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aktualności
marca. Podczas spotkania, w ramach
cyklu zagadnieñ problematycznych,
prof. Robert Juszkat przedstawi³ nowe
mo¿liwoci diagnostyki obrazowej.
Zosta³a zaprezentowana tak¿e Procedura przyjêcia pacjenta do szpitala.
 W dniu 16 marca odby³o siê spotkanie Zarz¹du Stowarzyszenia Bono Serviamus, na którym przyjêto sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz plan
finansowy na rok 2011.
 30 marca odby³o siê spotkanie
Zwi¹zków Zawodowych z Dyrekcj¹
Szpitala.

Szpitalne
kalendarium

 W ostatnich miesi¹cach powraca w
rozmowach Dyrekcji Szpitala z Zarz¹dem Wielkopolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia temat okulistyki dzieciêcej.
 W dniach 1 marca, 5
kwietnia i 10 maja odby³y siê
kolejne spotkania zespo³ów
ds. list oczekuj¹cych i dokumentacji medycznej, podczas
których przeanalizowano
monitorowanie list oczekuj¹cych w ostatnich miesi¹cach.

Mono−
grafia

 14 lutego na spotkaniu
Rady Medycznej, w kontekcie comiesiêcznego cyklu
problematycznego, pochylono siê nad zagadnieniem
dzia³alnoci endowaskularnej
w naszym Szpitalu. Poinformowano równie¿ o powo³aniu na funkcjê Pe³nomocnika
ds. Praw Pacjenta i Kombatantów pani mgr Anny Ruszczak oraz mgr Moniki
Dziamskiej.

 Kolejne zebranie Rady
Medycznej mia³o miejsce 14
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Fot. Martyna Skrzypiñska

 Na zebraniu Zespo³u ds.
Badañ Klinicznych w dniu
15 lutego poddano ocenie
zg³oszone do Szpitala badania kliniczne oraz omówiono
bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z
prowadzeniem badañ w
Szpitalu.

 Z okazji wiatowego Dnia Zdrowia
 7 kwietnia  Sekcja Organizacji prowadzi³a akcjê informacyjn¹, dotycz¹c¹
podpisywania owiadczeñ woli  wyra¿aj¹cych zgodê na pobranie po mierci
tkanek i narz¹dów do transplantacji,
w celu ratowania ¿ycia i zdrowia innym. Akcja dedykowana by³a osobom,
które chcia³yby za ¿ycia wyraziæ chêæ
niesienia pomocy chorym potrzebuj¹cym przeszczepów. Owiadczenie woli
podpisa³y 72 osoby.

egoroczne lato zapowiada gor¹cy
czas przenosin. Opucimy budynek przy ul. £¹kowej dok³adnie w
setn¹ rocznicê funkcjonowania szpitala w tej lokalizacji.
Jubileusz i przeprowadzka zainspirowa³y nas do tego, by przygotowaæ monografiê powiêcon¹ dziejom
tego obiektu.
Zachêcamy Pañstwa do zg³aszania swoich pomys³ów i sugestii, dotycz¹cych wielokierunkowego i rzetelnego opracowania publikacji oraz
przesy³ania wspomnieñ zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ naszego szpitala przy
ul. £¹kowej na adres:
s.cofta@gmail.com lub
halina.bogusz@skpp.edu.pl.
Mamy nadziejê, ¿e wspólnie uda
nam siê zachowaæ pamiêæ o przesz³oci.
Redakcja

Drogiej Kole¿ance
Pani Krystynie Kutny
Pielêgniarce Oddzia³owej
Oddzia³u Chirurgii Onkologicznej
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu mierci
Ojca
sk³adaj¹
Wspó³pracownicy Oddzia³u Chirurgii
Onkologicznej

 11 kwietnia odby³a siê comiesiêczna
Rada Medyczna. Tematem przewodnim
tym razem by³y mo¿liwoci postêpowania kardiologicznego w zakresie elektrofizjologii. Omówiono tak¿e wnioski,
wynikaj¹ce z ogniska epidemicznego
grypy, które zaistnia³o w naszym Szpitalu w marcu tego roku.
 Po raz kolejny 19 kwietnia odby³o
siê spotkanie Rady Spo³ecznej Szpitala.
Podczas spotkania opiniowana by³a
m.in. aktualizacja planu rzeczowo-finansowego, a tak¿e zmiany organizacyjne zwi¹zane z przenosinami oddzia³ów onkologicznych do
nowego budynku przy
ulicy Szamarzewskiego.
 9 maja odby³a siê Rada
Medyczna, której tematem
przewodnim by³a dzia³alnoæ w zakresie chemioterapii. Ponadto Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i
Eksploatacyjnych Piotr
Bogacz przedstawi³ harmonogram przenosin jednostek z budynku przy ul.
£¹kowej do obiektu przy
ul. Szamarzewskiego.
 Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
oraz Kapitu³a Zaufania
Z³oty Otis zainicjowa³y
ogólnopolsk¹, spo³eczn¹
akcjê profilaktyczn¹ Nie
Mam HCV. 9 i 10 maja w
Laboratorium nr 1 przy ul.
D³ugiej ½ prowadzone by³y
bezp³atne badania przesiewowe w kierunku HCV
(wirusowe zapalenie w¹troby typu C). Wykonano
86 testów.
Opracowanie
Natalia Wnuk

Na ok³adce: Elektroforetyczny rozdzia³ bia³ek surowicy na ¿elu agarozowym,
Pracownia Immunochemii, fot. Monika Dziamska
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Stacja “Spółka”
Pociąg “SK Przemienienia Pańskiego” wydaje się w ekspresowym tempie
zbliżać do stacji „Spółka”.

W

zwi¹zku z niezwykle liberaln¹ 
¿yczliw¹ dla Pacjentów i Pracowników  strategi¹ postêpowania, nasz
Szpital niestety w ostatnim czasie przynosi straty i nabiera zad³u¿enia. Wynika
to m.in. ze wzrostu cen leków i wyrobów medycznych, a tak¿e wykonywania wiadczeñ ponad wartoæ kontraktu
dla pacjentów, którzy tego potrzebuj¹.
Je¿eli nie uda siê tego zjawiska opanowaæ i osi¹gn¹æ dodatniego wyniku
finansowego mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem powiedzieæ, ¿e ju¿ w
roku 2013 nasz Szpital bêdzie dzia³a³
jako spó³ka prawa handlowego (patrz:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o dzia³alnoci leczniczej, podpisana przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).
Dyrekcja i mam nadziejê wszyscy
Pracownicy, a zw³aszcza kadra kierownicza bêdzie dok³adaæ wszelkich starañ,
by osi¹gn¹æ dodatni wynik finansowy
bez uszczerbku na zdrowiu naszych
pacjentów. Jest to obecnie priorytetowy
cel i zadanie, stoj¹ce przed ca³ym Szpitalem. Je¿eli siê to nie uda, czeka nas
bardzo ciê¿ki i trudny do przewidzenia
w swoich konsekwencjach proces transformacji w spó³kê, która g³ównie bêdzie
rz¹dzi³a siê prawami ekonomicznymi,

co mo¿e nie zawsze iæ w parze z obecnymi zadaniami statutowymi szpitala
uniwersyteckiego.
W lipcu i sierpniu czeka nas jeszcze
droga poci¹giem popiesznym  szybka
i sprawna przeprowadzka oddzia³ów
z budynku przy ul. £¹kowej do obiektu
przy ul. Szamarzewskiego.
Na szczêcie miêdzy dwoma podró¿ami bêdzie wakacyjna przesiadka, na
czas której Dyrekcja ¿yczy ca³ej Za³odze
mi³ego i udanego wypoczynku.
Jan Talaga
Dyrektor Naczelny Szpitala
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Nasze pyry

białe i czarne

W ostatnich kilku tygodniach nasze sprawy szpitalne były przedmiotem szczególnych me−
dialnych doniesień. Spotykaliśmy się ze skrajnymi ocenami, pyry przyznawali nam dwu−
krotnie dziennikarze Gazety Wyborczej. Takie ukazywanie nas – pozytywne czy negatywne
– powinno wywołać refleksję. Choć można kontestować przyznawane oceny, to jednak
warto dowiedzieć się, w jaki sposób postrzegają nas przypatrujący się z boku.

Pyry białe

T

rzeba cieszyæ siê wiêc pyrami bia³ymi, na które zas³u¿yli inicjatorzy
strony internetowej z Hospicjum Palium
dla bliskich opiekuj¹cych siê chorymi
w warunkach domowych. Strona
www.opiekawdomu.info ma siê stawaæ
narzêdziem pomocnym w organizacji
i wsparciu dla wszystkich, staj¹cych
przed koniecznoci¹ podjêcia opieki
pozaszpitalnej.
Ta inicjatywa powinna byæ tak¿e
swego rodzaju wyzwaniem dla przebudowania naszej szpitalnej wiadomoci
wagi internetu, jako narzêdzia wspo-

magaj¹cego i porz¹dkuj¹cego nasz¹
pracê. Wypada wspomnieæ o staj¹cym
przed nami zadaniu, które zosta³o zapocz¹tkowane, a jakim jest gruntowna
przebudowa naszego szpitalnego intranetu i internetu. Jego kszta³t bêdzie
zale¿a³ od naszej aktywnoci. Sprawne
narzêdzia informatyczne musz¹ stawaæ
siê osnow¹ naszej szpitalnej sprawnoci organizacyjnej w przysz³oci.

Pyry czarne
Wiele do mylenia powinny nam
dawaæ tak¿e i otrzymane pyry czarne,
jakkolwiek bymy je kontestowali. Odpowiedzi¹ powinna nie byæ reakcja kto

nam to zrobi³, lecz raczej auto-rewizja.
Chocia¿by nad tym, w jaki sposób uto¿samiamy swoje dobro osobiste z dobrem szpitala. Wcale nie powinno to
dotyczyæ wy³¹cznie naszego wymiaru
okulistycznego. I nawet niekoniecznie
w pierwszym rzêdzie wa¿na jest refleksja nad zasad¹ unikania dzia³añ konkurencyjnych, które w tych miesi¹cach
powinny byæ  w sposób mo¿liwie rozs¹dny  w naszym gronie rozpatrywane. Czy szpital staje siê miejscem,
w którym siê realizujemy i  dodaj¹c
swoje zaanga¿owanie  wspó³tworzy(dokoñczenie na str. 5)

nowiny szpitalne
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Fot. Monika Dziamska

Biała Sobota – Szpital Miastu
Z otwartym sercem
dla poznaniaków
W sobotê 21 maja 2011 r. w Szpitalu
Klinicznym Przemienienia Pañskiego UM
w Poznaniu odby³a siê akcja profilaktyczna pod nazw¹ Bia³a Sobota  Szpital
Miastu. Podobnie, jak w ubieg³ym roku
przedsiêwziêcie zorganizowano w
ramach obchodów wiêta Placu
Bernardyñskiego, we wspó³pracy ze
Stowarzyszeniem Bono Serviamus oraz
Klasztorem Franciszkanów przy Placu
Bernardyñskim.
Mieszkañcy Poznania i okolic, po
wczeniejszej rejestracji, skorzystali

z bezp³atnych konsultacji lekarskich:
internistycznych, kardiologicznych
oraz z zakresu chirurgii naczyñ. Ze
wzglêdu na specjalistyczny charakter
Szpitala powy¿sze dzia³ania dedykowano okrelonej grupie pacjentów.

Osoby bior¹ce udzia³ w pikniku zdrowotnym mog³y ponadto wykonaæ
szereg badañ laboratoryjnych, EKG,
zmierzyæ cinienie wewn¹trzga³kowe
oka, wykonaæ badanie spirometryczne
oraz skonsultowaæ jego wynik ze specjalist¹ z zakresu pulmonologii. Z konsultacji oraz badañ laboratoryjnych
skorzysta³o ponad 200 osób, a w sam¹

4

nowiny szpitalne

akcjê zaanga¿owa³o siê oko³o 70 pracowników Szpitala.
Podczas pikniku du¿ym powodzeniem cieszy³y siê badania poziomu
tlenku wêgla w wydychanym powietrzu, wykonywane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, a tak¿e
mo¿liwoæ uzyskania danych dostêpowych do Zdrowotnego Informatora
Pacjenta NFZ. Nie lada gratk¹ okaza³a
siê mo¿liwoæ skorzystania z porad
dietetycznych, pomiarów antropometrycznych oraz zdrowego poczêstunku
w formie sa³atek i surówek. W sobotê
nie zabrak³o równie¿ osób chêtnych do
oddania krwi w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Akcja, która odby³a siê pod patronatem medialnym G³osu Wielkopolskiego, Telewizji WTK i portalu e-poznan spotka³a siê z ogromnym zainteresowaniem, co wiadczy o tym, ¿e
otwarcie Szpitala na potrzeby mieszkañców Poznania by³o trafnym przedsiêwziêciem.
Daria Szaj
Sekcja Marketingu i Konferencji

komentarze

Charytatywnie

W

dniu 16 kwietnia br. o godz.
18.00 w kociele pw. Matki
Boskiej Bolesnej w Poznaniu odby³
siê koncert charytatywny na rzecz
rodziny poszkodowanej w tragicznym
w skutkach po¿arze, który mia³
miejsce 16 lutego br. w Puszczykowie.
Koncert zgromadzi³ liczne grono
przyjació³ i znajomych poszkodowanej

rodziny, a tak¿e szerokie grono s³uchaczy zainteresowanych muzyk¹ pasyjn¹. Wielokrotnie w kociele Matki Boskiej Bolesnej zabrzmia³y gromkie
oklaski, by w ten sposób uhonorowaæ
wystêp znakomitego zespo³u wokalnego Affabre Concinui.
S³uchacze docenili tak¿e kunszt
dwóch wybitnych artystek wspieraj¹cych to charytatywne dzie³o: graj¹cej
na gitarze klasycznej Anny Borkowskiej oraz piewaj¹cej Izabeli Wojtasz.
Dochód z koncertu zosta³ w ca³oci

przekazany rodzinie poszkodowanej w
po¿arze.
lek. med. Karolina Hoffmann
Istnieje mo¿liwoæ pomocy finansowej
poszkodowanej rodzinie. Wp³aty mo¿na kierowaæ na konto:
Magdalena Szczepaniak,
ul. 3 maja 10, 62-040, Puszczykowo
nr konta bankowego:
31 1020 4027 0000 1902 0140 7774

Czas na zmianę

J

u¿ nied³ugo powstan¹ nowe strony
internetowa i intranetowa Szpitala.
Zmiana bêdzie diametralna, dlatego
zachêcamy wszystkich Pracowników
do zaanga¿owania i w³¹czenia siê w
tworzenie nowego projektu.
Prosimy o przekazywanie sugestii
do Sekcji Marketingu i Konferencji,
dotycz¹cych informacji, jakie powinny
znaleæ siê na stronach, aby zapewniæ
organizacyjn¹ sprawnoæ. Mamy nadziejê, ¿e niebawem nasz Szpital bêdzie
mia³ nowoczesn¹ i funkcjonaln¹ wizytówkê na stronach www.
Redakcja

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA
(dokoñczenie ze str. 3)

my jego rzeczywistoæ skutecznej opieki nad cz³owiekiem chorym? Czy te¿
organizm szpitalny staje siê partnerem
do ogrania  w ró¿noraki wymylny
sposób  za wszelk¹ cenê? Profesor
Stefan Grajek sympatycznie nazywa to
trykaniem szpitala.
Niezwykle istotne jest tak¿e dokonywanie weryfikacji czy umiemy twórczo rozwi¹zywaæ problemy, czy raczej
stajemy okoniem i mno¿ymy trudnoci.
Wszyscy jestemy po to, by szukaæ najlepszych rozwi¹zañ i proponowaæ rozs¹dne przestrzenie dzia³ania.

Wielkopolska logika
Pyry s¹ wyró¿nikiem bardzo wielkopolskim. Nasz region s³ynie z ziem-

niaków, ale tak¿e  choæby nawet zwyczajowo  z gospodarskiego podejcia
i oszczêdnego dzia³ania. Cieszy³bym
siê, gdybymy zas³u¿yli na bia³e pyry,
gdy podejmujemy refleksjê nad
oszczêdnym sposobem diagnozowania
czy leczenia. Wcale nie ze szkod¹ dla
pacjentów, lecz  zachowuj¹c dobry
standard postêpowania  unikaj¹c dzia³añ nieracjonalnych.
Na przyk³ad wymuszaj¹c sposób
funkcjonowania oddzia³u wed³ug kryterium niezbyt logicznych rozwi¹zañ
organizacyjnych, zlecaj¹c badania laboratoryjne w sposób ekstensywnie rozrzutny (i dokuczliwy dla pacjentów),
stosuj¹c wyroby medyczne czy leki
przy braku poszanowania dla regu³
ekonomicznie logicznego dzia³ania, le
organizuj¹c czas pracy i zadania poszczególnych pracowników w jednost-

kach. To takie bezdro¿a wywo³uj¹ retorsje administracyjne i zachêcaj¹ w wielu
szpitalach do zaostrzania kursów w
zarz¹dzaniu, choæby z instalacj¹ kasowników do odmierzania czasu pracy.
Warto, bymy wiedli prym naszymi
gospodarskimi  w dobrej tradycji wielkopolskiej  dzia³aniami. By okazywa³o
siê, ¿e podstawowym sposobem zarz¹dzania s¹ nie dzia³ania restrykcyjne,
ile szanowanie przestrzeni wzajemnego zaufania. Choæ wiara ta w praktyce
codziennej nieraz ulega podwa¿eniu,
w swoim osobistym dowiadczeniu nie
dozna³em jeszcze zupe³nego zw¹tpienia.
Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala
nowiny szpitalne
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Brukselski niezbędnik

Mgr Beata Sypniewska spêdzi³a wiele czasu nad przygotowaniem
sprawozdañ z realizacji projektu oraz bie¿¹cej dokumentacji

Dobiega końca realizacja kolejnego projektu współfinansowa−
nego ze środków Unii Europejskiej. Projekt wart blisko 10 mln zł
umożliwił rozwój zaplecza diagnostyki obrazowej w rozbudo−
wywanym obiekcie Szpitala przy ul. Szamarzewskiego. Dia−
gnostyka obrazowa to dziś nieodzowny element codziennej
pracy lekarskiej. To niezbędnik każdej lecznicy. Dla Szpitala Kli−
nicznego Przemienienia Pańskiego ma szczególne znaczenie
– dzięki nowoczesnej diagnostyce, można będzie w pełni wy−
korzystać potencjał oddziałów onkologicznych, których część
niebawem przeniesie się do kompleksu akademickiej medycyny
przy ul. Szamarzewskiego.

Spójna koncepcja

Dr Dariusz Pop³awski by³ autorem medycznych za³o¿eñ projektu

Zdjêcia: Monika Dziamska

Jolanta Stachowiak przygotowa³a i przeprowadzi³a postêpowania
o udzielenie zamówieñ publicznych, Irena Usowicz koordynowa³a prace budowlane

Mgr Patrycja Rakowska zajmowa³a siê promocj¹ projektu
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W ramach zrealizowanego projektu Wzrost jakoci i dostêpnoci
obrazowej w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pañskiego UM w Poznaniu poprzez rozbudowê i zakup wyposa¿enia w ramach dzia³ania 12.2
Inwestycje w infrastrukturze ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym na lata 2007-2013 priorytetu XII  Bezpieczeñstwo zdrowotne
i poprawa efektywnoci systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowiska 2007-2013 dokonano adaptacji i unowoczenienia Dzia³u Radiologii Klinicznej. Idea projektu zak³ada³a trzy
komponenty: rozbudowê obiektu szpitalnego, zakup sprzêtu diagnostyki obrazowej oraz ucyfrowienie sprzêtu radiologicznego. Bez rozwoju
zaplecza lokalowego trudno by³oby zapewniæ odpowiedni¹ dostêpnoæ
do badañ. Ucyfrowienie posiadanego sprzêtu daje szansê na ujêcie ca³ej
diagnostyki obrazowej danego pacjenta w elektronicznej historii choroby. Nie tylko zmniejsza to koszty (poprzez rezygnacjê z koniecznoci
wywo³ywania zdjêæ), ale tak¿e zapewnia ³atwiejsz¹ dostêpnoæ do zdjêæ
i mo¿liwoæ dok³adnej ich analizy. Wczesne wykrycie i trafna ocena
stopnia zaawansowania choroby niejednokrotnie decyduj¹ o skutecznoci leczenia. Dotyczy to szczególnie chorób uk³adu kr¹¿enia i chorób
nowotworowych, które s¹ odpowiedzialne za najwiêkszy w Polsce odsetek zgonów. Dlatego te¿ postawiono na rozwój tego obszaru dzia³alnoci Szpitala. Pomys³ projektu wynika³ zarówno z przeprowadzonej
diagnozy, jak i za³o¿eñ konkursu, w którym premiowano rozwój infrastruktury diagnostycznej. Warto przypomnieæ, ¿e jeszcze dwa lata temu

Mgr Mariola Staliñska i mgr Marzena Nowik zarz¹dza³y finansami projektu, dr Rafa³
Staszewski  koordynator projektu, by³ wspó³autorem dokumentacji aplikacyjnej

szpitala

w budynku przy ul. Szamarzewskiego dzia³a³ jedynie mocno wyeksploatowany 11-letni tomograf komputerowy, gdzie czas jednego badania móg³ wynosiæ nawet do 40 min.

Obrazy na piętrach
Z koñcem 2010 roku oddano do u¿ytku 696,51 m2 powierzchni
nowego budynku. Nowoczesny dwupoziomowy budynek mieci
pracownie klasycznej rentgenodiagnostyki, pracownie ultrasonograficzne, pracowniê tomografii komputerowej, profesjonalne opisownie
oraz odpowiednie zaplecze socjalne. W budynku zlikwidowano bariery architektoniczne dla osób niepe³nosprawnych. Jednym z elementów projektu by³o ucyfrowienie sprzêtu radiologicznego. Zakupiono nowy skaner czyli urz¹dzenie przenosz¹ce zdjêcia radiologiczne do systemu informatycznego, a pracownie wyposa¿ono w niezale¿ne stanowiska robocze dla techników firmy CareStream Health.
Lekarze otrzymali nowe stacje rekonstrukcyjno-konsultacyjne, dziêki
czemu mo¿na dokonywaæ precyzyjnej obróbki obrazu, co u³atwia
postawienie precyzyjnej diagnozy. Zak³ad zosta³ ponadto wyposa¿ony w system dystrybucji obrazów diagnostycznych, w tym nowy
serwer archiwizacji obrazów PACS. Kluczowym elementem projektu
by³ jednak zakup nowoczesnego tomografu komputerowego. W pracowni na piêtrze ustawiono 64-rzêdowy tomograf komputerowy firmy GE Light Speed VCT. Tomograf ten jest dedykowany szczególnie
dla onkologii i posiada odpowiednie oprogramowanie, fluoroskopiê
umo¿liwiaj¹c¹ biopsjê oraz protokó³ ASiR (Adaptive Statistical Iterative
Reconstruction) umo¿liwiaj¹cy obni¿enie dawki promieniowania generowanego w trakcie badania maksymalnie o 84%. Listê zakupionego
sprzêtu uzupe³niaj¹ ultrasonograf Firmy ALOKA ProSound Alpha 6
wyposa¿ony w 3 g³owice Convex, Linia oraz Endovaginalna oraz
ultrasonograf do badañ przezprze³ykowych i echokardiologicznych
wraz z zestawem archiwizacji danych Firmy Medinco.

Zespół w zespół
166 stron studium wykonalnoci, 3 opas³e tomy projektów i szczegó³owych rysunków, prognoza finansowa do 2016 roku  to tylko
czêæ dokumentów, jakie Szpital musia³ przed³o¿yæ w konkursie programu Infrastruktura i rodowisko. Dobrze przygotowany wniosek
zaprocentowa³. 75% kosztów inwestycji zosta³o pokrytych w ramach
rodków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozosta³a
kwota zosta³a objêta dofinansowaniem Ministerstwa Zdrowia.
Sprawna realizacja takiego przedsiêwziêcia wymaga wspó³pracy
wielu specjalistów z ró¿nych dziedzin. Dlatego te¿ w Szpitalu powo³ano zespó³ projektowy, odpowiedzialny za projekt od idei do jego
realizacji. Ju¿ na kilka miesiêcy przed z³o¿eniem wniosku podjêto
prace projektowe zwi¹zane z przygotowaniem za³o¿eñ do koncepcji
architektonicznej. Równolegle przygotowano wniosek wraz ze studium wykonalnoci, czyli szczegó³owym uzasadnieniem koniecznoci realizacji projektu. Po pozytywnej decyzji komisji konkursowej
pozosta³a ju¿ tylko realizacja poszczególnych zadañ i codzienna,
¿mudna praca wype³niania sprawozdañ, opracowania dokumentów
przetargowych oraz wniosków o p³atnoæ.
Dzi Szpital Przemienienia Pañskiego mo¿e poszczyciæ siê kolejn¹
inwestycj¹ zmieniaj¹c¹ nie tylko wizerunek Szpitala, ale przede
wszystkim s³u¿¹c¹ pacjentom i nauczaniu medycyny. Ale apetyt ronie w miarê jedzenia. Zw³aszcza, kiedy rodz¹ siê nowe idee dalszego
rozwoju Szpitala.
Patrycja Rakowska
Rafa³ Staszewski

Fot. Monika Dziamska

Cenne

źródło

K

iedy lata mija³y i z m³odego sta³em siê dojrza³ym
chirurgiem coraz czêciej siêga³em mylami
wstecz, staraj¹c siê przypomnieæ wa¿ne zdarzenia
i ró¿nych ludzi z historii Kliniki. Niestety wiele
z tych faktów nie uda³o mi siê odtworzyæ. Kiedy
wiêc w 1981 roku zosta³em docentem, postanowi³em
stworzyæ Kronikê Kliniki, w której dokumentowa³em wa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia Kliniki i zamieszcza³em fotografie pracowników.
W 1985 roku zosta³em Kierownikiem Kliniki
i wówczas do³o¿y³em starañ, by zapisy by³y coraz
dok³adniejsze i obejmowa³y tak¿e awanse i ró¿ne
osi¹gniêcia zawodowe i naukowe pracowników Kliniki, ich udzia³ w ró¿nych zjazdach krajowych i zagranicznych, a tak¿e niestety nekrologi tych, którzy nas
na zawsze opucili.
W 2004 roku Kierownikiem Kliniki zosta³ prof.
Wac³aw Majewski, który kontynuuje to dzie³o, tak ¿e
obecnie s¹ ju¿ dwa tomy tej dokumentacji.
S¹dzê, ¿e kronika jest ju¿ interesuj¹ca, a w przysz³oci bêdzie cennym ród³em informacji dla naszych nastêpców o historii Kliniki i jej rozwoju.
Prof. dr hab. med. Stanis³aw Zapalski

Informujemy, że PZU ŻYCIE SA, w ramach prowadzenia
działalności mającej na celu zapobieganie powstawa−
niu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczenio−
wych, sfinansował na rzecz naszego Szpitala zadanie
prewencyjne polegające na zakupie defibrylatora LP20.
Łączna kwota dofinansowania przez PZU ŻYCIE SA:
25 000,00 zł

nowiny szpitalne
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iczby 79 przeszczepów serca na 220
oczekuj¹cych w roku 2010 wskazuj¹
wyranie na niedobór dawców. Z drugiej strony uwiadomienie, ¿e po mierci naszego mózgu mo¿emy pomoc ¿yæ
przynajmniej 5 innym ludziom, pokazuje, jak bardzo wa¿na jest edukacja
dotycz¹ca wiadomej zgody.
Dr med. Tomasz Urbanowicz
Oddzia³ Kardiochirurgii

T

ransplantacja komórek krwiotwórczych jest wspó³czenie uznan¹
metod¹ leczenia ratuj¹c¹ ¿ycie wielu
chorym na nowotwory krwi. Co istotne,
przeszczepianie komórek krwiotwórczych by³o i jest wyrazem wiadomoci
spo³eczeñstwa i zale¿y od jego bezporedniego zaanga¿owania. W zakresie
transplantacji od niespokrewnionego
dawcy, wszyscy jestemy beneficjentami krêgu ludzi dobrej woli na skalê
miêdzynarodow¹.
Od wykonania w 1968 roku pierwszych udanych zabiegów przeszczepienia komórek krwiotwórczych, transplantacja przeby³a dynamiczn¹ ewolucjê, polegaj¹c¹ nie tylko na wprowadzeniu ró¿nych odmian zabiegu i rozszerzeniu wskazañ do ich przeprowadzenia, ale tak¿e na poprawie bezpieczeñ-

Z Krzysztofem Olbromskim,
Dyrektorem Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu
o dawcach szpiku rozmawia
Monika Dziamska.
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Dlaczego

warto być dawcą?

stwa procedury. Dotyczy to zw³aszcza
pobierania komórek krwiotwórczych
od zdrowych dawców, które jest obecnie ca³kowicie bezpiecznym zabiegiem.
To bezpieczeñstwo gwarantuj¹ bardzo
dok³adne badania, jakim podlegaj¹
dawcy komórek, a tak¿e profesjonalizm
i zaanga¿owanie zespo³ów transplantacyjnych. Dzisiaj na wiecie zarejestrowanych jest kilkanacie milionów dawców, zwiêksza siê tak¿e liczba dawców
w Polsce. Ka¿dy z nas mo¿e uratowaæ
czyje ¿ycie.
Dr med. Lidia Gil
Oddzia³ Hematologii i Chorób
Rozrostowych Uk³adu Krwiotwórczego
z Pododdzia³em Transplantacji

H

onorowy krwiodawca oddaje z siebie esencjê ¿ycia, komu pomo¿e
kto wie? Ale sama wiadomoæ niesienia pomocy wystarcza, aby poddaæ siê
kilkuminutowemu zabiegowi, który
przypomina, ¿e ratowanie ¿ycia innemu cz³owiekowi nie wymaga bohaterskiego rzucania siê w wir niebezpieczeñstwa. Wystarczy chwila, kawa, ciasteczko i woreczek szansy na ¿ycie
wype³niony po brzegi. Dlatego warto.
Natalia Wnuk
Honorowy Dawca Krwi

ddaj¹c krew jako dawca dzielimy
siê z drugim cz³owiekiem czym,
co jest dla nas najcenniejsze. Dobrowolnie i bezinteresownie dzielimy siê cz¹stk¹ siebie, oddajemy w³asn¹ krew dla
ratowania ¿ycia i przywrócenia si³ drugiemu choremu cz³owiekowi. To gest
o wysokiej wartoci moralnej i obywatelskiej. To dar ¿ycia.
Specyfika naszego Szpitala (g³ównie
chirurgia naczyniowa i kardiochirurgia)
wymusza ogromne zapotrzebowanie na
krew. Na co dzieñ spotykamy siê z sytuacjami trudnymi, aby zabezpieczyæ krew
dla pacjentów wymagaj¹cych przetoczeñ. Zdarza siê, ¿e nasze Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie ma dostatecznej iloci krwi
na zrealizowanie sk³adanych zapotrzebowañ. W takich sytuacjach staramy siê
pozyskaæ krew z innych województw.
Najtrudniejszym okresem dla zabezpieczenia w krew jest okres wakacyjny.
Krew to ¿ywa tkanka, która ma
okrelony okres przechowywania i to
jeszcze w odpowiednich warunkach.
Czasami trudnoci spotykamy z zabezpieczeniem konkretnej grupy krwi,
zw³aszcza z tzw. rzadkich grup: AB Rh
minus, B Rh minus, O Rh minus, AB plus.
Dr n. przyr. Maria Zozuliñska
Kierownik Laboratorium nr 1

Bez granic

Jaka jest iloæ potencjalnych dawców szpiku?
Od 3 lat mo¿na zauwa¿yæ zdecydowany wzrost, jeli chodzi o nabór i kwalifikacjê potencjalnych dawców szpiku. W
roku ubieg³ym przebadalimy ponad 5
tys. potencjalnych dawców, wykonalimy
badania HLA w I i II klasie oraz wpisalimy
ich do rejestru. W ca³ej Polsce zosta³o
wpisanych ok. 15 tys. potencjalnych dawców. W tej chwili w polskim rejestrze jest
ich 60 tys. Zatem zesz³oroczny wynik to
naprawdê du¿y sukces.
W tym roku dysponujemy rodkami
na to, by przebadaæ kolejne 23 tys. osób,
chêtnych pomóc innym.

Orodków dawców szpiku jest 8  dysponuj¹ one danymi i wynikami badañ HLA.
Jeli jest zapotrzebowanie na szpik i s¹
znane kryteria Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jako
jeden z 8 orodków, dokonuje doboru
dawcy z biorc¹.
To my zajmujemy siê dope³nianiem
wszystkich formalnoci pod wzglêdem
prawnym, wykonujemy niezbêdne
badania okrelaj¹ce uk³ad HLA w wysokiej rozdzielczoci oraz kierujemy
do specjalistycznych orodków pobieraj¹cych szpik, dla potrzebuj¹cego chorego.
Od roku wed³ug zapisów ustawy
wszyscy potencjalni dawcy z Polski rejestrowani s¹ w jednym centralnym rejestrze. Do tej pory by³o kilka rejestrów,
teraz  tworzony jest wspólny.

Do jakiego rejestru trafiaj¹ chêtni do oddania
szpiku?
W Polsce funkcjonuje jeden centralny
rejestr, którym zawiaduje Poltransplant.

Czy rzeczywicie przeszczepy nie maj¹ granic?
Dobieranie dawcy z biorc¹ nie ma
granic i je¿eli jest poszukiwany szpik
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O

o okrelonych parametrach HLA, to szukamy go nie tylko w rejestrze polskim, ale
tak¿e w wiatowym. Naj³atwiej znaleæ
potencjalnego dawcê w rejestrze krajowym, co wynika z du¿ej specyfiki narodowociowej na danym obszarze geograficznym. Nasz rejestr z 60 tys. potencjalnych
dawców szpiku jest stosunkowo nieliczny,
w Niemczech liczy on ok. 3 milionów. Ta
olbrzymia dysproporcja pokazuje nam, ile
mamy jeszcze do zrobienia.
Jakie s¹ korzyci z prowadzenia jednego polskiego rejestru?
Prowadzenie jednego rejestru oraz
koniecznoæ rejestracji polskich dawców w
narodowym rejestrze wi¹¿e siê przede
wszystkim z ekonomi¹. Pozyskanie
materia³u potrzebnego do przeszczepu
szpiku od dawców z polskiego rejestru
jest znacznie tañsze, ni¿ z rejestrów zagranicznych. Mimo to zdarza siê, ¿e odnajdujemy potencjalnych dawców z Polski
w niemieckim rejestrze. Jeden z dawców

dawcą

Fot. Monika Dziamska

szpiku opowiada³ mi, ¿e bêd¹c w Lipsku
na pobraniu szpiku le¿a³ na sali z Polakiem. Byæ mo¿e jest to niewiarygodny
zbieg okolicznoci, a mo¿e rzeczywicie
rejestr niemiecki pozyska³ wielu potencjalnych dawców z naszego kraju.
Czy znaczna liczba osób zapisanych w polskim rejestrze potencjalnych dawców mo¿e
wiadczyæ o tym, ¿e stereotypy dotycz¹ce
niebezpieczeñstwa przy pobieraniu szpiku
przestaj¹ funkcjonowaæ?
Du¿a liczba osób chc¹cych oddaæ
szpik kostny mo¿e wiadczyæ o tym, ¿e
wiadomoæ spo³eczeñstwa jest coraz
wiêksza. Trzeba wiedzieæ, ¿e s¹ dwie metody pobierania szpiku. Tradycyjna, podczas której szpik w znieczuleniu ogólnym
pobierany jest z koci p³askiej, najczêciej
z talerza biodrowego, druga  z wykorzystaniem separatora, w której za pomoc¹
odpowiednich filtrów z krwi obwodowej
izolowane s¹ komórki immunokompetentne. Pierwsz¹ metodê stosuje siê dzisiaj
rzadko.
Ze stereotypem o nak³uciu grub¹
strzykawk¹ krêgos³upa i parali¿u trzeba
siê rozstaæ. Pobranie szpiku, mimo i¿ jest
to zabieg inwazyjny jest bezpieczne i bezbolesne. Szpik pobierany jest od dawcy w
specjalistycznej klinice, na sali operacyjnej
z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych. Skala zagro¿enia jest porównywalna do tego, jak na przyk³ad przy zabiegu stomatologicznym. Zawsze mo¿e
zdarzyæ siê co nieprzewidywalnego, na
co nie mamy wiêkszego wp³ywu. Ostatecznie jednak dla zdrowego dawcy oddanie szpiku nie wi¹¿e siê z ¿adnym ryzykiem. Jego szpik zregeneruje siê po 3-4
miesi¹cach, bêdzie równie¿ poddany badaniom kontrolnym, aby sprawdziæ stan
zdrowia.
Jak zostaæ potencjalnym dawc¹ szpiku?
Aby byæ potencjalnym dawc¹ szpiku,
po pierwsze trzeba chcieæ. Nale¿y wype³niæ ankietê, jednoznacznie siê zdeklarowaæ
oraz wyraziæ pisemn¹ zgodê na umieszczenie w rejestrze potencjalnych dawców

szpiku, dostêpnym na ca³ym wiecie. Po
dokonaniu tych niezbêdnych formalnoci
w specjalistycznym laboratorium pobierane jest ok. 10 ml krwi. To tyle, ile przy
wykonywaniu podstawowych badañ laboratoryjnych. Krew niezbêdna jest do
oznaczenia antygenów zgodnoci tkankowej  HLA klasy I i II.
Co jeli potencjalny dawca siê rozmyli?
Deklaracja wstêpna do niczego nie
zobowi¹zuje. Wród naszych dawców
bêd¹cych w wieku 18-55 lat przez ca³e
¿ycie zazwyczaj nic siê nie dzieje. Tylko
znikoma liczba osób ma to szczêcie, ¿e
mo¿e byæ dawc¹ szpiku. Na samym pocz¹tku wstêpnie zaklasyfikowane osoby
zawsze pytamy o to czy podtrzymuj¹
swoj¹ deklaracjê. Nie mam danych na
temat tego czy kto w takim momencie siê
wycofa³. Mogê natomiast powiedzieæ, ¿e
je¿eli do mnie szpital zwróci³by siê z zapytaniem czy podtrzymujê swoj¹ decyzjê,
to na pewno odpowiedzia³bym pozytywnie. Prawdopodobieñstwo, ¿e zdarzy siê
to po raz drugi jest niewielkie, poza tym
nie ka¿dy ma szansê z ca³¹ wiadomoci¹
uczestniczyæ w ratowaniu ¿ycia drugiego
cz³owieka. Przeszczepy s¹ jedyn¹ szans¹
na uratowanie ¿ycia lub jego przed³u¿enie. W Poznaniu jest cz³owiek, który dwukrotnie odda³ szpik. To s¹ unikatowe wydarzenia.
Jak mo¿na scharakteryzowaæ potencjalnego
dawcê szpiku?
W tej chwili ludzie m³odzi zg³aszaj¹
siê do nas najczêciej. Jest to w du¿ej mierze wynik prowadzonych przez Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa szeroko
zakrojonych akcji promocyjnych i informacyjnych. Naszym g³ównym zamierzeniem jest dotarcie do jak najwiêkszej liczby osób, w szczególnoci m³odych. Wynika to z tego, ¿e im m³odszy jest potencjalny dawca, tym d³u¿ej bêdzie funkcjonowa³ w rejestrze. Na dobr¹ sprawê w wieku 55 lat potencjalny dawca z rejestru
musi zostaæ wykrelony, poniewa¿ zale¿y
nam na tym, aby po pierwsze nie szko-

dziæ dawcy i nie pogorszyæ jego dobrostanu. Staramy siê pogodziæ dwa dzia³ania:
zapewnienie komfortu zdrowego dawcy z
chêci¹ pomocy i oczekiwaniem biorcy.
Ludzie m³odzi s¹ bardzo podatni na
tego typu akcje. Okrelenie, ¿e m³odzie¿
jest egoistyczna, skoncentrowana wy³¹cznie na sobie i nastawiona konsumpcyjnie
nie jest prawdziwa. Je¿eli potrafimy do
niej dotrzeæ, reaguj¹ z du¿¹ ochot¹ i
otwartym sercem.
Dodatkowo to, ¿e granica wieku przesuwa siê w stronê ludzi m³odych obserwujemy tak¿e po krwiodawcach. Ponad
10 lat temu potencjalnym krwiodawc¹ by³
mê¿czyzna, miêdzy 40-50 rokiem ¿ycia,
najczêciej le wykszta³cony, z regu³y
bezrobotny. A dzi jest to cz³owiek m³ody,
w wieku 30-35 lat z 25% udzia³em kobiet.
W skali roku pobieramy krew od 90
tysiêcy ludzi, a zatem od 1/5 mieszkañców Poznania. Co jednak nie znaczy, ¿e s¹
to dawcy jednorazowi, zdarza siê, ¿e niektórzy krew oddaj¹ kilka razy do roku.
Jaki udzia³ ma Regionalne Centrum w przeszczepach?
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Poznaniu nie pracuje
bezporednio z pacjentem. Wykonujemy
dla poszczególnych jednostek us³ugi i
badania, na podstawie których zespo³y
kliniczne klasyfikuj¹ i przeprowadzaj¹
zabiegi.
Bardzo blisko wspó³pracujemy z Oddzia³em Hematologii i Chorób Rozrostowych Uk³adu Krwiotwórczego. W tej
chwili przygotowujemy preparaty niezbêdne do prowadzenia chorych przed i
po przeszczepie. Wspó³pracujemy tak¿e z
orodkiem przeszczepu nerek w Szpitalu
Wojewódzkim w Poznaniu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e na terenie Polski nie odbêdzie siê ¿aden przeszczep nerki bez
udzia³ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, poniewa¿ u nas znajduje siê centralna rozlewnia surowic, przesy³anych do pozosta³ych orodków transplantologii.

■
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gospodarka

Kilka
informacji
o grupach
krwi

Bombaj w Polsce
Obecnie znamy 29 układów grupowych krwinek czerwonych. Wśród
nich najważniejszy i najstarszy to AB0. Został on wykryty w 1901 roku
przez austriackiego lekarza Karola Landsteinera, który otrzymał za to
Nagrodę Nobla 30 lat później. Pierwszą transfuzję, z oznaczeniem
grupy krwi i wykonaniem próby zgodności, przeprowadzono w 1907
roku w Nowym Jorku.

Antygeny
Dzisiaj, w sytuacjach zagro¿enia
¿ycia, nie dysponuj¹c oznaczeniem
grupy krwi pacjenta, toczymy krwinki
grupy 0 przed wykonaniem próby
zgodnoci. Czy takie postêpowanie
mo¿e byæ dla chorego niebezpieczne?
Tak, choæ nadzwyczaj rzadko.
Zgodnie z zasad¹, ¿e w surowicy
pacjenta obecne s¹ przeciwcia³a przeciwko antygenowi nieobecnemu na
krwince czerwonej, osobnicy grupy 0
maj¹ przeciwcia³a przeciwko obu antygenom A i B, grupy A maj¹ anty-B, grupy B anty-A, grupy AB nie maj¹ przeciwcia³. Gdyby pomy³kowo przetoczyæ
pacjentowi z grup¹ A krwinki grupy B,
natychmiast dojdzie do ³¹czenia przeciwcia³ anty-B z podawanymi krwinkami B, co uruchomi kaskadê bia³ek enzymatycznych uk³adu dope³niacza, wyborowania dziury w podawanych
krwinkach i wyp³yniêcia ich zawartoci.
Brak szybkiej reakcji  przerwania prze-
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toczenia i wdro¿enia leczenia  mo¿e
skutkowaæ zgonem pacjenta. S¹ jednak
osoby, dla których przetoczenie ka¿dej
z wy¿ej wymienionych grup mo¿e tak¹
reakcjê wywo³aæ. Dlaczego?

Wyjątkowa grupa
Geny uk³adu AB0 na chromosomie
9 koduj¹ bia³ka enzymatyczne, glikozylotransferazy, które przenosz¹ cukry
i doczepiaj¹ je do ³añcucha sacharydowego na krwince czerwonej. Ten ³añcuch podstawowy, kodowany na chromosomie 19, zwany te¿ substancj¹ H,
zawiera fukozê. Jego obecnoæ jest wyznacznikiem grupy 0. Dla grupy A takim cukrem jest acetylogalaktozamina,
dla grupy B galaktoza. Jeli brak jest
antygenu H (bardzo rzadki fenotyp hh),
to mamy do czynienia z grup¹, która
nie ma ¿adnego antygenu z uk³adu
AB0, natomiast obecne s¹ przeciwcia³a
anty-H, anty-A i anty-B. Zatem wszystkie podawane krwinki (0,A,B,AB) bêd¹

Fot. Bogus³aw Grabowski

natychmiast niszczone! Przed laty po
raz pierwszy wykryto tak¹ grupê
w hinduskiej rodzinie w Bombaju.
W Polsce aktualnie wiemy o 2 osobach
z grup¹ Bombaj.

Statystyki
Czêstoæ wystêpowania grup
w uk³adzie AB0 jest bardzo zró¿nicowana terytorialnie. Wszyscy rdzenni
Indianie maj¹ grupê 0, rdzenni Australijczycy nie maj¹ grup B i AB, natomiast
grupa B jest czêsta w Azji. Grupa AB
jest najm³odsza, powsta³a ok. 2 tys.
lat temu.
W Polsce dominuje grupa A (40%);
osób z grup¹ 0 jest 33%, osób z grup¹ B
19%, a z grup¹ AB tylko 8%.
Poszukiwano te¿ ró¿nych korelacji
miêdzy chorobami a grupami krwi.
Jak dot¹d udowodniono dwie: osoby
z grup¹ A czêciej choruj¹ na raka
¿o³¹dka, natomiast z grup¹ 0 na wrzody ¿o³¹dka.
Dr Jolanta Nagadowska
Lekarz transfuzjolog

Przy opracowywaniu artyku³u korzysta³am
z wydanej w Bibliotece Diagnosty Laboratoryjnego ksi¹¿ki pod redakcj¹ Jadwigi
Fabijañskiej-Mitek Immunologia krwinek
czerwonych. Grupy krwi, Warszawa 2007.

krwią

Fot. Bogus³aw Grabowski

Na czym polega gospodarowanie krwi¹?
Patrz¹c ca³ociowo na dzia³alnoæ
naszego szpitala gospodarka krwi¹

50 wanien
obejmuje nie tylko Pracowniê Gospodarki Krwi¹, ale tak¿e Pracownie Serologii Transfuzjologicznej, Banki Krwi
i szpitalne oddzia³y. Dzia³ania w obrêbie tych wszystkich jednostek musz¹
siê zazêbiaæ i je¿eli tak jest, zachowany
zostaje pewien porz¹dek, który u³atwia nam gospodarowanie krwi¹.

Które z wymienionych jednostek obci¹¿one s¹ najwiêksz¹ odpowiedzialnoci¹?
Najwa¿niejsza z punktu widzenia
bezpieczeñstwa pacjentów i pracowników szpitala jest praca na poziomie
Pracowni Serologii Transfuzjologicznej,
gdzie pacjentowi, le¿¹cemu na oddziale dobiera siê odpowiedni¹ jednostkê
krwi, osocza czy p³ytek. To jedno z
najwa¿niejszych i najbardziej odpowiedzialnych zadañ pracowni i jeli na
tym poziomie zostanie pope³niony
b³¹d, to skutki najdotkliwiej odczuje
pacjent. W przypadku przetoczenia
niezgodnej grupowo krwi mo¿e dojæ
do wstrz¹su, a niekiedy do zgonu chorego. Rzetelnoæ w prowadzeniu badañ
jest gwarantem dobrze przeprowadzonej procedury.

Fot. Monika Dziamska

O skutecznym
gospodarowaniu krwią
z dr Bogusławem
Grabowskim, Kierownikiem
Pracowni Gospodarki
Krwią rozmawia
Monika Dziamska.

Kto zatem czuwa nad sprawnoci¹ tego
licznego zespo³u?
Ca³y proces kr¹¿enia krwi od dawcy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa poprzez
Pracownie Serologii Transfuzjologicznej, Banki Krwi, a¿ do biorcy musi byæ
nowiny szpitalne
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Dni Transplantologii
w Starym Browarze
dokumentowany i dzieje siê to w Pracowni Gospodarki Krwi¹. To w³anie
tam wszystkie procesy zostaj¹ opisane,
stanowi¹c podstawê do w³aciwego
rozliczania jej z Narodowym Funduszem Zdrowia. G³ównym zadaniem
pracowni jest pilnowanie ekonomiki
szpitalnych dzia³añ. To co wydajemy
na krew w Stacji Krwiodawstwa musi
pokrywaæ siê z tym, co otrzymujemy z
NFZ za wykonane procedury.
W skali ubieg³ego roku na krew i jej
sk³adniki przeznaczylimy ponad 6
milionów z³otych. To du¿a suma, zwa¿ywszy na to, ¿e jest to oko³o kilku
procent ca³ego szpitalnego bud¿etu.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿da kwota, któr¹ wydatkuje szpital, musi byæ wydana
z sensem i musi siê bilansowaæ.
Jak te kwoty przek³adaj¹ siê na iloæ krwi
i jej sk³adników?

12
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Statystycznie mamy do czynienia
z oko³o 30 tys. jednostek krwi i jej
sk³adników rocznie. Piêæ tysiêcy litrów
krwi zamawianej przez szpital
zmieci³oby siê w 15 tys. pojemnikach
o 200 ml pojemnoci. Mo¿na zrobiæ
³atwe przeliczenie  30 tys. jednostek
krwi to 50 pe³nych 100-litrowych wanien.
Przy tak du¿ych ilociach, zapewne logistyka stanowi spory problem.
To prawda. Obok logistyki problemem jest równie¿ przechowywanie.
Krew wymaga odpowiedniej temperatury lodówki, osocze musi byæ g³êboko
zamro¿one, natomiast p³ytki musz¹
byæ przez ca³y czas w ruchu, czyli
konieczne jest, aby by³y na odpowiednim
mieszadle.
W momencie kiedy krew, osocze
i p³ytki znajduj¹ siê ju¿ w posiadaniu

Fot. £ukasz Brzekiewicz

W

Klinice Kardiochirurgii Szpitala
Klinicznego Przemienienia Pañskiego, wykonalimy ³¹cznie 6 przeszczepów serca, u 4 mê¿czyzn i 2 kobiet.
Ostatni przeszczep u 49-letniego biorcy,
pierwszego mieszkañca Poznania, wy-

Banków Krwi trzeba skrupulatnie pilnowaæ czasu ich przechowywania.
Krew wa¿na jest ok. 40 dni i jest to
zwi¹zane z ¿ywotnoci¹ krwinki, która
wynosi 120 dni. Je¿eli pobieramy krew
w okrelonym odcinku czasu, to mamy
krwinki nowe oraz krwinki, które za
chwilê zgin¹. Trzeba zatem wybraæ
taki czas wa¿noci krwi, ¿eby spe³nia³a
swoje funkcje w organizmie biorcy.
P³ytki wa¿ne s¹ jedynie przez kilka
dni, dlatego najkorzystniejsze jest natychmiastowe przetaczanie. Osocze
przechowujemy w g³êbokim zamro¿eniu, ale na oddzia³y nale¿y je wydaæ w
postaci p³ynnej.
Trudno przy takiej specyfice preparatów
robiæ zapasy.
Zawsze staramy siê zachowaæ pewien zapas w Bankach Krwi, ¿ebymy
mogli z niego skorzystaæ w sytuacji

transplantologia
konalimy w tym roku. Obecnie chory
przebywa ju¿ w domu.
Wszyscy nasi chorzy czuj¹ siê dobrze i s¹ pod opiek¹ zespo³u kardiologów, kierowanego przez prof. Stefana
Grajka. Obecnie 25 chorych, w tym 5 na
licie pilnej, oczekuje na transplantacjê.
Rozwijaj¹ca siê lista nowych chorych
kwalifikowanych do przeszczepu, cieszy
nas i daje szansê na kolejne procedury
transplantacyjne.

Wyjście naprzeciw
Widz¹c problemy, z jakimi boryka
siê transplantologia w Polsce, zarówno
w rodowisku lekarskim, jak i przede
wszystkim w spo³eczeñstwie, postanowilimy wyjæ im naprzeciw. Pomimo,
i¿ w roku 2010 ponad 200 osób czeka³o
na serca, w ca³ym kraju wykonano tylko 79 przeszczepów serca. Fundacja
Wspierania Rozwoju Transplantologii
zosta³a powo³ana do ¿ycia celem krzewienia idei przeszczepów narz¹dowych, g³ównie w spo³eczeñstwie Wielkopolan. Chêæ krzewienia idei transplantologii, wiadomego dawstwa narz¹dów, a przede wszystkim bycia na
tak stanowi¹ g³ówne przes³anki naszego dzia³ania. Fundacja chce równie¿
wesprzeæ finansowo osoby po przeszczepach narz¹dów, bo nasze skromne
dowiadczenie, uwiadomi³o nam, jak
wiele nale¿y zrobiæ, by pacjentom pomóc bezpiecznie powróciæ do swojego
¿ycia. Chcemy te¿ doposa¿yæ oddzia³y
szpitalne, na których dokonuje siê

pilnej potrzeby. Oczywicie zdarzaj¹
siê momenty, ¿e okresowo brakuje
pewnych grup krwi b¹d w szpitalu
mamy masywne krwawienie i wystêpuje koniecznoæ jak najszybszego
ci¹gniêcia preparatu. Zwykle mo¿na
go uzyskaæ z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z
has³em na ratunek. Takie dramatyczne sytuacje zdarzaj¹ siê na szczêcie
tylko kilka razy do roku, ale musimy
byæ na nie przygotowani ze wzglêdu
na specyfikê naszych szpitalnych oddzia³ów, szczególnie chirurgicznych.
To w³anie w takich momentach
sprawdza siê skutecznoæ naszego
wspólnego dzia³ania.
Co w tych dzia³aniach mo¿na jeszcze
udoskonaliæ?
Ca³y szereg osób bierze udzia³ w
procesie leczenia krwi¹. Procedurê

transplantacji narz¹dów w niezbêdny
dla ich funkcjonowania sprzêt.

Organizacja wydarzeń
Maj¹c na uwadze dotarcie do spo³ecznoci Poznania musielimy wykazaæ siê inicjatyw¹ daleko bardziej posuniêt¹ ni¿ edukacja. Poprosilimy pani¹
Gra¿ynê Kulczyk o pomoc w organizacji Dni Transplantologii w Starym Browarze. Uprzejmoæ i przychylnoæ osób
pracuj¹cych w Starym Browarze pozwoli³a na organizacjê wydarzeñ kulturalnych trwaj¹cych ³¹cznie 12 dni.
W okresie od 2-14 maja mo¿na by³o
zobaczyæ wystawê zdjêæ prezentuj¹cych
nie tylko naszych chorych, ale przede
wszystkim dowiedzieæ siê wiêcej o historii Kliniki Kardiochirurgii, a tak¿e
zdobyæ kilka informacji o procedurze
transplantacji serca.
W dniu 14 maja prowadz¹ca Dzieñ
Transplantologii prezenterka radiowa
Marta Trybura zachêca³a osoby odwiedzaj¹ce Stary Browar do uczestictwa w
ró¿nych formach aktywnoci, maj¹cych
na celu przybli¿anie i uwiadamianie,
¿e transplantacje serca nie s¹ problemem niszowym. Dzieci zapraszalimy
do rysowania, m³odzie¿ do korzystania
z kursów reanimacji oraz do biegu po
¿ycie; osoby starsze do wys³uchania
koncertu fortepianowego oraz wystêpu
chóru Sonantes. Osoby odwiedzaj¹ce
Stary Browar mia³y mo¿liwoæ pos³uchania wywiadów z chirurgami, kardiologami, chorymi po przeszczepie,

uruchamia lekarz, który zamawia
krew na podstawie oceny klinicznej
pacjenta. Jeli oka¿e siê, ¿e pacjent nie
ma oznaczonej grupy krwi, badanie
takie zostaje zlecone w Pracowniach
Serologii Transfuzjologicznej i to
znacznie wyd³u¿a ca³¹ procedurê. Nic
nie zast¹pi cz³owieka i jego wyobrani.
Ka¿de przyjêcie do szpitala, w którym
planuje siê jakikolwiek zabieg inwazyjny, powinno byæ poprzedzone dok³adn¹ weryfikacj¹ czy pacjent ma oznaczon¹ grupê krwi. Takie dzia³ania pozwoli³yby na b³yskawiczne dzia³ania.
Istotna by³aby równie¿ bardziej
dynamiczna wspó³praca lekarzy
z laboratoriami, wykonuj¹cymi badania oraz natychmiastowe zamawianie
krwi w informatycznym systemie
Eskulap, które uruchamia dzia³ania
kolejnych jednostek. Mylê, ¿e mo¿na
zaoszczêdziæ tutaj ogromn¹ iloæ cza-

a tak¿e pilotami mig³owców. Mo¿na
by³o zobaczyæ równie¿ filmy dotycz¹ce
Kliniki Kardiochirurgii, chorych po
przeszczepie. Ca³y dzieñ rozdawane
by³y owiadczenia woli.
Patronat nad ca³oci¹ wydarzeñ
obj¹³ prezydent miasta Poznania, pan
Ryszard Grobelny oraz Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego, pan Marek Woniak.

Narodziny idei
Problem transplantacji serca nie jest
obojêtny równie¿ artystom. St¹d narodzi³a siê idea wspó³pracy z projektantk¹ Wojciecha Kruka, pani¹ Ann¹ Orsk¹,
maj¹c¹ butik autorski w Starym Browarze, by poprzez zaprojektowan¹ przez
ni¹ kolekcjê bransoletek, wspieraæ bycie na tak. Prosta forma przekazu,
skierowana g³ównie do osób m³odych,
ma na celu krzewienie w nich wiadomoci i postawy zgody na pobrania
narz¹dowe. Cieszy nas, ¿e bransoletka,
symbol, staje siê form¹ dotarcia do tych,
którzy nie s¹ obojêtni na problemy
transplantologii.
Cieszy nas przychylnoæ w³adz miasta i województwa dla naszych idei.
Jestemy dumni, i¿ mo¿emy powiedzieæ innym, ¿e Szpital Kliniczny Przemienienia Pañskiego w Poznaniu rozwija
siê i jest sam w sobie dobr¹ mark¹, ¿e
mo¿e stanowiæ wizytówkê naszego
miasta.
Dr med. Tomasz Urbanowicz
Oddzia³ Kardiochirurgii

su. Dobrze by³oby równie¿ tak przeorganizowaæ system pracy, by zamówienia by³y realizowane zbiorczo  wtedy
koszty transportu by³yby znacznie
mniejsze.
Jaka funkcjê pe³ni Komitet Transfuzjologiczny?
Nadrzêdn¹ funkcj¹ Komitetu Transfuzjologicznego jest kontrola gospodarki krwi¹, ustalanie wskazañ do
toczeñ oraz ocenianie ich prawid³owoci. Moc dzia³ania komitetu polega na
tym, ¿e wszelkie ustalenia powinny
byæ respektowane w ca³ym szpitalu, ze
wzglêdu na fakt, i¿ cz³onkami zespo³u
s¹ wszyscy ordynatorzy oddzia³ów.
Funkcjê wykonawcz¹ postanowieñ
sprawuje dr Jolanta Nagadowska, lekarz transfuzjonista szpitala.

■
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ONKOLOGIA
Udział wartości poszczególnych umów kontraktowanych
z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju Leczenie
Szpitalne (Jednorodne Grupy Pacjentów, Chemioterapia i PT)

Udział wartości umów Leczenie Szpitalne, Chemioterapia,
Terapeutyczne Programy Zdrowotne (łącznie) na
poszczególnych Oddziałach Onkologicznych

Udział wartości kontraktu Oddziałów Onkologicznych (Jednorodne
Grupy Pacjentów oraz Chemioterapia i PT) w ogólnej wartości umów
(JGP, Opieka Paliatywna oraz Procedury finansowane przez
Ministerstwo Zdrowia)

GŁÓWNE KIERUNKI LECZENIA SZPITALNEGO
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nowe czasopismo

Acta Medicorum Polonorum
Rocznik poświęcony biografistyce lekarskiej, redagowany przez Katedrę i Zakład
Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Patronat: Polskie Towarzystwo Lekarskie
Współpraca: Wielkopolska Okręgowa Izba Lekarska
Rada Redakcyjna: Anita Magowska (Redaktor Naczelny), Marcin Moskalewicz (Sekretarz
Redakcji), Halina Bogusz, Marek Dutkiewicz, Sebastian Kliwicki, Krzysztof Kordel, Walentyna
Krystyna Korpalska, Joanna Nieznanowska, Włodzimierz Witczak, Jerzy Woy−Wojciechowski

P

ierwotny zamys³ czasopisma Acta
Medicorum Polonorum wynika³
z aktualnej wci¹¿ potrzeby sta³ego opracowywania i publikowania biografii lekarzy polskich. Biografistyka stanowi
jednak bardzo szerokie pole literatury
naukowej i literatury piêknej. ¯ycie
i dzia³alnoæ lekarzy mo¿na utrwalaæ
w obszernych studiach analitycznych,
wpisuj¹cych ich postaci w rozleg³y kontekst historyczny, a tak¿e w zwiêz³ych
biogramach, które mimo niewielkiej objêtoci, mog¹ okazaæ siê cenn¹ pomoc¹
w pisaniu prac syntetycznych z zakresu
historii medycyny polskiej.
Warto podkreliæ wartoæ poznawcz¹
i atrakcyjnoæ czytelnicz¹ dzienników,
listów, autobiografii i wspomnieñ lekarzy, przechowywanych w archiwach

pañstwowych, zbiorach specjalnych bibliotek oraz prywatnych kolekcjach. Jednostkowe biografie rzucaj¹ bowiem ciekawe wiat³o na wielk¹ historiê. To, co
subiektywne i niepowtarzalne, pozostaje
zawsze elementem wiêkszej ca³oci nie
tylko w tym sensie, i¿ jest od niej zale¿ne, ale tak¿e z tego wzglêdu, i¿ samo na
ni¹ wp³ywa. Skupienie siê na ¿yciu pojedynczych lekarzy mo¿e zatem przyczyniæ siê do lepszego zrozumienia medycyny jako wiadomoci zbiorowej, jako
historycznie wykszta³conego systemu
wiedzy i praktyk konstruowanych spo³ecznie. Jednostka jest w takim ujêciu nie
tylko niewiadomym nonikiem spo³ecznych znaczeñ i wartoci, lecz tak¿e ich
wiadomym twórc¹.
Anita Magowska, Marcin Moskalewicz

Acta Medicorum Polonorum
Katedra i Zak≥ad Historii Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
ul. Przybyszewskiego 37A, 60-365 PoznaÒ
tel. 61 8547241/2; fax 61 8547242
actamedicorumpolonorum@gmail.com

Udział wartości umów: Leczenie Szpitalne (Jednorodne Grupy Pacjentów), Chemioterapia, Terapeutyczne Programy
Zdrowotne (łącznie z substancjami czynnymi), Opieka Paliatywna i Hospicyjna oraz Procedury
wysokospecjalistyczne finansowane przez Ministerstwo Zdrowia na poszczególnych Oddziałach

Martyna Skrzypiñska
Dzia³ Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych
nowiny szpitalne
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higiena

Właściwa

wo
d³owo
prawid³o
nieprawi
alkoholowy preparat dezynfekcyjny 

mo¿e spowodowaæ uszkodzenie skóry,
a tym samym zaprzestanie stosowania
tej metody dezynfekcji przez personel.
A samo mycie jednak nie wystarcza.
Podkrelamy, aby myæ rêce, kiedy s¹
ewidentnie brudne, a dezynfekowaæ
przed i po ka¿dym kontakcie z pacjentem.

higiena rąk

Niebezpieczna biżuteria

T

emat higieny r¹k jest ci¹gle aktualny
i niezmiernie istotny w zapobieganiu zaka¿eniom szpitalnym, jednak
czêsto pomijany i lekcewa¿ony przez
personel medyczny. Szczególnie dostrzegamy to, kontroluj¹c nasze oddzia³y i komórki szpitalne. Coraz czêciej
problem ten porusza równie¿ Inspekcja
Sanitarna.

Prosta metoda
Zaka¿enia szpitalne przenoszone s¹
g³ównie (w ponad 50%) na rêkach personelu, a ich dezynfekcja jest najprostsz¹ i nabardziej skuteczn¹ (trwa 20-30
sekund) metod¹ zapobiegania przenoszeniu drobnoustrojów miêdzy personelem a pacjentami. Nie mo¿na jednak
zapomnieæ o dodatkowych czynnikach
sprzyjaj¹cych rozprzetrzenianiu siê
bakterii, jak: bi¿uteria, sztuczne paznokcie, nieumiejêtne stosowanie rodków ochrony osobistej (np. rêkawiczki
jednorazowe), które w znacznym stopniu wp³ywaj¹ na bezpieczeñstwo epidmiologiczne, szczególnie na oddzia³ach
o podwy¿szonym ryzyku zaka¿eñ.

Najczęstsze błędy
Sekcja ds. Kontroli Zaka¿eñ Szpitalnych porusza temat prawid³owej higieny r¹k na licznych szkoleniach, zw³aszcza dla nowych pracowników. Okazuje

Fot. Anna Skoczylas-Janke

siê, ¿e personel nie zawsze zna jej zasady. £¹czenie dwóch czynnoci: mycia
i dezynfekcji r¹k; wiadomoæ, ¿e mycie
jest najwa¿niejsze, brak dezynfekcji lub
umniejszanie negatywnej roli bi¿uterii
w utrzymaniu w³aciwej higieny r¹k, to
najczêstsze b³êdy wyp³ywajace w rozmowach z personelem.

Nasza procedura
W naszym szpitalu proponujemy
przede wszystkim jednoetapow¹ procedurê higieny r¹k, ograniczon¹ do dezynfekcji. Standardowa procedura higienicznego mycia r¹k, obejmuje zarówno mycie, jak i dezynfekcjê oraz wymaga czasu, którego personel nie ma. Niestaranne jej wykonanie  gdy na niedok³adnie osuszon¹ skórê, zastosuje siê

Dodatkowa procedura, obowi¹zuj¹ca ju¿ od roku w naszym Szpitalu, to
pocedura z zakresu noszenia bi¿uterii.
Personel nosz¹cy sztuczne paznokcie
jest czêciej nosicielem niebezpiecznych
dla pacjenta drobnoustrojów. Nosicielstwo utrzymuje siê nawet po myciu r¹k
oraz po zastosowaniu rodka na bazie
alkoholu. Wykazano, ¿e nosicielstwo
gronych drobnoustrojów pod sztucznymi paznokciami, mo¿e byæ przyczyn¹ ciê¿kich zaka¿eñ u pacjenów oraz
epidmii na oddzia³ach szpitalnych.
Dodatkowym zagro¿eniem, zwi¹zanym z noszeniem przez personel bi¿uterii, jest mo¿liwoæ wiêkszej kolonizacji skóry (przez okres nawet kilku miesiêcy) bakteriami chorobotwórczymi,
której ryzyko wzrasta wraz z liczb¹
noszonej bizuterii.

Uchronić chorego
W³aciwa higiena r¹k jest najskuteczniejsz¹ metod¹ zapobiegania zaka¿eniom, zatem pamiêtajmy o najprostszych zasadach, które mog¹ uchroniæ
naszego chorego przed zaka¿eniem
i przykrymi konsekwencjami z nim
zwi¹zanymi.
Maria Jax
Pielêgniarka epidemiologiczna
Sekcja ds. Kontroli Zaka¿eñ Szpitalnych

Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia z 2009 roku
1. Myj rêce myd³em i wod¹, kiedy s¹ widocznie zabrudzone
lub zanieczyszczone krwi¹, p³ynami ustrojowymi lub po
wyjciu z toalety.
2. Myj rêce myd³em i wod¹, jeli istnieje silne podejrzenie
lub potwierdzenie zaka¿enia Clostridium difficile.
3. Jeli rêce nie s¹ wizualnie brudne we wszystkich sytuacjach opisanych poni¿ej (punkt a-f) do wcierania w rêce
stosuj rodki na bazie alkoholu, bêd¹ce najbardziej preferowanymi preparatami do rutynowej antyseptyki:
a) przed i po kontakcie z pacjentem,
b) przed u¿yciem inwazyjnego sprzêtu medycznego u pacjenta, bez wzgledu na to czy stosowane by³y rêkawice
czy nie,
c) po kontakcie z p³ynami ustrojowymi, wydalinami,
b³on¹ luzow¹, nieuszkodzon¹ skór¹ lub opatrunkiem,
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d) jeli podczas opieki nad pacjentem, przechodzi siê
z zanieczyszczonej strony cia³a na inn¹,
e) po kontakcie z bezporednim otoczeniem chorego
(w³¹czaj¹c sprzêt medyczny),
f) po zdjêciu rêkawiczek sterylnych lub niesterylnych.
4. Przed chirurgicznym myciem r¹k nale¿y zawsze usunaæ:
obraczkê, zegarek, bransoletki.
Ti p s y s ¹ z a b r o n i o n e !
5. Podczas kontaktu z pacjentem n i e n o  t i p s ó w na
paznokciach.
6. No naturalne, krótkie paznokcie.
WHO Guidelines on Hand Hygiene In Health Care, Consensus reommendations s. 152-154.

wydarzenia

Studenci

O

Szpital Przyjazny
W

dniu 13 maja w Urzêdzie Marsza³kowskim Naczelny Lekarz Szpitala Szczepan Cofta odebra³ z r¹k Marka Woniaka, Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego dyplom Szpital Przyjazny Kombatantom.
Nasz Szpital, podobnie jak kilkadziesi¹t
innych placówek medycznych z regionu,
przyst¹pi³ do programu, który propaguje
respektowanie szczególnych uprawnieñ
kombatantów oraz osób represjonowanych,
zwi¹zanych z dostêpem do wiadczeñ zdrowotnych.
W gablotach szpitalnych oraz na stronie
internetowej i intranetowej Szpitala zamieszczone zosta³y informacje, dotycz¹ce uprawnieñ do korzystania ze wiadczeñ opieki

Fot. Archiwum

Kombatantom

zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup
pacjentów.
Zachêcamy do zapoznania siê z rodzajami dokumentów, potwierdzaj¹cych powy¿sze uprawnienia oraz ich zakresem. Zosta³
równie¿ wyznaczony termin dy¿uru Pe³nomocnika ds. Praw Pacjenta i Kombatantów 
rody godz. 12.00-14.00 (Sekcja Organizacji,
ul. D³uga 1/2) dla osób, które chcia³yby uzyskaæ wiêcej informacji.
Na terenie województwa wielkopolskiego mieszka oko³o 16 tysiêcy kombatantów i
osób represjonowanych. rednia ich wieku to
86 lat. Koniecznoæ zapewnienia im godnych
i sprawnych warunków leczenia okrela
Konstytucja RP.
Redakcja

Agnieszka Markiewicz

Jan Tatoñ (Warszawa), doc. Beata Telejko
(Bia³ystok). rodowisko hipertensjologiczne reprezentowa³a doc. Anna Posadzy-Ma³aczyñska oraz prof. Danuta
Pupek-Musialik (prezes Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego).
Konferencja stanowi³a pierwsze
z cyklu szkoleñ w ramach Szko³y Kardiodiabetologii. Kolejne spotkanie bêdzie mia³o miejsce 11 czerwca w Bia³ymstoku. Zapraszamy tak¿e do udzia³u
w kursach ECHO (szczegó³y na stronie
internetowej PTKD  www.ptkd.pl).
W ramach wspomnianej konferencji
odby³o siê tak¿e spotkanie Konsultanta
Wojewódzkiego w dziedzinie chorób
wewnêtrznych z ordynatorami oddzia³ów wewnêtrznych w Wielkopolsce.

Z cyklu szkoleń

Fot. Archiwum

W

dniu 8 kwietnia 2011 r. odby³y
siê I Wielkopolskie Spotkania Kardiodiabetologiczne. Konferencja mia³a
miejsce w hotelu Andersia, a uczestniczy³o w niej oko³o 400 osób.
Przedmiotem spotkania by³y aktualne problemy kardiologiczne u chorych
z cukrzyc¹, stanowi¹c¹ obecnie jedn¹
z chorób cywilizacyjnych. Przedstawiono tak¿e zasady insulinoterapii  zalecenia i kontrowersje oraz metody
terapii hipotensyjnej.
Wyk³adowcami byli znani nam kardiolodzy: prof. Henryk Wysocki, prof.
Stefan Grajek, prof. Hanna Bachórzewska-Gajewska (Bia³ystok), dr Leszek
Markuszewski (£ód) oraz diabetolodzy: prof. Ida Kinalska (Bia³ystok), prof.

d stycznia
2011 r. koordynacj¹ prac zwi¹zanych z realizacj¹
praktyk przeddyplomowych (studenckich) zajmuje siê
Sekcja Badañ Naukowych i Dydaktyki. Do zadañ zwi¹zanych bezporednio z dydaktyk¹
nale¿y koordynacja
i monitorowanie
realizowanych na
terenie Szpitala
praktyk studenckich; a tak¿e pomoc
logistyczna, zwi¹zana z kierowaniem
studentów do poszczególnych jednostek Szpitala czy
pomoc w uzyskiwaniu pozwolenia na
zbieranie i przetwarzanie danych Szpitala, udostêpnianych
na potrzeby napisania prac naukowych.

Marta £abêdzka
Oddzia³ Nadcinienia Têtniczego
i Zaburzeñ Metabolicznych
nowiny szpitalne
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To się po prostu czuje

Fot. Monika Dziamska

Z doc. Marią Litwiniuk, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie onkologii klinicznej, lekarzem
onkologiem pracującym przez wiele lat na Oddziale Chemioterapii naszego Szpitala, o specyfice pracy
rozmawia Monika Dziamska.
Funkcja konsultanta wojewódzkiego sprowadza siê w g³ówniej mierze do zadañ opiniodawczych, doradczych i kontrolnych. Co
wród tych wszystkich formalnych obowi¹zków mo¿e byæ fascynuj¹ce?
Zacznê od tego, ¿e kiedy Wojewoda
poinformowa³ mnie o nominacji poczu³am siê zaszczycona. Powo³anie na konsultanta wojewódzkiego wiadczy³o o
tym, ¿e moja dotychczasowa dzia³alnoæ zosta³a doceniona. Ka¿dy ma w
sobie odrobinê pró¿noci  takie nadanie sprawia, ¿e cz³owiek jest zadowolony i bardzo siê cieszy. Potem przychodzi refleksja i zaczyna siê zastanawiaæ,
na ile ta funkcja pozwala na dzia³ania,
realizacjê pomys³ów i poprawê dotychczasowych procesów w zakresie konkretnej dziedziny.
Jaka by³a pierwsza myl, dotycz¹ca tego co
mo¿na zrobiæ?
Pierwsza myl by³a taka, ¿e bêdê siê
bardzo stara³a, ¿eby jak najwiêcej lekarzy robi³o specjalizacjê z onkologii. Generalnie jest nas za ma³o, by zaspokoiæ
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potrzeby wszystkich pacjentów. Aktualnie w Wielkopolsce jest 30 onkologów
klinicznych, co nie tylko ze wzglêdów
ludzkich, ale i norm unijnych jest niewystarczaj¹ce. Na chwilê obecn¹ specjalizuje siê 41 m³odych lekarzy, zatem ju¿
niebawem ta sytuacja znacznie siê poprawi. Nareszcie bêdzie czas, ¿eby bardziej powiêciæ go pacjentom. Dzi
mamy go za ma³o.
Jaka refleksja przysz³a po prawie rocznym
okresie dzia³alnoci?
W codziennej praktyce okaza³o siê,
¿e g³ównym zadaniem specjalisty wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej jest rozpatrywanie wniosków na
chemioterapie niestandardowe. Od
maja ubieg³ego roku zaopiniowa³am ich
ponad 300. Za ka¿dym wnioskiem widzieæ trzeba konkretnego chorego cz³owieka, który z powy¿szym leczeniem
wi¹¿e ogromne nadzieje. To zdecydowanie utrudnia obiektywizm. Zdarza
siê, ¿e trafiaj¹ do mnie wnioski na leczenie, które, moim zdaniem nie przy-

niesie oczekiwanych korzyci. Pisanie
negatywnych opinii jest szczególnie
trudne.
W Polsce niektóre leki s¹ dostêpne
tylko i wy³¹cznie w ramach chemioterapii niestandardowych. S¹ to czêsto niezwykle drogie terapie, a szpitale maj¹
ograniczone mo¿liwoci ich finansowania. Sytuacja ta wymaga daleko id¹cego
uporz¹dkowania. Rozwi¹zaniem s¹
programy terapeutyczne i wpisanie w
nie konkretnych leków, stosowanych
obecnie w ramach chemioterapii niestandardowej. Prawdopodobnie umo¿liwi to negocjowanie ni¿szych cen leków, a co za tym idzie, mo¿na bêdzie
leczyæ znaczenie wiêcej osób.
To trudne musieæ wybieraæ, maj¹c na
uwadze jednoczenie wzglêdy ludzkie, jak
i finansowe.
Niebywale trudna jest decyzja,
o tym komu przyznaæ dane leczenie,
a komu nie. Brak elastycznoci finansowej stoi w sprzecznoci z jednakowym
i bezwarunkowym spojrzeniem na ka¿-

wojewódzki
dego pacjenta. W tym przypadku moja
sytuacja jest bardzo komfortowa, poniewa¿ moja rola sprowadza siê do oceny
wniosków pod wzglêdem medycznym.
Du¿o trudniejsze jest to z perspektywy
Dyrekcji Szpitala i Narodowego Funduszu Zdrowia, na których spoczywa
g³ówna odpowiedzialnoæ dotycz¹ca
akceptacji leczenia.
Jak ujednoliciæ dostêpnoæ do leczenia dla
wszystkich pacjentów?
Istotnym rozwi¹zaniem jest szybkie
wprowadzenie takich samych mo¿liwoci leczenia na terenie ca³ego kraju.
Dzisiaj du¿¹ nieprawid³owoci¹ jest to,
¿e pacjenci w poszczególnych województwach maj¹ ró¿ny dostêp do nowoczesnych terapii. Uwa¿am, ¿e w
ca³ej Polsce powinno byæ tak samo.
Zatem musi znaleæ siê kto, kto jednoznacznie i odwa¿nie zadecyduje o tym,
¿e niektóre terapie nie bêd¹ finansowane, bo po prostu nas na to nie staæ - to
zapewni wszystkim jednakowy dostêp
do wiadczeñ. Kiedy w jednym województwie pacjent mo¿e uzyskaæ leczenie, a w drugim nie, wtedy jest dramat.
Jakie s¹ pozytywne strony pracy konsultanta?
Do moich obowi¹zków nale¿y wizytowanie orodków prowadz¹cych leczenie onkologiczne. Bardzo lubiê obserwowaæ jak sobie radz¹ inne jednostki.
Ostatnio du¿e wra¿enie zrobi³y na mnie
placówki w Koninie i Pile, gdzie oprócz
diagnostyki na wysokim poziomie,
stworzono bardzo dobre warunki dla
chorych. Cieszê siê, ¿e orodki poza
Poznaniem s¹ tak doskonale przygotowane na przyjêcie pacjentów. Mylê, ¿e
nasze podejcie powinno siê diametralnie zmieniæ. To szpitale powinny wychodziæ do pacjentów. Musi siê zwiêk-

Okiem
konsultanta

W

dobie szybkiego rozwoju medycyny przed rodowiskiem lekarskim staj¹ nowe wyzwania. Fakt ten
integralnie ³¹czy siê z dzia³alnoci¹
Konsultanta Wojewódzkiego, którego
funkcjê pe³niê od kilku lat.
Konsultant Wojewódzki musi
przede wszystkim dostrzegaæ braki
kadrowe na swoim terenie i wniosko-

szyæ ob³o¿enie i waga mniejszych
orodków, które lokalizacyjnie s¹ bli¿ej
chorych. Leczenie w pobli¿u miejsca
zamieszkania to powinien byæ standard.
Jak w tych wszystkich sytuacjach trudnych
odnajduje siê lekarz i pacjent?
Od ponad 25 lat pracowa³am na tym
samym oddziale. To jest bardzo d³ugi
czas, w którym na bie¿¹co uczy³am siê
jak radziæ sobie z trudnymi sytuacjami,
rozmawiaæ z pacjentami i przekazywaæ
im tak¿e te z³e wiadomoci. Wieloletnia
praktyka bardzo pomaga w spokojnym
i coraz lepszym  mam nadziejê  prowadzeniu takich rozmów, co jednak nie
znaczy, ¿e nie mo¿na by ich prowadziæ
jeszcze lepiej.
Czasem ¿artujê z kolegami, ¿e kiedy, na samym pocz¹tku pracy by³o
³atwiej przekazaæ piêædziesiêciolatkowi
trudn¹ diagnozê, bo z naszej perspektywy ju¿ w ¿yciu co prze¿y³, dowiadczy³. A teraz, gdy sami jestemy w podobnym wieku i patrzymy na ponad
siedemdziesiêcioletniego pacjenta to
wszystko przychodzi trudniej. Coraz
mocniej zdajemy sobie sprawê z tego,
¿e ¿ycie jest interesuj¹ce. ¯e ka¿dy chce
¿yæ, poznawaæ i dowiadczaæ nowych
rzeczy. Nigdy nie jest dobry czas na z³¹
diagnozê i umieranie.
Niedawno studenci zapytali, dlaczego nasi pacjenci s¹ tacy spokojni. Odpowied jest prosta  ju¿ samo rozpoznanie jest wystarczaj¹co z³e, ¿eby jeszcze
martwiæ siê codziennoci¹. Bardzo czêsto przyziemne sprawy, które zwykle
irytuj¹ ludzi, odchodz¹ na dalszy plan.
Zauwa¿a siê wa¿niejsze rzeczy.
Jaki to ma wp³yw na spojrzenie lekarza na ¿ycie?
Przed wielu laty, kiedy by³am na
spacerze z moim dzieckiem, us³ysza³am

waæ o przyznanie dodatkowych miejsc
specjalizacyjnych. Poprzez kontrole
zak³adów opieki zdrowotnej, oceniaæ
dostêpnoæ do wiadczeñ medycznych
i stan wyposa¿enia oddzia³ów internistycznych i wydawaæ opinie, dotycz¹ce m.in. wpisania zak³adów opieki
zdrowotnej na listê jednostek organizacyjnych, uprawnionych do prowadzenia specjalizacji, spe³niania warunków
do udzielania wiadczeñ zdrowotnych
czy stosowanego postêpowania diagnostycznego, leczniczego i pielêgnacyjnego.
Z du¿¹ satysfakcj¹ uczestniczê
tak¿e jako przewodnicz¹cy w komi-

dyskusjê dwóch m³odych kobiet. Ich
problemy wyda³y mi siê b³ahe, w perspektywie rozmowy z pacjentk¹, któr¹
odby³am kilka godzin wczeniej. M³oda
chora, któr¹ mia³am pod opiek¹ mia³a
bardzo z³e rokowania. Kiedy rozmawia³ymy przebija³ siê w niej strach o przysz³oæ i kto bêdzie wychowywa³ jej
dziecko, kiedy umrze. To dla mnie by³o
niezwykle mocne dowiadczenie  podczas gdy jeden umiera, inni nie mog¹
dogadaæ siê w zwyk³ej sprawie.
Wród pacjentów cieszy siê Pani opini¹
wra¿liwego i oddanego lekarza. Jak
Pani zdaniem mo¿na zapracowaæ na tak¹
opiniê?
Mylê, ¿e jest to wynik tego, ¿e ja
ci¹gle lubiê swoj¹ pracê, swoich pacjentów i lubiê z nimi rozmawiaæ i prawdopodobnie to siê czuje. Wykonywanie
mojego zawodu sprawia mi du¿¹
satysfakcjê.
Jakie mo¿e mieæ marzenie spe³niony onkolog?
Najbli¿sze i najbardziej prozaiczne
marzenie jest takie, ¿eby przyszed³ taki
weekend, podczas którego mog³abym
tylko i wy³¹cznie myleæ o tym, dok¹d
pójdziemy na spacer, a nie zastanawiaæ
siê nad tym, ile jeszcze rzeczy mam do
za³atwienia na wczoraj i zesz³y tydzieñ.
Chcia³abym osi¹gn¹æ taki stan, ¿eby te
zadania by³y wykonane. Mylê jednak,
¿e to ostatecznie niemo¿liwe, wiêc
mo¿e lepiej, ¿e jest jak jest.
A d³ugoterminowe marzenie to jak
ju¿ bêdê na emeryturze i jeszcze bêdê
pracowaæ, ¿eby mieæ taki komfort, by
przyjmowaæ pacjentów w taki sposób,
jak zawsze chcia³am. Powiêciæ im du¿o
czasu.

■

sjach egzaminacyjnych lekarzy, ubiegaj¹cych siê o stopieñ specjalisty
z zakresu chorób wewnêtrznych oraz
organizujê spotkania z ordynatorami
oddzia³ów wewnêtrznych, celem
wspólnego omówienia zadañ i nurtuj¹cych nas problemów. Konsultant
Wojewódzki musi znaæ potrzeby
i mo¿liwoci swojego regionu dla
dobra pacjentów i rodowiska medycznego.
Prof. zw. dr hab. med. Danuta Pupek-Musialik
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie chorób wewnêtrznych
nowiny szpitalne
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Na szarym końcu

O

d 26 listopada 2003 r. pe³niê rolê
konsultanta wojewódzkiego i staram siê poprawiæ jakoæ opieki medycznej nad pacjentami z nowotworami
ginekologicznymi w województwie
wielkopolskim. Nadal w szeregu badañ
epidemiologicznych Polska wypada w

Spełniamy wszystkie
wymogi

F

unkcjê konsultanta pe³niê od
1 sierpnia 2007 roku, w tym czasie
skontrolowa³am 27 aptek szpitalnych
w Wielkopolsce.
Z ca³¹ moc¹ muszê zaznaczyæ, ¿e
w wielu szpitalach Wielkopolski istnieje
ogromne niedofinansowanie bazy
lokalowej i wyposa¿enia w nowe technologie, a tak¿e niedobór kadrowy.

tej dziedzinie le. Zgodnie z wynikami
ostatniego badania EUROCARE jestemy na szarym koñcu Europy.
Staram siê zmieæ ten stan poprzez
poprawê diagnostyki, sposobów leczenia oraz dostêpu do nowoczesnych
metod terapii. Realizuj¹c ten program
odbywam regularne wizytacje w szpitalach województwa wielkopolskiego,
zapoznaj¹c siê z profilem wykonywanych zabiegów w zakresie ginekologii

onkologicznej. Analizujê ich jakoæ pod
k¹tem standardów. Spotkania te umo¿liwiaj¹ równie¿ szybszy kontakt pacjentów
z oddzia³ami wysokospecjalistycznymi.
Regularnie organizujê szkolenia,
maj¹ce na celu podniesienie jakoci
leczenia.

Zastanawia fakt, ¿e przy kontraktowaniu wiadczeñ medycznych zawieranych miêdzy NFZ a szpitalami nie
uwzglêdnienia siê dzia³alnoci apteki
szpitalnej w zakresie ustawowych
wiadczeñ farmaceutów szpitalnych.
Ogromnym problemem s¹ prywatne
NZOZ, wiadcz¹ce ca³odobowe us³ugi
dla pacjentów, które nie posiadaj¹ aptek
lub choæby nadzoru ze strony farmaceuty. Brak takiej opieki mo¿e skutkowaæ zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia pacjenta.
Mamy to szczêcie, ¿e nasza apteka
szpitalna spe³nia wszystkie wymogi

ustawy Prawa Farmaceutycznego,
a tak¿e wymogi GMP (Dobrej Praktyki
Wytwarzania) w zakresie przygotowania leków cytotoksycznych, ¿ywienia
pozajelitowego, badañ klinicznych i innych.
Farmaceuta szpitalny jest gwarantem bezpiecznej i ekonomicznej farmakoterapii pacjenta w szpitalach.

Prof. dr hab. Janina Markowska
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie farmacji szpitalnej

Wielkopolska
Lista konsultantów wojewódzkich
Choroby wewnętrzne
Diagnostyka laboratoryjna
Onkologia kliniczna
Angiologia
Chirurgia naczyniowa
Choroby płuc
Farmacja szpitalna
Farmakologia kliniczna
Ginekologia onkologiczna
Hematologia
Hipertensjologia

prof. dr hab. n. med. Danuta Pupek− Musialik
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński
dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
prof. dr hab. n. med. Wacław Majewski
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis
prof. dr hab. n. med. Halina Batura−Gabryel
dr n. farm. Hanna Jankowiak−Gracz
prof. UM dr hab. med. Anna Jabłecka
prof. dr hab. n. med. Janina Markowska
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Komarnicki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

W dziedzinie kardiologii w województwie lubuskim funkcję konsultanta pełni prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

Pomoc w urzędowych
zmaganiach

W

zakres zainteresowania konsultanta wojewódzkiego wchodzi
iloæ i jakoæ placówek, specjalistów,
kontraktowanych us³ug oraz ocena
zaspokojenia tymi us³ugami potrzeb
pacjentów. Konsultant ocenia przygotowanie personelu i zabezpieczenie w
stosowny sprzêt. Jeli chodzi o szkolenie specjalistów, bierze pod uwagê
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z jednej strony potrzeby województwa,
z drugiej  mo¿liwoci orodków akredytowanych. W Wielkopolsce jedynym
orodkiem akredytowanym dla medycyny paliatywnej jest nasz macierzysty
Szpital. Konsultant uczestniczy te¿ w
procesie rekrutacji kandydatów do specjalizacji i w egzaminach specjalizacyjnych. Pewn¹ szczególn¹ cech¹ pracy
konsultanta w dziedzinie medycyny
paliatywnej jest koniecznoæ opiniowania przygotowania merytorycznego
lekarzy, niebêd¹cych specjalistami, a
pracuj¹cych w hospicjach domowych
(nale¿y podkreliæ, ¿e jest to wyj¹tek,

kiedy to lekarz bez specjalizacji w danej
dziedzinie ma pe³ne uprawnienia do
wiadczenia us³ug lekarskich; jednak
musi on spe³niæ kryteria zwi¹zane z
odbyciem kursów i szkoleñ praktycznych).
ród³em szczególnej satysfakcji jest
mo¿liwoæ spotykania kolegów, oddanych swojej pracy, pomagania im
w urzêdowych zmaganiach, a przez to
równie¿ pomagania ich pacjentom.
Lek. med. Maciej Kluziak
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie medycyny paliatywnej

Można

anestezjologia

na siebie liczyć
Fot. Monika Dziamska

Spełnienie
Dzi mogê z czystym sumieniem
powiedzieæ, ¿e spe³ni³am siê zawodowo. Nasi nauczyciele na pocz¹tku pracy
zawsze podkrelali, ¿e bêdzie to bardzo
trudny etap w ¿yciu. Podziêkowaniem
za pracê nie bêd¹ kwiaty od chorego
czy wdziêcznoæ rodziny. Chorzy o leczeniu na oddziale intensywnej terapii
wol¹ szybko zapomnieæ. Jest takie m¹dre powiedzenie, ¿e anestezjolog obcuje
z nieprzytomnym chorym, a chirurg
czy internista z przytomn¹ rodzin¹.
Ka¿dy z nas pracuje na sali operacyjnej,
znieczulaj¹c pacjentów do operacji,
a tak¿e leczy chorych na oddzia³ach
intensywnej terapii i oddzia³ach pooperacyjnych. S³u¿y rad¹ innym lekarzom,
gdy wymaga tego stan ogólny chorego.

Respekt
Na pocz¹tku pracy ka¿dy z nas by³
dumny, ¿e lekarze innych specjalizacji
prosili nas o pomoc i radê w leczeniu
najciê¿ej chorych, a chirurdzy na salach
operacyjnych nie rozpoczynali operacji
bez naszego udzia³u. Niestety nie zawsze lekarze ró¿nych specjalizacji doceniaj¹ rolê anestezjologów i szanuj¹ ich
dowiadczenie.
Praca na sali operacyjnej do dzi,
mimo tylu lat pracy, budzi mój respekt.

Obszary aktywności

F

unkcjê konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej pe³niê od 2002 roku. Moja praca
na stanowisku konsultanta oprócz zadañ kontrolnych i doradczych nacechowana jest dzia³alnoci¹ edukacyjn¹ dla
diagnostów laboratoryjnych i lekarzy,
odbywaj¹cych szkolenia specjalizacyjne. Warto nadmieniæ, ¿e Dzia³ Diagnostyki Laboratoryjnej naszego Szpitala
jako jeden z dwóch orodków w Wiel-

Moja przygoda z anestezjologią trwa już 35 lat i są to
lata spędzone w tutejszym Szpitalu. Czas płynie
nieubłagalnie. Często znajomi zadają mi pytanie czy
zawsze chciałam być anestezjologiem. Po latach
pracy ja także pytam siebie czy anestezjologia to
spełnienie moich zawodowych marzeń?

Anestezjologia uczy pokory. Znieczulaj¹c chorego i prowadz¹c znieczulenie
nikt z nas tak naprawdê nie jest pewien
czy wszystko, co zaplanowa³, uda siê
wykonaæ bez powik³añ.

Radość
Wybudzony po zabiegu pacjent,
przytomny, bez powik³añ po wykonanych procedurach to nadal dla mnie
radoæ i spokojny sen. Anestezjolog to
lekarz który musi podejmowaæ prawid³owe decyzje, czasami w u³amkach
sekund. Nikt z nas  lekarzy nie ma
takiej w³adzy, aby decydowaæ o ¿yciu
drugiego cz³owieka, zaniechaæ
reanimacji czy leczenia chorych nawet
z niewielkimi szansami na prze¿ycie.
Ka¿dy z anestezjologów ma w pamiêci nieprzespane noce, lecz¹c chorych na oddzia³ach intensywnej terapii
i wielogodzinne zabiegi operacyjne,
które czasami koñczy³y siê niepowodzeniem. Przez lata pracy nabiera siê
dystansu do wielu zdarzeñ i inaczej
patrzy na otaczaj¹cy wiat. Na pocz¹tku mojej pracy jeden z kolegów powiedzia³ bardzo m¹dre zdanie: Stoi cz³owiek
przy takim kliencie chorym, ma t¹ ca³¹

kopolsce posiada akredytacjê do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy z diagnostyki laboratoryjnej.
Du¿ym obszarem mojej aktywnoci
na stanowisku konsultanta jest wdra¿anie systemu jakoci w medycznych
laboratoriach diagnostycznych, opartego o normy miêdzynarodowe ISO.
W latach 2002-2007 przewodniczy³em
Zespo³owi ds. Wdra¿ania Systemu
Jakoci w medycznych laboratoriach
diagnostycznych i mikrobiologicznych
w Polsce, powo³anego przez ówczesnego Ministra Zdrowia. Bra³em udzia³
w opracowaniu standardów jakoci

aparaturê, kilogramy lekarstw, ³eb nabity
wiedz¹ i nic. Stoi i patrzy bezsilny, jak mu
siê chory klient odmeldowuje. Ten nasz
zawód uczy psiakrew pokory. To zdanie,
które us³ysza³am 35 lat temu jest nadal
wyj¹tkowo aktualne. Powtarzam je
sobie codziennie rozpoczynaj¹c pracê.

Zespół
Teraz trochê o Rodzinie Anestezjologów. Przez lata mojej pracy wielokrotnie zmienia³ siê zespó³ anestezjologów,
ale zawsze byli w nim cudowni ludzie,
na których ka¿dy z nas móg³ polegaæ.
Ciê¿ka praca zawsze bardzo nas jednoczy³a. W radociach, smutkach i k³opotach bylimy razem, zawsze gotowi
ratowaæ chorego.
Po latach i dowiadczeniach zauroczenie zawodem nie minê³o, mimo codziennych szarych dni na anestezjologii, zmêczenia i ci¹g³ego stresu. Gdybym jeszcze raz mia³a wybieraæ specjalizacjê na ca³e zawodowe ¿ycie z pewnoci¹ by³aby to anestezjologia.
Dr med. Jadwiga Tomczyk
Lekarz anestezjolog
Oddzia³ Kardiochirurgii

w medycznych laboratoriach diagnostycznych oraz wspieram prace kierowników laboratoriów w celu ich wdra¿ania.
Moja dzia³alnoæ to równie¿ organizacja wielu Konferencji Naukowo-Szkoleniowych, które ze wzglêdu na swoj¹
tematykê w rodowisku diagnostów
laboratoryjnych ciesz¹ siê du¿¹ popularnoci¹.
Prof. dr hab. Zygmunt Kopczyñski
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej
nowiny szpitalne
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motyle dla hospicjum

Niezwykła idea
Motyle dla hospicjum to akcja na rzecz rozbudowy Hospi−
cjum Palium. W tej chwili hospicjum posiada 24 miejsca
stacjonarnej opieki całodobowej. To stanowczo za mało
na potrzeby mieszkańców miasta i powiatu – tę sytuację
pragniemy zmienić.

P

otrzeba jednak ogromnych nak³adów finansowych, dlatego zbrojni
w odwagê i cierpliwoæ, ruszylimy
w wiat:
 Po pierwsze, zaprzyjanilimy siê
z mediami. Pod koniec ubieg³ego roku,
z okazji Dnia Wolontariusza i w obliczu
zbli¿aj¹cego siê Europejskiego Roku
Wolontariatu, podpisalimy z mediami
porozumienie. Dziêki niemu mo¿emy
liczyæ na wsparcie rzetelnymi informacjami w prasie, radiu i telewizji o wszelkich organizowanych przez nas akcjach
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na rzecz rozbudowy Hospicjum. Dziêki
mediom stalimy siê silniejsi  wiêcej
osób mog³o dowiedzieæ siê o wadze
problemu, jakim jest brak wystarczaj¹cej iloci miejsc dla chorych, o potrzebnych rodkach i mo¿liwociach wsparcia szczytnej idei rozbudowy.
 22 stycznia w Auli Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza odby³ siê uroczysty
koncert dedykowany wszystkim tym,
których los podopiecznych Hospicjum
le¿y na sercu i którzy w ró¿nych formach
aktywnoci wspieraj¹ nasze dzia³ania.

Hospicjum bowiem to nie tylko bezporednie dzia³ania medyczne zespo³u
profesjonalistów i wolontariuszy, ale
tak¿e piêkno i atmosfera miejsca oraz
potrzeba czynienia dobra, które przybiera konkretne formy, w dzie³ach wielu osób, firm i szkó³.
Gwiazd¹ wieczoru by³a Hanna Banaszak. Honorowy patronat nad wydarzeniem obj¹³ Marsza³ek Województwa
Wielkopolskiego i Rektor Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu.
Wolontariusze podczas wieczoru
kwestowali, mo¿na te¿ by³o zakupiæ
ksi¹¿ki oraz wyroby naszych podopiecznych.
 Uznalimy, ¿e internet jest dobrym
sposobem na szerzenie idei Motyli i
udzielanie wsparcia cierpi¹cym chorym
i ich bliskim. Dlatego te¿ tworzymy i
rozbudowujemy specjalny serwis informacyjny www.opiekawdomu.info,
powiêcony opiece nad ciê¿ko chorym
w domu. W ramach serwisu przewlekle
i nieuleczalnie chorzy pacjenci oraz ich
rodziny mog¹ liczyæ na szybk¹ i profesjonaln¹ pomoc zespo³u specjalistów z
zakresu opieki i medycyny paliatywnej:

motyle dla hospicjum
lekarza, pielêgniarki, rehabilitanta, psychologa i pracownika socjalnego.
 Pojawilimy siê tak¿e na popularnym portalu spo³ecznociowym  Facebooku, gdzie informujemy na bie¿¹co
o naszych planach i dokonaniach. Coraz wiêcej osób przy³¹cza siê do naszej
spo³ecznoci, co bardzo cieszy i dodaje
sil do dalszej pracy.
 Internet to równie¿ mo¿liwoæ przeprowadzania aukcji  uzyskane na
rzecz Hospicjum cenne przedmioty
wystawiamy na Allegro pozyskuj¹c w
ten sposób rodki finansowe, bez których rozbudowa nie by³aby mo¿liwa.
Na naszych aukcjach pojawi³a siê m.in.
pokana, unikatowa niespodzianka 
ogromny zaj¹c ze Starego Browaru pomalowany przez Magdê Gessler, Monikê Mrozowsk¹ oraz grupê NIETAK na
¿ywo w Dzieñ Dobry TVN.
 Ideê Motyli dla hospicjum szerzymy
równie¿ w szko³ach podstawowych,
gimnazjach i liceach. Wolontariusze
spotykaj¹ siê z uczniami przybli¿aj¹c
ideê hospicyjn¹, zachêcaj¹c do wolontariatu akcyjnego. Efekt? Podczas ostatniej naszej kwesty pomaga³o nam 80
wolontariuszy!
 W dniach 1-3 maja 2011 roku odby³a
siê majówka w poznañskim Ogrodzie
Botanicznym. Podczas trzech dni wolontariusze rozdawali kolorowe motyle
i zbierali pieni¹dze na rzecz rozbudowy. Poznaniacy bardzo serdecznie odnieli siê do ca³ej akcji, co równie¿ nam
doda³o skrzyde³. W zbiórce pomaga³
znany poznañski aktor  Micha³ Grudziñski, media i inni przyjaciele hospicjum.
 Ostatnio zrealizowalimy szalony
pomys³  kwestowalimy na nowym

Fot. Archiwum

stadionie Lecha, na meczu poznañskiej
Warty graj¹cej z Sandecj¹. Kibice przyjêli nas bardzo serdecznie, organizatorzy wsparli ciep³ym przyjêciem i s³owem. Nieoceniony wicewojewoda Przemys³aw Pacia zosta³ naszym Pierwszym Wolontariuszem i odwa¿nie ruszy³, by zbieraæ pieni¹dze do puszki nr
1 na rzecz rozbudowy Hospicjum Palium. Pomog³a równie¿ pani prezes
Warty i sami pi³karze, którzy wyst¹pili
na meczu w koszulkach wolontariuszy,
które mo¿na by³o potem wylicytowaæ
na internetowej aukcji.
W przeci¹gu tych kilku miesiêcy
nauczylimy siê wiele: przede wszystkim odwagi.
Zrozumielimy, ¿e nie nale¿y baæ siê
nawet najbardziej szalonych pomys³ów.
Idea, która nam przewodzi, jest szczytna i stajemy siê z Motyli dla hospicjum coraz bardziej dumni.

Coraz wiêcej osób i instytucji dowiaduje siê o naszych dzia³aniach i chêtnie
je wspiera. Potrzeba bowiem kilku milionów z³otych, by idea Motyli zosta³a zrealizowana.
Dziêki zbiórce na meczu mielimy
te¿ bezcenn¹ mo¿liwoæ dotrzeæ do
ludzi, którzy byæ mo¿e w innych warunkach by o nas nie us³yszeli. To trochê taka wielkopolska praca u podstaw,
która wci¹¿ procentuje.
Prócz rodków finansowych, wa¿na
jest bowiem dla nas sama idea, zara¿anie hospicyjn¹ wra¿liwoci¹ mieszkañców Poznania i powiatu.
Jestemy na dobrej drodze!
Agnieszka Kaluga
wolontariuszka medyczna
Hospicjum Palium
Jestemy wdziêczni Wszystkim Czytelnikom, Osobom Przyjaznym Hospicjum Palium za wszelk¹ pomoc wspierania naszej Akcji: Motyle dla Hospicjum tak¿e przez wp³acanie choæby
skromnych kwot na konto organizacji
po¿ytku publicznego Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddzia³ w
Poznaniu (PTOP oddzia³ w Poznaniu),
pozyskuj¹cego rodki na rozbudowê
Hospicjum Palium
Wp³aty prosimy dokonywaæ na konto PTOP oddzia³ w Poznaniu:
79102040270000170200310326
Wszystkim Darczyñcom Serdecznie
Dziêkujemy.
W imieniu Zarz¹du PTOP
Oddzia³ w Poznaniu
Prof. dr hab. med Jacek £uczak
nowiny szpitalne
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Zdarzenia niepożądane
– dwa lata funkcjonowania rejestru

Fot. Sebastian Stefaniak

Jeżeli lekarz przeprowadzi operację nożem z brązu i wyleczy człowieka wolnego lub jeśli otworzy mu nożem
metalowym guz i wyleczy jego oko, wówczas otrzyma dziesięć szekli srebra. Jeżeli lekarz przeprowadzi
operację nożem z brązu i spowoduje śmierć człowieka wolnego lub jeśli otworzy mu nożem metalowym
guz i spowoduje utratę oka, wówczas obetnie mu się ręce.

P

owy¿szy tekst pochodz¹cy z Kodeksu Hammurabiego to jeden
z najstarszych dokumentów mówi¹cych
o karze i nagrodzie za udzielanie us³ug
medycznych. Tak by³o trzy i pó³ tysi¹ca
z gór¹ lat temu. Na szczêcie du¿o siê
zmieni³o. Metalowy nó¿ i rêka chirurga
to nie jedyne czynniki, które decyduj¹
o sukcesie lub jego braku. Dlatego miêdzy innymi opisane powik³ania czy te¿
powa¿ne zdarzenia niepo¿¹dane zdarzaj¹ siê niezwykle rzadko. Jeszcze do
niedawna jednak sposób mylenia
o tych wydarzeniach by³ w jakim sensie niezmieniony  jeli sta³o siê co
z³ego, to trzeba by³o znaleæ winnego
i go ukaraæ. Obecnie uwa¿a siê, ¿e bardziej wartociowe jest pochylenie siê
nad ca³ym zdarzeniem  zrozumienie
mechanizmów, które do niego doprowadzi³y i znalezienie sposobów, aby
ryzyko powtórzenia siê tego samego
scenariusza by³o jak najmniejsze. Taka
idea przywieca³a nam przy wprowadzaniu szpitalnego Rejestru zdarzeñ niepo¿¹danych. Czas p³ynie szybko i minê³y
ju¿ dwa lata od kiedy zaczê³a obowi¹-
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zywaæ procedura zg³aszania zdarzeñ.
Pora wiêc na podsumowania.
Najpierw jednak powtórka  FAQ
o zdarzeniach niepo¿¹danych.

Co to jest zdarzenie niepożądane?
Jest wiele definicji, ale ¿adna nie jest
doskona³a. Zamiast niej podajemy listê
przyk³adowych zdarzeñ, które maj¹
miejsce tak¿e w naszym Szpitalu. Chodzi
o sytuacje, kiedy stan zdrowia pacjenta
pogorszy³ siê lub móg³ siê pogorszyæ
z powodu dzia³añ podjêtych w szpitalu
lub ich braku b¹d opónienia (Tabela 2.
Lista przyk³adowych zdarzeñ).

Jak i komu zgłaszać zdarzenia niepo−
żądane?
Zgodnie z nasz¹ procedur¹ zdarzenia niepo¿¹dane s¹ zg³aszane do Biura
Pe³nomocnika ds. Zarz¹dzania Jakoci¹.
Mo¿na to zrobiæ na wszystkie mo¿liwe
sposoby osobicie, telefonicznie 9317,
mailem halina.bogusz@skpp.edu.pl,
maria.samek@skpp.edu.pl lub pismem
wewnêtrznym. Formularz, który jest
za³¹cznikiem nie jest obowi¹zkowy.

Wype³nimy go, jeli Pañstwo nie macie
na to czasu!

Kto może zgłosić zdarzenie oraz czy
jego imię i nazwisko będzie znane
w dalszym ciągu postępowania?
Mo¿e to zrobiæ ka¿da osoba zatrudniona w szpitalu, pacjent lub jego bliski
 a wiêc w praktyce ka¿dy. Mo¿na tak¿e zastrzec anonimowoæ i wtedy nie
ujawniamy nikomu, od kogo pochodzi
wiadomoæ  chodzi o to, aby nikt nie
obawia³ siê, ¿e poniesie jakie konsekwencje za zg³oszenie.

Co dzieje się po zgłoszeniu?
Powo³ywany jest zespó³, którego
celem jest rozpoznanie sprawy i zastanowienie siê czy i co mo¿na zrobiæ, aby
zapobiec podobnym zdarzeniom w
przysz³oci. Wnioski i postanowione
zmiany s¹ zapisywane w elektronicznym rejestrze, a ich wykonywanie monitorowane.

Jakie konsekwencje może ponieść
osoba, która doprowadziła do zdarzenia?

nowość

Najnowsze

wytyczne
W

dniu 26 lutego 2011 r. w Hotelu
Andersia odby³a siê III Konferencja Najnowsze Standardy Diagnostyczne
i Terapeutyczne Zaburzeñ Metabolicznych.
W konferencji wziê³o udzia³ ok. 400
osób, a kolejne 200 uczestniczy³o w niej
on-line dziêki przekazowi internetowemu.
Podczas konferencji przedstawiono
najnowsze wytyczne dotycz¹ce rozpoznawania i leczenia nadcinienia têtniczego, zaburzeñ lipidowych oraz propozycje nowych zaleceñ w diabetologii,
kardiodiabetologii i leczeniu oty³oci.
Wyk³ady zaprezentowali znani wyk³a-

dowcy z ca³ej Polski: prof. Krystyna
Widecka  Prezes Polskiego Towarzystwa Nadcinienia Têtniczego, prof.
Stefan Grajek, prof. Mieczys³aw Litwin,
prof. Jacek Sieradzki, prof. Ewa ¯ukowska-Szczechowska, prof. Beata Wo¿akowska-Kap³on, prof. Dariusz Koz³owski, prof. Janusz Gumprecht, dr Leszek
Markuszewski.
Spotkanie sk³ada³o siê z dwóch czêci  wyk³adowej oraz interaktywnej,
w której zaprezentowano przypadki
chorych z cukrzyc¹, zaburzeniami lipidowymi i oty³oci¹, a tak¿e leczenia
pacjenta z tymi zaburzeniami. W czêci

Tabela 1

Nie jest to w ¿adnym przypadku
przedmiotem prac zespo³u  nas interesuje wy³¹cznie analiza mechanizmów,
których osoba doprowadzaj¹ca do zdarzenia niekiedy jest ofiar¹ i których
eliminacja lub minimalizacja jest naszym celem.
A teraz obiecane podsumowanie.
W ci¹gu dwóch lat funkcjonowania
rejestru zg³oszono 28 zdarzeñ, z których 18 by³o zdarzeniami sensu stricto,
a 10 to tylko sytuacje, w których zaistnia³o zagro¿enie. Przedstawiamy w
tabelach rodzaje zdarzeñ, które nie odbiegaj¹ zreszt¹ od tego, o czym pisze siê
w literaturze na ten temat oraz oddzia³y, które zg³asza³y zdarzenia. Warto

interaktywnej uczestniczyli: dr hab.
Lucyna Ostrowska, dr Pawe³ Bogdañski, dr Magdalena Kujawska-£uczak,
dr Katarzyna Musialik, dr Monika B¹kSosnowska.
Konferencja zorganizowana zosta³a
przez Wydawnictwo Via Medica, a Przewodnicz¹c¹ Rady Naukowej by³a prof.
dr hab. Danuta Pupek-Musialik, Prezes
Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, Kierownik Katedry i Kliniki
Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych i Nadcinienia Têtniczego.
Marta £abêdzka

Tabela 2

podkreliæ, ¿e wiêksza liczba zg³oszonych zdarzeñ wiadczy w pierwszym
rzêdzie o wra¿liwoci personelu, znajomoci problemu i szpitalnych procedur.
Nie mo¿e to byæ w ¿adnym razie podstaw¹ do z³ej oceny  wrêcz przeciwnie
 to w³anie ci, którzy nie zauwa¿aj¹
problemów, nie maj¹ szans na ich rozwi¹zanie. Wa¿ne jest czego siê nauczylimy. Uda³o siê w niektórych miejscach
zauwa¿yæ braki szkoleñ lub zbyt nieprzejrzysty sposób komunikowania siê.
Powsta³y nowe  nale¿y mieæ nadziejê 
lepsze rozwi¹zania. Jedno z ostatnich
zdarzeñ nakazuje spojrzeæ bardzo
szczegó³owo i dok³adnie na kwestiê
loginów i hase³ do systemu Eskulap.

Przekonalimy siê bardzo dotkliwie, ¿e
dane wpisywane powinny byæ przez
w³aciciela loginu, stanowi on co w
rodzaju piecz¹tki, podpisu i nie mo¿na
traktowaæ go tylko jako swoistego klucza do systemu.
Zachêcamy kolejny raz do wspó³pracy z rejestrem po to, aby w pozytywny sposób mo¿na by³o jeszcze raz
potwierdziæ powiedzenie M¹dry Polak
po szkodzie i aby nie sprawdzi³o siê z³e
wieszczenie poety, ¿e nowe przys³owie
Polak sobie kupi ¿e i przed szkod¹ i po
szkodzie g³upi.
Halina Bogusz
Pe³nomocnik ds. Zarz¹dzania Jakoci¹
nowiny szpitalne
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szpitalni patroni

Joanna Drażba (1971−1995)
– patronka Oddziału Dziennego Pobytu Hospicjum Palium
Radosna przygoda
Joanna sta³a na rynku g³ównym
Krakowa. To niezwyk³e miejsce zapewne równie¿ w niej pobudza³o wyobraniê i wywo³ywa³o nastrój wiêta  obcowania ze sztuk¹, histori¹  zmieszan¹
z codziennym zgie³kiem miasta. Co
myla³a wtedy? By³a m³od¹, rozpoczynaj¹c¹ ¿ycie dziewczyn¹, prze¿ywaj¹c¹
w³anie radosne dowiadczenie pierwszej, odwzajemnionej mi³oci. Wszystko
wygl¹da³o cudownie  Kraków, rozpoczête w³anie studia, ch³opak z którym
bliskoæ by³a niezwyk³¹, radosn¹ przygod¹.
By³ to tak¿e czas, kiedy po raz
pierwszy zaczê³a odczuwaæ ów ból.
Zrazu  jak u Ravela  cichy i jakby z
oddali  flet, graj¹cy nieznan¹ dot¹d
melodiê. Niestety  tak samo jak w
s³ynnym Bolero  melodia mia³a staæ siê
nieustann¹ towarzyszk¹ jej ¿ycia, mia³a
przybieraæ na sile, by ostatecznie zaw³adn¹æ ca³ym jej ¿yciem i wci¹gn¹æ w
swój szalony, og³uszaj¹cy wir.

Nieustępujący ból
Kolejne etapy diagnostyki ujawni³y
nieuleczalne stadium nowotworu z³oliwego w obrêbie rdzenia krêgowego.
Pomimo kolejnych interwencji chirurgicznych  okupionych niema³ym cier-

pieniem i upokorzeniami (w pierwszym
okresie uznawano dolegliwoci Joanny
za zmylone lub co najmniej psychosomatyczne), nie osi¹gniêto wiêkszych
sukcesów. Nast¹pi³o pora¿enie koñczyn

ì
to by³o tak
jak kamieñ na kamieniu le¿y
wyciska skalne ³zy
i kruszy granitowy fundament
to by³o tak
jak liæ dotkniêty wiatrem
sk³ada sw¹ zieleñ
do walizki
do powietrza
to by³o tak
jak motyl wbity w têczê
p³acze jej kolorami
na welon swych skrzyde³
to by³o tak
jak byæ dla kogo
i nie byæ

dolnych, ból ca³y czas nie ustêpowa³,
wielokrotnie stawa³ siê nie do zniesienia.

ì
by³am tam
gdzie nikt nie dotar³
widzia³am tunel rodz¹cy bia³e wiat³o
spada³am tam
gdzie nikt nie spada³
przykryta w³asn¹ nagoci¹
dotknê³am wiary
trzyma³am za rêkê
prêdkoæ
kosmos otworzy³ przede mn¹
drogê
po której st¹pa³am
z pachn¹c¹ radoci¹

Oto wszystko z czym musia³a rozstaæ siê Joanna  m³odoæ, plany na
przysz³oæ, przyjaciele, studia, niezale¿noæ, beztroska, ale tak¿e po prostu:
spacer, taniec, noc bez bólu.
By³ rok 1993  ¿ycie Joanny zamkniête zosta³o do prostok¹ta ³ó¿ka,
rodziców, brata i kilkorga przyjació³. Ból
gra³ ju¿ wtedy na kilka, kilkanacie instrumentów, do niego do³¹czy³y siê inne dolegliwoci, kr¹g ¿ycia zacienia³ siê.
Potrzeba pomocy, ulgi w nieumierzonym bólu, który Joanna wypisywa³a
niekiedy na kartkach obok swoich wierszy, by³a dojmuj¹ca.

ì
dane ci jest poznaæ
te zakamarki
w których umieszczono
wrzask, be³kot, skowyt
milczenie to jedyna obrona
milczeæ, milczeæ

Wyjątkowe doświadczenie

Joanna na Rynku G³ównym w Krakowie
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Fot. Archiwum

Wtedy pojawi³ siê w historii jej cierpienia zespó³ opieki paliatywnej  profesor Jacek £uczak, Anna G³owacka.
Przynieli jej swoj¹ obecnoæ, zrozumienie, profesjonaln¹, ale i g³êboko ludzk¹
pomoc. Jej cierpienie znalaz³o sens 
mia³a nauczyæ swoich opiekunów, czym

repetytorium

VIII
Repetytorium
Pulmonologiczne
Fot. Archiwum

W

dniach 1-2 kwietnia br. Poznañ
ju¿ po raz ósmy pe³ni³ rolê gospodarza sympozjum pulmonologicznego, na które zjechali specjalici chorób p³uc, internici i lekarze innych
specjalizacji z ca³ej Polski. Konferencja
objêta honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego  prof. dr
hab. med. Jacka Wysockiego  zosta³a
zorganizowana przez Katedrê i Klinikê
Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej oraz Stowarzyszenie Wspierania Pulmonologii Poznañskiej. Opiekunem medialnym by³o Radio Merkury
oraz wydawnictwo medyczne Termedia.

uwagi o najnowszych aspektach terapii
i diagnostyki tych¿e schorzeñ.

Prelekcje i dyskusje

Prof. dr hab. med. Halina BaturaGabryel i prof. dr hab. med. Witold
M³ynarczyk  kierownicy naukowi
sympozjum  spotkali siê ze swoimi
goæmi w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UM. Przestronny gmach uniwersytecki zgromadzi³ ok. 300 mi³oników pulmonologii. Wielu z nich uczestniczy³o we wszystkich 11 sesjach, podczas których mia³o szansê pos³uchaæ
wyk³adów wybitnych fachowców
z dziedziny chorób p³uc i wymieniæ

Tematem wiod¹cym konferencji,
otwieraj¹cym Repetytorium, by³y praktyczne problemy kliniczne dotycz¹ce
raka p³uca. Uczestnicy wyk³adów dyskutowali m.in. o aktualnych standardach terapii nowotworowej, mówili
o ró¿norodnoci obrazów klinicznych
raka p³uca. Zastanawiali siê równie¿
nad tym, dlaczego wyniki leczenia nowotworu p³uca s¹ wci¹¿ niezadawalaj¹ce.
Sporo miejsca powiêcono tak¿e w
prelekcjach nowoczesnym, szeroko
stosowanym metodom diagnostycznym
w pulmonologii. Dope³nieniem tej
czêci konferencji by³y warsztaty spirometryczne, w czasie których przedstawiono techniki wykonywania badania
mierz¹cego objêtoæ p³uc oraz zajêcia
dotycz¹ce analizy przypadków chorych
na sarkoidozê.
Kolejne sesje dotyczy³y grulicy
p³uc, zaka¿eñ uk³adu oddechowego,
a tak¿e farmakoterapii stosowanej w
astmie czy POChP. Ponadto omawiano

ono jest, na czym polega jego prze¿ywanie, jak mo¿e odpowiedzieæ cz³owiek
na perspektywê mierci i umierania.
W jaki sposób ta dziewczyna, potrzebuj¹ca wszelakiej pomocy nawet do
drobnych, codziennych czynnoci mog³a staæ siê nauczycielk¹?
A jednak tak do dzi wspominaj¹ j¹
cz³onkowie zespo³u paliatywnego, którzy mieli ów przywilej  jak twierdz¹ 
opiekowania siê Joann¹.
Czy ona sama by³a tego wiadoma?
Czy widzia³a tylko bezradnoæ i ból,
czy te¿ przeczuwa³a, ¿e osoby przycho-

dz¹ce by jej pomóc, wychodz¹ z poczuciem obdarowania?
Mo¿na odczytaæ w jej wierszach, ¿e
zdawa³a sobie sprawê z wyj¹tkowoci
swojego dowiadczenia:
Lekcja Joanny trwa. Jej wiersze i spisana z m³odzieñcz¹ szczeroci¹ historia
choroby oraz pamiêtnik pokazuj¹ drogê, któr¹ przechodzi wielu S¹ jak
przewodnik, dla tych, którzy  tak jak
ona  poddani s¹ próbie, samotnoci,
ciemnoci i bólu.
Szpitalnymi patronami s¹ zazwyczaj
ludzie sukcesu i s³awy medycznej, wiel-

Wybitni fachowcy

stany nagl¹ce w chorobach p³uc, a w
czêci zatytu³owanej Rzadziej rozwa¿ane
problemy pulmonologiczne podejmowano
kwestie dotycz¹ce m.in. wp³ywu zanieczyszczeñ powietrza na choroby uk³adu
oddechowego oraz reakcji nadwra¿liwoci na leki.

Dobre zakończenie
W ramach artystycznego przerywnika prelegenci oraz uczestnicy sympozjum zostali zaproszeni w pi¹tkowy
wieczór na przedstawienie teatralne 
monodram pt. Mój dzikus w wykonaniu
Justyny Sieñczy³³o z warszawskiego
teatru Kamienica. Iskrz¹ca siê humorem
i lekka w formie sztuka spotka³a siê
z entuzjastycznym przyjêciem licznie
zgromadzonej publicznoci.
VIII Repetytorium Pulmonologiczne
zakoñczy³o siê pónym popo³udniem
w sobotê. Wielu goci potwierdzi³o
swoje uczestnictwo w kolejnej edycji
konferencji w 2012 r. oraz wyrazi³o nadziejê, ¿e sposoby rozwi¹zywania omawianych problemów znajd¹ swoje odzwierciedlenie w pracy z pacjentem na
co dzieñ.
Agnieszka Jeleñ
cy odkrywcy, dobroczyñcy, naukowcy.
Joanna jako patronka oddzia³u dziennego Hospicjum pokazuje perspektywê
odwrotn¹  perspektywê paradoksu:
bezradnoæ potê¿n¹,
pomimo lêku  spokojn¹,
w objêciach mierci  pe³n¹ ¿ycia.

Halina Bogusz
Pe³nomocnik
ds. Zarz¹dzania Jakoci¹
nowiny szpitalne
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w następnym numerze

Już niebawem nowy obiekt szpitalny oraz budynek poradniany przy ul. Szamarzewskiego zatętnią życiem.
Lipiec i sierpień to czas planowanych przenosin jednostek, mieszczących się obecnie przy ul. Łąkowej. Bę−
dzie to zapewne dla wielu z nas spory wysiłek logistyczny i organizacyjny. Mamy jednak nadzieję, że wszyst−
kie planowane działania zostaną zrealizowane pomyślnie.
Przenosiny reporterskim okiem będą śledzić Nowiny Szpitalne.
Zapraszamy na relacje w kolejnym numerze.
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