opieki
zdrowotnej. St¹d te¿ promieniowa³a

idea zanoszona przez Pana profesora
Jacka £uczaka i jego zespó³  niestrudzonych nauczycieli wielu nowych
rodowisk pielêgniarskich i lekarskich.
Mo¿na to by³o odczytaæ w wyst¹pieniach ostatniej, niedzielnej sesji
konferencji powiêconej rozwojowi
hospicjów. Prawie ka¿da z osób, zabieraj¹cych g³os, wspomina³a spotkania

Palium

Rosyjscy
Olga pochodzi z Syberii z kraju Kamerowskiego. W jej rodzinnym domu
by³y polskie ksi¹¿ki i s³owniki, ojciec mawia³  Ucz siê jêzyków, bo to w ¿yciu przydatne...  po latach dowiedzia³a siê, ¿e
jej dziadek by³ Polakiem  jednak w ówczesnej rzeczywistoci nie wolno by³o
o tym nawet wspominaæ. Dzi Olga
mieszka i pracuje na Florydzie. Moje serce
jest w Rosji  mówi, umiechaj¹c siê.
Svietlana w czasie studiów medycznych prze¿y³a nawrócenie  to zadecydowa³o o wyborze pracy w hospicjum 
To moja Golgota. Ja muszê tam pracowaæ 
mówi. Patrz¹c na zdjêcia nowokunieckiego hospicjum, gdzie przy ¿elaznych
sztywnych ³ó¿kach stoj¹ zwyk³e taborety,
zamiast nocnych stolików, mo¿na choæ
trochê odczuæ miarê jej powiêcenia.
Irina jest pielêgniark¹ i doktorem
psychologii. Obecnie robi studia MBA.
Codziennie pokonuje trzygodzinn¹
trasê kolejk¹ elektryczn¹ do Moskwy,
gdzie wyk³ada i redaguje czasopismo
Pielêgniarka. Piszcie  mówi  potrzebujemy tekstów.  najbli¿szy numer chce
powiêciæ w ca³oci opiece paliatywnej.

W

czerwcu na zaproszenie ECEPT
goci³a w Hospicjum Palium
trzyosobowa delegacja z Rosji.
Historia rosyjskich hospicjów jest
niewiele krótsza od polskiej  jednak
przez dwadziecia lat w ca³ej Rosji powsta³o mniej wiêcej tyle oddzia³ów
opieki paliatywnej, co w Wielkopolsce.

z zespo³em poznañskim i inspiracje
z nich p³yn¹ce. Warto przywo³aæ jeszcze dwa s³owa, które pada³y podczas
konferencji w ró¿nych kontekstach:
cierpienie i obecnoæ.

Słowa
Cierpienie  wed³ug przytoczonej
przez Ojca Karola Meissnera definicji to
sytuacja, w której zmuszeni jestemy do
akceptacji sytuacji, która nie by³a naszym wyborem  w tym kontekcie
mo¿na uwiadomiæ sobie jak wiele ró¿norakich cierpieñ dowiadcza cz³owiek
nieuleczalnie chory.
Na koniec s³owo Obecnoæ  chyba
najczêciej wymieniane przez wszystkich mówców otwieraj¹cych konferencjê  nie zawsze bêd¹cych profesjonalistami medycznymi. Wydaje siê, ¿e to

goście
Nie ma specjalizacji, brakuje osobnego
systemu kszta³cenia pielêgniarskiego;
nawet podawanie doustnej morfiny nie
jest mo¿liwe. Jest zatem wiele do zrobienia. Hospicja nie sta³y siê w Rosji ruchem
spo³ecznym  problem opieki paliatywnej nie jest znany i uznany tak¿e przez
decydentów. Olga ze swoimi wspó³pracownikami stworzyli stronê internetow¹, która ma s³u¿yæ uwra¿liwieniu na
problemy ludzi umieraj¹cych. Wystosowali tak¿e petycjê do Prezydenta.
W ramach wizyty w Polsce Rosjanki
odwiedzi³y Kraków, Wroc³aw i Poznañ.
Pozna³y tak¿e hospicjum w W¹growcu.
Po³o¿one w lesie, w ogrodzie pe³nym
kwiatów, w nowoczesnym, choæ stylizowanym budynku musia³o wydawaæ siê
im niedocig³ym wzorem. W dodatku
wybudowane wy³¹cznie ze spo³ecznych
pieniêdzy. Jak wy to robicie?  pyta z odcieniem zazdroci w g³osie Irina. U nas
ludzie nie s¹ tacy sk³onni do pomocy dla
innych. Ka¿dy myli tylko o sobie. Mo¿e to
zbyt surowa ocena spo³eczeñstwa rosyjskiego, ale pozwala nam zastanowiæ siê
czy dostatecznie doceniamy to, co w Polsce uda³o siê zrobiæ i co nadal siê dzieje.
Hospicja nadal powstaj¹, ju¿ istniej¹ce
planuj¹ rozbudowê. Jest z czego byæ
dumnym. Warto myleæ, jak pomóc
dalej przenieæ tê ideê, troski o cz³owieka w najwa¿niejszym, choæ czêsto najtrudniejszym okresie ¿ycia...
Lek. med. Halina Bogusz

jest klucz do cz³owieka cierpi¹cego,
który odkry³a na nowo opieka paliatywna. To za tê trudn¹, ale tak cenn¹
obecnoæ dziêkowano pielêgniarkom
i lekarzom, wolontariuszom i psychologom. W obliczu zbli¿aj¹cego siê wiêtowania jubileuszy nale¿y ¿yczyæ, aby
tego klucza strzeg³a i go nigdy nie utraci³a.

Uznanie
Organizatorom konferencji nale¿¹
siê wyrazy uznania za ten powrót refleksji i dyskusji nad medycyn¹ paliatywn¹ do Poznania, sprawn¹ organizacjê z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii (obrady by³y dostêpne on
line w czasie rzeczywistym na stronach
internetowych towarzystwa).
Lek. med. Halina Bogusz

Dlaczego

hospicjum

W

ró¿nych sytuacjach i kontekstach na ró¿nych etapach
ludzkiego losu, pracy, zaanga¿owañ
spo³ecznych pojawia siê to s³owo, to
pytanie
Jest wiêc hospicjum ¿yciem, sposobem na zawodowe i ludzkie spe³nienie,
bywa  drog¹ do dalszych miejsc,
odkrywaniem nowych horyzontów,
wreszcie jest te¿ przystankiem ostatnim, miejscem po¿egnania.
Czym w³aciwie jest hospicjum
dla mnie?
Na pewno  uwra¿liwieniem
na ludzk¹ delikatnoæ, kruchoæ, ale
te¿
na si³ê tych, którzy dzieñ za dniem
bior¹ na siebie ludzkie losy, cierpienie, gorycz, staraj¹c siê wspó³  byæ...
na piêkno ukryte w ka¿dym ludzkim
losie
na heroizm matek, córek, ¿on, mê¿ów, synów, czuwaj¹cych przy swoich bliskich w bólu potêgowanym
niekiedy w³asn¹ bezradnoci¹ na
ka¿dy drobiazg rzeczywistoci, drzewo, okno, b³ysk wiat³a, ko³o którego
przechodzimy niekiedy obojêtnie,
a które mog¹ okazaæ siê tak cenne...
Lek. med. Halina Bogusz

nowiny szpitalne
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Ćwiczenia

W razie

zagrożenia

Fot. Monika Dziamska

Zgodnie z zarządzeniem we−
wnętrznym Dyrektora Szpitala
Nr 55/08, na terenie obiektu
szpitalnego przy ul. Długiej,
28 maja br. odbyło się ćwiczenie
epizodyczno−zgrywające siły
ratowniczej Szpitala na temat:
“Ewakuacja pacjentów i persone−
lu szpitala w sytuacji zagrożenia”.
Ćwiczenie przeprowadzono
w 2 grupach szkoleniowych:
osoby z kierownictwa Szpitala
i Uniwersytetu oraz członkowie
formacji cywilnej.
Symulacja
W pierwszej czêci uczestnicy æwiczenia zostali zapoznani z zasadami
prowadzenia akcji ratowniczej i ewakuacyjnej. Przygotowano symulacjê
zdarzeñ i zadania do realizacji przez
kierownictwo i personel Szpitala,
w przypadku powstania po¿aru.
W przyjêtym za³o¿eniu, zdarzenie mia³o miejsce na Oddziale Kardiologii F,
w godzinach popo³udniowych. W takiej
sytuacji, za kierowanie akcj¹ ratownicz¹
i ewakuacyjn¹, odpowiedzialny by³
starszy lekarz dy¿urny Szpitala.
W drugiej czêci, cz³onkowie formacji obrony cywilnej wraz z pracownikami Dzia³u S³u¿b Pomocniczych, na bazie Oddzia³u Kardiologii F, przeprowadzili pozoracjê ewakuacji ob³o¿nie
chorych do wyznaczonego rejonu

ewakuacji. Specjalista ds. Przeciwpo¿arowych  Andrzej Korbacz  zaprezentowa³ pokaz gaszenia po¿aru przy u¿yciu ganicy.

Akcja
Æwiczenie pokaza³o mnogoæ problemów i zadañ do realizacji podczas
zagro¿eñ, wymuszaj¹cych prowadzenie
akcji ratowniczo  ewakuacyjnych.
Opracowane procedury postêpowania
w ró¿nych sytuacjach kryzysowych
oraz poziom wyszkolenia pracowników, pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e nasz Szpital
jest zdolny do wykonania zadañ za³o¿onych w æwiczeniu b¹d podobnych.
W æwiczeniu niestety nie mogli uczestniczyæ stra¿acy z jednostki ratowniczo 
ganiczej Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu,

w zwi¹zku z prowadzon¹ akcj¹ przeciwpowodziow¹.

Organizacja
Nadzór nad organizacj¹ i przebiegiem æwiczenia sprawowali: Dyrektor
i Naczelny Lekarz Szpitala. Organizatorem i kierownikiem æwiczenia by³ Starszy Specjalista ds. Obrony Cywilnej 
Stanis³aw Nizio. Formacjami Obrony
Cywilnej kierowali ich komendanci:
Krzysztof Korbacz i Krzysztof Stasiak.
Dyrekcja Szpitala z³o¿y³a podziêkowania organizatorom i uczestnikom æwiczenia, za sprawne przeprowadzenie
przedsiêwziêcia oraz liczny udzia³ kierowniczej kadry Szpitala.
Mgr in¿. Stanis³aw Nizio
Starszy Specjalista ds. Obrony Cywilnej

Hospicyjny

Fot . Archiwum
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wolontariat

W skład Zespołu Hospicyjnego wchodzą również Wolontariu−
sze. Rola dobrze przeszkolonego i pokierowanego wolonta−
riusza w tym Zespole jest nie do przecenienia. W zależności
od predyspozycji osoba, która przychodzi do Hospicjum, aby
zostać wolontariuszem, po okresie szkolenia, może być za−
kwalifikowana jako:
• wolontariusz akcyjny – pomagający w przeprowadzaniu
akcji charytatywnych,
• wolontariusz w Hospicjum Dziennym – rozwijający zainte−
resowania przebywających tam pacjentów,
• wolontariusz medyczny – pomagający pozostałym człon−
kom Zespołu Hospicyjnego w opiece nad chorymi na
oddziale lub w domu chorego.

Dokumentacja medyczna

Szczególna

odpowiedzialność
Fot. Zofia Owecka

N

igdy doæ s³ów na temat dokumentacji medycznej. Na ³amach
naszego pisma temat ju¿ goci³, ale codzienna praktyka pokazuje, ¿e powinien on wracaæ systematycznie. Co wiêcej, jeli kiedy technika na to pozwoli
powinien pulsowaæ w intensywnych
kolorach, ¿eby zapada³ w pamiêæ i nie
pozwala³ o sobie zapomnieæ.

Przechowywanie dokumentacji
medycznej
Czy przechowujemy dokumentacjê?
TAK! Ale w sposób zorganizowany, a
obieg dokumentacji od momentu rozpoczêcia jej wytwarzania powinien byæ
okrelony i znany.

Zadaniem wolontariusza jest wype³nienie wszystkich tych momentów
w procesie chorobowym, gdzie chory
i jego rodzina pozbawieni s¹ wsparcia,
np. rozmowy, towarzyszenie, pomoc
w karmieniu, pomoc w toalecie, pomoc
w pracach porz¹dkowych, tworzenie
przyjaznej choremu i jego rodzinie atmosfery.
Wolontariat hospicyjny przy Hospicjum Palium w dalszym ci¹gu siê rozwija. Jako jedna z nielicznych organizacji wolontariackich przyci¹ga coraz
wiêcej osób m³odych, ale te¿ z grupy
50+. Staramy siê o wiêksze zaanga¿owanie studentów, szczególnie medycyny oraz szkó³ na ró¿nych poziomach

Za stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych przechowywania dokumentacji zapewniaj¹cych jej
poufnoæ, zabezpieczaj¹cych przed dostêpem osób nieupowa¿nionych, zniszczeniem lub zgubieniem oraz umo¿liwiaj¹cych jej wykorzystanie bez zbêdnej zw³oki odpowiedzialnym czyni siê
kierownika zak³adu, który w porozumieniu z kierownikami poszczególnych
komórek okrela równie¿ sposób i miejsce przechowywania bie¿¹cej dokumentacji wewnêtrznej.
Zakoñczon¹ dokumentacjê przechowuje archiwum zak³adu zapewniaj¹c jej odpowiednie warunki zabezpieczaj¹ce.

(w wolontariacie akcyjnym) i dalszym
ci¹gu poszerzenie grupy 50 +. Próbujemy rozwijaæ wolontariat domowy.
Jednak naszym najwa¿niejszym
celem jest wspó³tworzenie zaanga¿owanego, wspó³pracuj¹cego i wspieraj¹cego
siê Zespo³u Hospicyjnego, aby coraz
lepiej s³u¿yæ chorym i ich rodzinom.
W dzisiejszym wiecie wszyscy,
którzy anga¿uj¹ siê w wolontariat hospicyjny s¹ w jakim sensie niedostosowani, gdy¿ spo³eczeñstwo w swej masie zdaje siê nie chcieæ zauwa¿aæ problemu cierpienia, chorowania i umierania.
Barbara Grochal

Udostępnianie dokumentacji
medycznej
Zak³ad opieki zdrowotnej udostêpnia dokumentacjê medyczn¹ nastêpuj¹cym podmiotom i organom, na podstawie decyzji kierownika zak³adu lub
osoby przez niego upowa¿nionej:
 pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu b¹d osobie upowa¿nionej przez pacjenta, a w razie
mierci pacjenta  osobie przez niego
upowa¿nionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu.
 instytucjom m.in.: innym ZOZ-om,
je¿eli dokumentacja ta jest niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oci wiadczeñ zdrowotnych, organom samorz¹du lekarskiego w zakresie niezbêdnym do wykonywania kontroli
i nadzoru, s¹dom i prokuratorom
oraz s¹dom i rzecznikom odpowiedzialnoci zawodowej, w zwi¹zku
z prowadzonym postêpowaniem,
organom rentowym, firmom ubezpieczeniowym, szkole wy¿szej lub
jednostce badawczo-rozwojowej do
wykorzystania dla celów naukowych.

Dokumentacja medyczna jest
udostępniana
1) do wgl¹du w zak³adzie opieki zdrowotnej,
2) poprzez sporz¹dzenie jej wyci¹gów,
odpisów lub kopii,
3) poprzez wydanie orygina³u za pokwitowaniem odbioru i z zastrze¿eniem
nowiny szpitalne
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ważne
zwrotu po wykorzystaniu, jeli
uprawniony organ lub podmiot
¿¹da udostêpnienia orygina³ów tej
dokumentacji.

pieczenie interesów pacjenta jak i placówki medycznej.

Wyzwania

Prawid³owoæ przebiegu powy¿szych procesów powinno wspieraæ
w placówkach medycznych szereg
uregulowañ wewnêtrznych. Nadzór ten
powinien byæ postrzegany jako zabez-

W codziennej dzia³alnoci naszego
Szpitala dokumentacja odgrywa niebagateln¹ rolê. Trzeba mieæ ogromn¹
wiadomoæ, ¿e przez szereg r¹k codziennie przewijaj¹ siê dane nazywane
wra¿liwymi  o czym ka¿dy powinien
pamiêtaæ.
Dokumentacja medyczna, która swe
¿ycie rozpoczyna w momencie wejcia
Pacjenta do Szpitala nieustannie kr¹¿y,
a nawet wtedy, kiedy spocznie w archiwum, mo¿e byæ jeszcze wielokrotnie
przetwarzana. Wystarczy wspomnieæ,
¿e w minionym pó³roczu a¿ 315 razy
uprawnione organy zwraca³y siê do
naszego Szpitala z prob¹ o udostêpnienie dokumentacji medycznej (w tym 30
razy s¹dy i prokuratury).
W ostatnich dniach otrzymalimy
informacjê z Archiwum Pañstwowego,
¿e czêæ dokumentacji wytwarzanej przez
nasz¹ placówkê zostanie zakwalifikowana do kategorii A czyli takiej dokumentacji, która jest przeznaczona do wieczystego przechowywania g³ównie ze
wzglêdu na sw¹ wartoæ historyczn¹.
Bêdzie siê to wi¹za³o z nowymi wyzwaniami organizacji przechowywania
dokumentacji, ale równie¿ z koniecznoci¹ jeszcze bardziej troskliwego jej nadzorowania.
Anna Ruszczak
Sekcja Organizacji

ka¿dego wpisu i opatruj¹c podpisem.

cych wraz z krótkim omówieniem
skrelenia.

Nadzór nad dokumentacją medyczną
Prowadzenie, przechowywanie oraz
udostêpnianie dokumentacji medycznej
powinno wi¹zaæ siê z odpowiednim
nadzorem nad tymi procesami.
Dane medyczne s¹ danymi wra¿liwymi i w tym sensie powinny byæ
szczególnie chronione.
Dyrektor Szpitala sprawuje funkcjê
nadzorcz¹ nad prowadzeniem dokumentacji medycznej. W praktyce takie
obowi¹zki sprawuje najczêciej Dyrektor Medyczny Szpitala (Naczelny Lekarz Szpitala). Za prawid³owe prowadzenie dokumentacji medycznej, jak ju¿
wspomniano wy¿ej, odpowiada kieruj¹cy komórk¹ organizacyjn¹ szpitala.
Najwiêksza odpowiedzialnoæ jak siê
wydaje spoczywa jednak na dokonuj¹cych zapisów w dokumentacji medycznej lekarzach i pielêgniarkach. Odpowiedzialnoæ ta dotyczy:
 kompletnoci zapisów,
 systematycznoci zapisów,
 chronologii zapisów,
 czytelnoci zapisów,
 stosowania druków zatwierdzonych
w danej komórce/jednostce organizacyjnej,
 prawid³owego przechowywania
dokumentacji w komórce organizacyjnej,

Rozporządzenie Ministra Zdro−
wia z dnia 21 grudnia 2006 r.
W sprawie rodzaju i zakresu do−
kumentacji medycznej w zakła−
dach opieki zdrowotnej oraz spo−
sobu jej przetwarzania wskazuje
na szereg zasad dotyczących
prowadzenia dokumentacji me−
dycznej. Oto najważniejsze
z nich:
·Za prawid³owe prowadzenie dokumentacji w zak³adzie opieki zdrowotnej odpowiada kieruj¹cy komórk¹ organizacyjn¹ zak³adu.
 Dokumentacja powinna byæ prowadzona czytelnie, a kolejne wpisy
sporz¹dza siê w porz¹dku chronologicznym, zaznaczaj¹c koniec
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Fot. Anna Ruszczak

 dba³oæ o ochronê danych osobowych zawartych w dokumentacji
medycznej,
 prawid³owego udostêpniania dokumentacji medycznej.

 Ka¿dy wpis do dokumentacji musi
byæ opatrzony dat¹ wpisu oraz podpisem lekarza, pielêgniarki lub po³o¿nej dokonuj¹cych wpisu.
 Dokumentacjê w zak³adzie opieki
zdrowotnej podpisuje pracownik
zak³adu zgodnie z uprawnieniami
zawodowymi i ustalonym w zak³adzie zakresem czynnoci, z podaniem danych go identyfikuj¹cych.
 Wpis dokonany w dokumentacji nie
mo¿e byæ z niej usuniêty, a jeli zosta³ dokonany b³êdnie, powinien
byæ skrelony oraz opatrzony dat¹
skrelenia i podpisem lekarza, pielêgniarki lub po³o¿nej, a w zak³adzie
opieki zdrowotnej  czytelnym podpisem osoby je sporz¹dzaj¹cej z
podaniem danych j¹ identyfikuj¹-

 Ka¿d¹ stronê dokumentacji indywidualnej oznacza siê co najmniej
imieniem i nazwiskiem pacjenta.
 Ka¿dy z dokumentów, bêd¹cy czêci¹ dokumentacji, musi umo¿liwiaæ
identyfikacjê pacjenta, którego dotyczy oraz osobê sporz¹dzaj¹c¹ dokument, a tak¿e byæ opatrzony dat¹
jego sporz¹dzenia.
 Do prowadzonej dokumentacji wewnêtrznej w³¹cza siê kopie przedstawionych przez pacjenta dokumentów medycznych lub odnotowuje siê zawarte w nich informacje
istotne dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub pielêgnacyjnego.
Dokument w³¹czony do dokumentacji wewnêtrznej nie mo¿e byæ
z niej usuniêty.

zasady

Nowy Regulamin

O

d 7 czerwca 2010 roku obowi¹zuje
nowy Regulamin Zamówieñ do
14 000 euro. Regulamin przekazany
zosta³ do wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala zobowi¹zanych do
jego stosowania. Zamieszczony zosta³
równie¿ na stronie intranetowej Szpitala.
Nowy regulamin wprowadzi³ cztery
procedury udzielania zamówieñ:
1. Zamówienia o wartoci do 15 000 z³
netto.
2. Zamówienia o wartoci powy¿ej
15 000 z³ netto.
3. Zamówienia na cito
4. Zamówienia  zakupy zaliczkowe.
W zwi¹zku z powy¿szym zmianie
uleg³ obieg dokumentów:
1. Wnioski o wszczêcie i przeprowadzenie postêpowania o udzielenie
zamówienia publicznego (za³¹cznik
nr 4) komórki merytoryczne (m.in.
Apteka, Sekcja Zaopatrzenia, Dzia³
Administracji, Dzia³ Techniczny)
przekazuj¹ do potwierdzenia przez
G³ównego Ksiêgowego, nastêpnie
do Specjalisty ds. realizacji zamówieñ publicznych poza ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych w celu
uzyskania zgody na realizacjê zamówienia zgodnie z regulaminem,
podpisania protoko³u i nadania numeru ewidencyjnego.

dające na Szpital obowiązek wy−
dawania środków publicznych
w sposób celowy i oszczędny.
Ustawa wprowadziła instytucję
Kontroli Zarządczej, która polega
na kontrolowaniu działań podej−
mowanych dla zapewnienia reali−
zacji celów i zadań w sposób
zgodny z prawem, efektywny,
oszczędny i terminowy. Zadaniem
Kierownika Jednostki jest uregulo−
wanie działalności zarządczej
również w zakresie wydawania
środków publicznych o wartości
do 14 000 euro.

2. Wniosek nr 4A  zamówienia na
cito realizowane w szczególnoci
przez Aptekê lub Dzia³ Techniczny,
przekazywany jest do Specjalisty
wy³¹cznie w celu nadania numeru
ewidencyjnego i wprowadzenia do
bazy zamówieñ do 14 000 euro.
3. Wniosek nr 4B  zakupy zaliczkowe,
realizowane przez osoby upowa¿nione do pobierania zaliczki, prze-

kazywany jest do Specjalisty wy³¹cznie w celu nadania numeru ewidencyjnego i wprowadzenia do
bazy zamówieñ do 14 000 euro.
4. Nie ulega zmianie obieg dokumentów w zakresie za³¹czników nr 1 i 2
do regulaminu pomiêdzy U¿ytkownikiem (m.in. oddzia³y, pracownie,
laboratoria) a komórk¹ merytoryczn¹.
W przypadku za³¹cznika nr 1 U¿ytkownik wype³nia druk do pkt 3.
O akceptacjê wniosku do realizacji
pod wzglêdem merytorycznym,
o której mowa w pkt 5 zwraca siê
pracownik komórki merytorycznej.
Wymienione procedury opisane s¹
w sposób szczegó³owy w regulaminie.
Realizacja zamówieñ przygotowanych miêdzy innymi na podstawie
wniosków sk³adanych przez u¿ytkowników nale¿y do pracowników komórek merytorycznych.
Nadzór nad realizacj¹ postêpowañ
o udzielenie zamówienia zgodnie z regulaminem do 14 000 euro, nale¿y do
Specjalisty ds. realizacji zamówieñ publicznych poza ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych.
Gra¿yna Kowalska
Kierownik
Dzia³u Zamówieñ Publicznych

Wybory
w szpitalu
20

czerwca równie¿ w naszym
szpitalu odby³y siê wybory.
Osób uprawnionych do g³osowania by³o 196; oddano g³osów 114,
w tym jeden niewa¿ny.
Punkt wyborczy by³ umiejscowiony w pomieszczeniu socjalnym
Apteki w suterenach budynku
szpitalnego przy ul. D³ugiej. Komisja Wyborcza dotar³a tak¿e z urn¹
pomocnicz¹ do Hospicjum Palium.

Fot . Archiwum

Zasady udzielania zamówień
o wartości do 14 000 euro
(53.746 zł netto) zostały uregulo−
wane po raz pierwszy w Regula−
minie Zamówień do 14 000 euro
z dnia 19.05.2009 roku. Celem
wprowadzenia regulaminu było
ujednolicenie stosowanych w tym
zakresie procedur.
Do postępowań o wartości wy−
żej wymienionej nie mają zastoso−
wania przepisy Prawa zamówień
publicznych. Mają natomiast
zastosowanie przepisy ustawy
o finansach publicznych, nakła−

Zamówienia
do 14 000 euro

Na miejscu, korzystaj¹c z pomocy
pani Ireny Graczyk (portierki),
uda³a siê na teren Szpitala do
osób, które same nie mog³y
przyjæ zag³osowaæ.
II tura wyborów czeka nas
4 lipca  miejmy nadziejê, ¿e frekwencja te¿ bêdzie wiêksza ni¿
krajowa.
Arkadiusz Stasiak
Kierownik Dzia³u Administracji

nowiny szpitalne
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niecodzienne

Mało kto wie

Modraszka  fot. Maciej Frankiewicz

Z Maciejem Frankiewiczem radiologiem o niecodziennych pasjach rozmawia Monika Dziamska.

U

¿ytkowników Tlen.pl jest ponad
milion, ma³o jednak kto wie, ¿e
twórc¹ tego internetowego komunikatora jest kolega ze Szpitala.
Jeli mowa o systemie to jestem jego
wspó³twórc¹  bo system to zarówno
program, który jest uruchamiany na
komputerach klientów, jak i centralny
serwer, który wszystkie wiadomoci na
bie¿¹co odbiera i wysy³a do rozmawiaj¹cych osób. Jeli chodzi o komunikator,
który widzimy na ekranie Windowsa to
rzeczywicie ca³oæ by³a mojego autorstwa; przy serwerze by³em wspó³autorem.
Jak d³ugo trwa³y prace nad stworzeniem
komunikatora?
Od rozpoczêcia prac do opublikowania
pierwszej wersji min¹³ prawie rok. To
by³ okres, w którym du¿o siê uczy³em,
dlatego to musia³o trwaæ trochê d³u¿ej.
Pracê nad komunikatorem Tlen.pl rozpocz¹³em w czasie wakacji na prze³omie III i IV roku studiów medycznych,
kiedy zaczê³y siê kolokwia i egzaminy,
do których trzeba siê by³o sumiennie
przygotowywaæ, tego czasu by³o znacznie mniej. Mimo wszystko pracowa³em
nad nowym projektem po 6 godzin

22

nowiny szpitalne

dziennie i w weekendy. To by³ dla mnie
czas wyrzeczeñ, ale równie¿ i satysfakcji.
Sk¹d takie zainteresowania?
Ju¿ jako dziecko interesowa³em siê
oprogramowaniem  na samym pocz¹tku by³ to omiobitowy komputer Atari
65XE przeznaczony g³ównie do gier,
póniej trafi³a mi w rêce ksi¹¿ka s¹siada
in¿yniera o programowaniu w Basicu 
wtedy to powsta³y moje pierwsze programy. Mimo, ¿e ca³a moja rodzina to
lekarze mnie zawsze pasjonowa³y problemy matematyczne i algorytmiczne.
Wszystkie konkursy, w jakich startowa³em, by³y nie z biologii, ale z matematyki i informatyki. Tlen.pl powsta³ w³anie z tego mojego hobby. Wszystkiego
uczy³em siê sam, po drugim roku studiów rozpocz¹³em naukê programowania w C++.
Jak rozpoczê³a siê wspó³praca z portalem o2.pl?
Kolega z liceum, który jest jednym
z trzech wspó³za³o¿ycieli o2.pl zauwa¿y³, ¿e tworzê stronê o programowaniu
w rodowisku C++ Builder i zaproponowa³ mi mo¿liwoæ stworzenia komu-

nikatora. To by³a dla mnie ca³kowicie
obca dziedzina  chodzi³o bowiem
o komunikacjê w oparciu o ró¿ne protoko³y sieciowe. Poniewa¿ lubiê wyzwania pomyla³em, ¿e spróbujê.
Z Tlen.pl korzysta wielu u¿ytkowników
w ca³ej Polsce  co daje ta wiadomoæ?
W tej chwili ju¿ nie ledzê statystyk.
Kiedy w 2006 roku koñczy³em wspó³pracê z o2.pl sta³ych u¿ytkowników,
którzy logowali siê w ci¹gu ostatniego
tygodnia by³o ok. 1,5 miliona. Natomiast
jednoczenie po³¹czonych ok. 200 tys. 
to by³a maksymalna liczba. wiadomoæ, ¿e stycznoæ z programem mia³o
ponad milion osób by³a mi³a.
Ta wiadomoæ równie¿ mobilizowa³a  chcielimy stworzon¹ bazê ca³y
czas poszerzaæ, dlatego wprowadzalimy nowe funkcje. Na pocz¹tku by³a to
komunikacja czysto tekstowa, potem do
tego dosz³y rozmowy g³osowe, w dalszym etapie by³y to video konferencje.
Ostatnim projektem w firmie nad którym pracowa³em by³ Tlenofon  czyli
telefon internetowy.
Na tamten czas by³y to rozwi¹zania
rewolucyjne.

Co przy pracy nad tlenem okaza³o siê
niezbêdne?
Najwa¿niejsze  opanowanie podstawowych zasad programowania. Tlen.pl
by³ akurat tworzony w C++, jêzyku
uwa¿anym za dosyæ trudny, ale daj¹cym du¿e mo¿liwoci programistyczne.
Do tego potrzebne by³o doskona³e poznanie specyficznych funkcji systemu
Windows. Wszystkiego uczy³em siê
z ksi¹¿ek, a póniej z Internetu, kiedy
wraz z jego rozwojem informacje o programowaniu sta³y siê dostêpne praktycznie dla ka¿dego.
Podczas wspó³pracy z portalem
o2.pl ogromnie pomog³y mi zainteresowania matematyczne i algorytmiczne
oraz fakt, ¿e zawsze lubi³em rozwi¹zywaæ trudne problemy i uparcie d¹¿yæ
do celu. Cierpliwoæ by³a te¿ wielokrotnie potrzebna.
Mimo odniesionych sukcesów na polu
informatycznym wybór ostatecznie pad³ na
medycynê.
Po studiach medycznych mia³em rok
przerwy, wtedy g³ównie zajmowa³em
siê informatyk¹. Póniej rozpocz¹³em
roczny sta¿ w koniñskim szpitalu.
W tym czasie ca³kiem przypadkowo
uda³o mi siê wylosowaæ zielon¹ kartê
do Stanów Zjednoczonych. Spêdzi³em
tam pó³ roku z myl¹, ¿eby za oceanem
zostaæ ju¿ na sta³e. Jednak to by³a zbyt
du¿a odleg³oæ  mam liczn¹ rodzinê
i po prostu zaczê³o mi jej brakowaæ.
Stwierdzi³em, ¿e Polska daje równie¿
du¿e mo¿liwoci i zielona karta posz³a
do szuflady, za czas spêdzony w Ame-

pasje

ryce wykorzysta³em na podró¿e po tym
jak¿e ró¿norodnym kraju.
Szalê na wybór medycyny przewa¿y³o kilka rzeczy. Po pierwsze by³o mi
¿al szeciu lat studiów, którym powiêci³em bardzo du¿o czasu. Poza tym po
piêciu latach pracy przy komputerze,
wiele godzin dziennie odczuwa³em
monotoniê. Zawa¿y³a tak¿e doæ prozaiczna przyczyna  pojawi³y siê dolegliwoci krêgos³upa, które da³y mi do
mylenia. Zacz¹³em siê wtedy zastanawiaæ nad dziedzin¹ medycyny, która
pozwala³aby wykorzystaæ te informatyczne zainteresowania  wybór pad³
na radiologiê.
Czy rzeczywicie te dwie odleg³e dziedziny uda³o siê powi¹zaæ?
Od mniej wiêcej 9 miesiêcy wraz z moim bratem (Micha³ studiuje na politechnice poznañskiej) pracujê nad projektem, który ³¹czy radiologiê i informatykê. W tej chwili jest to przegl¹darka
zdjêæ radiologicznych, natomiast docelowo planujê j¹ przekszta³ciæ w wielofunkcyjn¹ stacjê robocz¹ do oceny tych
obrazów  zaawansowany program dla
radiologów, który pozwoli ci¹gaæ badania z serwera i wykonywaæ ró¿nego
rodzaju rekonstrukcje trójwymiarowe.
Na ten projekt potrzebne mi bêdzie
kilka lat.
Pierwsze wersje ogólnodostêpne
przegl¹darki RadiAnt Viewer pojawi³y
siê w marcu tego roku. Muszê powiedzieæ, ¿e zosta³y dobrze przyjête przez
korzystaj¹cych, dziêki temu, ¿e jest
szybka, sprawna i intuicyjna. Istniej¹
dwie wersje  polskojêzyczna i anglojêzyczna. Z ostatnio ogl¹danych statystyk
wynika, ¿e przegl¹darka zosta³a pobrana przez u¿ytkowników ze 118 krajów
wiata. To bardzo mobilizuj¹cy fakt.

National Geographic  fot. Maciej Frankiewicz

dziej zawê¿aj¹c  fotografia ptaków. Wymaga cierpliwoci, ale jest ona wielokrotnie wynagradzana, chocia¿ czasem
zdarza siê siedzieæ na bagnach wiele
godzin i wyjæ z pust¹ kart¹.
Najlepsze warunki do fotografii ptaków s¹ wiosn¹. Taki wypad fotograficzny musi byæ poprzedzony obserwacjami,
¿eby wiedzieæ, gdzie dany ptak zak³ada
gniazdo, zdobywa pokarm i jak ustawiæ
siê z aparatem. Ptaków nie da siê niestety fotografowaæ z marszu; s¹ czujne 
trzeba zrobiæ zasiadkê i dobrze siê ukryæ.
Najd³u¿sza z nich?
By³a spêdzona w sadzie u s¹siada rodziców  ca³y weekend czeka³em na
ujêcie sikorki modraszki w locie. Podczas tych dwóch dni zrobi³em 2000
zdjêæ, z czego tylko 3 by³y w³anie takie, jak chcia³em. Jedno z nich goci³o
przez kilka dni na g³ówniej stronie OnePhoto  to by³o du¿e fotograficzne osi¹gniêcie. Kiedy wys³a³em zdjêcie na
konkurs magazynu Foto, którego tematem by³a pycha. Otrzyma³em nagrodê
za zdjêcie mojego psa, na którym Hermes wielkim ró¿owym jêzorem wylizuje sobie nos. Zatytu³owa³em je przekornie Mmm pycha. Przytrafi³o siê równie¿ wyró¿nienie w corocznym konkursie National Geographic. Podczas pobytu w Stanach fotografowa³em ptaki nad
Zatok¹ Meksykañsk¹. Kiedy przegl¹da³em w domu zrobione zdjêcia okaza³o
siê, ¿e na jednym z nich w kadrze znalaz³a siê oprócz bia³ej mewy ciemnoskóra dziewczynka, której na dodatek wysoka fala zmy³a kostium k¹pielowy...
Zdjêcie zosta³o docenione w ramach
kategorii ¯art fotograficzny.

Informatyka to jedno, pozostaj¹ jeszcze
inne zainteresowania.
O moich zainteresowaniach móg³bym
du¿o mówiæ. ¯ycie musi byæ ciekawe,
trzeba próbowaæ ró¿nych rzeczy. Najwa¿niejszym z nich to fotografia 
g³ównie przyrodnicza, a jeszcze bar-

Radiologia  fot. Archiwum

Rzeczywicie, Tlen.pl by³ pierwszym
komunikatorem w Polsce, który wprowadzi³ rozmowy g³osowe i wideo konferencje. Tlenofon by³ bodaj¿e drug¹
telefoni¹ internetow¹ w naszym kraju.
Bylimy w tych rozwi¹zaniach rewolucyjni, aczkolwiek fakt, ¿e Gadu-Gadu
wystartowa³o rok wczeniej sprawi³, i¿
przegoniæ konkurencji nigdy nam siê
nie uda³o; nie mniej, mielimy swój
ca³kiem spory kawa³ek tortu na polskim rynku IM (Instant Messaging).

Po fotografii...
Na pewno sport  rozpoczynaj¹c od
narciarstwa, poprzez mountain biking,
windsurfing, a¿ po turystykê górsk¹.
(dokoñczenie na str. 27)
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A historii Szpitala

Karol Schneider
– trzeci lekarz Szpitala
Zaglądając do zeszytu wydawanego przez profesora Adama
Wrzoska Archiwum Historii i Filozofii Medycyny oraz Historii
Nauk Przyrodniczych z roku 1930 (1) nie można oprzeć się za−
ciekawieniu w obliczu informacji o doktorze Karolu Schneide−
rze – przywoływanych w kontekście Karola Marcinkowskiego.
Fot. Archiwum

G

dy po roku funkcjonowania szpitala za³o¿onego w roku 1823 z posady
ust¹pi³ dr Freter, jego nastêpcy, dr Herfurthowi, pomagali jako wolontariusze
dwaj m³odzi lekarze: Karol Schneider
oraz Marcinkowski. Gdy w maju 1825
roku umar³ dr Herfurth, prze³o¿ona
siostra Petronela Pyrzanowska poprosi³a w³adze pruskie o mianowanie lekarzem szpitala pierwszego sporód pomocników, choæ o posadê stara³ siê tak¿e
Karol Marcinkowski. Jak pisa³ Ignacy
Zielewicz: Podali oni wspólny do naczelnego
prezesa wniosek, aby ich na to miejsce obu
mianowano (2). Szalê wyboru na rzecz
Schneidera przechyli³o zdanie siostry
prze³o¿onej, a tak¿e pewnie i fakt, ¿e
by³ on Niemcem i protestantem, a Marcinkowski Polakiem, na dodatek by³
uprzednio karanym za brak lojalnoci
w stosunku do w³adz pruskich.
Schneidera i Marcinkowskiego ³¹czy³a szczera przyjañ. Gdy w ró¿nych
ród³ach ukazywana jest postaæ patrona
naszego Uniwersytetu Medycznego,
przewijaj¹ siê tak¿e wiadomoci o jego
przyjacielu. Karol Schneider wspominany jest jako cz³owiek niepospolity i wielkoduszny. Jego filantropijne nastawienie wywar³o ponoæ znacz¹cy wp³yw na
postawê nieco m³odszego od niego
Marcinkowskiego.
Trzeci lekarz naszego Szpitala urodzi³ siê w Poznaniu roku 1797, do gimnazjum uczêszcza³ w G³ogowie i Legnicy, a studia medyczne ukoñczy³ na Uniwersytecie Berliñskim w roku 1821. Po
nich zamieszka³ w Poznaniu, gdzie  jak
opisywa³ Ludwik G¹siorowski  odda³
siê dusz¹ i cia³em li tylko praktyce lekarskiej
i zjedna³ sobie w krótkim czasie przez swoj¹
bieg³oæ, ³agodnoæ wziêcia, ochotnoæ niezmordowan¹ dzieñ i noc w odwiedzaniu
chorych, bezinteresownoæ i dopomaganie
nieszczêliwym, nie tylko rad¹ lekarsk¹, ale
i pieniêdzmi, zwyk³ albowiem w domach
biednych podk³adaæ nieznacznie pod receptê
zapisan¹ pieni¹dze na lekarstwa i inne
wydatki domowe, taki szacunek i zami³owanie u wszystkich mieszkañców tak miasta
Poznania, jak i ca³ej prowincji, jakiemi siê
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rzadko który z lekarzy mo¿e poszczyciæ.
Profesor Wrzosek w swoimi artykule
sugeruje, ¿e s¹ to s³owa, jakie mo¿na by
przypisaæ tak¿e i Marcinkowskiemu 
takie ³¹czy³o tych dwóch lekarzy braterstwo ducha. Hipolit Cegielski  przywo³ywany w tym artykule  wspomina³, ¿e
Karol Schneider z wysokiego stanowiska
ludzkoci ³atwo pojmowa³, wyrozumia³ i szanowa³ narodowe uczucia przyjaciela Polaka,
a Karol Marcinkowski mi³oæ sw¹ dla narodu, którego by³ synem i cz³onkiem, uszlachetnia³ wy¿szemi i gor¹cemi uczuciami dla
ludzkoci.( ) Widziano ich dziel¹cych pomiêdzy siebie chorych i cierpi¹cych nêdzarzy;
widziano ich obiegaj¹cych szpitale i domy
mi³osierdzia, widziano ich przepêdzaj¹cych
noce na krzes³ach i zrywaj¹cych siê z nich
co chwila na zawo³anie chorego.
wiadkowie oceniaj¹, ¿e m³odzi
lekarze pracowali ponad si³y. Schneider
zmar³ 13 grudnia 1828 roku, w wieku
trzydziestu jeden zaledwie lat, po  jak
pisa³ G¹siorowski  kilkunastodniowej
tyfoidalno-petociowej gor¹czce, której nabawi³ siê lecz¹c wiêniów (3). Przy ³o¿u
konania czuwa³ Karol Marcinkowski.
W Gazecie Wielkiego Xiêstwa Poznañskiego
notowano, ¿e mieszkañcy naszego miasta
chlubili siê nim jako jednym z najzacniejszych swoich synów, ¿e ca³e miasto po jego
zgonie przybra³o posêpn¹ postaæ, a lud ubogi
wpad³ w rozpacz, nie by³o bowiem prawie
domu jednego, zacz¹wszy od wietnych mo¿nego pa³aców, a¿ do nêdznego wyrobnika
lepianki, w któryby nie by³ uwielbiany jako
lekarz, jako prawdziwy przyjaciel ludzkoci.
( ) Podczas choroby mod³y za niego
z równym zapa³em wznosi³y siê w wi¹tyniach chrzecijañskich i przybytkach starego
zakonu, gdy¿ dobroæ jego nie zna³a ró¿nicy ani stanu, ani wiary.( ) Przy opatrywaniu chorych towarzyszy³a mu zawsze
matka m¹droci  przezornoæ, tak jak przy
rozdawaniu dobrodziejstw Nie wiedzia³a
nigdy lewa, co czyni³a prawa (wg 1).
Choæ w czasach wspó³czesnych mo¿e to dziwiæ, opublikowane by³y w prasie po mierci liczne  p³omienne wiersze ku czci zmar³ego lekarza. Chocia¿by poni¿szy:

Zrzek³ siê wiata, zrzek³ siebie, nie szczêdz¹c trudu
Dla ratunku cierpi¹cych i biednego ludu.
Nie wynagrodz¹ losy tysi¹cznymi laty
Tak drogiej dla ludzkoci, dla przyjani
straty.
Zbyt wczenie wiecznoæ ciebie doczesnoci
bierze!
Lecz w sercach naszych zawsze ¿yæ bêdziesz Szneyderze.
Naczelny prezes Wielkiego Ksiêstwa
Poznañskiego, Baumann, zaproponowa³
 wczuwaj¹c siê w nastroje spo³eczne 
uczczenie pamiêci doktora Karola
Schneidera przez powo³anie fundacji
dobroczynnej jego imienia. Odezwa
o stworzenie fundacji zosta³a opatrzona
dwoma wierszami w jêzyku francuskim. Ludwik G¹siorowski wspomina
o Fundacji im. dr Schneidera, która
przez kilka dziesi¹tek lat, nios³a pomoc
dla ubogich Poznania. Z czasem zosta³a
po³¹czona z innymi organizacjami dobroczynnymi.
Dzieje przyjani dwóch lekarzy,
Karolów, w pewnym sensie mog¹ staæ
siê wyzwaniem do refleksji nad naszymi
miêdzylekarskimi relacjami.
Na pewno takie postacie jak Karol
Marcinkowski czy Schneider, siostra
Petronela Pyrzanowska, a tak¿e wiele
innych ubogacaj¹cych na przestrzeni
stu dziewiêædziesiêciu niemal¿e lat nasz
Szpital, powinny byæ zdecydowanie bardziej wyeksponowane w przekazywanym przez nas dziedzictwie. Czy zdobêdziemy siê kiedy na ukazanie znaków pamiêci o nich na terenie Szpitala?
Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala
1. Adam Wrzosek, Pierwsze lata dzia³alnoci
lekarskiej Karola Marcinkowskiego, Archiwum
Historii i Filozofii Medycyny oraz Historii Nauk
Przyrodniczych, 1930, 10, 1, 73-95.
2. Ignacy Zielewicz, ¯ywot i zas³ugi dr Karola
Marcinkowskiego, Poznañ 1891, 16.
3. Ludwik G¹siorowski, Zbiór wiadomoci do
historii sztuki lekarskiej w Polsce, Poznañ, 1854,
336-337.

dla Poznania
skich: internistyczno-kardiologicznych,
pulmonologicznych, okulistycznych oraz
z zakresu chirurgii naczyniowej (w ramach programu zdrowotnego Zdrowe
naczynia  wczesna diagnostyka têtniaków aorty brzusznej i mê¿czyzn w wieku od 60 r.¿.). Ponadto ka¿dy, kto pojawi³ siê tego dnia w Szpitalu, móg³ bezp³atnie zmierzyæ cinienie têtnicze krwi,
zbadaæ poziom glukozy oraz wskanik
krzepliwoci krwi INR, a tak¿e uzyskaæ
porady z zakresu dietetyki oraz zdrowego trybu ¿ycia.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³
siê dzia³aj¹cy obok poradni punkt wydawania danych dostêpowych do Zdrowotnego Informatora Pacjenta  systemu, który umo¿liwia wszystkim ubezpieczonym w WOW NFZ sprawdzenie
on-line (za pomoc¹ Internetu) z jakich
us³ug medycznych pacjent korzysta³
w ostatnich latach, jakie wykupi³ leki
oraz u kogo sk³ada³ deklaracje POZ.
Bia³a Sobota okaza³a siê bardzo
potrzebna, ogó³em udzielono 510
wiadczeñ, które obejmowa³y konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne.
Ca³oæ przedsiêwziêcia zosta³a przygotowana na wysokim poziomie, co spotka³o siê z wieloma mi³ymi s³owami ze
strony zadowolonych pacjentów.

“Biała Sobota”
przy Rynku Bernardyńskim

Zdjêcia: Katarzyna Lena

dniu 22 maja 2010 r., z okazji
obchodów Dni Rynku Bernardyñskiego, Szpital Kliniczny Przemienienia Pañskiego UM w Poznaniu przy
wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Bono
Serviamus, Wielkopolskim Oddzia³em

Sobotnie

badania
P

unkt Laboratorium by³ miejscem,
gdzie trafi³o najwiêcej zainteresowanych osób. Badaniom laboratoryjnym
poddane by³y zarówno osoby, które
korzysta³y z bezp³atnych konsultacji
lekarskich, jak i te, które chcia³y wykonaæ wy³¹cznie badania.

Wojewódzkiego NFZ oraz Klasztorem
Franciszkanów przy Placu Bernardyñskim zorganizowa³ Bia³¹ Sobotê.
Akcja spo³eczno-zdrowotna odby³a siê
w godz. od 8.00 do 13.00 w poradniach
na terenie Szpitala przy ul. D³ugiej 1/2
oraz na Rynku Bernardyñskim.
Mieszkañcy Poznania po wczeniejszej rejestracji telefonicznej, mogli skorzystaæ z bezp³atnych konsultacji lekar-

Mimo du¿ej iloci chêtnych do pobrania krwi laboratorium dzia³a³o
sprawnie. Dziêki temu osoby korzystaj¹ce z badañ by³y zadowolone z obs³ugi, a na konsultacje lekarskie mog³y
udaæ siê z aktualnymi wynikami.
Z prowadzonych rozmów wynika³o,
¿e zg³asza³y siê do badañ zarówno osoby, które znajdowa³y siê pod sta³¹ opiek¹ lekarsk¹, jak i te, które dawno nie
mia³y wykonywanych ¿adnych badañ.
Mylê, ¿e wiele osób skorzysta³o
w istotny sposób z sobotniej akcji.
Dr n. przyr. Maria Zozuliñska
Kierownik Laboratorium nr 1

Katarzyna Lena
Sekcja Marketingu

Fot. Archiwum
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Długość życia
Wed³ug danych G³ównego Urzêdu
Statystycznego w Polsce, w 2008 r. kobiety ¿y³y rednio 80 lat. Jest to o ok. 18 lat
d³u¿ej w porównaniu z pocz¹tkiem lat
50. ubieg³ego stulecia. GUS podaje, ¿e
mimo pozytywnych zmian w wyd³u¿aniu przeciêtnego trwania ¿ycia, Polska
nadal wypada niekorzystnie na tle czo³ówki krajów europejskich. Wiek do¿ywania Polek jest krótszy od przeciêtnego
europejskiego wieku o 4-5 lat. Wród
kobiet za d³ugowieczne mo¿na uznaæ:
Szwajcarki, Francuzki, Hiszpanki i W³oszki. Przeciêtne trwanie ich ¿ycia przekracza 84 lata. Najkrócej w Europie ¿yj¹
Mo³dawianki, Rosjanki i Ukrainki  poni¿ej 74 lat. Przykro pogodziæ siê z faktem, i¿ wród 45 krajów europejskich
Polska, pod wzglêdem d³ugoci ¿ycia
kobiet, zajmuje lokatê dopiero w trzeciej
dziesi¹tce, dalekie 24. miejsce. Kobiety
¿yj¹ wprawdzie d³u¿ej, jednak nie znaczy, ¿e s¹ zdrowsze od mê¿czyzn.

Przyczyna zgonów
Choroby uk³adu sercowo-naczyniowego stanowi¹ce najczêstsz¹ przyczynê
zgonów wród populacji w najwiêkszym
stopniu dotykaj¹ kobiety. W tym aspekcie w porównaniu z mê¿czyznami kobiety s¹ bardziej chore i s¹ tak¿e mniej skutecznie leczone. Ponadto w ostatnich
latach dystans d³ugoci ¿ycia dziel¹cy je
od mê¿czyzn ulega zmniejszeniu.
W³anie ró¿nice, dotycz¹ce diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych u kobiet, próba wyodrêbnienia
ró¿nic, o których wspó³czenie zaczyna
siê pisaæ w literaturze medycznej nazywaj¹c zagadnienie medycyn¹ p³ci
sta³y siê inspiracj¹ do zorganizowania
konferencji powiêconej tej¿e tematyce.
Do wspólnych refleksji nad pytaniami,
dlaczego tak siê dzieje, co wynika z badañ obserwacyjnych, bêd¹cych podstaw¹ do planowania du¿ych badañ klinicznych i jakie bêd¹ dalsze losy medycyny p³ci, zaprosi³am wybitnych specjalistów z Europy, Polski i naszego poznañskiego rodowiska medycznego. Formu³uj¹c tytu³ spotkania Portret kobiety we
wnêtrzu mo¿e nieco przewrotnie zasu-
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Konferencja “Portret kobiety we wnętrzu
– aspekty kardiologiczne i varia”
Medycyna płci – wyzwanie XXI wieku
gerowa³am holistyczne spojrzenie na
zdrowie kobiety, którego stan zale¿y od
wielu aspektów. Im to w³anie powiêcone zosta³y tematy wyk³adów i paneli
dyskusyjnych majowej konferencji.

Medyczne odrębności
Mimo, i¿ konferencjê planowa³am
z prawie rocznym wyprzedzeniem trafnoæ decyzji o zajêciu siê odrêbnociami
medycznymi u kobiet potwierdzi³a publikacja, która ukaza³a siê tu¿ przed spotkaniem w European Heart Journal, a której
rozdzia³y: Ni¿sza reprezentacja kobiet w
badaniach; P³eæ a leczenie hipotensyjne;
Cukrzyca i ryzyko s-n u kobiet i mê¿czyzn; Leczenie hipolipemiczne a prewencja ch.s-n u o+ io ; Aspiryna w prewencji
pierwotnej i wtórnej: czy s¹ ró¿nice?;
Ró¿nica p³ci w chorobie niedokwiennej
serca; Ostre zespo³y wieñcowe i rewaskularyzacja z perspektywy p³ci; Ró¿nice
p³ci w niewydolnoci serca; P³eæ a migotanie przedsionków; Ró¿nice p³ci w
udarze mózgu by³y w du¿ej czêci zgodne z tematami sesji konferencji.
→

W dniach 7−8 maja 2010 r. w Centrum
Dydaktyczno−Bibliotecznym Uniwersyte−
tu Medycznego w Poznaniu odbyła się
konferencja pt. Portret kobiety we wnę−
trzu – aspekty kardiologiczne i varia”.
Organizatorem przedsięwzięcia było
Wydawnictwo Termedia, a nad treścią
merytoryczną czuwała doc. Anna Posa−
dzy−Małaczyńska z Kliniki Hipertensjolo−
gii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Fot. Archiwum

medycyna płci

Koleżeńskie więzy
Inspiracj¹ do zatytu³owania konferencji Portret kobiety we wnêtrzu...
sta³ siê obraz Mieczys³awa Trzciñskiego
(ur. 1882 r.). Artysta ten studiowa³ na
krakowskiej akademii w roku 1903. By³
cz³onkiem Grupy 12, z któr¹ wystawia³
swe obrazy w latach 1923 i 1924 w Zachêcie. Grupa ta nie prezentowa³a ¿adnego programu artystycznego, lecz powsta³a na bazie wiêzów kole¿eñskich.
Wród jej cz³onków znaleli siê m.in. A.
Styka i J.H. Rosen. Wiêzy kole¿eñskie i
fachowoæ tak¿e w przypadku majowej
konferencji sta³y siê kluczem do zaproszenia kole¿anek i kolegów jako wyk³adowców: prof. Karl Heinz Rahn
(Münster-Niemcy), prof. Krzysztof Narkiewicz, prof. Andrzej Rynkiewicz
(Gdañsk), prof. Danuta Czarnecka, prof.

Tomasz Grodzicki, prof. Kalina Kawecka-Jaszcz (Kraków), prof. Tomasz Pertyñski (£ód), prof. Krystyna Widecka
(Szczecin), prof. Krzysztof Filipiak (Warszawa), doc. Krzysztof B³aszyk, prof.
Magdalena Czarnecka-Operacz, prof.
Stanis³aw Czekalski, prof. Marcin Gabriel, prof. Jerzy G³uszek, prof. Stefan
Grajek, prof. Marek Jemielity, prof. Wojciech Kozubski, doc. Maciej Lesiak, dr
med. Anna Nowicka, prof. Romuald
Ochotny, prof. Danuta Pupek-Musialik,
prof. Janusz Rybakowski, prof. Wojciech
Silny, doc. Olga Trojnarska, prof. Andrzej Tykarski, prof. Maria Wanic-Kossowska, prof. Bogna Wierusz-Wysocka,
prof. Henryk Wysocki, doc. Anna Posadzy-Ma³aczyñska (Poznañ).
By s³uchacze wyk³adów stali siê tak¿e entuzjastami medycyny p³ci, podczas jednej sesji otrzymali wydan¹ w
2009 roku ksi¹¿kê pt. Kobiety i choroby
uk³adu kr¹¿enia  pracê zbiorow¹ autorów w znamienitej wiêkszoci rodowiska poznañskiego.

Dedykacja
Konferencja w tle mia³a jeszcze jeden
bardzo wa¿ny aspekt  by³a w czêci zadedykowana Prof. Jerzemu G³uszkowi,
odchodz¹cemu w bie¿¹cym roku na emeryturê wieloletniemu Kierownikowi Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób
Wewnêtrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  mojemu nauczycielowi
i prze³o¿onemu. Prof. G³uszek swoj¹ dociekliw¹ postaw¹ wobec nauki, wiedzy
medycznej i chorego zainspirowa³ mnie
do zainteresowania siê medycyn¹ p³ci.
Jestem pierwsz¹ doktorantk¹ Profesora, dlatego tym chêtniej osobicie podjê³am siê realizacji przedsiêwziêcia, jakim by³o wspomniane sympozjum, by
przez nie wyraziæ wdziêcznoæ za rozbudzenie i pielêgnowanie zainteresowania
medycyn¹, nie tylko od strony chorego,
ale równie¿ z perspektywy naukowej.

Kronika Apteki Szpitalnej

Zatrzymać

czas
O

pisano w niej krótko historiê Szpitala, a tak¿e Apteki Szpitalnej. Historia Apteki siêga daty 14 maja 1823 r.,
kiedy to Naczelny Prezes Wielkiego
Ksiêstwa Poznañskiego wyda³ zezwolenie na za³o¿enie tak zwanej apteki domowej w Instytucie Chorych  Sióstr
Mi³osierdzia w Poznaniu przy ul. D³ugiej.
Dawne losy Apteki wi¹¿¹ siê z osob¹
farmaceutki, wybitnej siostry zakonnej
Filipiny Studziñskiej, która od 29 padziernika 1825 roku kierowa³a Szpitalem. Siostra Filipina by³a pierwsz¹ kobiet¹ farmaceutk¹, która ukoñczy³a w
trybie eksternistycznym studia na Uniwersytecie Jagielloñskim.
Tryb studiów wynika³ z ówczesnych
pogl¹dów i stosunków spo³eczno-kulturalnych, które nie pozwala³y, jak podkrelono, na dyplomie korzystaæ z wyk³adów w miejscu publicznym. Uzyskanie
dyplomu wy¿szej uczelni by³o zjawiskiem unikatowym nie tylko w kraju, ale
równie¿ w ca³ej Europie. Siostra Filipina
Studziñska zda³a egzaminy z historii
naturalnej, chemii farmaceutycznej, botaniki, materii lekarskiej oraz ustawodawstwa sanitarnego. W kronice wpisano nazwiska sióstr, które pracowa³y w
Aptece Szpitalnej do 1957 roku. Po II
wojnie wiatowej obowi¹zki kierownika
pe³ni³a siostra mgr Aniela Talarczyk.
Wtedy te¿ Apteka mieci³a siê na pierwszym piêtrze. Obecnie w tym miejscu
znajduje siê laboratorium. Oprócz leków

Fot. Archiwum

Kronikę założył Pan dr farm. Aleksander
Kuehn w 1986 roku, a my do dziś stara−
my się kontynuować tę piękną tradycję.
recepturowych, Apteka sporz¹dza³a
równie¿ p³yny do iniekcji i infuzji.
W 1953 roku, kierownikiem apteki
zosta³a mgr Zofia Bielarz, nastêpnie od
roku 1956 mgr Krystyna Bielawska, od
1965 do 1966 roku kierownikiem Apteki
Szpitalnej by³ dr Alfred Reysner. W kolejnych latach (01.05.1966  1985) kierownictwo objê³a mgr Danuta Warcha³owska
 piêkna karta historii naszej Apteki,
o której prze³o¿eni napisali powiêci³a
wszystkie swe si³y i umiejêtnoci dla wykonywania codziennych obowi¹zków.
W tym czasie Apteka produkowa³a
40 tysiêcy p³ynów infuzyjnych w roku.
Przemys³ nie zabezpiecza³ szpitali w odpowiednie iloci p³ynów, stanowi³y one
zatem produkt deficytowy.
Od 1 grudnia 1984 do 8 czerwca 1989
roku, kierownictwo w Aptece Szpitalnej
pe³ni³ dr farm. Aleksander Kuehn. W tym
czasie Apteka prze¿ywa³a bardzo trudny
okres w zakresie mo¿liwoci pe³nego
zaopatrzenia Szpitala w leki, p³yny infuzyjne i rodki opatrunkowe. Mia³o to
zwi¹zek z ogólnym kryzysem w kraju.
Do Apteki by³y dostarczane leki darowe,
importowane z Europy Zachodniej, co w
znacznym stopniu pozwala³o zaopatrzyæ
pacjentów Szpitala w podstawowe leki.
Kryzys dotyczy³ równie¿ pracowników
Apteki, którzy licznie odchodzili do
innych zajêæ, lepiej p³atnych.
Od 8 czerwca 1989 roku, kierownikiem Apteki zostaje dr n. farm. Hanna

Fot. Archiwum

Moim skromnym marzeniem, nie pozbawionym wiary w jego realizacjê, jest by
Profesor G³uszek, mimo zas³u¿onej emerytury, pozosta³ nadal jako mentor dla
naszej dalszej pracy naukowej i kolejnych spotkañ zwi¹zanych z medycyn¹
p³ci.
doc. Anna Posadzy-Ma³aczyñska
Klinika Hipertensjologii, Angiologii
i Chorób Wewnêtrznych
Na zdjêciu: Prof. Jerzy G³uszek i doc. Anna
Posadzy-Ma³aczyñska

Jankowiak-Gracz, która sprawuje tê
funkcjê do dnia dzisiejszego.
Staramy siê w naszej kronice opisywaæ najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia
apteki, a tak¿e osób w niej zatrudnionych. Ka¿dy pracownik ma tu swoje
miejsce, gdzie opisujemy moment przyjêcia do pracy, rozwój naukowy, wszystko to, co siê uda³o, ale tak¿e momenty
trudne, takie jak po¿egnania i odejcia.
Rok 1990 przynosi du¿e zmiany w
prawie w³asnociowym. Powstaj¹ prywatne apteki oraz hurtownie farmaceutyczne. Pracujemy w nowej rzeczywistoci
gospodarczej. Jest coraz trudniej o leki.
Musimy podejmowaæ wysi³ki, maj¹ce na
celu w³aciwe zaopatrzenie Szpitala.
Sytuacjê dodatkowo pogarsza fakt, i¿
wzrost cen leków jest bardzo gwa³towny. Leki dro¿ej¹ z miesi¹ca na miesi¹c...
Ci¹g dalszy, a¿ po dzi dzieñ zapisano na kartach naszej kroniki. Pozostaje
wiêc zaproszenie do wziêcia w rêce
historii Apteki i dalsze uczestnictwo
w odkrywaniu jej kart.
dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz
Kierownik Apteki Szpitalnej
(dokoñczenie ze str. 23)

Góry by³y jedn¹ z moich wielkich mi³oci. Wszystkie polskie pasma przeszed³em przynajmniej raz.
W zesz³ym roku sprawi³em bratu
zdalnie sterowany model samolotu.
Razem wykonywalimy pierwsze loty
i wci¹gnê³o mnie. Najpierw uczy³em siê
sterowania  na pocz¹tku to nie by³o
takie ³atwe. Kilka samolotów niestety
skoñczy³o swój ¿ywot w mietniku. Ale
trafi³em w koñcu na taki, który naprawdê sporo móg³ wytrzymaæ. Kiedy nauczy³em siê sterowania postanowi³em
wykorzystaæ swoje elektroniczne zainteresowania i skonstruowaæ autopilota.
Po pó³ roku pracy uda³o siê  mia³em
gotowy samolot, któremu w komputerze mo¿na by³o zaprogramowaæ lot.
Przy okazji za pomoc¹ zainstalowanej
kamerki filmowa³ trasê.
Sk¹d na to wszystko czas?
Czas siê po prostu znajduje. Nie ma
chwili w moim ¿yciu, w której bym siê
nudzi³. Staram siê wykorzystywaæ ka¿dy moment, ¿eby zrobiæ co ciekawego.
Najwiêksze marzenie?
Moje jedno wielkie marzenie spe³ni siê
w ci¹gu nieca³ego miesi¹ca. Wychowywanie córeczki bêdzie dla mnie du¿ym
wyzwaniem i przyjemnoci¹. Mam
równie¿ swojego RadiAnta, którego
zamierzam doskonaliæ przez nastêpne
lata. Krelê te¿ plany wyprawy fotograficznej do ornitologicznego raju  na
urokliwe norweskie wyspy Lofoty.
nowiny szpitalne
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Szanowni Państwo
Zapraszamy niniejszym do zapoznania się z ofertą PZU SA w zakresie nowego obowiązkowego
ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej lekarza wykonującego zawód na terenie RP,
którego obowiązek wypływa z Ustawy o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz.1708),
a zasady funkcjonowania regulowane są przez Rozp. Min. Finansów z 26.04.2010 r.
Informujemy ponadto, że w naszej ofercie znajduje się dodatkowo pełen wachlarz ubezpieczeń OC dobrowolnych i obowiązkowych związanych z branżą medyczną, a między nimi:
• obowiązkowe OC świadczeniodawcy (kontrakt z NFZ),
• obowiązkowe OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne
(kontrakt z SPZOZ),
• dobrowolne (w tym obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową oraz udzielanie
pierwszej pomocy.
Wszelkie pytania co do szczegółów oferty prosimy kierować pod następujące adresy mailowe:
astachowska@pzu.pl
ezak@pzu.pl
eliszynska@agentpzu.pl
Lub telefonicznie pod nr:
61 8690 264, 61 8690 259, 666 88 36 22

Będzie nam niezmiernie miło służyć Państwu fachową pomocą.

Informujemy, ¿e PZU SA, w ramach prowadzenia dzia³alnoci maj¹cej na celu zapobieganie
powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych sfinansowa³ zadanie
prewencyjne polegaj¹ce na zakupie defibrylatora dla naszego Szpitala za kwotê 24 987,92 z³.
Dyrekcja, Pracownicy, Pacjenci Szpitala
sk³adaj¹ podziêkowanie za przekazan¹ darowiznê celow¹

REDAKCJA
ul. Długa 1/2, 61−848 Poznań
tel. (0 61) 854−91−21, fax (0 61) 852−94−72
szpital@skpp.edu.pl
Zespół redakcyjny:
Halina Bogusz, Szczepan Cofta,
Monika Dziamska (redaktor prowadzący),
Katarzyna Leśna, Zofia Owecka, Rafał Sta−
szewski, Joanna Wieczorek−Powiertowska

Wydawca:
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar−
cinkowskiego w Poznaniu, Stowarzyszenie
Bono Serviamus, Wydawnictwo Kontekst
Dział Marketingu i Reklamy:
Patrycja Rakowska, tel. (0 61) 854−91−90
patrycja.rakowska@skpp.edu.pl

Przygotowanie:
Wydawnictwo Kontekst
www.wkn.com.pl • kontekst2@o2.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamó−
wionych, zastrzega sobie prawo redagowa−
nia nadsyłanych tekstów i nie odpowiada za
treść zamieszczanych reklam.

