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 9 stycznia po raz drugi odby³a
siê Bia³a Sobota  Zdrowe Naczynia
w ramach programu zdrowotnego
wczesnej diagnostyki têtniaków
aorty brzusznej u mê¿czyzn w
wieku 55-80 lat. Z badañ profilaktycznych skorzysta³o ponad 100
pacjentów.
 W dniu 11 stycznia odby³o siê
posiedzenie Rady Medycznej.
W g³ównej mierze spotkanie zosta³o
powiêcone omówieniu za³o¿eñ
planu wykonania procedur medycznych w 2010 roku.
 21 stycznia Dyrekcja Szpitala
oraz dr Hanna Jankowiak-Gracz,
Kierownik Apteki uczestniczyli w
posiedzeniu Komisji Rozstrzygaj¹cej, powo³anej w celu rozpatrzenia
wniesionych zastrze¿eñ do zaleceñ
pokontrolnych, w Delegaturze
Najwy¿szej Izby Kontroli w Warszawie.
 Dyrektor Szczepan Cofta, pani
Krystyna Pi¹tkowska oraz dr hab.
Tatiana Mularek-Kubzdela w dniu
2 lutego spotkali siê w NFZ z Barbar¹ Murawsk¹  Z-c¹ Dyrektora
ds. Medycznych. Spotkanie dotyczy³o napiêæ zwi¹zanych z koniecznoci¹ finansowania drogich
terapii oraz niezwykle ograniczonych rodków na ich prowadzenie.
Poruszono sprawê koniecznoci
przeznaczenia wiêkszej iloci rodków na program terapeutyczny
pierwotnego nadcinienia p³ucnego.
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omimo czasu kontroli, sk³adania czasoch³onnych sprawozdañ i wyjanieñ,
kieruj¹cych nasze myli uporczywie wstecz,
nadrzêdna wizja dzia³alnoci szpitala pozostaje przejrzysta. Wydarzeñ spowalniaj¹cych wartki bieg szpitalnej rzeczywistoci
i odrywaj¹cych od meritum idei czynienia
wzajemnego dobra nie brakuje. Jednak
mimo tych niesprzyjaj¹cych warunków
spojrzenie w przód jest nadal wyraziste
i mo¿e jeszcze bardziej przenikliwe ni¿
wczeniej, bez tego typu dowiadczeñ.
Patrz¹c z perspektywy czasu z in¿yniersk¹
precyzj¹ dostrzegamy, ¿e kroki w przód s¹
na szczêcie d³u¿sze, ni¿ te, nie bez oporu,
wykonywane do ty³u.
Tych milowych kroków w ostatnich
miesi¹cach by³o wiele, ze spektakularnym
dokonaniem kardiochirurgów  pierwszej
transplantacji serca. Nasz szpital dziêki
wieloletnim i sumiennym przygotowaniom
wype³ni³ w ten sposób wyrwê na mapie
przeszczepów serca w regionie. To bicie

Wiosna

nowego serca odmierza symbolicznie ¿ycie
ratowane co dzieñ na oddzia³ach, bez rozg³osu i wiat³a jupiterów; czego wyrazem
jest sprawozdanie z dzia³alnoci szpitala,
sporz¹dzone w Dziale Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych.
Porównanie ze szpitalami w Stanach
Zjednoczonych i Irlandii, miejscami sta¿u
osób zwi¹zanych z naszym szpitalem, nie
zawstydza nas druzgocz¹co. Przepacie
powoli siê zasklepiaj¹. Jestemy w trakcie
wielkich organizacyjnych przemian. Trwaj¹ce
inwestycje, g³ównie przy ul. Szamarzewskiego, ju¿ w nie tak dalekiej przysz³oci,
przybli¿¹ nas do wiatowych strukturalnych
standardów.
Po tak srogich i nieco ju¿ d³ugich przejciach wiosna bezwzglêdnie musi przyjæ,
o czym w³anie te pierwsze kroki mog¹
wiadczyæ.
Monika Dziamska
Redaktor prowadz¹cy
monika.dziamska@skpp.edu.pl

musi przyjść

 W tym samym dniu prof. Jacek £uczak
z Dyrektorem Szczepanem Coft¹ oraz dr
Halin¹ Bogusz i in¿. Józefem Zieleziñskim
podjêli rozmowê z Marsza³kiem Województwa Wielkopolskiego, p. Markiem Woniakiem dotycz¹c¹ rozbudowy Hospicjum
Palium.
 8 lutego odby³a siê Rada Medyczna dotycz¹ca bie¿¹cych spraw szpitala, referowanych przez kierowników poszczególnych
komórek administracyjnych i medycznych.
Znacz¹ca czêæ spotkania zosta³a powiêcona zagadnieniu badañ klinicznych prowadzonych na terenie naszego orodka.
 W dniu 12 lutego odby³ siê koncert jubileuszowy dla dobrodziejów Hospicjum
Palium. W Auli Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza zaproszeni gocie mieli okazjê
wys³uchaæ koncertów Chóru Ch³opiêcego
i Mêskiego Poznañskie S³owiki pod dyrekcj¹ prof. Stefana Stuligrosza oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Si³ Powietrznych pod
dyrekcj¹ mjr Paw³a Joksa.
 Na zaproszenie Krystyny Poledniej,
Cz³onka Zarz¹du Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego Dyrektor Szczepan Cofta w dniu 16 lutego uczestniczy³
w spotkaniu dotycz¹cym funkcjonowania
Oddzia³ów Intensywnej Terapii na terenie
województwa wielkopolskiego.
 18 lutego Dyrektorzy Jan Talaga, Szczepan Cofta oraz Rafa³ Staszewski spotkali siê

we Warszawie z dr Jackiem Paszkiewiczem,
Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.
 Spotkanie dotycz¹ce aktualnie trwaj¹cej
rozbudowy budynku przy ul. Szamarzewskiego odby³o siê 19 lutego. Kanclerz Uniwersytetu, p. Bogdan Poniedzia³ek goci³
w tej sprawie Z-cê Dyrektora ds. Technicznych Romana Dyderskiego oraz prof. Mieczys³awa Komarnickiego, Ordynatora Oddzia³u Hematologii.
 23 lutego odby³o siê spotkanie lekarzy
odpowiedzialnych za gospodarkê krwi¹ na
oddzia³ach.
 W dniu 2 marca Dyrektor Szczepan Cofta,
pani Krystyna Pi¹tkowska oraz dr med.
Przemys³aw Mitkowski spotkali siê z Barbar¹ Murawsk¹  Z-c¹ Dyrektora ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematyka spotkania dotyczy³a m.in. potrzeby
zwiêkszenia finansowania technik elektrofizjologii.
 Oko³o 400 lekarzy zainteresowanych
tematyk¹ chorób p³uc z ca³ego kraju uczestniczy³o w Repetytorium Pulmonologicznym
w dniach 5-6 marca.
 Tematem przewodnim Rady Klinicystów 15 marca by³a dyskusja dotycz¹ca perspektyw rozwoju Szpitala oraz dzia³añ maj¹cych na celu poprawê infrastruktury.
Uczestnicy obejrzeli film powiêcony dzia³alnoci kardiologicznej w naszym Szpitalu.
(dokoñczenie na str. 10)

Na ok³adce: pierwsza transplantacja serca w naszym szpitalu  od lewej: dr Tomasz
Urbanowicz, prof. Marek Jemielity, dr Bart³omiej Perek, prof. Marian Zembala

komentarze
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Na wiosnę

serce bije mocniej
Niezwykle ucieszyła nas informacja o pierwszym przeszczepie serca na oddziale kardiochirurgii. W ten spekta−
kularny sposób dołączyliśmy do grona elitarnych ośrodków klinicznych w Polsce, wykonujących transplantacje
narządowe. Mimo marazmu sytuacji ochrony zdrowia w Polsce, udało nam się przezwyciężyć liczne problemy
organizacyjne, sprzętowe i logistyczne. Doceniamy bezinteresowną pomoc prof. Mariana Zembali i jego ze−
społu, którzy towarzyszyli nam od początku naszych starań, aż do ostatnich minut pierwszego zabiegu. Dzięki
zespołowi kardiochirurgów na wiosnę A.D. 2010 jeszcze jedno serce zabije mocnej.
Prosto w serce
Nasz szpital od ponad pó³tora roku
jest poligonem instytucji kontrolnych.
W ubieg³ym roku osi¹gnêlimy rekord
 20 kontroli. Rozumiej¹c koniecznoæ
weryfikacji pracy instytucji publicznych
i wspó³pracy z organami weryfikuj¹cymi nasz¹ dzia³alnoæ, wykonujemy szereg dodatkowych prac. Nale¿y mieæ
jednak na wzglêdzie koniecznoæ normalnego funkcjonowania.
Wydaje siê, ¿e czêæ opinii ró¿nych
instytucji, w tym tak¿e kontrolnych,

stoi ze sob¹ w sprzecznoci. Dobitnym
tego przyk³adem jest nadal funkcjonuj¹ce stanowisko WOW NFZ w zakresie
badañ klinicznych  i¿ od momentu
w³¹czenia do wy³¹czenia pacjenta w
badaniu klinicznym sponsor przejmuje
odpowiedzialnoæ finansow¹ za zrealizowane wiadczenia medyczne. Ministerstwo Zdrowia ma odmienny punkt
widzenia. W przes³anej odpowiedzi
wskaza³o, i¿ dzia³ania WOW NFZ s¹
sprzeczne z powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, dotycz¹cymi
finansowania wiadczeñ opieki zdro-

wotnej, które s¹ udzielane w zwi¹zku
z badaniem klinicznym. Co ciekawe
nawet NIK wydaje siê mieæ niespójne
stanowisko co do badañ klinicznych 
w korespondencji kierowanej do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
trudno wychwyciæ jej intencje. Z jednej
strony NIK wskazuje, i¿ nie ma jednoznacznych przepisów prawa, wskazuj¹cych kto winien finansowaæ wiadczenia zdrowotne wykonywane u pacjentów w badaniach klinicznych, z drugiej
(dokoñczenie na str. 5)
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Dobro

wspólne

Kreślenie kilkunastu zdań tej rubryki jest dla mnie czasem swego rodzaju refleksji, gdy ze
swojej perspektywy myślę: Szpital. Niejednokrotnie jest to echo przeżytych zdarzeń, często
poruszających, do których nie dodawałem komentarza. Te właśnie słowa są swego rodzaju
dopowiedzeniem wcześniej niewypowiedzianego.

Silne wrażenie
W codziennoci nieraz zapominamy
o szczególnej marce naszego Szpitala,
który  w ³añcuchu pokoleñ  w tych
latach wspó³tworzymy. Ta szczególna
ranga jest bardzo mocno wpisana w
¿ycie naszego Miasta, ale tak¿e Regionu. Nasz punkt startowy  jako jednej
z najbardziej znacz¹cych lecznic  jest
niezwykle uprzywilejowany. To jest
u³atwienie naszego kontaktowania siê
z zewnêtrzn¹ rzeczywistoci¹.

Choæ uto¿samianie siê z bie¿¹cym
¿yciem szpitalnym i wyra¿ana wspó³odpowiedzialnoæ s¹ bardzo ró¿ne, to
jest tak wiele osób, dla których to miejsce ma szczególne znaczenie. Jeden z
naszych profesorów  maj¹cy zdolnoæ
wyrazistego wyra¿ania swoich odczuæ,
w sytuacji trudnej, wypowiedzia³ mocne: ja przecie¿ kocham mój Szpital i chcê
jego dobra. Rzeczywicie dla wielu nawet mury dostojnego starego gmaszyska przy D³ugiej wywieraj¹ silne wra¿enie.

Wzajemne relacje
Czasami relacja do Szpitala (czy te¿
raczej jego czêci) jest  w ró¿nym tego
zdania wyrazie niesiona na przyk³ad
przez stwierdzenie: moja klinika, moja
zagroda, moje pieni¹dze. Mog¹ byæ ró¿ne
barwy takiego spojrzenia.
Jeli opisujê znaki wspólnego kodu,
który ma szansê nas ³¹czyæ i mobilizowaæ w naszym ogniwie ³añcucha pokoleñ  to pada chocia¿by stwierdzenie:
(dokoñczenie na str. 5)
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Program profilaktyczny
Celem konferencji by³o poszerzenie
wiedzy na temat rezonansu magnetycznego oraz zwrócenie uwagi na ró¿ne
aspekty kliniczne jego zastosowania.
Sesje I i II konferencji powiêcone zosta³y nowym technikom obrazowania,
wskazaniom i przeciwwskazaniom do
badania MRI oraz aspektom klinicznym
zastosowania rezonansu magnetycznego w kardiologii, w chorobach naczyñ,
a tak¿e w praktyce onkologicznej.
W trakcie wyk³adu Rezonans magnetyczny w programach zdrowotnych prof. dr hab. med. Stefan Grajek
 Kierownik I Kliniki Kardiologii UM
w Poznaniu  zaprezentowa³ projekt
programu profilaktycznego Szeroka
aorta, którego g³ównym celem jest
wyselekcjonowanie populacji wysokiego ryzyka wród pacjentów podejrzanych o przewlek³e rozwarstwienie lub
pêkniêcie têtniaka aorty, objêcie jej monitoringiem i leczeniem, a w razie koniecznoci zastosowanie odpowiedniej
interwencji chirurgicznej.

Skuteczność terapii
Nowoczesna diagnostyka obrazowa
w zakresie rezonansu magnetycznego
mia³aby stanowiæ niezbêdny element
procesu diagnostyki i leczenia. Wdro¿enie programu przyczyni³oby siê do
zmniejszenia odsetka osób zagro¿onych
nag³ym zgonem z powodu pêkniêtych
têtniaków aorty piersiowo-brzusznej,
zwiêkszenia skutecznoci terapii, a w
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Fot. Katarzyna Lena

W

dniu 26 marca 2010 roku,
na terenie Międzynarodo−
wych Targów Poznańskich, odby−
ła się konferencja poświęcona
zastosowaniu rezonansu ma−
gnetycznego (MRI) w praktyce
klinicznej. Była to pierwsza tego
typu konferencja zorganizowana
przez Szpital Kliniczny Przemie−
nienia Pańskiego UM w Pozna−
niu wraz z I Kliniką i Katedrą Kar−
diologii UM w Poznaniu, II Kate−
drą Chirurgii Ogólnej i Naczyń
UM w Poznaniu, Katedrą i Kliniką
Onkologii UM w Poznaniu oraz
Katedrą i Kliniką Okulistyki UM
w Poznaniu.

Rezonans

w praktyce
dzia³aniu d³ugofalowym zmniejszenia
umieralnoci mieszkañców miasta Poznania (Wielkopolski) z powodu chorób
uk³adu sercowo-naczyniowego. Jednym
z kluczowych aspektów realizacji programu by³by tak¿e zwiêkszony dostêp
do badañ MRI dla pacjentów.
Wed³ug danych Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
liczba aparatów rezonansu magnetycznego w Polsce, jest jedn¹ z najni¿szych,
nie tylko w krajach europejskich, ale
i na wiecie. Na milion mieszkañców
naszego kraju przypadaj¹ nawet nie
3 aparaty rezonansu, co oznacza, ¿e
Polska znajduje siê na przedostatnim
miejscu wród wspólnoty krajów
OECD pod wzglêdem dostêpnoci do
badañ t¹ metod¹.

Standard diagnostyczny
Interesuj¹cy program naukowy,
wzbogacony o sesjê ciekawych przy-
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stycznia 2010 roku Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyñ zorganizowa³a Bia³¹ Sobotê w ramach programu zdrowotnego wczesnej diagnostyki têtniaków aorty brzusznej.
Program skierowany by³ dla
mê¿czyzn w wieku od 60 do 80
roku ¿ycia. Przyjêto 100 pacjentów.
W ramach sobotniej akcji wykonywane by³y bezp³atne porady lekarzy

Program

padków klinicznych, spotka³ siê du¿ym
zainteresowaniem i uznaniem uczestników, czego dowodem by³a wysoka frekwencja (ponad 150 zarejestrowanych
osób z woj. Wielkopolskiego i woj. Lubuskiego).
Sesje z udzia³em dowiadczonych
specjalistów z wielu dziedzin medycyny dowodz¹, ¿e obrazowanie z wykorzystaniem systemów MRI staje siê
standardem diagnostycznym w wielu
chorobach lub wrêcz jedyn¹ dostêpn¹
technologi¹ pozwalaj¹ca na dok³adn¹
weryfikacjê diagnozy. Wszystko wskazuje na to, ¿e rezonans magnetyczny
znajdowaæ bêdzie coraz szersze zastosowanie w praktyce klinicznej oraz
w programach zdrowotnych, co ma
miejsce w wielu krajach Europy Zachodniej i na wiecie.
Katarzyna Lena
Sekcja Badañ Klinicznych i Naukowych

specjalistów z zakresu chirurgii naczyñ oraz badania USG Doppler
i diagnostyka krwi.
Kolejna Bia³a Sobota organizowana przez Klinikê Chirurgii Ogólnej i Naczyñ odbêdzie siê w maju.
Serdecznie zapraszamy.
Patrycja Rakowska
Specjalista ds. Marketingu

zdrowotny

mikrobiologia

Zaproszenie
U

przejmie informujê, ¿e Laboratorium Mikrobiologii zosta³o zaproszone przez Krajowy Orodek Referencyjny ds. Lekowra¿liwoci Drobnoustrojów i Krajowego Konsultanta
w dziedzinie Mikrobiologii Klinicznej
do udzia³u w programie: Europejski
System Monitorowania Opornoci na
Antybiotyki EARSS (ang. European
Antimocrobial Resistance Surveillance
System). Program EARSS jest jednym
z elementów systemu zbierania danych
epidemiologicznych przez Europejskie
Centrum Zapobiegania i Kontroli Zaka¿eñ ECDC (ang. European Centre for

Disease Prevention and Control)
w Sztokholmie.
EARSS jest systemem monitorowania opornoci na antybiotyki bakterii
wywo³uj¹cych zaka¿enia inwazyjne.
Analizie poddawane s¹ dane o lekowra¿liwoci izolatów z krwi, p³ynu mózgowo-rdzeniowego i materia³ów pobieranych z miejsc fizjologicznie ja³owych. Informacje zebrane w systemie
EARSS, pochodz¹ce z ponad 900 orodków z 33 krajów europejskich, umo¿liwiaj¹ analizê czêstoci wystêpowania
istotnych klinicznie i epidemiologicznie
mechanizmów opornoci, takich jak:

opornoæ ma metycylinê u Staphylococcus aureus (MRSA), opornoæ na glikopeptydy u enterokoków (VRE) czy
opornoæ na karbapenemy u pa³eczek
Pseudomonas aeruginosa.
W Polsce do udzia³u w programie
zosta³o wytypowanych 39 orodków
z ró¿nych regionów kraju. Zadaniem
ka¿dego z nich jest zbieranie i przesy³anie danych o identyfikacji i lekowra¿liwoci szczepów hodowanych z krwi,
p³ynu mózgowo-rdzeniowego, miejsc
fizjologicznie ja³owych oraz okresowe
przesy³anie izolatów wybranych gatunków drobnoustrojów.
Anna Mól
Kierownik
Laboratorium Mikrobiologii
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(dokoñczenie ze str. 3)

Zadra w sercu

strony w tym samym pimie wskazuje
siê i¿ obowi¹zek taki musi byæ na³o¿ony jedynie na sponsora badania, o czym
wiadczy ulotny zapis definicji sponsora w prawie farmaceutycznym. A¿
chcia³oby siê, by kto wreszcie przeci¹³
ten wêze³ Gordyjski, bo kieruj¹c siê
literalnie wytycznymi naszego oddzia³u
NFZ z miesi¹ca na miesi¹c tracimy kolejne badania kliniczne.
Wiele czasu musielimy powiêcaæ
na przygotowanie niezliczonej iloci
zestawieñ i kserokopii dokumentacji
i wyjanieñ, co mo¿e byæ przyczyn¹
poczucia utraty czasu pracy, przeznaczonego na twórcze dzia³ania. Kontrole
jednak kochaj¹ nasz szpital  wiêc nie
zawsze  co z oczu to z serca.

Szpital nasz posiada niebywa³y potencja³ wiadczenia us³ug medycznych.
Z racji na pe³nion¹ misjê wiêkszoæ
z nich wiadczona jest w ramach rodków publicznych, nieodp³atnie w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Tworzy siê jednak
rynek us³ug medycznych i czêæ pacjentów, a zw³aszcza firm prywatnych gotowa by³aby do poniesienia dodatkowych
kosztów, by leczyæ siê w szpitalu
o uznanej marce (koszty te i tak s¹
ponoszone przez czeæ prywatnie lecz¹cych siê pacjentów). Trzeba pamiêtaæ,
¿e prywatny rynek us³ug medycznych
nie mo¿e byæ uto¿samiany z ograniczaniem ich dostêpnoci. Z drugiej jednak
strony trudno nam zgodziæ siê z faktem, i¿ niepubliczne zak³ady opieki

zdrowotnej, posiadaj¹ce kontrakt
z NFZ, mog¹ sprzedawaæ komercyjnie
swoje wiadczenia, a szpital nasz o tak
wyj¹tkowej marce i renomie musi odmawiaæ chêtnym pacjentom.
Zadr¹ w sercu jest nadal nierówne
traktowanie podmiotów, które w opinii
wielu ekspertów i prawników nie ma
podstaw w obowi¹zuj¹cych przepisach
prawa. Z pewnoci¹ bylibymy w stanie, zwa¿ywszy na oczekiwania pacjentów i chêci naszych pracowników, do
otwarcia siê na tworz¹cy siê rynek odp³atnych wiadczeñ zdrowotnych.
Nadal bowiem nie wykorzystujemy
w pe³ni naszego potencja³u, a NFZ nie
jest w stanie zakupiæ od nas 100 procent
naszych mo¿liwoci.
Jan Talaga
Dyrektor Naczelny Szpitala

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA
(dokoñczenie ze str. 3)

nasza marka. W poprzednim numerze
naszego pisma wróci³em do wa¿nego
wyzwania: szpital miejscem zaufania.
Dotyczy to nie tylko naszych relacji
z pacjentami, ale tak¿e i naszych wzajemnych.

Intensywność wyzwania
W dzisiejszym kontekcie nie mogê
oprzeæ siê mylom ostatnich tygodni:

nasz Szpital nie mo¿e nie byæ miejscem,
przez które nie przebija dobro wspólne.
Ta kategoria, dla niektórych mo¿e
przestarza³a, niesie sob¹ intensywnoæ
wyzwania, któremu powinien sprostaæ
ka¿dy szpital, a na pewno szczególnie
nasz. Zgodnie ze spo³eczn¹ natur¹ cz³owieka, dobro ka¿dego pozostaje w sposób konieczny w relacji z dobrem
wspólnym. Jest ono okrelane zawsze
w odniesieniu do osoby ludzkiej. Odnosz¹c siê do ¿ycia wielu, rozumiane jest
jako suma warunków pozwalaj¹ca

razem uczyniæ wiêcej i lepiej ni¿ dzia³aj¹c samemu. Staje siê niezwykle
istotnym elementem i warunkiem
rozwoju. Jest ukierunkowaniem na
rozwój. A nadto: daje bezpieczeñstwo
i pomaga realizowaæ siê tym, którzy je
tworz¹. Pe³niej ni¿ gdybymy dzia³ali
samemu.
Dobrze, jeli jednym ze s³ów ³¹cz¹cego nas kodu pozostaje dobro wspólne.
Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala
nowiny szpitalne
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działalność szpitala

Szpital w

liczbach

LICZBA ZABIEGÓW NA POSZCZEGÓLNYCH
BLOKACH OPERACYJNYCH

ZABIEGI NA BLOKACH OPERACYJNYCH
W LATACH 2004 i 2007−2009

ZABIEGI ENDOWASKULARNE Z ZAKRESU
CHIRURGII NACZYNIOWEJ
WYKONANE NA BLOKU CHIRURGII NACZYNIOWEJ
I PRACOWNI RADIOLOGII ZABIEGOWEJ

OPERACJE TĘTNIAKÓW AORTY NA ODDZIAŁACH KARDIOCHIRURGII I CHIRURGII NACZYNIOWEJ
W LATACH 2008−2009
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Fot. Archiwum

pulmonologia

Z entuzjazmem
VII Repetytorium Pulmonologiczne
Doświadczenia
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. Kierownicy naukowi,
prof. UM dr hab. med. Halina BaturaGabryel i prof. dr hab. med. Witold M³ynarczyk, zaprosili uczestników spotkania
do nowoczesnego Centrum KongresowoDydaktycznego UM. Tam, podczas 9
sesji, ok. 400 lekarzy ró¿nych specjalizacji
mia³o okazjê wymieniæ pogl¹dy i dowiadczenia oraz zapoznaæ siê z najnowszymi doniesieniami nt. chorób obturacyjnych, stanowi¹cych obecnie jeden z
najczêstszych problemów zdrowotnych.

Diagnostyka
Tematem g³ównym konferencji satelitarnej otwieraj¹cej Repetytorium, a przygotowanej wraz z Poznañskim Oddzia-

W dniach 5-6 marca br. Poznañ goci³ u siebie wybitnych
specjalistów z dziedziny chorób uk³adu oddechowego,
internistów i lekarzy rodzinnych, a to za spraw¹ odbywaj¹cego siê ju¿ po raz siódmy Ogólnopolskiego Repetytorium Pulmonologicznego.

³em Polskiego Towarzystwa Chorób P³uc,
by³y: Zaburzenia oddychania podczas
snu  aspekty wspó³czesnej diagnostyki
i terapii. Prelegenci zastanawiali siê nad
definicj¹ i patogenez¹ bezdechu sennego,
jego rozpoznawaniem i sposobami leczenia. Du¿o miejsca powiêcili te¿ nowoczesnym metodom diagnostycznym w
pulmonologii. Dope³nieniem tej czêci
konferencji by³y warsztaty spirometryczne i aerozoloterapii, podczas których
uczestnicy mieli szansê nauczyæ siê praktycznego wykonywania badania spirometrycznego i poznaæ regu³y prowadzenia terapii inhalacyjnej. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê te¿ zajêcia radiologiczne. Dziêki nim lekarze zapoznali siê
z zasadami prawid³owego interpretowania obrazów zmian poszczególnych narz¹dów i struktur.
Kolejne sesje powiêcone by³y terapii
chorób p³uc i opiece nad chorym w wieku starszym. Zastanawiano siê równie¿
Jak postêpy nauk podstawowych
przek³adaj¹ siê na praktykê kliniczn¹?,
a podczas ostatnich wyk³adów porusza-

no temat trudnych problemów klinicznych.

Cel
Jak co roku streszczenia wybranych
prezentacji opublikowa³o w specjalnym
numerze Przewodnika Lekarza wydawnictwo Termedia  patron medialny
konferencji.
Organizatorzy Repetytorium nie zapomnieli równie¿ i o innych atrakcjach.
W pi¹tkowy wieczór wybrali siê wraz
z goæmi do kina Apollo na spotkanie ze
znanym poznañskim satyrykiem  Zenonem Laskowikiem i jego Kabareciarni¹.
VII konferencja pulmonologiczna zakoñczy³a siê pónym popo³udniem w sobotê. Zrealizowa³a swój g³ówny cel: jej
uczestnicy zapoznali siê z najnowszymi
metodami diagnostycznymi i usystematyzowali wiedzê z zakresu chorób uk³adu oddechowego. Z entuzjazmem te¿
zapewnili o swoim powrocie do stolicy
Wielkopolski w marcu przysz³ego roku,
na VIII edycjê Repetytorium.
Agnieszka Jeleñ

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Powy¿szy artyku³ jest pierwszym z serii sprawozdañ z dzia³alnoci Szpitala w latach 2007-2009.
W kolejnym numerze przedstawiona zostanie
szczegó³owa analiza dzia³alnoci kardiologii.
Krystyna Pi¹tkowska
Martyna Skrzypiñska
Dzia³ Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych
nowiny szpitalne
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pacjenci

Fot. Zofia Owecka

Kilka słów o listach

oczekujących
O listach oczekujących napisano już wiele dobrego jak i złego. Wpisały
się na stałe w naszą codzienną szpitalną praktykę. Nadal jednak ko−
nieczne jest ich stałe monitorowanie i to nie tylko wynikające z wymo−
gów przepisów prawnych (Zespół Oceny Przyjęć), ale także, co poka−
zuje codzienna praktyka, dla permanentnego przypominania zasad
rządzących “kolejkami”.

N

a stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia znajdziemy podstawowe informacje na temat prowadzenia
list oczekuj¹cych. Miêdzy innymi te,
które jak wynika z praktyki czêsto powoduj¹ jeszcze wiele w¹tpliwoci:
Zgodnie z wytycznymi ustawy kolejnoæ pacjentów na listach oczekuj¹cych,
okrelaj¹ca ich planowane przyjêcie,
uzale¿niona jest od terminu zg³oszenia
i kategorii medycznej, do której zostan¹
zakwalifikowani. Kategorie precyzuje
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie
kryteriów medycznych, jakimi powinni siê
kierowaæ wiadczeniodawcy, umieszczaj¹c
wiadczeniobiorców na listach oczekuj¹cych
na udzielenie wiadczenia opieki zdrowotnej wprowadzaj¹c rozró¿nienie na:
 przypadek pilny  je¿eli istnieje koniecznoæ pilnego udzielenia wiadczenia ze wzglêdu na dynamikê
procesu chorobowego i mo¿liwoæ
szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znacz¹ce zmniejszenie szans
na powrót do zdrowia,
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 przypadek stabilny  w przypadku
innym ni¿ stan nag³y i przypadek
pilny.
W drodze rozgraniczenia kategorii
medycznych na przypadek pilny i przypadek stabilny promowane jest wykorzystanie przes³anek medycznych przy
ustalaniu kolejnoci pacjentów na listach
oczekuj¹cych.
Z wy³¹czeniem osób w stanach nag³ych, którym wiadczenia udzielane s¹
niezw³ocznie, pacjenci oczekuj¹cy powinni zostaæ przypisani do jednej z powy¿ej wskazanych kategorii medycznych, wzi¹wszy uprzednio pod uwagê
takie kryteria medyczne jak: stan zdrowia pacjenta, rokowania co do dalszego
przebiegu choroby, wystêpowanie chorób wspó³istniej¹cych maj¹cych wp³yw
na chorobê, z powodu której ma byæ
udzielone wiadczenie oraz zagro¿enie
wyst¹pienia, utrwalenia lub pog³êbienia
niepe³nosprawnoci. W procesie kwalifikacji, oprócz koniecznoci uwzglêd-

niania przepisów prawnych, nale¿y
kierowaæ siê zasadami dobrej praktyki
lekarskiej.
W naszym szpitalu dzia³aj¹cy Zespó³
Oceny Przyjêæ stara siê dokonywaæ
sta³ych przegl¹dów list oczekuj¹cych.
Wsparciem dla Zespo³u sta³y siê Biura
Ruchu Chorych, które w swojej codziennej pracy weryfikuj¹ listy oczekuj¹cych z bie¿¹cymi przyjêciami pacjentów.
Analiza ostatnich tygodni przynios³a niepokoj¹ce dane, które pozwalaj¹
na postawienie wniosku, ¿e nie wszystkie planowane przyjêcia s¹ odnotowywane na licie oczekuj¹cych. Poza tym
zauwa¿ono, ¿e czêsto nie dokonuje siê
zmian terminów planowanego przyjêcia z podaniem przyczyny oraz nie weryfikuje listy oczekuj¹cych na oddzia³ach, usuwaj¹c z listy pacjentów, którzy
z ró¿nych przyczyn nie zg³osili siê na
planowane przyjêcie.
Odnotowane uchybienia podsuwaj¹
jeden wniosek: konieczna jest sta³a i
cis³a wspó³praca z osobami odpowiedzialnymi w poszczególnych komórkach organizacyjnych za prowadzenie
list oczekuj¹cych. I na tak¹ wspó³pracê
liczymy.
Anna Ruszczak
Kierownik Sekcji Organizacji

Fot. Archiwum

radiologia

Mukowiscydoza dorosłych
Nadzieja dla pacjentów z krwiopluciem

Współczesna radiologia
zabiegowa oferuje coraz
bardziej precyzyjne rozwiąza−
nia leczenia. Zamknięcie
światła naczyń tętniczych
i żylnych metodą embolizacji
do tej pory niewykonywane
w naszym Szpitalu zostało po
raz pierwszy przeprowadzo−
ne 25 marca. Efekty przepro−
wadzonych zabiegów były
natychmiastowe.

Z prof. Robertem Juszkatem,
Z−cą Kierownika Działu
Radiologii rozmawia
Monika Dziamska

Na jakiej podstawie podjêto decyzjê
o przeprowadzeniu zabiegów metod¹ embolizacji?
Zabiegi zosta³y wykonane u dwojga
m³odych pacjentów choruj¹cych na
mukowiscydozê. Od pewnego czasu
cierpieli na nawracaj¹ce, masywne
krwawienia z dróg oddechowych pod
postaci¹ krwioplucia. W badaniach
obrazowych stwierdzilimy, ¿e ród³em
krwawienia s¹ poszerzone têtnice
oskrzelowe odchodz¹ce od aorty piersiowej. Zaobserwowana patologia nienaturalnie poszerzonych têtnic o krêtym przebiegu jest typowa dla osób
z mukowiscydoz¹. Na szczêcie nie
dopatrzylimy siê ¿adnych malformacji
unaczynienia têtnicy p³ucnej.
Na podstawie obrazu klinicznego
podjêlimy decyzjê o przeprowadzeniu
selektywnej embolizacji têtnic oskrzelowych. Drog¹ przez têtnicê udow¹,
uk³ad têtnic biodrowych, aortê brzuszn¹ i piersiow¹ weszlimy wybiórczo do
ga³êzi oskrzelowych i zamknêlimy
poszerzone naczynia oskrzelowe za

pomoc¹ kulistych cz¹steczek PVA
o wielkoci 300 mikrometrów. Zabiegi
wykonano bez powik³añ, a efekt by³
natychmiastowy  krwioplucie i krwawienia ust¹pi³y.
Przy jakich schorzeniach tego typu
metoda zabiegu mo¿e byæ stosowana?
To by³y pierwsze przypadki w naszym
szpitalu leczenia w ten sposób chorych
z mukowiscydoz¹. Do tego rodzaju
zabiegów kwalifikowani s¹ chorzy
z malformacjami zarówno naczyñ zaopatruj¹cych oskrzela i fragmenty p³uc
odchodz¹cych od aorty piersiowej oraz
ga³êzi têtnicy podobojczykowej. Kwalifikowani mog¹ byæ równie¿ chorzy
z nowotworami oraz anomaliami rozwojowymi naczyñ p³ucnych.
Zabieg dla dowiadczonych radiologów jest doæ prosty. Polega na selektywnym dojciu do naczynia i zamkniêciu go za pomoc¹ materia³u embolizacyjnego. W zale¿noci od wielkoci
naczyñ, przetoki czy guza stosuje siê
(dokoñczenie na str. 10)
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Mukowiscydoza
dorosłych
(dokoñczenie ze str. 9)

waæ wielokrotnie, co jest szczególnie
wa¿ne u pacjentów choruj¹cych przewlekle, jak w przypadku chorych z mukowiscydoz¹. Z uwagi na te korzyci
z pewnoci¹ bêdziemy wykonywaæ
tego typu zabiegi w przysz³oci.
W jakim kierunku zmierza zatem przysz³oæ radiologii zabiegowej?

ró¿ne materia³y  cz¹steczki alkoholu
poliwinylowego PVA, spirale odczepialne platynowe, hydro¿elowe lub
inne materia³y embolizuj¹ce.
Na czym polega nowatorstwo przeprowadzonego zabiegu?
Metoda embolizacji jest znana od lat.
Natomiast w naszym orodku w przypadku chorych z mukowiscydoz¹ do tej
pory nie by³a praktykowana. Jej podstawow¹ zalet¹ jest natychmiastowy efekt.
Przy stosunkowo niskim ryzyku powik³añ i wysokiej skutecznoci zabiegi
embolizacji s¹ wyj¹tkowo korzystne dla
chorych. Dodatkowo mo¿na je wykony-

Na skutek coraz lepszych metod diagnostycznych, przede wszystkim bardzo
dok³adnej tomografii komputerowej
oraz rezonansu magnetycznego liczba
wykrywanych wad naczyñ jest coraz
wiêksza. W zwi¹zku z tym pojawiaj¹
siê chorzy, którzy do tej pory nie byli
dobrze zdiagnozowani.
Ogromny postêp nast¹pi³ równie¿
w zakresie instrumentarium i lepszych
materia³ów embolizacyjnych, które s¹
bardziej bezpieczne. W tej chwili mamy
pe³n¹ kontrolê podczas zabiegu, dziêki
czemu obarczony jest on rzeczywicie
bardzo niskim ryzykiem niepowodzenia i powik³añ.

Szpitalne kalendarium
 W formule comiesiêcznych spotkañ
25 stycznia, 17 lutego, 15 marca odby³y
siê zebrania Zespo³u ds. Badañ Klinicznych, powiêcone bie¿¹cym zagadnieniom. Podczas zebrañ omówione zosta³y, m.in. zasady wyceny umów, nowe
badania, które maja byæ prowadzone w
Szpitalu oraz umowy zakwestionowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 W Klinice Kardiochirurgii 20 marca
po kilkuletnich przygotowaniach przeprowadzono pierwsz¹ transplantacjê
serca.
 6 stycznia, 20 stycznia, 23 lutego,
23 marca odby³y siê spotkania Zespo³u
ds. chemioterapii niestandardowych,
podczas których zaopiniowano bie¿¹ce
wnioski na chemioterapiê niestandardow¹.
 Prof. Stefan Grajek, Ordynator Oddzia³u Kardiologii oraz Dyrektor Rafa³
Staszewski 24 marca uczestniczyli w
Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Wyst¹pienie podczas spotkania
dotyczy³o omówienia trudnoci w realizacji badañ klinicznych oraz uwag do
za³o¿eñ projektu ustawy Prawo badañ
klinicznych produktów leczniczych.
 W dniu 25 marca Dyrektor Szczepan
Cofta spotka³ siê z p. El¿biet¹ Dybow-
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sk¹, Zastêpc¹ Dyrektora Wydzia³u
Zdrowia i Spraw Spo³ecznych Urzêdu
Miasta Poznania, prof. Stefanem Grajkiem i prof. Grzegorzem Oszkinisem w
celu omówienia programów zdrowotnych zwi¹zanych z prób¹ rozwi¹zania
problemu têtniaków aorty wród
mieszkañców Poznania.
 Konferencja Rezonans magnetyczny w praktyce klinicznej odby³a siê 26
marca.
 29 marca odby³o siê spotkanie prof.
Grzegorza Oszkinisa, prorektora ds.
klinicznych z prof. Jackiem £uczakiem,
dr med. Maciejem Sopat¹, lek. med.
Halin¹ Bogusz oraz Dyrektorem Szczepanem Coft¹ w sprawie trudnoci zwi¹zanych z opiek¹ nad pacjentami z ranami przewlek³ymi.
 W dniu 31 marca Dyrektor Szczepan
Cofta, prof. Halina Batura  Gabryel
oraz pani Krystyna Pi¹tkowska na spotkaniu z Z-c¹ Dyrektora ds. Medycznych, dr Barbar¹ Murawsk¹ omówili
bie¿¹ce problemy finansowania procedur, w tym szczególnie pulmonologicznych
 12 kwietnia odby³a siê Rada Medyczna skoncentrowana wokó³ najistotniejszych bie¿¹cych problemów Szpita-

Marzenia radiologa?
Radiologia zabiegowa bardzo siê rozwija. Zdecydowanie najwiêkszy postêp
nast¹pi³ w leczeniu schorzeñ naczyñ
mózgowych i na tym polu widzê jeszcze ogromne mo¿liwoci. Ju¿ dzi mo¿emy wchodziæ do bardzo ma³ych naczyñ poni¿ej 0,4 mm, które do tej pory
nie by³y zupe³nie mo¿liwe do leczenia.
Leczenie zmian w obrêbie naczyñ mózgowych w postaci têtniaków, malformacji naczyniowych, guzów wewn¹trzczaszkowych stanowi¹ wyzwanie dla
radiologów w przysz³oci.
Drug¹ dziedzin¹, która bardzo siê
rozwinê³a w ostatnim czasie oraz która
otwiera przed nami dalsze perspektywy to leczenie wewn¹trznaczyniowe
chorych onkologicznych. Obecnie stosuje siê ju¿ u nich materia³y embolizacyjne po³¹czone z chemioterapeutykiem, pozwalaj¹ce na penetracjê do
drobnych naczyñ nowotworu bez koniecznoci stosowania chemioterapii
■
ogólnej.

(ci¹g dalszy ze str. 2)

la, w tym zwi¹zanych z prowadzeniem
list oczekuj¹cych i dokumentacji medycznych oraz sprawozdawczoci pacjentów w badaniach klinicznych.
 W tym samym dniu odby³o siê spotkanie Komitetu Terapeutycznego.
 Aktualizacja planu rzeczowo  finansowego, zmiany w strukturach organizacyjnych Szpitala oraz regulaminie zosta³y zatwierdzone 21 kwietnia
podczas posiedzenia Rady Spo³ecznej
Szpitala. Rada jest spo³ecznym cia³em,
delegowanym przede wszystkim przez
Organ Za³o¿ycielski, do sprawowania
nadzoru nad dzia³alnoci¹ Szpitala,
zgodnie ze swoimi uprawnieniami.
 W miesi¹cach marcu i kwietniu w
Dyrekcji Szpitala odby³y siê cztery spotkania ze zwi¹zkami zawodowymi,
dotycz¹ce omówienia zasad podzia³u
rodków, wynikaj¹cych z art. 59 a Ustawy o negocjacyjnym wzrocie wynagrodzeñ.
 Odprawy Dyrekcyjne z Kierownikami administracyjnymi Szpitala odbywaj¹ siê w ka¿dy poniedzia³kowy poranek. Zebrania cis³ej Dyrekcji co czwartek rano.

Aktualizacja: 21 kwietnia 2010 r.

wywiad

Fot. Archiwum

Krok

naprzód
Długo oczekiwany moment przez personel i pacjentów Oddziału Kardiochirurgii nareszcie stał się rzeczywi−
stością. 20 marca prof. Marek Jemielity w asyście swoich pracowników oraz prof. Mariana Zembali i jego
zespołu ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wykonał pierwszy przeszczep serca. To spektakularne
wydarzenie jest początkiem transplantacji serca w naszym szpitalu. W przyszłości tego typu procedury będą
ratować życie kilkudziesięciu pacjentom z problemami kardiologicznymi regionu Wielkopolski i okolic rocznie.
Z prof. Markiem Jemielitym,
Ordynatorem Oddziału
Kardiochirurgii rozmawia
Monika Dziamska.
Jaki by³ przebieg pierwszej transplantacji serca?
Serca zosta³o pobrane w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim
od m³odego dawcy, który uleg³ wypadkowi komunikacyjnemu. Jego serce
dotar³o do Poznania kilkanacie minut
po 12.00. Sam¹ operacjê naszego 40letniego pacjenta rozpoczêlimy godzinê wczeniej  w tym czasie otworzylimy jego klatkê piersiow¹ i pod³¹czylimy kr¹¿enie pozaustrojowe. W momencie, kiedy serce dotar³o, moglimy
zacz¹æ eksplantacjê serca chorego i wszczepienie nowego narz¹du. Operacja
skoñczy³a siê ok. godz. 17.00.
Podczas zabiegu operacyjnego nie
by³o komplikacji. Na szczêcie
nie natrafilimy na istotne problemy,
poza zwyczajowymi, które towarzysz¹
tego typu skomplikowanym procedurom.

Czy mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e operacja siê uda³a?
Sukcesem sobotniej operacji jest sam
fakt, ¿e mia³a ona miejsce. Dziêki staraniom i zaanga¿owaniu wielu osób mo¿emy w naszym szpitalu wykonywaæ
transplantacje serca. To ogromny krok
naprzód, który pozwoli ratowaæ ¿ycie
chorym.
O sukcesie transplantacji nigdy nie
mówi siê wczeniej, jak po oko³o 30
dniach po przeprowadzonej operacji
i badaniach biopsji miênia sercowego,
które pokazuj¹ czy nie dochodzi do
nadmiernej reakcji odrzucania.
Operacja zakoñczy³a siê pomylnie,
jednak czas pooperacyjny nie by³ ³atwy.
Teraz cieszy nas ka¿dy kolejny dzieñ,
w którym pacjent czuje siê lepiej.
Tu chodzi o ¿ycie cz³owieka, nie o sukces.
Jak zapowiada siê przysz³oæ w perspektywie przeprowadzonego pierwszego przeszczepu serca?
Nie ma cienia w¹tpliwoci, ¿e ta operacja poci¹gnie za sob¹ kolejne. Oficjalnie
na licie oczekuj¹cych na transplantacjê

serca znajduje siê 10 chorych, a 24 jest
w trakcie kwalifikacji. Trudnoci¹ jest
nie tylko stworzenie grupy biorców, ale
przede wszystkim oczekiwanie oraz
ci¹g³a niepewnoæ czy znajdzie siê pasuj¹ce serce. To nie jest proste.
Wiele ju¿ zosta³o zrobione w kwestii
logistycznej. Uda³o nam siê nawi¹zaæ
wspó³pracê z przewonikami na przeloty samolotowe i mig³owcowe, aktualnie staramy siê nawi¹zaæ wspó³pracê
oraz skorzystaæ z wojskowego transportu lotniczego. Dowództwo Si³ Powietrznych zadeklarowa³o swoj¹ gotowoæ do
niesienia pomocy. W tej kwestii jest
jeszcze wiele do zrobienia, poniewa¿
liczy siê ka¿da minuta.
Przeszczep serca bezsprzecznie kojarzy siê z ratowaniem ¿ycia  ludzie
chêtnie nios¹ pomoc.
Jaka grupa pacjentów klasyfikuje siê do
transplantacji serca?
Obowi¹zuj¹ dwa podstawowe kryteria
decyduj¹ce o mo¿liwoci przeszczepu:
zgodna grupa krwi i zbli¿one rozmiary
serc dawcy i biorcy.
(dokoñczenie na str. 12)
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20 marca 2010 r. w szpitalu
Przemienia Pańskiego, ponad
40 lat od pierwszego udanego
przeszczepu ludzkiego serca,
którego w 1967 roku w Afryce
Południowej dokonał Christian
Barnard i prawie 25 lat po pierw−
szym polskim udanym zabiegu
transplantacji serca wykonanym
5 listopada 1986 roku przez prof.
Zbigniewa Religę w Zabrzu,
w Poznaniu wykonano pierwszy
w Wielkopolsce przeszczep serca.
Trwający kilka godzin zabieg był
zwieńczeniem wielu lat przygoto−
wań do tej łączącej wysiłek wielu
ludzi procedury.

Oczekiwanie
W pierwszej kolejnoci zebrana
zosta³a grupa pacjentów ze schy³kow¹
niewydolnoci¹ serca, spe³niaj¹cych

Fot. Archiwum

transplantacja

Pierwszy

przeszczep

kryteria kwalifikacji do transplantacji.
Ich dane osobowe i medyczne przechowywane s¹ na Krajowej Licie
Oczekuj¹cych w biurze centralnej organizacji koordynuj¹cej pobrania i transplantacje narz¹dów Poltransplant.
Od tej pory ka¿dy z potencjalnych
biorców musi ca³y czas pozostawaæ

w oczekiwaniu na wezwanie do szpitala w przypadku znalezienia odpowiedniego dawcy.
W tym okresie otoczony zostaje
aktywn¹ opiek¹ poradni niewydolnoci serca. Co kilka miesiêcy wykonuje
siê badania okrelaj¹ce czy stan pacjenta siê nie zmieni³. Jeli stan chorego

Fotoreporta¿ na str. 14-15

Krok

naprzód
(dokoñczenie ze str. 11)

Pacjent u którego przeprowadzilimy
pierwsz¹ procedurê transplantacji od
wielu lat by³ leczony na kardiomiopatiê
roszczeniow¹, nale¿a³ on do pierwszej
grupy pacjentów z krañcow¹ niewydolnoci¹ kr¹¿enia, którym przeszczep
mo¿e uratowaæ ¿ycie. Kolejn¹ stanowi¹
pacjenci ze skrajnymi chorobami wieñcowymi, u których nie mo¿na wstawiæ
stentów ani bajpasów. Do trzeciej zaliczaj¹ siê m³odzi ludzie, u których wyst¹pi³y powa¿ne powik³ania po nieleczonej grypie. U tych osób obserwuje
siê coraz bardziej ograniczon¹ tolerancjê
wysi³kow¹. Ich serca rozszerzaj¹ siê do
9 cm przy normie 4  staj¹ siê workami o bardzo cienkiej cianie, które
praktycznie nie pompuj¹.
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Od zamys³u do pierwszego przeszczepu
up³ynê³o kilka lat. Jakie by³y najwa¿niejsze
etapy przygotowañ?
Otrzymalimy zgodê Ministra Zdrowia
na wykonywanie transplantacji. Dysponujemy znakomicie wyposa¿onymi
pomieszczeniami do transplantacji  ta
inwestycja to ogromna zas³uga Dyrekcji, co warto podkreliæ.
Szpital nam zaufa³, dziêki czemu
mielimy mo¿liwoæ doskonalenia zawodowego. Prof. Marian Zembala,
Kierownik l¹skiego Centrum Chorób
Serca otoczy³ nasz program szczególn¹
opiek¹ i nadzorem. W czasie sobotniej
operacji towarzyszy³ nam ze swoim
zespo³em. S³uchaj¹c jego porad mielimy pewnoæ, ¿e operacja przebiega

prawid³owo. To niesamowity moment,
w którym nowe serce zaczyna biæ
w cz³owieku.
Ilu pacjentów bêdzie mog³o skorzystaæ
z transplantacji w naszym szpitalu w przysz³oci?
Mylê, ¿e bêdziemy wykonywaæ kilkadziesi¹t procedur rocznie dla pacjentów
regionu Wielkopolski. Gdyby nie ograniczenia zwi¹zane z dawcami na pewno przeszczepów by³oby wiêcej.
W Polsce jestemy pi¹tym orodkiem, po Zabrzu, Warszawie, Gdañsku
i Krakowie, który wykonuje procedury
przeszczepu serca. Zacieramy bia³¹
plamê w regionie Wielkopolski i jego
okolicach  to by³o moim koronnym
argumentem.
Z czasem nabierzemy dowiadczenia i bêdziemy wykonywaæ wiêcej procedur. Bojê siê jedynie tego, ¿e po tych
wszystkich staraniach moglibymy nie
wykonywaæ przeszczepów.
■

serca
ulega nag³emu pogorszeniu, uzyskuje
on pierwszeñstwo do przeszczepu
w stosunku do innych oczekuj¹cych.
Przeszczep serca jest procedur¹,
w której trudno przewidzieæ jak d³ugo
pacjenci wytypowani do transplantacji
bêd¹ czekaæ na swoj¹ szansê. Iloæ
transplantacji zale¿y od liczby dawców, która bezwzglêdnie j¹ limituje.
Dawcy
W Polsce w najlepszych latach
przeprowadzano ponad 100 przeszczepów serca rocznie. Ostatnie lata
ze wzglêdu na zmniejszenie liczby
dawców przynios³y spadek transplantacji do poziomu 60-70 na rok. Polskie
ustawodawstwo stanowi, ¿e osoba
zmar³a jest potencjalnym dawc¹
tkanek i narz¹dów, o ile za ¿ycia nie
wyrazi³a sprzeciwu. Niewymagana jest
wówczas zgoda rodziny lub bliskich
osoby zmar³ej. Jednak ze wzglêdów
etycznych i spo³ecznych na ogó³ przeprowadzana jest rozmowa z rodzin¹
zmar³ego w celu poinformowania
o chêci pobrania narz¹dów do przeszczepienia  jej przyzwolenie bierze siê
pod uwagê.
Dopiero na tym etapie informacja
o potencjalnym dawcy narz¹dów z
lokalnego Oddzia³u Intensywnej Terapii mo¿e trafiæ w pierwszej kolejnoci
do koordynatorów Poltransplantu.
Stamt¹d kierowana jest do orodka
transplantacyjnego, na którego licie
znajduje siê oczekuj¹cy biorca pasuj¹cy do przeszczepianego narz¹du.
W przypadku transplantacji serca
przeszczepiany narz¹d musi pochodziæ od dawcy o takiej samej grupie
krwi co biorca. Wa¿ne jest te¿, aby
dawca i biorca byli podobnej budowy
cia³a, oczywistym jest ¿e serce od
osoby drobnej postury nie poradzi
sobie w organizmie du¿o wiêkszej
osoby.
Logistyka
Je¿eli spe³nione zostan¹ wszystkie
kryteria i serce mo¿na dopasowaæ
do odpowiedniego biorcy, rozpoczyna
siê skomplikowany, wymagaj¹cy
bardzo dok³adnej koordynacji proces
logistyczny. Ca³a procedura musi
odbyæ siê niezwykle szybko i sprawnie. Pobranie narz¹dów odbywa
siê w sali operacyjnej szpitala,
w którym zmar³ dawca. To tam musi

dotrzeæ zespó³ operacyjny z naszego
szpitala.
Od momentu zatrzymania kr¹¿enia
u dawcy do chwili, w której krew zacznie p³yn¹æ w nowym sercu biorcy
nie mo¿e min¹æ wiêcej ni¿ cztery
godziny. Odliczaj¹c czas potrzebny
na wszycie nowego narz¹du, na transport pozostaje maksymalnie dwie i pó³
godziny. Dodatkowo logistykê komplikuje fakt, ¿e szpital dawcy mo¿e byæ
zlokalizowany na terenie ca³ej Polski.
Trudnoæ ze zorganizowaniem szybkiego i sprawnego transportu jest kolejn¹ przyczyn¹ ograniczaj¹c¹ iloæ
transplantacji. Nasz orodek poza
transportem samochodowym podpisa³
równie¿ umowy pozwalaj¹ce na
skorzystanie z transportu lotniczego.
Pozostaje jednak jeszcze wiele miejsc
oddalonych od lotnisk.
Procedura
Zabieg wszycia nowego serca przeprowadzony jest w kr¹¿eniu pozaustrojowym. Pocz¹tek operacji i poszczególne jego etapy wymagaj¹ dok³adnej koordynacji w czasie z zespo³em pobieraj¹cym serce dawcy, tak
aby zaraz po przybyciu mog³o trafiæ
bez ¿adnego opónienia do cia³a biorcy.
Po przeszczepie najwiêkszym wrogiem nowego serca staje siê w³asny
uk³ad odpornociowy chorego. Organizm rozpoznaje nowy narz¹d jako
obcy i reaguje atakiem skierowanym
przeciw przeszczepowi. Chory do koñca ¿ycia musi stosowaæ leki immunosupresyjne, które maj¹ na celu zapobiec odrzucaniu serca poprzez os³abienie tej reakcji uk³adu odpornociowego. Takie obni¿enie odpornoci w tym
samym czasie powoduje, ¿e biorca
przeszczepu staje siê bardziej wra¿liwy na zaka¿enia. Dlatego utrzymanie
odpowiedniej równowagi pomiêdzy
dzia³aniem hamuj¹cym reakcjê odrzucania a utrzymaniem niezbêdnych zdolnoci do obrony przed zaka¿eniami
staje siê g³ównym zadaniem w dalszym
leczeniu takich chorych oraz determinuje jakoæ i d³ugoæ ich ¿ycia po przeszczepie. Ponadto chory po przeszczepie serca do koñca swojego ¿ycia pozostaje pod opiek¹ swojego orodka,
w którym otrzyma³ nowe serce.
Dr Marcin Ligowski
Klinika Kardiologii

Trud
nowych wyzwań

P

rogram przeszczepu serca powsta³
dziêki zaanga¿owaniu wielu osób
pod opiek¹ Profesora Marka Jemielity.
Zgodê na uruchomienie programu, Ministerstwo Zdrowia wyda³o w maju 2009 r.
 wówczas podjêto decyzjê o rozpoczêciu
kwalifikacji chorych oraz zakupie dodatkowego niezbêdnego sprzêtu medycznego.
Na oddziale kardiologii G tutejszego Szpitala rozpoczêto diagnostykê chorych ze skrajn¹ niewydolnoci¹ kr¹¿enia.
W trakcie przygotowañ zainaugurowano
program pobrañ serca na allografty dla
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.
Nadzór nad chorymi ze skrajn¹ niewydolnoci¹ serca wyodrêbni³ pacjentów
z wtórnym nadcinieniem p³ucnym,
u których rozpoczêto program jego leczenia, daj¹cy im szansê na poprawê stanu
klinicznego. 8 sporód nich zakwalifikowano jako pierwszych potencjalnych
biorców serca. W padzierniku i listopadzie 2009 uda³o siê podpisaæ umowê na
transport lotniczy oraz opracowaæ procedury na lotnisku £awica. W dniu 2 listopada chorzy, zostali zg³oszeni na aktywn¹ listê Poltransplantu. Pierwszych
zg³oszeñ w trybie pilnym do krajowego
rejestru chorych oczekuj¹cych na przeszczep serca dokonano w grudniu 2009 r.
Pierwsza procedura przeszczepu serca w
naszym szpitalu odby³a siê pod nadzorem orodka w Zabrzu. Wymaga³a
wspó³pracy nie tylko pomiêdzy kardiochirurgami, ale równie¿ dotyczy³a leczenia immunosupresyjnego oraz kardiologicznego w okresie pooperacyjnym. W
leczeniu wspieralimy siê opiniami transplantologów klinicznych ze Szpitala Klinicznego im. Heliodora wiêcickiego w
Poznaniu.
Praca nad Programem przeszczepu
serca uwiadomi³a mi, jak wiele osób
chêtnie s³u¿y pomoc¹, jak wiele przychylnych postaw mo¿na spotkaæ woko³o,
jeli podejmuje siê trud nowych wyzwañ.
Dr med. Tomasz Urbanowicz
Klinika Kardiologii
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Pierwsza transplantacja serca
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ZDJ CIA: dr med. S≥awomir KatarzyÒski, dr Marcin Ligowski
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sekcja

Sekcja Psychologii Klinicznej

Prężna
Fot. Monika Dziamska

grupa
Od lewej: mgr Magdalena Skibiñska
i mgr Aleksandra Rzymkowska

Troska o dobro chorego
i skuteczność procesu
terapeutycznego
wymaga podejścia
interdyscyplinarnego,
w którym ważna rola
przypada psychologom.

W

ykazuj¹c zrozumienie i wychodz¹c naprzeciw potrzebom pacjentów, w 1981 roku na Oddziale Kardiologicznym zatrudniono psychologa
klinicznego, zrywaj¹c tym samym ze
schematem mylenia, ¿e miejscem jego
pracy s¹ szpitale psychiatryczne.
W 2001 roku, decyzj¹ Dyrektora Szpitala, zosta³a powo³ana Sekcja Psychologii

Standardy
metaboliczne

W

dniu 27 lutego 2010 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odby³a siê II Ogólnopolska Konferencja Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne
zaburzeñ metabolicznych. Konferencja,
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Klinicznej, w sk³ad której wchodzi
12 psychologów pracuj¹cych aktualnie
w naszym Szpitalu. Sekcj¹ kieruje mgr
Barbara Moszyñska, zastêpuje j¹ mgr
Katarzyna Stachnik.
Psychologowie pomagaj¹ hospitalizowanym pacjentom i ich rodzinom,
wspó³pracuj¹ z lekarzami, pielêgniarkami oraz asystentem socjalnym, wzbogacaj¹c proces leczenia o wiedzê z zakresu problemów psychologicznych i spo³ecznych. W pracy diagnostyczno-psychoterapeutycznej wykorzystuj¹ metody diagnostyki i psychoterapii, których
dobór warunkuje rozwi¹zywany problem i specyfika schorzenia. Okrelaj¹
stan psychiczny chorego, jego postawê
wobec choroby i leczenia, zasoby i mo¿liwoci ich wykorzystania. Diagnoza
pog³êbiona jest o okrelenie sytuacji
spo³ecznej, zawodowej, rodzinnej oraz
potrzeby socjalne pacjenta.

Jako prê¿na grupa zawodowa, psycholodzy uczestnicz¹ w wielu zjazdach,
konferencjach, szkoleniach zawodowych personelu, przygotowaniach akcji
i koncertów charytatywnych. Podnosz¹
systematycznie swoje kwalifikacje zawodowe. Ambicj¹ psychologów jest
wypracowanie sta³ych form wspó³pracy
z personelem medycznym, szerzenie
w rodowisku medycznym wiedzy
o znaczeniu problemów psychosocjalnych w procesie leczenia.
Kontakt z psychologami mo¿na
nawi¹zaæ pod nastêpuj¹cymi numerami:
 ul. D³uga  (061) 854 9545,
 ul. £¹kowa  (061) 854 9055,
 ul. Szamarzewskiego  (061) 854 9376,
 Hospicjum Palium  (061) 873 8321
lub 8330.

w której uczestniczy³o oko³o 500 osób,
cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem.
Podczas sesji przedstawiono najczêstsze zaburzenia gospodarki lipidowej, standardy leczenia cukrzycy typu
2, standardy kardiodiabetologiczne,
nadcinienia têtniczego z towarzysz¹cymi zaburzeniami metabolicznymi, a
tak¿e standardy diagnostyki i terapii
oty³oci. Czêæ sesji mia³a charakter
interaktywny. Wyk³ady prezentowali
profesorowie z ca³ego kraju, m.in. War-

szawy, Wroc³awia, Katowic czy Bia³egostoku.
Organizatorem konferencji by³y
Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych i Nadcinienia Têtniczego, pod przewodnictwem prof. dr hab. Danuty Pupek-Musialik oraz firma ViaMedica z Gdañska.
Zorganizowanie kolejnej ogólnopolskiej konferencji zaplanowane jest w
przysz³ym roku.
Marta Piotrkowska

Barbara Moszyñska
Kierownik Sekcji Psychologii Klinicznej

staż

Staż w prywatnym szpitalu
w Irlandii

Specyfika stażu
Pracujê w Bon Secours Hospital
w Cork, w Irlandii. Jest to prywatny
szpital, za³o¿ony przez siostry zakonne
w 1915 r. Wspó³czenie jest to jeden
z najwiêkszych katolickich szpitali
w Europie z 343 ³ó¿kami  ponad 18 200
przyjêæ rocznie i 29 000 wizyt w poradniach.
W Irlandii sta¿ trwa rok, po pó³
roku chirurgii i interny. Nie mo¿na jednak odbywaæ ca³ego sta¿u w jednym
szpitalu. Po nim zostaje siê Senior House
Officer internistycznym, chirurgicznym
lub medycyny rodzinnej. SHO zmieniaj¹ co 2 miesi¹ce specjalizacjê pod kierunkiem konsultanta. Po dwóch latach
SHO zdaj¹ egzamin, by siê zarejestrowaæ jako Reg.. Nastêpnie zdobywaj¹
specjalizacjê w ci¹gu 4-6 lat. Kolejny
krok w karierze to posada konsultanta.

Harmonogram
Mój dzieñ w pracy zaczyna siê
o 7.30. Po odebraniu pagera, listy przyjêæ planowych i przy³o¿eniu kciuka do
skanera linii papilarnych ruszam na
sale dziennego pobytu, by zbadaæ pacjentów, zapisaæ leki i oceniæ ich EKG.
Irlandia jest jednym z niewielu pañstw,
gdzie to lekarze kaniuluj¹, podaj¹
pierwsz¹ dawkê leków do¿ylnych, pod³¹czaj¹ kroplówki i pobieraj¹ krew.
Pierwsze dni sta¿u by³y wiêc dla mnie
przyspieszonym kursem tych czynnoci. Nastêpnie obchodzê oddzia³y,

Samodzielność
sprawdzaj¹c w ka¿dej dy¿urce pielêgniarek czy nie potrzeba zbadaæ pacjentów, zleciæ odpowiednich testów, przygotowaæ wypisów i recept. Na ca³y
szpital jest jedynie trzech sta¿ystów
medycznych. W ci¹gu tygodnia mamy
3 razy wyk³ady, przeznaczone dla
wszystkich lekarzy; przygotowujemy
równie¿ w³asn¹ prezentacjê.
Pracujemy w trzytygodniowych
zmianach. W tym czasie mamy 7 dy¿urów, tak¿e w sobotê i niedzielê. Na
szczêcie w moim szpitalu sta¿yci nie
zostaj¹ na ca³¹ noc (tak jest w pañstwowych placówkach), tylko do 22.00 (choæ
czasem siê to przed³u¿a, nawet do godziny 1.00). Podczas dy¿uru w szpitalu
jest wiêc sta¿ysta (do 22.00); jeden SHO
zostaje do 21.00, a drugi do rana. SHOs
przyjmuj¹ pacjentów w trybie pilnym,
a ja planowych, dodatkowo zajmujê siê
bie¿¹cymi sprawami, jak w ci¹gu dnia.
Dy¿ury s¹ bardzo mêcz¹ce z racji na
niewielk¹ liczbê personelu medycznego
i ogromne potrzeby wielkiego szpitala.
Z regu³y, podczas dy¿uru nie ma czasu
nawet na chwilê odpocz¹æ.

Zalety i wady
Jestem o wiele bardziej samodzielna
 tu po studiach od razu zostaje siê pe³noprawnym lekarzem, nie tylko z wiedz¹
teoretyczn¹, ale te¿ z umiejêtnociami
praktycznymi. Ostatni rok studiów wygl¹da w³aciwie jak polski sta¿  dwoma
studentami opiekuje siê jeden lekarz.

Ze wzglêdu na to, ¿e szpital, w którym odbywam sta¿ jest prywatny, ró¿ni
siê on organizacyjnie nie tylko od polskich szpitali, ale tak¿e od innych, irlandzkich.
W ca³ym szpitalu nie ma podzia³u
na oddzia³y ze wzglêdu na dolegliwoci, z jakimi pacjenci przyszli 
podzia³ administracyjny czy organizacyjny nie pokrywa siê z podzia³em specjalizacyjnym. Zdarza siê, ¿e obok
siebie le¿¹ pacjenci chirurgiczni i internistyczni. Jedyne wyznaczone oddzia³y
to intensywna terapia, onkologia i pediatria (zamkniêta dla osób postronnych).
W pañstwowych szpitalach lekarze
pracuj¹ w zespole  sta¿ysta, SHO, Reg.
i konsultant. Razem omawiaj¹ pacjentów, znaj¹ ich i obserwuj¹ ca³y proces
leczenia. Ja z regu³y poznajê tylko fragment tego procesu, przez co jest to
trudniejsze i zajmuje wiêcej czasu 
muszê samodzielnie najpierw zapoznaæ
siê z teczk¹ pacjenta.
W Irlandii farmaceuci s¹ bardzo
zaanga¿owani w proces leczenia  zapisuj¹ pacjentów i zamawiane przez ich
leki. Bywa, ¿e dzwoni¹ do lekarza z pytaniem o zmianê dotychczasowej terapii. Apteki czêsto przygotowuj¹ pacjentom indywidualne zestawy leków na
ka¿d¹ porê dnia, by zapobiec pomy³kom. W szpitalu farmaceutki rob¹ obchód, dzwoni¹ do aptek pacjentów
i sprawdzaj¹ ka¿dy lek, np. pod k¹tem
interakcji.

Decyzja
Zdecydowa³am siê na wyjazd, by
zdobyæ dowiadczenie zawodowe oraz
nauczyæ siê p³ynnie mówiæ w jêzyku
angielskim. I to na pewno ju¿ mi siê
uda³o. Nie wiem, ile miesiêcy sta¿u
w Irlandii zaliczy mi specjalna komisja
przy Ministrze Zdrowia w Polsce  to
siê niestety oka¿e dopiero po moim
powrocie. Ale ju¿ i tak wiem, ¿e by³o
warto!

Fot. Archiwum

Agnieszka D¹bkowska, studentka UMP
w latach 2003-2009, sta¿ystka w Szpitalu
Klinicznym Przemienienia Pañskiego od
padziernika do grudnia 2009, obecnie na
pó³rocznym sta¿u w BSH w Cork, Irlandii.
nowiny szpitalne
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Fot. Joanna Dytfeld

staż

Przez

Szpital Uniwersytecki
w USA

porównanie

Ameryka jest, a na pewno była przynajmniej dla mojego pokolenia, miejscem, gdzie spełniają się
marzenia, gdzie wszystko jest możliwe i gdzie trudno się dostać. A system opieki zdrowotnej to
ideał – zasadniczo niedościgniony.

C

rocznym sta¿u naukowym w klinice
hematologii Szpitala Uniwersyteckiego
w Ann Arbor.
Olbrzymi kompleks
Ann Arbor to miejscowoæ wielkoci
redniego polskiego miasta jak Zielona
Góra lub Kalisz, ale jako miasto uniwersyteckie z ogromnym szpitalem stanowi

Fot. Joanna Dytfeld

zy tak jest w rzeczywistoci? Jak
wygl¹da nasz system opieki zdrowotnej na tle amerykañskiego? Czy
mo¿emy siê porównywaæ? Czy tylko
my musimy uczyæ siê od nich czy te¿
oni mog¹ skorzystaæ (jeli oczywicie
by chcieli) z naszych dowiadczeñ?
Chcia³bym podzieliæ siê kilkoma
spostrze¿eniami w tej kwestii po
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niejako zaplecze medyczne dla ca³ego
stanu z zupe³nie du¿ym, nawet jak na
warunki amerykañskie, Detroit. Szpital,
a w³aciwie ca³y kompleks obejmuj¹cy
szpital pediatryczny, ginekologiczny,
kardiologiczny i onkologiczny jest
olbrzymi. Du¿¹ czêæ tego kompleksu
zajmuj¹ parkingi, które w zale¿noci od
lokalizacji przys³uguj¹ mniej lub bardziej istotnym pracownikom. Oczywicie wszystkie miejsca s¹ p³atne, a im
bli¿ej szpitala, tym dro¿sze.
Odleg³oci od parkingu do szpitala
wynosz¹ nawet 10 kilometrów. Problem
transportu wewnêtrznego rozwi¹zuj¹
ma³e autobusy, które rozwo¿¹ pracowników do pracy i z powrotem na parking,
a w razie potrzeby tak¿e miêdzy poszczególnymi budynkami szpitala i uniwersytetu, które s¹ bardziej instytucjonalnie
zwi¹zane ze sob¹ ni¿ ma to miejsce
w Polsce. Transport nie jest dodatkowo
p³atny, a czêstotliwoæ kursowania autobusów jest wystarczaj¹ca, by zapewniæ
sprawn¹ i doæ wygodn¹ komunikacjê.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e parkingi
najbli¿ej szpitala s¹ zarezerwowane dla
pacjentów i personel nie ma prawa
z nich korzystaæ. Obs³ug¹ tych parkingów zajmuj¹ siê specjalne firmy, które,
podobnie jak to ma miejsce przy hote-

Oddanie

W

dniu 24 kwietnia 2010 r.
zmar³a s. Regina Szypura w 88 roku ¿ycia, która by³a
jedn¹ z ostatnich Sióstr Mi³osierdzia pracuj¹cych jako instrumentariuszka w naszym
szpitalu, pamiêtaj¹ca odleg³e
czasy. Wielu sporód nas pamiêta j¹ jako osobê niezwykle
oddan¹ i pokorn¹. Prze¿y³a 70
lat ¿ycia zakonnego; ostatnie
lata spêdzi³a w Che³mnie.
Redakcja

staż
administracyjnych) posiada pagery. Komórki s¹ w wielu miejscach zabronione,
choæ podobnie jak u nas jest to raczej
umiarkowanie przestrzegane. Podstawow¹ form¹ komunikacji jest email. Jeli
chcesz zapytaæ o co laboratorium, przypomnieæ o badaniu, zadaæ pytanie
wspó³pracownikowi czy prze³o¿onemu
 piszesz email, raczej nie dzwonisz.
Zasadniczo brak odpowiedzi w rozs¹dnym przedziale czasowym nie tylko jest
traktowane jako postêpowanie niegrzeczne, ale zw³aszcza jeli jest to zapytanie s³u¿bowe jest postrzegane jako
powa¿ne zaniedbanie obowi¹zków.
Opieka medyczna

lach, odbieraj¹ od chorych samochody
spod wejcia do szpitala, parkuj¹ je, by
potem przywieæ je chorym lub ich rodzinom pod g³ówne wejcie. Pikanterii
dodaje fakt, ¿e chodnik przed wejciem
do szpitala jest ogrzewany.
Formy komunikacji
Dokumentacja medyczna jest ca³kowicie skomputeryzowana. Ka¿da notatka, ka¿da recepta, ka¿dy wynik laboratoryjny, nawet ten wykonany poza szpitalem (wszystkie zewnêtrzne wyniki
pacjentów szpitala s¹ faksowane i automatycznie skanowane) s¹ dostêpne dla
osób uprawnionych po zalogowaniu siê
do odpowiedniego programu. System
ten jest dostêpny tak¿e przez Internet, co
umo¿liwia pracê w domu. ¯adnej wprowadzonej notatki lub wyniku nie mo¿na
wycofaæ co sprawia, ¿e system ten stanowi odpowiednik naszej historii choroby.
Warunki pracy s¹ bardzo sformalizowane. Ka¿dy pracownik posiada identyfikator, który, dziêki informacji zawartej w pasku magnetycznym, umo¿liwia
wstêp do poszczególnych czêci szpitala,
jak oddzia³y, laboratoria analityczne,
laboratoria naukowe, apteka itd. Ka¿dy
kontakt z chorym jest notowany, do tego
stopnia, ¿e nawet, gdy pacjent zadzwoni
do szpitala, by przypomnieæ godzinê
wizyty jest to skwapliwie notowane
i umieszczane w systemie.
Nieco inna ni¿ w Polsce jest tak¿e
forma komunikacji wewnêtrznej. Wiêkszoæ pracowników (tak¿e pracowników

Inny ni¿ w Polsce jest generalnie
system opieki nad pacjentem. Oczywicie jest lekarz i jest pielêgniarka, którzy
ze zrozumia³ych wzglêdów pe³ni¹ kluczow¹ rolê w opiece nad chorym, ale
pomaga im ca³y sztab ludzi. Dotyczy to
zarówno strony administracyjnej, jak
i tej czysto medycznej. Zasadniczo
ka¿dy lekarz-specjalista ma osobê
odpowiedzialn¹ za organizowanie jego
czasu, odbieranie telefonów, dbanie
o korespondencjê. Najczêciej taka osoba
pomaga 2 lub 3 lekarzom, ale zdarza siê
tak¿e, ¿e tylko jednemu.
Bardzo istotne role pe³ni¹ asystenci
lekarza (PA  Physician Assistant), którzy, choæ z pewnymi ograniczeniami,
dysponuj¹ szerokimi prawie lekarskimi uprawnieniami. Nale¿y tak¿e wspomnieæ o tym, ¿e z racji tego, ¿e wiêkszoæ chorych, przynajmniej tam gdzie
pracowa³em, bra³a udzia³ w badaniach
klinicznych to w szpitalu zatrudnionych
jest wiele osób, które z punktu widzenia
administracyjnego pomagaj¹ w prowadzeniu tych badañ. Oczywicie ani lekarz, ani pielêgniarka nie zajmuj¹ siê
wype³nianiem CRF-ów. Same notatki
w systemie komputerowym tak¿e nie s¹
wpisywane przez bia³y personel. S¹
one dyktowane i przepisywane przez
sekretarki, a nastêpnie akceptowane
przez lekarza. W USA chyba nawet bardziej ni¿ siê powszechnie s¹dzi (przynajmniej ja tak s¹dzi³em) liczy siê... pieni¹dze. Z tego w³anie wynika taka du¿a
liczba osób pomagaj¹cych bia³emu per-

Podziękowanie

D

ziêkujê Kole¿ankom i Kolegom z pracy, którzy byli ze mn¹ w
czasie choroby oraz kiedy ¿egna³am moj¹ kochan¹ wnuczkê
Wiktoriê.
Wdziêczna jestem równie¿ za przekazanie swojego 1% z podatku
na Fundacjê Dzieciom Zd¹¿yæ z pomoc¹ w czasie jej choroby.
Krystyna Nowak
Pracownik portierni

sonelowi. Zarobki lekarza i pielêgniarki
s¹ zwyczajnie bardzo wysokie i taniej
jest zatrudniæ kilku asystentów, co
pozwala bardziej efektywnie wykorzystaæ drogi czas pracy personelu medycznego. Pomimo zmian w ostatnich latach,
jakie zasz³y w dochodach polskiej s³u¿by
zdrowia ró¿nice nadal s¹ olbrzymie.
Lepiej czy nie
Czy wiêc amerykañski szpital uniwersytecki jest du¿o lepszy od naszego?
Nie we wszystkim. Warunki lokalowe
w naszym, poznañskim szpitalu znacznie siê poprawi³y, a Oddzia³ Hematologii
 szczególnie Transplantacji Szpiku jest
wyposa¿ony lepiej ni¿ ten w Ann Arbor.
I nie jest to jedynie moje spostrze¿enie,
ale tak¿e mojego amerykañskiego szefa, który odwiedzi³ kilkanacie miesiêcy
temu nasz polski Oddzia³ Hematologii.
Nie musimy siê te¿ wstydziæ poziomu
wiedzy naszego bia³ego personelu.
Nie czujê siê w Ameryce gorszym lekarzem pod wzglêdem posiadanej wiedzy
i dowiadczenia. Znaj¹c tak¿e dobrze
prace polskich pielêgniarek mylê, ¿e
opieka pielêgniarska bywa u nas bardziej serdeczna i mniej formalna ni¿
w USA.
Jaka jest dostêpnoæ do leków i badañ w USA? Sk³ama³bym, gdybym powiedzia³, ¿e nie jest lepiej ni¿ w Polsce.
Pojêcie oczekiwanie na badanie MRI
czy KT nie istnieje. Nikt te¿ nie zastanawia siê czy choremu mo¿na podaæ dro¿szy lek przeciwnowotworowy skoro jego
skutecznoæ jest lepsza ni¿ tañszego.
Z racji prowadzenia wielu badañ klinicznych dostêp do niezarejestrowanych,
najnowszych leków jest tak¿e znacznie
szerszy, ale jest co co sprawia, ¿e nasz
polski system ma pewn¹ przewagê  jest
powszechny. W USA ubezpieczeniem
zdrowotnym nie jest objêta du¿a czêæ
populacji. I nie dotyczy to wcale osób
bezrobotnych czy starszych, którzy s¹
objêci federaln¹ opiek¹ w ramach systemu Medicare i Medicaid, ale zwyk³ych,
przeciêtnych ludzi takich jak fryzjer czy
sprzedawca w sklepie, których mimo
sta³ej pracy nie staæ na niezwykle drogie
ubezpieczenie zdrowotne. Nie ukrywam, ¿e gdyby nie fakt, ¿e moje ubezpieczenie jest automatycznie op³acane
przez uniwersytet (rzecz niespotykana
w innych instytucjach) nie by³oby mnie
staæ na op³acanie $500 -700 miesiêcznego
ubezpieczenia.
Jeszcze sporo drogi przed nami, by
dojæ do instytucjonalnego i infrastrukturalnego poziomu szpitala amerykañskiego, ale w koñcu to nie wielkie korytarze i podgrzewane chodniki lecz¹ ludzi.
Dr med. Dominik Dytfeld
nowiny szpitalne
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staż
W obliczu toczącej się debaty
na temat likwidacji stażu po−
dyplomowego chciałbym po−
dzielić się kilkoma spostrze−
żeniami na jego temat. Część
z nich jest osobista, a część
jest wynikiem rozmów ze
stażystami z różnych szpitali.
Naturalnie pewne uogólnie−
nia nie dotyczą wszystkich
miejsc odbywania stażu, ale
raczej prezentują tendencje,
których trudno nie zauważyć.

Tajemnica Poliszynela
W morzu problemów polskiej opieki
zdrowotnej problem kszta³cenia m³odych lekarzy jest w moim odczuciu
marginalizowany i wszelkie dyskusje
o reformie niestety nie dotykaj¹ sedna
sprawy. Mo¿na oczywicie s³usznie
narzekaæ na braki pieniêdzy dla kadr
nauczaj¹cych i na laboratoria nauki

Staż podyplomowy lekarzy
praktycznych umiejêtnoci, ale jak wiadomo to decyzje polityczne i nie mamy
na nie du¿ego wp³ywu jako rodowisko
lokalne. Jest tajemnic¹ Poliszynela, ¿e
kolejne rz¹dy edukacjê maj¹ tylko na
ustach w blasku jupiterów, a dotacje
zamiast rosn¹æ s¹ zjadane przez inflacjê.
Czy to jednak usprawiedliwia zupe³ny brak rzetelnej, uczciwej i merytorycznej dyskusji w rodowisku lekarskim o sposobie i jakoci kszta³cenia
przysz³ych kadr medycznych? Czy taka
debata powinna zostaæ ograniczona
wy³¹cznie do zacisza ministerialnych
gabinetów? Winston Churchill powiada³, ¿e Polityka jest zbyt wa¿na, by
zostawiæ j¹ tylko politykom. Wydaje
siê, ¿e polityka edukacyjna naszej profesji powinna le¿eæ na sercu naszemu
rodowisku zawodowemu i budziæ
jakie emocje... Mo¿na ze wiec¹ szukaæ
dy¿urki lekarskiej, w której kto odwa¿y siê zapytaæ: co mo¿emy zrobiæ dla
naszych m³odszych Kole¿anek i Kolegów, by ich sta¿ u nas by³ bardziej wartociowy i po¿yteczny?. Narazi³by siê
w najlepszym wypadku na gromki
miech.

Kultura pieczątek
Problemów sta¿u jest wiele: od nierealistycznych list procedur do wykonania (doskona³y moment do uczenia
siê tzw. kultury piecz¹tek), poprzez
wadliwe za³o¿enie zbyt du¿ej iloci i
zbyt krótkich sta¿y cz¹stkowych bez
¿adnej dozwolonej fakultatywnoci, a¿
po brak wynagrodzenia dla opiekunów.
To jednak problemy wymagaj¹ce korekt
legislacyjnych, st¹d nie bêdê ich tutaj
rozwija³, nadmieniê tylko, ¿e zosta³y
one poruszone w pimie Komisji ds.
Wy¿szego Kszta³cenia Medycznego
przy Parlamencie Studentów RP przed³o¿onym Pani Minister Kopacz w 2009
roku, a zatytu³owanym Za³o¿enia reformy kszta³cenia przeddyplomowego
i podyplomowego lekarzy i lekarzy
dentystów. Zainteresowanych odsy³am do lektury  dokument dostêpny
online pod adresem:
http://www.samorzad.ump.edu.pl/files/
dydaktyka/MZ/Zalozenia_szczegolowe_
KWSM.pdf.
Sta¿ podyplomowy jest tylko ma³ym
epizodem w karierze m³odego lekarza,

Fot. Zofia Owecka

Spostrzeżenia
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podyplomowy
jednak jest jednym z pierwszych momentów, gdzie ambicje i wyobra¿enia
wyniesione ze studiów zderzaj¹ siê
z brutaln¹ proz¹ ¿ycia szpitalnego.
Podczas gdy na studiach zetkniêcia
z prawdziw¹ medycyn¹ s¹ bardzo
krótkie, powierzchowne i kontrolowane, to na sta¿u istniej¹ potencjalne
szanse bycia na pierwszej linii frontu.
Potencjalne dlatego, ¿e w zale¿noci od
oddzia³u, opiekuna i samego sta¿ysty
mo¿na albo du¿o skorzystaæ, albo nabawiæ siê zupe³nej awersji do danej specjalnoci lub zawodu w ogóle. Niebagateln¹ w tym rolê maj¹ postawy starszych Kole¿anek i Kolegów wobec sta¿ystów i pacjentów.

Niczym kameleon
Naturalnie inaczej sta¿uje siê w du¿ym
miecie w szpitalu klinicznym, inaczej
w szpitalu miejskim, a jeszcze inaczej
w powiatowym. Ka¿dy z tych typów
ZOZów ma swoje plusy i minusy, ale
jedno jest pewne  mo¿liwoæ zaanga¿owania w pracê oddzia³u zazwyczaj
ronie wed³ug wymienionego porz¹dku.
Jaka jest najczêciej funkcja sta¿ysty? Przewa¿nie niczym kameleon
zgodnie z najpilniejsz¹ potrzeb¹ wciela
siê w rolê sekretarki, salowej, pos³añca
do laboratorium, skryby do obserwacji
lub przyjmowania chorych na oddzia³.
Trzeba napisaæ recepty lub zwolnienia
lekarskie? A gdzie jest Kolega sta¿ysta?
W bardziej luksusowych oddzia³ach
sta¿ysta parzy kawê w dy¿urce lub nosi
teczkê za ordynatorem. Jeli przypadkiem posiada bieg³oæ obs³ugi procesora tekstu, b¹d umiejêtnoæ naprawy
komputera to ju¿ awans murowany.
Praca poni¿ej kwalifikacji jest udowodnionym czynnikiem ryzyka frustracji, o czym wie ka¿dy absolwent zarz¹dzania. Po szeciu latach ciê¿kich studiów, m³ody lekarz staje siê silikonem
wype³niaj¹cym braki w prowizorycz-

nym systemie opieki zdrowotnej. Dopóty jako to dzia³a nikomu z decydentów
nie bêdzie zale¿a³o na prawdziwych,
a nie tylko pozorowanych zmianach.
Tymczasem m³ody lekarz czuje siê niedoceniony i zdemotywowany. Us³ysza³
od zazdrosnych Kolegów w dy¿urce, ¿e
rezydentom siê w g³owach poprzewraca³o od tych podwy¿ek. Rzadko mo¿e
liczyæ na innych, a to nie pomaga rozwin¹æ w sobie umiejêtnoci w pracy
w zespole. Trudno mu pogodziæ siê
z brakiem dobrze pojêtej solidarnoci
zawodowej lekarzy i niskim presti¿em
zawodu w oczach spo³eczeñstwa. Uczy
siê kultury piecz¹tek i zawiera co dzieñ
jakie kompromisy, by móc w rodowisku funkcjonowaæ.

Dobry czas
Oczywicie rzeczywistoæ nie jest a¿
taka smutna, zdecydowanie nie! Istniej¹
miejsca, w których sta¿ysta mo¿e siê
wykazaæ, rzecz w tym, ¿e s¹ one raczej
wyj¹tkiem ani¿eli regu³¹. Sta¿ jest czasem stawiania pierwszych, czêsto nieporadnych kroków w medycynie, ale
na tym polega jego urok. Pierwsze sukcesy diagnostyczne i terapeutyczne
ciesz¹ nieproporcjonalnie wiêcej ni¿
kiedykolwiek póniej, w³anie dlatego,
¿e s¹ pierwsze. Du¿ym plusem jest
tak¿e stosunkowo szeroka niezale¿noæ.
Jeli atmosfera oddzia³u nie jest
sprzyjaj¹ca, zawsze mo¿na siê przenieæ. Trudno pomin¹æ tak¿e aspekt
socjalny. Dla jednych sta¿ jest okresem
kwitn¹cego ¿ycia towarzyskiego, kiedy
nie goni¹ ju¿ egzaminy i zaliczenia, dla
innych czasem zawierania zwi¹zków
ma³¿eñskich i zak³adania rodziny.
Jeli chce siê dobrze wykorzystaæ
czas sta¿owy pod wzglêdem edukacyjnym to trzeba przeprowadziæ dok³adny
wywiad wród znajomych gdzie warto
iæ, a gdzie w ¿adnym wypadku. To
prawdziwa nieformalna gie³da informa-

Opracowa³: Jacek Kowalski, Sekcja Planowania i Analiz

cji. K³opot w tym, ¿e ocena sta¿u powinna byæ formalna (i to jest wymóg
wynikaj¹cy z Rozporz¹dzenia o sta¿u
podyplomowym). Ankiety sta¿owe
niestety zalegaj¹ w szufladach Izb Lekarskich, a gdy w ubieg³ym roku nasz
Kolega zwróci³ siê z prob¹ do Izby
o udostêpnienie ich wyników, otrzyma³
niejednoznaczn¹ odpowied odmown¹.
Mam nadziejê, ¿e nowe w³adze Izbowe
powa¿niej podejd¹ do tematu  nie
mo¿na d³u¿ej chowaæ g³owy w piasek.
W przysz³oci idealnie by³oby wprowadziæ system ankietowy wzorem programu miêdzynarodowych wymian
akademickich LLP Erasmus, gdzie zainteresowany przez Internet mo¿e sprawdziæ jakie opinie ma miejsce, do którego
chce siê udaæ celem kszta³cenia. Czy¿
nie wspaniale by³oby mieæ podobnej
bazy informacji dla sta¿ystów?

Minimum odpowiedzialności
Dlaczego tak trudno zaanga¿owaæ
sta¿ystów do wykonywania czynnoci
lekarskich pod nadzorem dowiadczonego opiekuna? Czemu sta¿ysta nie
mo¿e prowadziæ na oddziale 1-4 pacjentów, proponowaæ zleceñ, æwiczyæ
pisania wypisów, ale SWOICH pacjentów. Amerykanie powiadaj¹, ¿e one
learns best by taking responsibility.
W wielu krajach cywilizacji Zachodniej jest czym zupe³nie naturalnym, ¿e
sta¿ysta wykonuje normaln¹ pracê lekarsk¹, proponuje zlecenia i badania
diagnostyczne, konsultuj¹c siê w razie
potrzeby, ale ma minimum samodzielnoci i co za tym idzie odpowiedzialnoci. Czasem przygotowuje opis przypadku na kilku slajdach PowerPoint
(raz na tydzieñ-dwa), by nauczyæ siê go
omawiaæ przed innymi sta¿ystami i dowiadczonym specjalist¹. Stymuluje siê
go tak¿e do doczytywania na temat
czêstych, a nie wydumanych chorób
i daje mo¿liwoæ konfrontacji swojej
wiedzy z opiekunem/koordynatorem.
Czuje siê wa¿nym ogniwem zespo³u
opiekuj¹cego siê chorym i wie, ¿e jego
wiedza i dowiadczenie systematycznie
rosn¹.
Tego wszystkiego mo¿na dokonaæ
nie zmieniaj¹c obowi¹zuj¹cego prawa.
Wystarczy przeczytaæ rozporz¹dzenie
o sta¿u podyplomowym i zacz¹æ egzekwowaæ martwe dot¹d przepisy. Jednak realne zmiany wymagaj¹ modyfikacji sposobu mylenia o sta¿ystach
i kszta³ceniu w ogóle, co mo¿e okazaæ
siê najtrudniejsze.
lek. Pawe³ ¯ebryk
Sta¿ysta w SKPP UMP w latach 2008-2009
nowiny szpitalne
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syberia

Niezapomniana

wyprawa
Po ostatniej wyjątkowo udanej podróży na Ukrainę, tym razem
zdecydowaliśmy się pojechać do Rosji – odległych zakątków
Dalekiego Wschodu, Syberii, jeziora Bajkał i morza Japońskiego.

P

o uzyskaniu turystycznych wiz
29 czerwca wyruszylimy na miesiêczn¹ wyprawê w sk³adzie: przewodnik Vitali Khalanski, pracownicy szpitala
Witold Wachowski, Jacek Kamiñski z ¿on¹ Ani¹, Stefan Szymañski oraz znajomy
Bogusz Polczyk. Przygotowania do wyprawy by³y doæ spokojne  zapoznalimy siê dok³adnie z planem podró¿y
oraz realiami panuj¹cymi w Rosji.
Naszymi pierwszymi punktami podró¿y by³y Lwów i Moskwa. W stolicy
Rosji mielimy okazjê zwiedziæ Plac
Czerwony oraz inne interesuj¹ce miejsca
i zabytki, m.in. Kreml z jego grubymi i
wysokimi murami i wie¿ami (23 wie¿y,
mury 7 metrowej wysokoci, w obwodzie 2,3 km), wi¹tyniê Jezusa Zbawiciela, Stary i Nowy Arbat, Piercieñ Sadowy (9 pasm ruchu w jedn¹ stronê i tyle
samo w drug¹).
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Siedem dni
Z dworca Jaros³awskiego nale¿¹cego
do najstarszej linii piercienia moskiewskiego metra wyruszylimy poci¹giem
w stronê W³adywostoku, aby pokonaæ
odleg³oæ 9288 km! 7 dni podró¿y by³y
dla ka¿dego z nas czym niezapomnianym. Czasu na rozmowy z pasa¿erami
nie brakowa³o  do niektórych mocno
siê przyzwyczailimy. Wiêkszoæ wysiada³a na kolejnych du¿ych stacjach: Perm,
Swierd³owsk, Tiumieñ, Omsk, Nowosybirsk, Krasnojarsk; tylko niektórzy jechali do koñca.
W³adywostok to niewielkie licznie
po³o¿one miasto na wzgórzach (sopkach
 ros.) nad zatokami morza Japoñskiego.
Najmniejsza z nich, nies³ychanie podobna do zatoki Z³oty Róg w Istanbulu nosi
nieprzypadkowo t¹ sam¹ nazwê. £¹czy

za wszystkie ma³e zatoki najwiêksza 
zatoka Piotra Wielkiego. Na ulicach 99%
samochodów, g³ównie japoñskich, ma
kierownice po prawej stronie. Oprócz
miasta zwiedzilimy równie¿ wyspê
Rusk¹ na morzu Japoñskim, bêd¹cej
onegdaj obiektem obronnym floty rosyjskiej marynarki wojennej.
Najg³êbsze jezioro
W po³owie miesi¹ca po trzydniowej
przeprawie poci¹giem (niemal 4000 km)

konferencja

Fot. Archiwum

Nurtujące
W

problemy

dniach 10-12 marca 2010 roku
odby³a siê konferencja naukowoszkoleniowa dla diagnostów laboratoryjnych i lekarzy klinicystów w Poznaniu
SALMED LABORATORIUM 2010, nad
któr¹ patronat honorowy obj¹³ JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr
hab. med. Jacek Wysocki.
To ju¿ pi¹ta konferencja zorganizowana przez Katedrê i Zak³ad Diagnostyki przy wspó³udziale Zarz¹du Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej i Miêdzynarodowych Targów
Poznañskich. Konferencja pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. n. med.
Zygmunta Kopczyñskiego odby³a siê na
terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Nowoczesna i przestronna
sala konferencyjna s¹siadowa³a z wytwórcami aparatury pomiarowo-badaw-

czej i sprzêtu laboratoryjnego. Uczestnicy konferencji mogli zapoznaæ siê z nowoczesnymi technologiami, z których
wiele zostanie wdro¿onych do medycznych laboratoriów diagnostycznych.
W tym roku w konferencji wziê³o
udzia³ oko³o 300 diagnostów laboratoryjnych. Program naukowy konferencji
Udzia³ medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem
zosta³ podzielony na 5 sesji. Pierwsza
sesja obejmowa³a trzy wyk³ady wprowadzaj¹ce: Chemia kliniczna we wspó³czesnej medycynie, Koncepcja biomarkerów i jej wp³yw na rozwój diagnostyki
laboratoryjnej, System zarz¹dzania
jakoci¹ w medycznym laboratorium
diagnostycznym.
Dalsze 3 sesje mia³y na celu przedstawienie roli badañ laboratoryjnych w diagnozowaniu, monitorowaniu i prognozowaniu chorób nowotworowych, cho-

wyl¹dowalimy w U³an-Ude  stolicy
autonomicznej republiki Buriackiej. Po
noclegu w zaprzyjanionej rodzinie buriackiej wczesnym rankiem 15 lipca
i obejrzeniu najwiêkszej g³owy Lenina
na wiecie, która zosta³a postawiona na
rodku g³ównego placu miasta, busem
wyruszylimy na wschodnie wybrze¿e
Bajka³u do Zabajkalskiego Parku Narodowego. Surowe warunki i niezwyk³a
przyroda najg³êbszego jeziora wiata
powoli odrywa³y nas od wspomnieñ
szarych miast, o rzekomo nieodzownych
sprawach i ci¹g³ej krz¹taninie dnia powszedniego. To by³ czas powrotu do
dzikiej natury, przepiêknych gór i ³¹k,
do tajgi i powietrza przepe³nionego woni¹
kwiatów, zapachami ska³ i morza o kryszta³owo czystej wodzie. Dodatkowo ³anie rosyjskie i dobre jedzenie (bajkalskie
ryby  omul, sig, charius, okoñ) z trunkami dope³ni³y te dobre wspomnienia.

punktu Port Bajka³ po³o¿onego w miejscu, w którym ma swój pocz¹tek potê¿na Angara nios¹ca swoje wody przez
Irkutsk (oko³o 80 km) do jednej z najwiêkszych rzek Azji Jeniseja (Angara to
jest jedyna rzeka wyp³ywaj¹ca z Bajka³u). Przejazd Krugobajkalsk¹ kolej¹,
trwaj¹cy nieca³e 9 godzin, to wielka
atrakcja turystyczna. Poci¹g jedzie bardzo wolno skalistym brzegiem Bajka³u
pokonuj¹c po drodze 48 tuneli. Podczas
d³ugich postojów mo¿na podziwiaæ uroki zachodnio bajkalskiego krajobrazu
i osi¹gniêcia in¿ynierii przy budowie
kolei Krugobajkalskiej z prze³omu XIXXX wieku na trudnodostêpnym terenie.

Uroki krajobrazu
Dalej korzystaj¹c z busów, promów
i poci¹gów podmiejskich na po³udniowym wybrze¿u, dostalimy siê do miejscowoci Sludianka. Od tej stacji rozpoczêlimy podró¿ poci¹giem przez star¹
Krugobajkalsk¹ kolej do koñcowego

rób sercowo-naczyniowych i endokrynologicznych. Kolejna sesja by³a powiêcona udzia³owi diagnostyki laboratoryjnej
w praktyce lekarza rodzinnego.
W drugim i trzecim dniu konferencji
odby³y siê sesje autorskie firm diagnostycznych, uczestnicz¹cych w wystawie.
Tematyka tych sesji by³a doskona³ym
uzupe³nieniem wyk³adów w sesji g³ównej. Wyk³adowcami konferencji byli
znakomici specjalici z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej z naszej Uczelni
i z innych medycznych orodków akademickich: Lublina, Krakowa, Bia³egostoku,
£odzi, Warszawy i Bydgoszczy.
Wyk³adowcy przekazali Uczestnikom konferencji najbardziej aktualn¹
i usystematyzowan¹ wiedzê z diagnostyki laboratoryjnej.
W drugim dniu obrad podczas uroczystej kolacji Uczestnicy konferencji
dyskutowali o aktualnych problemach
nurtuj¹cych rodowisko diagnostów
laboratoryjnych.
Anna Thielemann
Dzia³ Diagnostyki Laboratoryjnej

ju¿ nam znany z naszej ubieg³orocznej
ukraiñskiej wyprawy. Nastêpnego dnia
zawitalimy we Lwowie. Jeszcze raz
z przyjemnoci¹ chodzilimy piêknymi
uliczkami historycznego centrum miasta, zwiedzaj¹c wspania³e katedry, by
póniej z góry Zamkowej zobaczyæ miasto z wysokoci kilkuset metrów.
Do Poznania dotarlimy 2 sierpnia
i ju¿ dzi mylimy o przysz³orocznej
podró¿y, czekaj¹c na nowe wra¿enia.
Tekst i zdjêcia: Witold Wachowski
Emerytowany pracownik portierni

Przeciwległy brzeg
Po przedostaniu siê promem na prawy brzeg Angary pojechalimy autobusem do Irkucka. Z neobarokowego
dworca ruszylimy do centrum miasta,
które mieci siê na przeciwleg³ym brzegu rzeki. Sam Irkuck to miasto nie mniej
ciekawe ni¿ W³adywostok malowniczo
po³o¿one nad rzek¹ i w którego centrum
stoi mnóstwo drewnianych domów.
W drodze powrotnej po miesi¹cu
przepraw przez piêkne rosyjskie tereny
znów mijalimy Moskwê i Kijów, dobrze
nowiny szpitalne
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inwestycje
ie¿¹cy rok bêdzie okresem inten
sywnych prac budowlanych prowadzonych na terenie szpitala przy ul.
Szamarzewskiego.
Jednoczenie z kontynuacj¹ prac
w budynku dla oddzia³ów onkologicz-

Fot. Monika Dziamska

Projekty

B

Prace
W

ostatnich miesi¹cach Dzia³ Techniczny naszego szpitala wykona³
nastêpuj¹ce prace:
a) adaptacjê pomieszczeñ po by³ej
kuchni dla potrzeb pracowników
s³u¿b pomocniczych;
b) remont pomieszczenia dla Dzia³u
Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych  zakoñczony na pocz¹tku
marca. Dzia³ zosta³ powiêkszony
o pomieszczenie dotychczas zajmowane przez stolarza pana Roberta
Kaczmarkiewicza  pracownika
Dzia³u Technicznego;
c) wymianê wyk³adziny pod³ogowej w
budynku Administracji w korytarzu
Dzia³u Informatyki;
d) przygotowanie sali chorych na oddziale Kardiochirurgii dla pacjentów
po przeszczepach serca.
Aktualnie prowadzi:
a) dalsze prace remontowe po by³ym
bloku operacyjnym dla potrzeb Od-
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dzia³u Anestezjologii i Intensywnej
Terapii;
b) prace przygotowuj¹ce pomieszczenie dla szpitalnego archiwum.
Dzia³ Techniczny bra³ czynny udzia³
w usuwaniu awarii ruroci¹gu ciep³ej
wody nale¿¹cego do Przedsiêbiorstwa
Energetyki Cieplnej, która mia³a miejsce
w dniu 13 marca 2010 roku. Wszystkie
awarie usuwane s¹ na bie¿¹co przez
Sekcjê Energetyczn¹, Sekcjê Konserwacji i Remontów oraz Sekcjê Aparatury
Medycznej.
Od 2 stycznia 2010 roku Sekcja Aparatury Medycznej ma nowego pracownika. Mgr in¿. Karolina Piasecka jest
absolwentk¹ Politechniki Poznañskiej
na Wydziale Budowy Maszyn i Zarz¹dzania. Pracuje na stanowisku
Specjalisty ds. Aparatury Medycznej
(pokój 521) pod nowym numerem
telefonu: 061 854 9542. Pani Karolina
rzetelnie i sumiennie wykonuje swoj¹
pracê. Dobrze wspó³pracuje z pracownikami szpitala, co zosta³o ju¿ zauwa¿one i docenione. Pani Karolinie ¿yczymy zadowolenia z pracy w naszym
szpitalu.
Magdalena Grobelna
Dzia³ Techniczny

nych realizowane bêd¹ jeszcze trzy
inne projekty budowlane.
Pierwszym z nich bêdzie budowa
dwukondygnacyjnego budynku, usytuowanego równolegle do ul. Szamarzewskiego, w którym mieciæ siê
bêd¹ poradnie przyszpitalne.
Kolejnym projektem bêdzie rozbudowa Pracowni Radiologii o nowe
trzykondygnacyjne skrzyd³o, które
pomieci nowoczesn¹ aparaturê do
diagnostyki obrazowej.
Trzeci projekt to termomodernizacja budynku szpitala, obejmuj¹ca
ocieplenie cian i wymianê nieszczelnych okien, dziêki czemu istniej¹ce
budynki uzyskaj¹ now¹ elewacjê,
tworz¹c harmonijn¹ ca³oæ z nowopowsta³ymi.
Tak szeroki zakres prowadzonych
prac budowlanych wi¹zaæ siê bêdzie
nieuchronnie z pewnymi niedogodnociami, a jedn¹ z nich bêdzie brak
mo¿liwoci wjazdu i parkowania na
terenie szpitala, zarówno dla pacjentów, jak i pracowników.
Beata Sypniewska
Z-ca Kierownika ds. Administracji

Remont
W

marcu bie¿¹cego roku po
uzgodnieniach pomiêdzy
Kanclerzem Uniwersytetu Medycznego, Dyrekcj¹ Szpitala a Kierownikiem Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii zintensyfikowano
prace, których wynikiem bêdzie
ostateczne zakoñczenie remontu
czêci ³ó¿kowej (w obrêbie starego
bloku operacyjnego Szpitala) oraz
administracyjnej Oddzia³u. Prace
powinny zakoñczyæ siê w czerwcu
bie¿¹cego roku.
Jako Ordynator Oddzia³u dziêkujê wszystkim pracownikom Szpitala za wyrozumia³oæ i ¿yczliwoæ
w trakcie utrudnieñ zwi¹zanych
z remontem. Osobne wyrazy podziêkowania sk³adam Panom Profesorom Jerzemu G³uszkowi i Andrzejowi Tykarskiemu za udostêpnienie pomieszczeñ Oddzia³u H.
Dr hab. Pawe³ Sobczyñski
Ordynator Oddzia³u Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

hospicjum

Nowa
strona
arz¹d Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddzia³ w Poznaniu,
ma przyjemnoæ zaprosiæ Pañstwa do
odwiedzania nowej strony internetowej
Hospicjum Palium, pod adresem
www.hospicjum-palium.pl
Autork¹ nowej szaty graficznej oraz
Redaktorem prowadz¹cym strony jest
Pani mgr Monika Dziamska.
Zachêcamy wszystkich przyjació³
Hospicjum do wspó³pracy redakcyjnej.
Prosimy o nadsy³anie tekstów, zdjêæ
oraz informacji, które Pañstwa zdaniem
powinny znaleæ siê na naszej stronie.
Mamy nadziejê, ¿e strona ta bêdzie ród³em nie tylko informacji o dzia³alnoci
Hospicjum oraz Polskiego Towarzystwa
Opieki Paliatywnej Oddzia³ w Poznaniu,
ale sprawi tak¿e, ¿e Hospicjum postrzegane bêdzie jako miejsce piêkne, przyjazne chorym i ich bliskim, têtni¹ce ¿yciem;
w którym odbywaj¹ siê koncerty i wystawy oraz organizowane s¹ szkolenia.
Jednoczenie Zarz¹d bardzo dziêkuje wszystkim osobom, które zdecydowa³y siê wesprzeæ Hospicjum, przekazuj¹c
1% swojego podatku na rzecz Polskiego
Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddzia³ w Poznaniu. Pañstwa pieni¹dze
zostan¹ przeznaczone miêdzy innymi na
cele zwi¹zane z zapewnieniem mo¿liwie
najlepszej jakoci ¿ycia chorych, a tak¿e
na zakup sprzêtu medycznego, pieluch
jednorazowych, materia³ów do nowoczesnego leczenia ran i odle¿yn, na dowóz chorych do Orodka Opieki Dziennej.
W imieniu Zarz¹du
Iwona Weso³owska
Sekretarz

Fot. Archiwum

Z

Z życia

Hospicjum...
 Tradycyjnie w pierwszych dniach
maja (1-3 maja) odbêdzie siê w Ogrodzie
Botanicznym doroczna Majówka. Bêdzie
mo¿na podziwiaæ budz¹c¹ siê do ¿ycia
przyrodê. Przygotowano tak¿e liczne
atrakcje  wystêpy artystyczne i pokazy.
Nie zabraknie zapewne interesuj¹cych
rolin na balkon i do ogródka. Impreza
jak zwykle ³¹czy siê tak¿e z kwest¹ na
rzecz Hospicjum. Na osobnym stoisku
prezentowane bêd¹ prace pacjentów
Orodka Dziennego.
 W dniu 15 maja na Zamku Królewskim w Warszawie bêdzie mia³a miejsce
podnios³a uroczystoæ przyznania tytu³ów doctora honoris causa wiatowej
Akademii Medycyny oraz odznaczeñ
Medicus Magnus Polskiej Akademii
Medycyny. Te zaszczytne tytu³y zosta³y
przyznane Panu profesorowi Jackowi
£uczakowi w uznaniu jego zas³ug dla
medycyny.
Warto dodaæ, ¿e dotychczas tytu³
Medicus Magnus zosta³ przyznany 51
osobistociom z ca³ego wiata w tym 31
laureatom nagrody Nobla. W czasie
majowej gali tytu³ docotora honoris
causa otrzymaj¹ tak¿e trzej laureaci
nagrody Nobla z dziedziny medycyny.
 Ju¿ po raz drugi pracownicy firmy
PRAMERICA wspomog¹ Hospicjum
w ramach Polskiego Dnia Wolontariusza, organizowanego na osiedlu Rusa.
Z pewnoci¹ wypiêknieje dziêki temu
hospicyjny ogród. Do zadañ wolontariu-

Gocie z Armenii u prof. Jacka £uczaka

szy bêdzie te¿ nale¿a³o oczyszczenie
i odmalowanie czêci ogrodzenia.
Pomoc ró¿nych grup wolontariuszy
dla Hospicjum obejmuje wiele ró¿nych
aspektów dzia³alnoci orodka  bez niej
z pewnoci¹ bylibymy ubo¿si i co jeszcze wa¿niejsze czulibymy siê znacznie
bardziej osamotnieni w swej pomocy
chorym...

 W dniu 27 marca 2010 gocilimy
w Hospicjum trzyosobow¹ grupê
sta¿ystów zwi¹zanych ze Stowarzyszeniem Kontroli Bólu i Opieki Paliatywnej
z Erywania w Armenii  dra n. med.
Hranta Karapetyana  anestezjologa,
Prezesa Stowarzyszenia, Armine
Kharatyan  pielêgniarkê, dra Vahrama
Kalashyana  chirurga. Przyjechali oni
do Polski na zaproszenie Fundacji
Hospicjum £ódzkiego w ramach projektu Transfer do Armenii najlepszych
polskich dowiadczeñ w zakresie
tworzenia hospicjów domowych.
Gocie zwiedzili hospicjum i spotkali
siê z dr med. Aleksandr¹ Kotliñsk¹ 
Lemieszek oraz prof. Jackiem £uczakiem, z którymi wymienili dowiadczenia dotycz¹ce ich usi³owañ stworzenia
podstaw prawnych i organizacyjnych
medycyny paliatywnej w Armenii. Podstawowymi problemami s¹ brak finansowania oraz ma³a dostêpnoæ leków
przeciwbólowych, w tym zw³aszcza
preparatów morfiny.
Lek. med. Halina Bogusz
nowiny szpitalne
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Karol Marcinkowski
– czwarty lekarz Szpitala
Okazuje siê, ¿e bardzo wiele w¹tków
tego kwartalnika jest bliskich tym, którzy
zainteresowani s¹ histori¹ medycyny
Poznania i naszego regionu. Odkrywaæ
mo¿na bogactwo miêdzywojennego
dziedzictwa naszej medycyny. Ale jak¿e
fascynuj¹ce s¹ w¹tki wczeniejsze. Takimi
okazuj¹ siê lady wiadcz¹ce o szczególnej roli lecznicy Przemienienia Pañskiego.
Siêgaj¹c do artyku³u prof. Wrzoska
(1) natrafiæ mo¿na miêdzy innymi na
wskazanie zwi¹zków patrona naszej
Uczelni (ale tak¿e m.in. naszego poznañskiego zaszczytnego liceum, które mia³em
szczêcie koñczyæ) ze szpitalem Sióstr
Mi³osierdzia. Okazuje siê, ¿e Karol Marcinkowski by³ czwartym, po doktorach:
Freterze, Herfurcie oraz Schneidrze,
etatowym lekarzem naszego Szpitala.

pomocników, choæ o posadê stara³ siê
tak¿e Karol Marcinkowski. Jak pisa³
Ignacy Zielewicz: Podali oni wspólny do
naczelnego prezesa wniosek, aby ich na to
miejsce obu mianowano (2). Szalê wyboru
na rzecz Schneidera przechyli³o zdanie
siostry prze³o¿onej, a tak¿e pewnie
i fakt, ¿e by³ on Niemcem i protestantem, a Marcinkowski Polakiem, na dodatek uprzednio karanym za brak lojalnoci w stosunku do w³adz pruskich.
Karol Marcinkowski  mimo pominiêcia go w wyborze  nie przesta³ pracowaæ bezinteresownie na rzecz Szpitala,
pomagaj¹c zaprzyjanionemu koledze.
Osobnego opisania wymaga³oby wiadectwo przyjani tych dwóch lekarzy.
Marcinkowski zajmowa³ siê nie tylko
pacjentami, którzy wymagali postêpowania wewnêtrznego, ale tak¿e móg³
uprawiaæ chirurgiê.

Ślady ofiarności

Tysiące talarów

Znajdujemy lady ofiarnoci m³odego, powracaj¹cego ze studiów w roku
1823, Karola Marcinkowskiego na rzecz
Szpitala. Na przyk³ad w dniu 24 marca
1824 roku przekaza³ niedawno za³o¿onemu
Szpitalowi Sióstr Mi³osierdzia 1150 talarów
wraz z kilkuletnimi odsetkami. By³a to reszta
ze stypendjum 1800 talarów, które mu zapisa³ by³ Eustachy Grabski na studia (pisownia oryginalna). W czasie berliñskich
studiów wyp³acono Marcinkowskiemu
zaledwie 650 talarów. wiadek pisze, ¿e:
ofiarowana przezeñ (suma) zasili³a skutecznie
kasê tego jedynego wówczas zak³adu leczniczego w Poznaniu, utrzymywanego w znacz¹cej
czêci z dobroczynnoci prywatnej. Wrzosek
pisze: Szpital rzeczony, za³o¿ony g³ównie
staraniem namiestnika Radziwi³³a i jego
¿ony, zosta³ otwarty w pocz¹tku roku 1823
i uposa¿ony z funduszów poklasztornych.
Urz¹dzono go na 60 ³ó¿ek. Lecz ju¿ po roku
zmniejszono tê liczbê znacznie, gdy¿ fundusze przeznaczone na utrzymanie szpitala
wystarczy³y zaledwie na 30 ³ó¿ek etatowych.

Jak pisze Wrzosek: Po mierci Schneidera
(13 grudnia 1828  przyp.  S.C.) przyby³o
Marcinkowskiemu du¿o pracy, bo sieroty
i chorzy ubodzy mieli przedtem wród lekarzy
poznañskich dwóch serdecznych opiekunów,
a potem tylko jednego Marcinkowskiego.
Nasz patron mianowany zosta³ lekarzem
etatowym Szpitala 26 grudnia 1828 roku.
Dzia³alnoæ swoj¹ etatow¹ rozpocz¹³
od zrzeczenia siê swej  wynosz¹cej 100
talarów  p³acy, na rzecz fundacji im. dr
Karola Schneidera. Jak pisze Kronthal
(3): mia³ bowiem, jak na ówczesne czasy,
magnackie dochody z praktyki lekarskiej, bo
wynosz¹ce oko³o dziesiêciu tysiêcy talarów
rocznie. Wiêcej ni¿ po³owê tych dochodów

Fascynujące wątki

Świadectwo przyjaźni
Gdy z posady ust¹pi³ dr Freter, jego
nastêpcy, dr Herfurthowi, pomagali jako
wolontariusze dwaj m³odzi lekarze: Karol Scheider oraz Marcinkowski. Gdy
w maju 1825 roku umar³ dr Herfurth,
prze³o¿ona siostra Petronela Pyrzanowska prosi w³adze pruskie o mianowanie
lekarzem szpitala pierwszego sporód
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Jakim zaskoczeniem okazało się
zaglądnięcie do zeszytu wyda−
wanego przez profesora Adama
Wrzoska Archiwum Historii i Filo−
zofii Medycyny oraz Historii Nauk
Przyrodniczych z roku 1930. Nu−
mer ten ofiarowany mi został
przez córkę jednego z nestorów
poznańskiej medycyny, który
przed laty zaszczycił mnie tym, że
mogłem go leczyć.
oddawa³ na potrzeby Szpitala, a nadto setki
talarów rocznie wydawa³ na do¿ywianie
ubogich miasta w za³o¿onym tak zwanym
zak³adzie zupy rumfordzkiej, usytuowanym
przy Szpitalu.
W roku 1829 Marcinkowski przechodzi dur brzuszny, który wy³¹cza go na
z pracy na szeæ tygodni. Rok póniej 
ponoæ 8 grudnia 1830 roku  na wieæ
o wybuchu powstania, potajemnie
opuszcza Poznañ. Jego nastêpc¹ w naszym Szpitalu zostaje dr Józef Jagielski.

Iskra zapału
I jeszcze aspekt interesuj¹cy dla mnie
 jako pulmonologa. Karol Marcinkowski mia³ ponoæ zdrowie doæ liche, choruj¹c od czasu studiów berliñskich na
grulicê. Jego nastêpca napisa³, ¿e nigdy
nie by³ wolny od kaszlu (4). Warto wspomnieæ, ¿e szpital nasz u jego pocz¹tku
podejmowa³ w sposób szczególny pacjentów chorych na grulicê. Trzeba bêdzie jeszcze w przysz³oci rozwin¹æ ten
w¹tek.
Czy jest w nas choæby iskra zapa³u
i oddania na miarê lekarzy ubieg³ych
wieków? Pytanie takie stawiam sobie
wielokrotnie.
W materia³ach profesora Wrzoska
mo¿na znaleæ tak¿e niezwykle ciekawe
informacje o dr Karolu Schneiderze.
Postaci rzadko dot¹d ukazywanej. Postaram siê to uczyniæ w kolejnych Nowinach.
Takie postacie jak Marcinkowski,
Schneider czy siostra Pyrzanowska powinny byæ zdecydowanie bardziej wyeksponowane w przekazywanym przez
nas dziedzictwie.
Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala
1. Adam Wrzosek, Pierwsze lata dzia³alnoci
lekarskiej Karola Marcinkowskiego, Archiwum Historii i Filozofii Medycyny oraz Historii
Nauk Przyrodniczych, 1930, 10,1,73-95.
2. Ignacy Zielewicz, ¯ywot i zas³ugi dr Karola
Marcinkowskiego, Poznañ 1891, 16.
3. Arthur Kronthal, Dr Karol Marcinkowski.
Eine Schilderung seines Lebens, seines Wirkens und seiner Zeit. Breslau. Priebatschs
Verlag, 1925, 11.
4. Józef Jagielski, ¯ywot doktora Karola Marcinkowskiego, Poznañ 1846, 14.

kaplica

Styl i wrażliwość
(dokoñczenie ze str. 28)

a 29 sierpnia 1885 siostry wprowadzi³y
siê do gotowego ju¿ domu i kaplicy,
wzniesionych wed³ug projektu Franza
Negendanka.
Po dwudziestu latach rozpoczêto
budowê szpitala, który zaprojektowany
zosta³ przez znanego ówczenie w Poznaniu architekta Kazimierza Ruciñskiego. Budowa, któr¹ kierowa³ W³adys³aw
Jewasiñski, zakoñczy³a siê w 1913 r.

Neogotyk
Powsta³y budynek reprezentuje 
tak jak i wczeniej wybudowany dom
i kaplica  styl neogotycki, charakterystyczny dla architektury tego czasu.
Przegl¹daj¹c zdjêcia nieistniej¹cych ju¿
w ówczesnej formie budynków innych
szpitali poznañskich tego okresu (przy
ul. Szkolnej, Królewskiej, w. Józefa),
mo¿na znaleæ wiele podobieñstw.
Ceglane budynki o licznych szczytach
ustawionych wzd³u¿ ulicy, urozmaicone wy³¹cznie tynkowanymi p³ycinami
wpisuj¹ siê w nurt stylu przemys³owego. Szpitale by³y wówczas przeznaczone w g³ównej mierze dla ubo¿szej czêci ludnoci, st¹d nie przywi¹zywano
wagi do ich walorów dekoracyjnych.
Tak¿e w stylu neogotyckim utrzymana
jest dalsza czêæ budynku dobudowana
w 1930 roku, wed³ug projektu Jerzego
Tuszowskiego w zwi¹zku z rozwijanymi dzie³ami sióstr. Oprócz Szpitala
prowadzi³y one od 1920 roku szko³ê
pielêgniarsk¹, a od 1928 roku Prywatn¹
Szko³ê Przygotowawcz¹ ¯eñsk¹.

Kaplica
Kaplica domu wybudowana w
pierwszym etapie jego tworzenia, jakby
wtopiona w jego strukturê, widoczna
jest g³ównie od strony po³udniowej,

Nowoczesne

metody

W

dniu 27 lutego 2010, w sali
seminaryjnej Kliniki Chirurgii
Ogólnej i Naczyñ odby³y siê Warsztaty w leczeniu ran i owrzodzeñ 
diagnostyka, zastosowanie nowoczesnych metod leczenia bezoperacyjne-

ogrodowej elewacji. Ostre ³uki gotyku,
przywo³ywane tak czêsto w architekturze neogotyckiej, s¹ tu obecne zarówno
w zwieñczeniach okien, wype³nionych
barwnymi witra¿ami, jak i wielkiej p³ycinie na zewnêtrznej cianie prezbiterium oraz w tzw. ³uku têczowym oddzielaj¹cym je wewn¹trz od nawy.
G³ówne wejcie do kaplicy, bêd¹ce jednoczenie wejciem do domu, urozmaica fasadê budynku tzw. ryzalitem
zwieñczonym szczytem z ma³ymi wie¿yczkami (sterczynami).
Wejdmy zatem do rodka. Wysokoæ i smuk³oæ wnêtrza znów przywodzi na myl redniowiecze, kiedy architektura mia³a porwaæ widza ku niebu,
do rzeczy wy¿szych ni¿ tylko obecne na
tej ziemi bytowanie. Wystrój neogotycki
wnêtrza pozostaje dominuj¹cy, przede
wszystkim dziêki witra¿om ze scenami
ewangelicznymi, odpowiadaj¹cymi
radosnym tajemnicom ró¿añca oraz
ambonie z p³askorzebami ewangelistów.

Przemienienie
Przeprowadzona w latach siedemdziesi¹tych XX wieku modernizacja
pozbawi³a kaplicê pozosta³ych neogotyckich elementów  przede wszystkim
o³tarza g³ównego i witra¿y w prezbiterium  obecnie znajduj¹cych siê w domu sióstr el¿bietanek w Lesznie. Ich
miejsce zajê³a nowoczesna rzeba Chrystusa stoj¹cego w p³omieniach i ukazuj¹cego swoje serce. Odmienny styl
i wra¿liwoæ artystyczna twórcy powoduj¹, ¿e obecny wystrój przedstawia
pewien dysonans formalny pomiêdzy
wspó³czesnymi a neogotyckimi elementami wystroju.
Wróæmy jednak do tych ostatnich.
W pó³mroku wnêtrza owiecaj¹ wchodz¹cych poz³acane elementy dekoracji
chóru muzycznego  malowid³a dwunastu muzykuj¹cych anio³ów otacza
centralnie po³o¿one Widzenie wiêtej
Klary, utrzymane w stylu przypominaj¹cym w³oski renesans. Wszystkie wize-

go, zorganizowane przez Wielkopolsk¹ Akademiê Leczenia Ran.
Zajêcia teoretyczne poprowadzili
prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis, dr n.
med. Krzysztof Wachal oraz lek. med.
Katarzyna Motowid³o, którzy kolejno
omówili diagnostykê i metody leczenia
niewydolnoci ¿ylnej i owrzodzeñ koñczyn dolnych oraz gojenie i pielêgnacjê
ran za pomoc¹ specjalistycznych opatrunków.

runki otoczone s¹ trójlistnymi ³ukami,
znowu przywodz¹cymi wspomnienie
architektury gotyku.
Spójrzmy jeszcze wy¿ej  w górnej
czêci cian nawy, ponad tzw. marmoryzacj¹, umieszczono w z³otych ramach
malowid³a przedstawiaj¹ce sceny z ¿ycia Chrystusa  cudowny po³ów ryb,
kroczenie po jeziorze, przekazanie
wiêtemu Piotrowi kluczy do Królestwa
 ukazanie siê w. Marii Magdalenie po
Zmartwychwstaniu. Na stropie kaplicy
ten sam artysta (Antoni Kamierczak)
przedstawi³ Przemienienie Pañskie na
górze Tabor. Czy to zapowied przysz³ych zwi¹zków Szpitala sióstr ze
Szpitalem Przemienienia?

Siła
Kaplica ¿yje modlitw¹. To jej w³aciwa si³a i piêkno. Plastyczne elementy
wystroju maj¹ j¹ pobudzaæ, inspirowaæ,
wype³niaæ chwile pustki i nieobecnoci
ludzi  ladami ich nieustannego uwielbienia Stwórcy  ho³du zamkniêtego
w obrazach, witra¿ach, rzebach. Kiedy
odwiedzam kaplicê, jest piêtnasta 
godzina mi³osierdzia Bo¿ego 
zaczynaj¹ p³yn¹æ, jak pieñ, ³agodne,
tylko pozornie monotonne s³owa koronki, powtarzane przez Siostry, zebrane na popo³udniowej modlitwie:
Dla Jego bolesnej Mêki .
St¹d czerpa³y si³ê, id¹c do chorych,
opuszczonych, przygnêbionych  kolejne pokolenia sióstr zgromadzenia wiêtej El¿biety  ju¿ od przesz³o stu lat
s³u¿¹ce Poznaniowi.
Serdeczne podziêkowanie sk³adam
siostrze Sapiencji ze Zgromadzenia
Sióstr El¿bietanek oraz Pani dr Iwonie
B³aszczyk z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków za ¿yczliwe udostêpnienie mi materia³ów pomocnych w napisaniu tego tekstu.
Halina Bogusz
Pe³nomocnik
ds. Zarz¹dzania Jakoci¹

Po zakoñczeniu czêci teoretycznej rozpoczê³y siê zajêcia praktyczne, w czasie których uczestnicy
szkolenia mieli okazjê wspólnie
diagnozowaæ i wybieraæ odpowiednie metody opatrywania ran u pacjentów korzystaj¹cych z us³ug
Poradni Kliniki Chirurgii Ogólnej
i Naczyñ naszego szpitala.
Paulina Marek
Apteka szpitalna

nowiny szpitalne

27

Styl

i wrażliwość

Kaplica Najświętszego
Serca Pana Jezusa
w szpitalu sióstr
elżbietanek przy
ulicy Łąkowej

Fot. Zofia Owecka

szpital nieopodal  przy Rynku Bernardyñskim. Ju¿ w latach piêædziesi¹tych
XIX wieku rozpoczêto jego znaczn¹
rozbudowê. W roku 1855, a nastêpnie
w latach 1878-81 i 1898-1902 prowadzono kolejne rozbudowy budynków przy
ulicy Szkolnej, w których mieci³ siê
ci¹gle niewystarczaj¹cej wielkoci szpital miejski. W latach 1874-76 przy ulicy
Królewskiej  obecnie Libelta  powsta³
nowy szpital Diakonysek. Mieszkañcy
miasta mieli jednak ci¹gle wiadomoæ
niedostatecznoci instytucji opieki zdrowotnej.

P

odczas kiedy trwa budowa nowego
budynku szpitala przy ulicy Szamarzewskiego, proponujê podró¿ w przesz³oæ do pocz¹tków szpitala przy ulicy
£¹kowej  miejsca, które w dziejach
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego stanie siê ju¿ wkrótce  zakoñczon¹ kart¹.

Misja
Parcela w pobli¿u kocio³a Bo¿ego
Cia³a szumia³a jeszcze ³¹kami, kiedy
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trzy siostry Zgromadzenia wiêtej El¿biety, niemal 140 lat temu, przyby³y do
Poznania z Wroc³awia  z inicjatywy
ksiê¿y dziekanów Karla Kesslera i Juliusa Reichego  na zaproszenie Arcybiskupa Ledóchowskiego. Celem ich misji
by³o za³o¿enie zak³adu leczniczego,
który obj¹³by opiek¹ chorych, bezdomnych i starców. By³ to okres, kiedy potrzeba tego typu instytucji by³a w Poznaniu ci¹gle ogromna. Niespe³na piêædziesi¹t lat wczeniej siostry Mi³osierdzia w. Wincentego a Paulo otworzy³y
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Budowa
Przyby³e do Poznania el¿bietanki
zamieszka³y na pocz¹tku w domu
sióstr urszulanek przy ul. M³yñskiej,
a nastêpnie kolejno przy ulicy Za Bramk¹, Garbary i na Ostrowie Tumskim,
gdzie przekazano im pomieszczenia
poklasztorne klarysek. W 1883 zakupiono ziemiê przy ulicy £¹kowej. Rok
póniej wmurowano kamieñ wêgielny,
(dokoñczenie na str. 27)
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