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K

olejny numer Nowin Szpitalnych u progu 2010 roku obfituje w relacje, którymi ¿ylimy przez ostatnie miesi¹ce. Najszerzej piszemy o padziernikowym VIII Forum Szpitali Klinicznych, które przez lata
nabra³o wymiaru ogólnokrajowego. Niebywa³ym sukcesem tych dwudniowych spotkañ jest du¿e zainteresowanie podejmowan¹ tematyk¹, które co
roku przek³ada siê na
wymierne próby wypracowania wspólnego kierunku dzia³añ i okie³znania problematycznych zagadnieñ.
Spotkania z ordynatorami Chirurgii
Onkologicznej i Okulistyki pokazuj¹, ¿e
czas powiecony na zdobywanie wiedzy
i doskonalenie w³asnych umiejêtnoci

bêdzie procentowa³ w przysz³oci kolejnymi niebagatelnymi sukcesami, którym równie¿ na ³amach naszego szpitalnego periodyku postaramy siê towarzyszyæ.
Miejmy nadziejê, ¿e Nowy Rok przyniesie klarowne rozwi¹zania w kwestii badañ
klinicznych, a Narodowy Fundusz Zdrowia
nie bêdzie ju¿ bardziej zmusza³ nas do zaciskania kontraktowego pasa.
A na kolejne 365 dni ¿yczymy, by up³ywaj¹cy czas
odmierza³ m¹droæ, a nie
staroæ, jak to ma miejsce
w ¿yciu dwunastu Bohaterów naszego szpitalnego kalendarza.

 W zwi¹zku z renegocjacj¹ umowy
w lecznictwie szpitalnym i chemioterapii
Dyrektorzy Jan Talaga i Szczepan Cofta oraz
pani Krystyna Pi¹tkowska, kierownik Dzia³u
Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych
19 padziernika spotkali siê z Dyrekcj¹ Wielkopolskiego Oddzia³u NFZ.

 27 padziernika Dyrekcja Szpitala goci³a
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego Bogdana Poniedzia³ka. Spotkanie zosta³o powiêcone m.in. planom budowy budynku szpitalnego przy ul. Szamarzewskiego.

365 dni

W skrócie
 6 padziernika odby³o siê
coroczne spotkanie Dyrekcji
Szpitala z Pe³nomocnikiem ds.
Zarz¹dzania Jakoci¹ oraz osobami odpowiedzialnymi za
System Zarz¹dzania Jakoci¹ na
Oddziale Kardiochirurgii oraz
w Pracowni Hemodynamiki.
Przedmiotem spotkania by³o
omówienie wyników audytów
wewnêtrznych, badania satysfakcji pacjenta, zg³oszeñ zdarzeñ
niepo¿¹danych i skarg pacjentów
oraz aktualizacja celów dotycz¹cych jakoci. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê dat¹ utraty wa¿noci
posiadanego przez Szpital certyfikatu ISO 9001:2001, Dyrekcja
podjê³a decyzjê o przyst¹pieniu
do audytu recertyfikacyjnego.
 W dniu 12 padziernika
odby³a siê Rada Medyczna,
w której uczestniczyli Dyrektorzy, ordynatorzy, kierownicy
medycznych komórek organizacyjnych oraz przedstawiciele
administracji szpitala. Podczas
spotkania omówiono wykonania kontraktów z NFZ, rejestr
zdarzeñ niepo¿¹danych, zestawienie skarg pacjentów oraz
przedstawiono instrukcjê dotycz¹c¹ podbierania materia³ów
do badañ mikrobiologicznych.
 14 padziernika w budynku
szpitalnym przy ul. D³ugiej mia³o
miejsce uroczyste otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Nowa pracownia zosta³a wyposa¿ona w jeden z najnowoczeniejszych aparatów w Polsce,
który pozwala na wykonywanie
specjalistycznej i precyzyjnej
diagnostyki obrazowej.
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 Cz³onkowie Bono Serviamus  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego 19 padziernika omówili podjête dzia³ania w roku 2009
oraz zatwierdzili zestawienie finansowe.
Podczas spotkania wybrano równie¿ nowy
sk³ad zarz¹du. Po z³o¿onej przez Dyrektora
Jana Talagê rezygnacji, stanowisko prezesa
obj¹³ prof. Stanis³aw Zapalski.
 W dniu 21 padziernika w Sejmie RP
Dyrektor Jan Talaga i dr Rafa³ Staszewski
uczestniczyli w spotkaniu z pos³em Boles³awem Piech¹, powiêconemu najwa¿niejszym
problemom badañ klinicznych, realizowanych w orodkach uniwersyteckich.
 22 padziernika Dyrektor Jan Talaga
spotka³ siê z dr Jackiem Paszkiewiczem Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.
 W sali wyk³adowej hemodynamiki 22
padziernika odby³o sie szkolenie ABC Rezonansu Magnetycznego dla przedstawicieli
wszystkich szpitalnych jednostek. Uczestnicy
zostali poinformowani o procedurach kierowania pacjentów do pracowni, rodzajach
przeprowadzanych badañ oraz godzinach
przyjêæ. Podczas spotkania zosta³a równie¿
szczegó³owo omówiona specyfika diagnostyki rezonansu magnetycznego.
 W zwi¹zku z weryfikacj¹ wiadczeñ wykonanych w latach ubieg³ych w dniu 23 padziernika Dyrektor Jan Talaga oraz pani
Krystyna Pi¹tkowska, kierownik Dzia³u Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych
odbyli spotkanie z Dyrektorem NFZ Zbigniew¹ Nowodworsk¹.

Monika Dziamska
Redaktor prowadz¹cy
monika.dziamska@skpp.edu.pl

 Coroczna konferencja organizowana
przez nasz Szpital odby³a siê w dniach od
29-30 padziernika. W tym roku VIII Forum
Szpitali Klinicznych zosta³o powiêcone najistotniejszym zagadnieniom dotycz¹cym
badañ klinicznych.
 W dniu 3 listopada odby³a siê Rada Klinicystów. Podczas spotkania omówiono bie¿¹ce kwestie, dotycz¹ce prowadzonych badañ klinicznych na terenie naszego Szpitala,
funkcjonowania Pracowni Rezonansu Magnetycznego oraz tzw. nadwykonañ procedur medycznych.
 4 listopada zorganizowano zebranie Komitetu ds. Zaka¿eñ. Na spotkaniu omówiono wyniki monitorowania szpitalnych zaka¿eñ,
ognisk epidemiologicznych oraz badañ mikrobiologicznych w 2009 r. Przedstawiono równie¿
nowe procedury zapobiegania zaka¿eniom
w Szpitalu oraz plan dzia³añ na nastêpny rok.
 W dniu 24 listopada podczas Komitetu
Transfuzjologicznego omówiono odbyte
w I pó³roczu wizyty dotycz¹ce gospodarki
krwi¹ w jednostkach organizacyjnych szpitala. Przekazano równie¿ wstêpne informacje
o planowanych w 2010 roku zmianach unifikacyjnych dotycz¹cych krwi i jej sk³adników.
 25 listopada w sali wyk³adowej im. prof.
Jezierskiego w budynku szpitalnym przy ul.
D³ugiej odby³o siê szkolenie dotycz¹ce stosowania prawa zamówieñ publicznych w Szpitalu przeznaczone dla wszystkich Pracowników Szpitala uczestnicz¹cych w procedurze
postêpowania o zamówienie publiczne.
 W dniu 2 grudnia goci³ w naszym Szpitalu JM Rektor, prof. Jacek Wysocki, który
(dokoñczenie na str. 23)

Na ok³adce: Jacek Fedorowicz, Zenon Laskowik i Krzysztof Kie³piñski
podczas wystêpu na Wieczorze w. £ukasza, Fot. Witold Breliñski

komentarze
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Ambitne

działania

Rok 2010 zapowiada się bardzo intensywnie, zwłaszcza w zakresie inwestycji. Choć
dookoła sytuacja ekonomiczna nadal niestabilna, a NFZ bywa wymagającym part−
nerem, Szpital Przemienienia Pańskiego nie ustaje w wysiłkach zmieniających jego
oblicze. Wiele instytucji ma ambitne plany. My – mimo wielu przeciwności – próbu−
jemy je urealniać dla dobra wspólnego.
Silni onkologią

W

a¿nym segmentem naszej dzia³alnoci jest onkologia. wiadczymy
znacz¹c¹ czêæ us³ug medycznych w
tym zakresie w Wielkopolsce, stanowi¹c przy tym g³ówn¹ bazê edukacyjn¹
dla przysz³ych medyków. Cieszy wiêc,
¿e w roku 2010 zakoñczy siê rozbudowa szpitala przy ul. Szamarzewskiego
82/84 o obiekt s³u¿¹cy oddzia³om
onkologicznym, które przenios¹ siê
z zabytkowego, lecz ma³o funkcjonalnego budynku przy ul. £¹kowej. Powstanie nowy obiekt na miarê Uniwersyteckiego Centrum Onkologii. Po raz
pierwszy w historii naszej Alma Mater
w jednym miejscu  dla celów dydaktyki, nauki i wiadczeñ medycznych 
skupiona zostanie dzia³alnoæ onkologiczna. W nowym obiekcie, poza oddzia³ami, powstanie nowoczesny blok

operacyjny. Ca³oæ  w ³¹cznoci z istniej¹cym budynkiem, posiadaj¹cym ju¿
zaplecze diagnostyczne i administracyjne  stworzy silny 220 ³ó¿kowy kompleks szpitalny. Zadbamy te¿ o ekologiê
i wygl¹d. Zarówno nowy, jak i stary
budynek zostan¹ ocieplone, a ca³a bry³a
budynku bêdzie mia³a zharmonizowan¹ kolorystykê. W tym roku powstanie
tak¿e dwukondygnacyjny budynek
poradni przyszpitalnych, z mo¿liwoci¹
ich rozbudowy w przysz³oci.

ramach programu Infrastruktura i rodowisko. Dziêki dotacji w kwocie blisko 10 mln z³ mo¿liwa bêdzie rozbudowa Dzia³u Radiologii przy ul. Szamarzewskiego, prowadzona spójnie z ide¹
tworzenia kompleksu onkologicznego i
prowadzonych ju¿ inwestycji. Wspó³finansowanie umo¿liwi tak¿e zakup nowoczesnego 64-rzêdowego tomografu
komputerowego, a tak¿e ucyfrowienie
czêci urz¹dzeñ s³u¿¹cych diagnostyce
obrazowej.

Unijne prześwietlenia

Bezpieczny pacjent

Jak wa¿na jest diagnostyka obrazowa w
dzia³alnoci onkologicznej nie trzeba
zbytnio nikogo przekonywaæ. Cieszy
wiêc, ¿e w doborowym towarzystwie
Szpitala Ginekologiczno-Po³o¿niczego,
jako jedyne dwa szpitale w Poznaniu
otrzymalimy dofinansowanie UE w

Nie zapominamy te¿ o naszym podstawowym filarze  dzia³alnoci kardiologiczno-naczyniowej przy ul. D³ugiej. By
wzmocniæ bezpieczeñstwo leczenia
pacjentów, a tak¿e stworzyæ nale¿yte
(dokoñczenie na str. 5)
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Szpital miejscem zaufania
Być może dla niektórych tytuł tej refleksji brzmi nieco prowokacyjnie lub niedorzecznie. Jeśli
jednak – w mojej opinii – nie będzie stawał się rzeczywistością, zatracać będziemy najgłębszy
i najpełniejszy wymiar tego, co dokonuje się w naszych murach.

M

o¿na by powiedzieæ o dwóch
osiach, na których realizuje siê
rzeczywistoæ wspó³czesnego funkcjonowania wiata medycyny. Pierwsz¹
jest nieustanne balansowanie od bezinteresownoci (swego rodzaju charis) do
skrajnego skomercjalizowania aktów
medycznych. To znaczy miêdzy nie
ogl¹daj¹cym siê na nic przyjechaniem
do szpitala na wezwanie w najbardziej
nieoczekiwanym momencie dnia czy
nocy a zapytaniem  ju¿ po umyciu siê

do zabiegu  jaki procent od tego zabiegu otrzymam (fakty autentyczne). Drug¹ osi¹ jest balansowanie miêdzy podejrzliwoci¹, która ryzykuje powstawaniem z³ych relacji miêdzyludzkich
w poszczególnych fragmentach szpitala
a rzeczywistoci¹ zaufania. Nieufnoæ
w niektórych wymiarach potrafi przybieraæ maski mno¿enia dokumentacji,
procedur, wewnêtrznych regulacji.
Pozostawmy na boku refleksjê nad osi¹
materialn¹.
Odrywanie siê od wiata podejrzliwoci i nieufnoci wymaga swego ro-

dzaju dojrza³oci. Wspó³czesne systemy
zarz¹dcze ryzykuj¹ czêsto karykaturalnym upodabnianiem siê do wiata orwellowskiego. Nawet w majestacie systemów jakoci. Zastêpowany jest zdrowy rozs¹dek i zaufanie papierami,
mno¿¹ siê restrykcje dokumentacji medycznej. A u³omny wiat prawnych
regulacji pretenduje do stawania siê
superrecenzentem wiata, który jakby
nieco wymyka³ siê spod naszej kontroli.
Jelibymy  wykonuj¹c zawody medyczne i im s³u¿ebne  nie mieli si³y
(dokoñczenie na str. 5)
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Precyzyjne
obrazowanie
Pracownia Rezonansu Magne−
tycznego rozpoczęła swoją
normalną działalność. Całość in−
westycji została sfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Opera−
cyjnego i środków Ministerstwa
Zdrowia. Na razie podstawowym
ograniczeniem dla “rozwinięcia
żagli” i prowadzenia szerokiej dia−
gnostyki jest skromny kontrakt
z NFZ, mimo iż dostępność do ba−
dań rezonansu jest nadal w Wiel−
kopolsce niewystarczająca.

I

nicjatorem powstania Pracowni Rezonansu Magnetycznego by³ prof. Stefan
Grajek, który od lat zabiega³ o pozyskanie rodków na t¹ inwestycjê. Kiedy
pojawi³a siê szansa pozyskania funduszy z Unii Europejskiej, zrodzi³a siê idea
zaproponowania nowatorskiego pomys³u wykorzystania potencja³u Szpitala
Klinicznego Przemienienia Pañskiego UM
w Poznaniu w leczeniu ostrych pêkniêæ
têtniaków aorty. Trzeba mieæ dobry pomys³ na projekt, który niesie ze sob¹ wartoæ zdrowotn¹ dla spo³eczeñstwa  mówi
prof. Grajek. Sam projekt jednak nie wystarczy, trzeba nieustannie przekonywaæ
i t³umaczyæ, jak¹ korzyæ otrzymaj¹ bezporednio pacjenci.

Pracownia rezonansu wyposa¿ona w jedno
z najnowoczeniejszych urz¹dzeñ w Polsce

Zdjêcia: Martyna Skrzypiñska
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Prof. Stefan Grajek wrêcza pami¹tkowy medal Szpitala Wicemarsza³kowi Województwa Wielkopolskiego
Leszkowi Wojtasiakowi

Prof. Stefan Grajek przekona³ Zarz¹d
Województwa Wielkopolskiego, ¿e warto
w³¹czyæ szpital kliniczny do listy beneficjentów kluczowych. Pracownia Rezonansu Magnetycznego s³u¿yæ bêdzie wszystkim pacjentom wymagaj¹cym precyzyjnego obrazowania, a w szczególnoci
diagnostyka ta pomocna bêdzie w rozpoznaniu têtniaków rozwarstwiaj¹cych
aorty. Kluczowym aspektem realizacji
projektu dla pacjentów leczonych z powodu schorzeñ sercowo-naczyniowych
by³o zwiêkszenie dostêpu do badañ
rezonansu magnetycznego.
Warto podkreliæ, ¿e Szpital Kliniczny Przemienienia Pañskiego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest obecnie jedynym na

terenie Wielkopolski orodkiem ³¹cz¹cym kompleksowe leczenie schorzeñ
kardiologicznych i naczyniowych zgodnie z tzw. z³otym standardem (radiologia zabiegowa, chirurgia naczyñ, kardiologia interwencyjna, kardiochirurgia,
anestezjologia) w po³¹czeniu z diagnostyk¹ rezonansu magnetycznego.
Liczba rezonansów magnetycznych
w Polsce jest nadal jedn¹ z najni¿szych
nie tylko w krajach europejskich. Wed³ug
danych Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Polska znajduje siê na jednym z ostatnich miejsc
wród wspólnoty krajów OECD pod
wzglêdem dostêpnoci do badañ rezonansu magnetycznego.
Redakcja

Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Jacek Biskup Grzegorz Balcerek powiêci³
Wysocki i Dyrektor Naczelny Jan Talaga pod- nowe pomieszczenia i sprzêt
czas uroczystego otwarcia pracowni

Doc. Ma³gorzata Pyda  Kierownik
nowopowsta³ej Pracowni Rezonansu
Magnetycznego

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z bud¿etu Pañstwa w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Program leczenia ostrych pêkniêæ têtniaków aorty i ostrej zatorowoci p³ucnej

rezonans

Nomi−

nacje

W

dniu 3 lutego nominacje profesorskie od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali Prof. Sylwia Grodecka-Gazdecka, Prof. Witold M³ynarczyk i Prof. Grzegorz Oszkinis.
Uzyskania najwy¿szego tytu³u
naukowego serdecznie gratulujemy.
Redakcja

Konsensus
W

lipcowym numerze Heart
Rhythm (2009; 6:1085-1104),
oficjalnego czasopisma Heart Rhythm
Society ukaza³ siê konsensus grupy
ekspertów dotycz¹cy wskazañ do
usuwania elektrod wewn¹trzsercowych. Poprzedni dokument pochodzi³ z 2000 roku.
W nowej wersji opracowania
przedstawiono uaktualnione zalecenia dotycz¹ce ekstrakcji elektrod,
wymagania odnosz¹ce siê do perso-

nelu oraz orodka, a tak¿e definicje
wyników procedury i powik³añ
oraz podzia³ narzêdzi stosowanych
przy tego typu zabiegach.
Wród dwunastu autorów
opracowania znalaz³o siê 3 Europejczyków, w tym równie¿ dr med.
Przemys³aw Mitkowski z I Kliniki
Kardiologii. Udzia³ Polaka w grupie autorów miêdzynarodowych
zaleceñ nale¿y nadal do rzadkoci.
Nasz orodek nale¿y do dwóch
wiod¹cych w kraju, zajmuj¹cych
siê leczeniem powik³añ elektroterapii serca i wiadczy us³ugi nie tylko
dla orodków wszczepiaj¹cych
w województwie wielkopolskim,
ale tak¿e dla innych orodków
w kraju.
Redakcja

Szczególna
publikacja
N

iebawem w European Heart Journal uka¿e
siê publikacja wyników pierwszych randomizowanych badañ nad wp³ywem pierwotnych
komórek macierzystych na gojenie siê zawa³u
serca. 2,5-letnie obserwacje prowadzone przez
Zespó³ zwi¹zany z naszym Szpitalem pozwoli³y
na wyci¹gniêcie nowatorskich wniosków  odnotowano zale¿noæ tworzenia siê nowych naczyñ przy wspó³pracy komórek macierzystych
w obrêbie przebytego zawa³u miênia sercowego.
Nie sposób nie wspomnieæ, ¿e EHJ jest jednym z najbardziej presti¿owych czasopism europejskich, o bardzo wysokim indeksie cytowañ
(Impact factor).
Badania przeprowadzili nasi lekarze z Kliniki Kardiologii i Hematologii oraz przedstawiciel
Kliniki Gastroenterologii ze Szpitala Klinicznego
im. H. wiêcickiego: Stefan Grajek, Ma³gorzata
Popiel, Lidia Gil, Piotr Brêborowicz, Maciej Lesiak, Rafa³ Czepczyñski, Krzysztof Sawiñski,
Ewa Straburzyñska-Migaj, Aleksander Araszkiewicz, Anna Czy¿, Maria Koz³owska-Skrzypczak
i Mieczys³aw Komarnicki.
Redakcja

OKIEM DYREKTORA NACZELNEGO SZPITALA
(dokoñczenie ze str. 3)

warunki pracy, rozpocz¹³ siê remont
oddzia³u anestezjologii i intensywnej
terapii. Nowy oddzia³ anestezjologii
powstaje w pomieszczeniach po starym
bloku operacyjnym i mam nadziejê, ¿e
od maja zostanie uruchomiony, mimo
kilku niespodziewanych zdarzeñ, zwi¹zanych przede wszystkim ze star¹ bry³¹
obiektu.

* * *
Zarz¹dzanie szpitalem to nie prowadzenie fabryki rubek czy hotelu. Ka¿da decyzja niesie za sob¹ daleko id¹ce
konsekwencje, w tym tak¿e dla pacjenta. Pomy³ka mo¿e kosztowaæ co najcenniejszego  zdrowie i ¿ycie. To tak¿e
wiele oczekiwañ Pracowników i problemów dnia codziennego, wynikaj¹cych

równie¿ z niedoskona³oci, a czasem
sprzecznoci przepisów prawa. W tym
tyglu spraw spróbujmy znaleæ te najwa¿niejsze, pamiêtaj¹c ¿e pracujemy w
instytucji, gdzie nadzieja przeplata siê z
bólem i oczekiwaniem pomocy.
Jan Talaga
Dyrektor Naczelny Szpitala

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA
(dokoñczenie ze str. 3)

wznosiæ siê ku rzeczywistoci wzajemnego zaufania, wyrastaj¹cego z wewnêtrznych powinnoci i dojrza³oci,
tracilibymy bardzo wiele. Nawet styl
zarz¹dzania musi opieraæ siê na zaufaniu, które jest w³aciw¹ podwalin¹
wspó³pracy. Zamiast rêcznego sterowania wa¿ne jest tworzenie struktur
wzajemnego uzupe³niania siê, które
pomna¿a efekty dzia³añ i mobilizuje do
wspó³odpowiedzialnoci. A nade
wszystko pomaga dorastaæ i realizowaæ

siê przemieniaj¹c codzienny trud w zawodowe pasje.
W³aciwoci¹ rzeczywistoci zaufania wydaje siê byæ dobra wzajemna
komunikacja, która nie unika tematów
trudnych i niweluje zawoalowane posuniêcia.
Szans¹ dla prawid³owych miêdzyludzkich relacji, a  co za tym idzie 
prawdziwie skutecznego funkcjonowania szpitala  jest jedynie zaufanie. Budowanie wiata zaufania, oczywicie

nie zapominaj¹c, ¿e powinny zostaæ
zagwarantowane podstawowe mechanizmy sprawnoci organizacyjnej, wynikaj¹ce z tworzenia administracyjnego
³adu i dyscypliny. Nie warto rezygnowaæ ze spucizny, jak¹ ofiarowa³y nam
poprzednie pokolenia opiekuj¹cych siê
chorymi, gdy mówi siê jeszcze (na
szczêcie) o naszych zawodach jako
zawodach zaufania publicznego.
Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala
nowiny szpitalne
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niekonwencjonalna

Z dr hab. Jarosławem Kocięckim,
Ordynatorem Oddziału Okulistki
rozmawia Monika Dziamska

Niekonwencjonalna

operacja

9 grudnia na Oddziale Okulistyki dr hab. Jarosław Kocięcki i dr Marcin Stopa przeprowadzili zabieg usunięcia
nowotworu gałki ocznej. Do tej pory tego typu zabiegi wiązały się z usunięciem gałki ocznej lub przynajmniej
stosowaniem brachyterapii z użyciem płytki radioaktywnej, co nie zawsze kończyło się sukcesem terapeu−
tycznym. Po raz pierwszy w naszym ośrodku przeprowadzono endoresekcję guza wewnątrzgałkowego dro−
gą witrektomijną z jednoczesnym usunięciem guza w całości, co umożliwia przeprowadzenie pełnej dia−
gnostyki histopatologicznej nowotworu. To rewolucyjne posuniecie może w przyszłości stanowić fundament
w leczeniu nowotworów i przyczynić się do znacznej poprawy komfortu życia pacjentów na całym świecie.
Do dziś żadna klinika okulistyczna nie odniosła podobnych sukcesów.
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Co zadecydowa³o o przeprowadzeniu zabiegu
now¹, niestosowan¹ do tej pory metod¹?

waæ, by usun¹æ guz z pozostawieniem
oka.

Pacjent trafi³ do nas po kilku operacjach w innym orodku. Mia³ nieprawid³owo wszczepion¹ soczewkê wewn¹trzga³kow¹, a po konwencjonalnej
operacji odwarstwionej siatkówki, podczas przeprowadzonych badañ, na dnie
oka stwierdzono znamiê naczyniówki.
W ostatnim czasie okaza³o siê, ¿e w
miejscu tego znamienia rozwija siê guz
wewn¹trzga³kowy.
Tak obci¹¿one oko zazwyczaj le
rokuje i z regu³y skazane jest na usuniêcie, tym bardziej, ¿e nowotworowi towarzyszy³ krwotok, a poniewa¿ zlokalizowany by³ przy wczeniej wszczepionej opasce silikonowej, trudno by³o
oceniæ, jaka jest jego wielkoæ. Pacjent
nie chcia³ siê zgodziæ na usuniêcie ga³ki
ocznej. Bior¹c pod uwagê u¿yteczn¹
funkcjê oka oraz wzglêdy psychologiczne i kosmetyczne postanowilimy operowaæ. Zdecydowalimy siê zaryzyko-

Na czym polega³a rewolucyjnoæ przeprowadzonego zabiegu?

nowiny szpitalne

Zabieg trwa³ ponad cztery godziny.
W tym czasie usunêlimy najpierw nieprawid³owo osadzon¹ i zrotowan¹ soczewkê. Nastêpnie odwarstwilimy
siatkówkê, wyciêlimy precyzyjnie nowotwór w granicach klinicznie zdrowej
tkanki i przy³o¿ylimy siatkówkê z powrotem. Istotne i rewolucyjne by³o to,
¿e guz usunêlimy w ca³oci i to t¹
sam¹ drog¹, co soczewkê. Na tym przyk³adzie okaza³o siê, ¿e mo¿liwe jest
przeprowadzenie zabiegu, który przy
minimalnym nara¿eniu pacjenta na
rozsiew komórek nowotworowych i
ewentualne przerzuty pozwala na wykonanie badania histopatologicznego.
Do tej pory nowotwory wewn¹trzga³kowe usuwalimy poprzez twardówkê.
Wi¹za³o siê to z szerokim naciêciem

ciany ga³ki ocznej. Nowa metoda 
endoresekcja nowotworu wewn¹trzga³kowego poprzez usuniecie guza drog¹
witrektomijn¹ (tzn. wewn¹trzga³kow¹)
nie wymaga tak du¿ej ingerencji i poci¹ga za sob¹ mniejsze ryzyko uszkodzenia ga³ki ocznej i wtórnego odwarstwienia siatkówki i krwotoków.
Zatem powziêty przed zabiegiem plan uda³o
siê w pe³ni pomylnie zrealizowaæ?
Minusem ca³ej operacji by³o to, ¿e
z uwagi na przebyte wczeniej zabiegi
operacyjne i zwi¹zane z tym bardzo
rozleg³e blizny nie moglimy przeprowadziæ jednoczesnej brachyterapii tj.
naszycia p³ytki radioaktywnej. Manipulacje spowodowane tym zabiegiem mog³yby spowodowaæ rozejcie siê
uprzednio wykonanej rany operacyjnej.
Mog³oby to skutkowaæ wyp³yniêciem
specjalnego oleju silikonowego (celowo
podanego do oka) i koniecznoci¹ usuniêcia ca³ej ga³ki ocznej. Od zabiegu

operacja
naszycia p³ytki odst¹pilimy jednak
tylko czasowo  w momencie, kiedy
w miejscu rany operacyjnej powstanie
blizna spróbujemy to zrobiæ. Przewidujê, ¿e taki zabieg bêdzie mo¿liwy ju¿ za
miesi¹c.
Operacja, jeli chodzi o sam¹ czêæ
wewn¹trzga³kow¹, uda³a siê idealnie.
Mamy pe³n¹ dokumentacjê fotograficzn¹ i filmow¹ tego wydarzenia. Dr Marcin Stopa by³ g³ównym operatorem, a ja
mu asystowa³em, choæ prawdê mówi¹c,
nasze role zmienia³y siê na poszczególnych etapach operacji.
Dlaczego nikomu do tej pory nie uda³o siê
przeprowadziæ podobnej operacji i osi¹gn¹æ
takich rezultatów?
Rewolucyjnoæ naszych dzia³añ polega na ich unikatowoci. W Polsce tego
typu chirurgi¹ nikt w takim zakresie siê
nie zajmuje, dlatego nikt jeszcze nie
usun¹³ guza w sposób, jaki my to zrobilimy. Na wiecie podobne próby by³y
podejmowane  mam tu na myli
Niemcy, Angliê czy Japoniê  ale tam
guz usuniêto wytwarzaj¹c drogê przez
twardówkê, co de facto wi¹¿e siê albo
z rozleg³ym naciêciem, albo z wyciskaniem nowotworu, to powoduje, ¿e komórki nowotworowe mog¹ pozostaæ
w oku. Jeli stosowana jest droga witrektomijna  niszczony jest ca³y guz, co
wrêcz uniemo¿liwia póniejsz¹ diagnostykê histopatologiczn¹.
My wykonalimy operacjê unikaj¹c
tak du¿ej destrukcji. Ca³oæ przedsiêwziêcia oprócz umiejêtnoci, wiedzy
i zaplecza wymaga równie¿ odwagi,
gdy¿ przy tego typu zabiegach musimy
borykaæ siê z obci¹¿eniem psychicznym,
jako ¿e mimo wszystko mamy do czynienia z nowotworem. Zawsze istnieje
ryzyko uogólnienia siê choroby. Z tym
obci¹¿eniem nie ka¿dy mo¿e sobie daæ
radê, tym bardziej, ¿e jeli po zabiegu
nast¹pi przerzut, bez wzglêdu na to
czy by³ on ju¿ przed zabiegiem, czy te¿
nie, pacjent mo¿e mieæ pretensje do
lekarza.
Czy udana operacja to zapowied dalszych
rewolucyjnych przedsiêwziêæ w przysz³oci?
Przysz³oæ w perspektywie powy¿szej operacji kszta³tuje siê bardzo obiecuj¹co. To dla nas potê¿ne dowiadczenie i trampolina w górê, poniewa¿ okaza³o siê, ¿e ca³ociowe wyciêcie guza
jest mo¿liwe. Byæ mo¿e jest to doskona³y sposób terapii dla innych pacjentów,
dla których do tej pory nie mielimy
rozwi¹zania. Z czasem bêdziemy zdobywaæ nastêpne dowiadczenia i doskonaliæ t¹ metodê.

Czy powy¿szy sposób terapii nowotworów
mo¿e byæ zastosowany u wszystkich
pacjentów?
Oczywicie nie jest to metoda dobra
dla wszystkich. Kwalifikuj¹cy siê do
operacji pacjenci musz¹ byæ w dobrym
stanie ogólnym, poniewa¿ jest to zabieg
prowadzony przy znacznie obni¿onym
cinieniu ogólnym. Nie u wszystkich
ten parametr da siê osi¹gn¹æ. Guz musi
byæ dobrze odgraniczony i jednoznacznie zdefiniowany. Oprócz uchwytnej
masy guza, najlepiej jeli zlokalizowany
jest w biegunie tylnym ga³ki ocznej 
tam gdzie mo¿na do niego dotrzeæ.
Idealn¹ sytuacj¹ jest równie¿ usytuowanie guza poza polem plamkowym tj.
miejscu, które jest odpowiedzialne za
najostrzejsze widzenie. Jeli jednak jest
w plamce  priorytetem staje siê przede
wszystkim zachowanie ¿ycia i zdrowia
pacjenta. Ostroæ wzroku jest dopiero
kolejnym czynnikiem.
Nie prowadzimy statystyk ex tempore, ilu naszych pacjentów mog³oby
skorzystaæ ze wspomnianego rozwi¹zania. Z obserwacji jednak mogê powiedzieæ, ¿e jest ich znaczna iloæ. Obecnie
czêæ z nich leczona jest brachyterapi¹
b¹d poprzez wyciêcie nowotworu
drog¹ przeztwardówkow¹, która jednak jest obarczona du¿ym ryzykiem
dodatkowych powik³añ. Czêæ pacjentów leczona jest termoterapi¹ laserem
diodowym  w czym równie¿ odnielimy pozytywne sukcesy.

Inspi

racje

N

a terenie Hospicjum Palium
zosta³a zorganizowana
wystawa prac pani doktor Wioletty
Sacharczuk, internistki sta¿uj¹cej
w naszym Szpitalu. 11 grudnia br.,
13 olejnych obrazów zosta³o
wkomponowanych w przestrzeñ
szpitala i s¹ dostêpne do ogl¹dania.
Jak sama artystka twierdzi inspiracje czerpiê z tego, co mnie otacza,
gra wiat³a w ogródku, wielobarwnoæ
³¹k, cisza i spokój morza, ale tak¿e
szaroæ miast, nihilizm ludzi.
Prezentowane prace spotka³y
siê z ogromnym zainteresowaniem
i s¹ przeznaczone na sprzeda¿.
Mariusz Rzepecki
Kierownik Administracji
i Organizacji wiadczeñ

Nieinwazyjna metoda wyciêcia guza ga³ki
ocznej stanowi nadziejê dla wielu pacjentów  czy zapewnia ona 100% skutecznoci
leczenia?
Nigdy tak naprawdê nie mo¿emy
powiedzieæ, ¿e pacjent jest do koñca
wyleczony. Nawet przy ca³kowitym
usuniêciu guza czy enukleacji tj. usuniêciu ga³ki ocznej, nie wiemy, czy komórki nowotworowe nie zosta³y ju¿
rozsiane i nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e
pacjent jest zupe³nie bezpieczny.
Okazuje siê, ¿e nawet po udanej
operacji usuniêcia guza u czêci pacjentów wystêpuj¹ przerzuty w póniejszym okresie. Najd³u¿szy okres o jakim
wiem, to 42 lata od chwili usuniêcia
ogniska pierwotnego  ryzyko zatem
pozostaje do koñca ¿ycia.
Lepsz¹ skutecznoæ metody mo¿emy osi¹gn¹æ niew¹tpliwie poprzez lepszy sprzêt: nowy witrektom, dodatkowe owietlenie i narzêdzia. Gdybymy
mieli lepsze instrumentarium, mylê ¿e
tego typu operacje przychodzi³yby
z wiêksz¹ ³atwoci¹, wygod¹ i bezpie■
czeñstwem dla pacjenta.

Fot. Mariusz Rzepecki
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badania

Badania kliniczne

w onkologii
Dyskusja
Tocz¹ca siê w ostatnim czasie dyskusja na temat badañ klinicznych sk³ania do przedstawienia paru uwag zwi¹zanych z tym obszarem dzia³alnoci
lekarskiej. Byæ mo¿e w³anie w onkologii, jak w ¿adnej innej specjalizacji medycznej, badania kliniczne s¹ nieodzownym warunkiem postêpu i poprawy skutecznoci leczenia. Za³o¿enia
medycyny opartej na faktach (Evidence
Based Medicine) nakazuj¹ tworzenie
nowych standardów oraz wprowadzanie leków wy³¹cznie na podstawie wiarygodnych i obiektywnych wyników,
a takie mo¿na uzyskaæ tylko w badaniach klinicznych. S³u¿¹ temu szczególnie badania fazy III, w których nowe
leki porównywane s¹ w zakresie skutecznoci i toksycznoci z obowi¹zuj¹cymi aktualnie standardami. Bardzo
czêsto leczenie takie przyczynia siê
równie¿ do poszerzenia opcji terapeutycznych dostêpnych dla pacjentów
z chorob¹ nowotworow¹. Zdarza siê
tak¿e, ¿e proponowane leczenie jest tak
naprawdê jedyn¹ mo¿liwoci¹, jak¹
mo¿na choremu przedstawiæ. Dotyczy
to szczególnie tych nowotworów,
w których standardowa terapia jest
bardzo kosztowna i nie zawsze
mo¿liwa do op³acenia przez szpital lub
NFZ.

Postęp
W ramach Oddzia³u Chemioterapii
od wielu lat prowadzone s¹ badania
kliniczne w nowotworach piersi, przewodu pokarmowego, uk³adu moczowego, a tak¿e z lekami wspomagaj¹cymi
terapie podstawowe, jak leki przeciwwymiotne, czynniki stymuluj¹ce mielopoezê. Szczególne jednak miejsce zajmuj¹ badania prowadzone u chorych
z nowotworami z³oliwymi nerek,
w tym z rakiem jasnokomórkowym
nerki. Choroba ta od niedawna sta³a siê
wyzwaniem dla onkologów z racji rejestracji nowych i skuteczniejszych leków.
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Badania rejestracyjne dwóch z tych
leków: Toriselu (temsirolimus) i Sutentu
(sunitinib) objê³y szczególnie du¿¹ grupê chorych i w konsekwencji nasz orodek w obu z nich by³ przoduj¹cym w
odniesieniu do iloci leczonych pacjentów. Przeprowadzone audyty, w tym
równie¿ FDA (Food and Drug Administration  agencja rz¹dowa w USA),
potwierdzi³y wysok¹ jakoæ wykonanej
pracy i dostarczonych w badaniach
danych. Ostatnim etapem by³o opublikowanie w 2007 roku w presti¿owym
New England Journal of Medicine
dwóch artyku³ów przedstawiaj¹cych
za³o¿enia i wyniki badañ. Na podstawie tych publikacji oba leki zosta³y
zarejestrowane w terapii pierwszej linii
u chorych ze zmianami nieoperacyjnymi lub przerzutami odleg³ymi. Wspó³udzia³ w tworzeniu nowego standardu
leczenia przerzutowego raka nerki odebralimy jako du¿e wyró¿nienie i docenienie naszego wk³adu w przeprowadzone badanie. Aktualnie prowadzone
s¹ nastêpne badania obejmuj¹ce stosowanie leków zarówno w pierwszej i
drugiej linii leczenia, a tak¿e u chorych
poddanych radykalnej nefrektomii,
czyli w terapii uzupe³niaj¹cej. Nale¿y
oczekiwaæ, ¿e przyniesie to dalszy postêp w leczeniu tej trudnej i gronej
choroby.

Standardy
Szpitale kliniczne jako placówki
uniwersyteckie, wydaj¹ siê byæ
szczególnie predysponowane do
prowadzenia badañ klinicznych.
Dodatkow¹ korzyci¹, poza naukowym
rozwojem oraz dostêpem do najnowszych terapii, jest mo¿liwoæ zapoznania siê i przyswojenia przez personel
medyczny miêdzynarodowych standardów pracy.

Piotr Tomczak
Ordynator Oddzia³u Chemioterapii

Od
środka
Spojrzenie na proces realiza−
cji badań klinicznych w na−
szym Szpitalu wymaga pew−
nego dystansu i syntetyczne−
go ujęcia wszystkich zmian,
których dokonaliśmy na
przestrzeni ostatniego roku.
Zaczynając od początku –
w grudniu zeszłego roku
rozpoczęła się u nas kontro−
la Najwyższej Izby Kontroli;
jej pokłosiem są nowe zasa−
dy funkcjonowania obsługi
badań klinicznych w naszym
Szpitalu.

N

iestety, wprowadzenie nowych
zasad, w ci¹gle niejasnej i nieuporz¹dkowanej sytuacji formalnoprawnej, dotycz¹cej badañ klinicznych, skutkuje ich sta³¹ weryfikacj¹
i dopasowywaniem do zmieniaj¹cych siê interpretacji przepisów.
G³ówne za³o¿enia realizacji badañ
klinicznych przyjête w naszym
Szpitalu:
1. wprowadzenie wzoru umowy
trójstronnej,
2. za³o¿enie zwiêkszenia wynagrodzenia dla Szpitala kosztem
zmiany proporcji podzia³u bud¿etu badania pomiêdzy badaczem a szpitalem (orodek badawczy),
3. ustalenie zasad wyceny badañ
klinicznych,
4. przyjêcie za³o¿enia, i¿ nie rozliczamy z NFZ pacjentów w badaniu klinicznym, co wi¹¿e siê z
podpisywaniem umów, w których sponsor zobowi¹zuje siê do
pokrycia ca³oci kosztów leczenia - nawet standardowej terapii.

Fot. Zofia Owecka

kliniczne

Sekcja ds. Badañ Klinicznych i Naukowych. Od lewej: Katarzyna Lena, Joanna Wieczorek-Powiertowska,
Agnieszka Markiewicz

Sprzeczności
Wytyczne uzyskiwane z ró¿nych
instytucji, które zainteresowa³y siê
funkcjonowaniem dzia³alnoci Szpitala
w zakresie badañ klinicznych, a mianowicie Urzêdu Skarbowego czy Wielkopolskiego Oddzia³u Narodowego Funduszu Zdrowia s¹ w czêci merytorycznie sprzeczne z wyk³adni¹ przepisów
prawa, do której odnosi³ siê Szpital.
Powsta³e zamieszanie wokó³ badañ
klinicznych wzbudza wiele emocji i
kontrowersji w ca³ej Polsce, ale wydaje
siê, ¿e w Wielkopolsce stanowiska poszczególnych urzêdów kontroluj¹cych
ten obszar dzia³alnoci stoj¹ w sprzecznoci z reszt¹ kraju.
Mimo wielu niecis³oci i uzyskiwaniu sprzecznych opinii odnonie regulacji prawnych funkcjonowania badañ
klinicznych, staramy siê wypracowaæ
jak najbezpieczniejszy sposób podejcia
do tak niepewnej materii, jak¹ siê one
okaza³y.

Kontrowersje
G³ówn¹ zasad¹ przyjêt¹ przez Szpital, wzbudzaj¹c¹ najwiêcej kontrowersji
odnonie podpisywania nowych umów
na badania kliniczne jest za³o¿enie, i¿
nie mo¿emy rozliczyæ z Narodowym
Funduszem Zdrowia wizyt pacjenta
w³¹czonego do badania klinicznego.
Wielkopolski Oddzia³ NFZ uzna³, i¿
wszystkie wiadczenia wymienione
w protokole badania klinicznego udzielone pacjentowi po podpisaniu przez
niego wiadomej zgody na udzia³ w
badaniu, s¹ wiadczeniami wynikaj¹cymi z przeprowadzenia badania klinicznego. Nawet jeli s¹ powodowane stanem zdrowia pacjenta i stanowi¹ rutynowe leczenie w danej jednostce chorobowej, to wed³ug WONFZ bez nich
badanie kliniczne nie mog³oby siê odbyæ, wiêc koszt wszystkich tych wiad-

czeñ powinien ponieæ sponsor badania. Mo¿emy siê nie zgadzaæ z takim
podejciem, próbowaæ odwo³ywaæ siê
od takiej interpretacji przepisów reguluj¹cych prowadzenie badañ klinicznych,
ale dopóki nie ma jasnych wytycznych,
jednolitych w ca³ym kraju, to dla bezpieczeñstwa nie mo¿emy ryzykowaæ
podpisania umowy, gdzie musielibymy standard terapii rozliczyæ z NFZ.

Skutki
Skutkuje to dla nas ograniczeniem
liczby badañ kontraktowanych w naszym
Szpitalu. Dla porównania w ubieg³ym
roku podpisalimy 47 umów na realizacjê badañ klinicznych, w tym roku do
dnia dzisiejszego mamy podpisanych 6
umów. Ogó³em do Szpitala zg³oszono
39 propozycji nowych badañ z czego,
oprócz 6 sfinalizowanych umów, 29
zosta³o ocenionych i przygotowanych
do ewentualnego podpisania kontraktu.
Nie mamy jednak pewnoci ile z nich
zostanie podpisanych ze wzglêdu na
wysokie koszty ich prowadzenia.
Ma³a iloæ podpisanych nowych
umów na prowadzenie badañ klinicznych w naszym Szpitalu i niepewnoæ
co do podpisania kolejnych wynika z:
 przestoju spowodowanego kontrol¹
NIK  do po³owy wrzenia Szpital
nie podpisywa³ ¿adnych nowych
umów na badania kliniczne;
 podejcia sponsorów badañ, którzy
powo³uj¹c siê na obowi¹zuj¹ce przepisy nie podzielaj¹ zdania, i¿ powinni finansowaæ koszt rutynowego
leczenia pacjenta, zdejmuj¹c ten
obowi¹zek z publicznego p³atnika
(NFZ). Sponsorzy nie s¹ przygotowani na poniesienie takich wydatków wiêc rezygnuj¹ z podpisywania
umów z naszym Szpitalem;
 niejasnej sytuacji w dziedzinie badañ klinicznych, która podnosi ry-

zyko ich prowadzenia i skutkuje
wymogiem bardzo dok³adnej oceny
ka¿dej nowej propozycji badania,
które mia³oby byæ realizowane w
Szpitalu, a zasoby osobowe Sekcji
ds. Badañ Klinicznych i Naukowych
s¹ niedu¿e. Poza tym firmy zg³aszaj¹ce siê do naszego Szpitala z propozycj¹ badania nie deklaruj¹ od razu
czy pokryj¹ koszt standardowego
leczenia, lecz prosz¹ o przygotowanie wyceny kosztów badania i przeanalizowanie propozycji umowy,
aby mog³y oceniæ czy s¹ w stanie
sprostaæ postawionym warunkom.
Ocena jednej umowy zajmuje kilka
dni pracy  wi¹¿e siê to z przygotowaniem wyceny kosztowej opartej
na analizie protoko³u badania, uzyskaniem zgody Zespo³u ds. Badañ
Klinicznych na realizacjê badania w
naszym Szpitalu, naniesieniem odpowiednich zmian w umowie dotycz¹cej analizowanego badania, skonsultowaniem ich ze sponsorem badania i badaczem, ewentualnymi
poprawkami i wynegocjowaniem
odpowiadaj¹cej stronom propozycji
umowy. Bardzo czêsto zdarza siê, ¿e
po wykonaniu ca³ej tej pracy sponsor wycofuje siê z chêci prowadzenia badania w naszym Szpitalu i
czas powiêcony na jego analizê jest
czasem straconym, gdy¿ nie przyniesie ¿adnych wymiernych korzyci finansowych. Czêsto koszty wyliczone przez Szpital s¹ na tyle
du¿e, ¿e badacz ma równie¿ w¹tpliwoci czy nak³ad pracy, jaki musi
w³o¿yæ w przeprowadzenie badania
jest wart proponowanej mu czêci
bud¿etu, która zosta³a po odliczeniu
kosztów Szpitala.

Wnioski
Podsumowuj¹c, chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e nie jest ³atwo poruszaæ siê
w materii badañ klinicznych. Niejasne
regulacje prawne w tej dziedzinie powoduj¹ ci¹g³¹ analizê i zastanawianie
siê czy przyjête w umowach zapisy
odpowiednio zabezpieczaj¹ interesy
Szpitala, co bywa czasoch³onne i nie
sprzyja sprawnemu kontraktowaniu
nowych badañ.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e badania
kliniczne s¹ powoli wyprowadzane
poza orodki kliniczne, gdzie nie ma
tylu obostrzeñ w ich prowadzeniu. Niestety w obecnej chwili nie mo¿emy zaproponowaæ ¿adnych korzystniejszych
warunków, ale nie poddajemy siê, trwamy przy swoich racjach i czekamy na
doprecyzowanie przepisów w tym
wzglêdzie.
Joanna Wieczorek-Powiertowska
Sekcja Badañ Klinicznych
nowiny szpitalne
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grypa

Zmagania z grypą AH1N1
Temat grypy AH1N1 (wirus grypy na fotografii poniżej) od dłuższego
czasu „cieszy” się dużą popularnością w świcie mediów. Zarówno
treść, jak i forma przekazu, nierzadko wywołuje w nas dreszczyk
grozy. Sposób w jaki przyjmujemy takie komunikaty, zależy często od
posiadanej przez nas wcześniej wiedzy na ten temat oraz od tego
czy potrafimy odróżnić cenne informacje na tle hałaśliwych sensacji.

Z

pewnoci¹ grypa to temat powa¿ny, którego nie powinny bagatelizowaæ szczególnie osoby reprezentuj¹ce
ochronê zdrowia.
Og³oszona przez WHO w czerwcu
2009 r. pandemia grypy (aktualna sytuacja epidemiczna tabela 1), poci¹gnê³a
za sob¹ wdro¿enie wielu dzia³añ profilaktycznych zarówno na wiecie, jak
i w Polsce. O podejmowanych interwencjach i zaleceniach, jestemy na
bie¿¹co informowani w komunikatach
pochodz¹cych z wiarygodnych i kompetentnych róde³, np. CDC, PZH oraz
GIS. W oparciu o wytyczne ww, Sekcja
ds. Kontroli Zaka¿eñ Szpitalnych w porozumieniu z Dyrekcj¹ Szpitala, opracowa³a i wdro¿y³a w³asne (dostêpne w intranecie w zak³adce Dzia³alnoæ Medyczna/Kontrola Zaka¿eñ Szpitalnych):
1. Plan dzia³añ podejmowanych
w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zaka¿enia wirusem
grypy AH1N1 (wiñska grypa),

2. Zasady postêpowania pracowników Biura Przyjêæ Szpitala z pacjentem z objawami grypy przyjmowanym w trybie planowym
oraz
3. Zarz¹dzenie Wewnêtrzne Dyrektora Szpitala Klinicznego w sprawie
postêpowania z personelem oraz
pacjentami u których jest stwierdzana lub podejrzewana grypa.
Zawarte w tym dokumencie informacje, dotycz¹ podstawowej wiedzy
o grypie, a tak¿e profilaktyki, diagnostyki i leczenia.
Zgodnie z poleceniem Wojewody
Wielkopolskiego od dnia 19.11.2009
opracowywane s¹ w Szpitalu dobowe
raporty sprawozdawcze, które nastêpnie przesy³ane s¹ ka¿dego dnia do Wojewódzkiego Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego w Poznaniu oraz Dzia³u
Nadzoru i Wspó³pracy ze Szpitalami
Klinicznymi.

Wed³ug stanu na dzieñ 14.12.2009
w Szpitalu nie stwierdzono zachorowania na grypê AH1N1, a jedynie na grypê
sezonow¹ typu A, potwierdzon¹ u dwóch
pacjentów. Jeden z nich wymaga³ izolacji,
któr¹ dostosowano do warunków i mo¿liwoci oddzia³u, polegaj¹c¹ m.in. na:
 stosowaniu masek, w przypadku
kiedy praca przy chorym odbywa³a
siê w odleg³oci mniejszej ni¿ 1 metr,
 ograniczeniu przemieszczania pacjenta
celem wykonania niezbêdnych procedur (je¿eli pacjent opuszcza³ pokój
polecono, aby zak³ada³ maskê),
 przestrzeganiu zasad izolacji standardowej, polegaj¹cej m.in. na czêstej dezynfekcji r¹k.
Mimo, i¿ do tej pory w Szpitalu nie
odnotowano ¿adnego przypadku grypy
AH1N1, wa¿ne jest wyczulenie ca³ego
personelu i stosowanie siê do obowi¹zuj¹cych zaleceñ profilaktycznych: bezwzglêdna higiena r¹k, zas³anianie ust
podczas kaszlu, unikanie (w granicach
rozs¹dku) wiêkszych skupisk ludzkich,
zachowanie rodków ostro¿noci podczas kontaktów z osobami przeziêbionymi lub chorymi na grypê, wietrzenie
pomieszczeñ, zapewnienie odpowiedniej iloci snu i wypoczynku oraz
wzmocnienie odpornoci organizmu
przez racjonalne od¿ywianie, uwzglêdniaj¹ce odpowiedni¹ iloæ witamin
i sk³adników od¿ywczych.
Maria Jax
Sekcja ds. Kontroli Zaka¿eñ Szpitalnych

Tab. 1.Wirus grypy AH1N1  aktualny raport wiatowy z dnia 9.12.2009;
(wybrane informacje)

Pañstwo

Meksyk

3555

1.86%

USA

66070

671

1.02%

Kanada

25828

363

1.41%

1525

67

4.39%

190000

86

0.06%

20834

285

1.37%

Ukraina

166

41

14.70%

S³owacja

171

11

1.11%

22444

270

1.20%

Niemcy
Rosja
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Wirus grypy AH1N1, ród³o CDC

Skumulowana
liczba
przypadków

Wielka Brytania

forum

Sprzyjający

czas

Forum Szpitali Klinicznych organizowane przez nasz szpital wpisało się na
stałe w jesienny pejzaż znaczących poznańskich wydarzeń. VIII Konferencja
zgromadziła 29−30 października 2009 r. dyrektorów większości polskich
szpitali klinicznych oraz osoby zainteresowane zagadnieniami badań kli−
nicznych, które stały się tematem przewodnim większości spotkań.

pierwszym dniu forum mia³y miejsce obrady Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych, którym przewodniczyli
dyrektorzy dr hab. Maciej Kowalczyk oraz dr Wojciech Bieñkiewicz. Czas w gronie kierowników szpitalnych placówek sprzyja³ konstruktywnej dyskusji na temat
ogólnopolskich, jak i lokalnych problemów oraz wa¿kich decyzji dotycz¹cych
przysz³oci funkcjonowania orodków, reprezentowanych przez przyby³ych goci.
Wieczorem sala kina Apollo wype³ni³a siê po brzegi. Ponad 400 osób wiêtowa³o dzieñ patrona lekarzy podczas Wieczoru w. £ukasza. Gociem honorowym
spotkania by³ dr Konstanty Radziwi³³, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, który
wyg³osi³ wyk³ad: Byæ lekarzem w Polsce i Europie dzi. Podczas wieczornego spotkania, zgodnie z piêcioletni¹ ju¿ tradycj¹, zosta³y przyznane wyró¿nienia Bono
Servienti osobom, których osobowoæ i aktywnoæ wybitnie zaznaczy³y siê
w szpitalnej dzia³alnoci oraz s¹ niezwykle inspiruj¹cym wzorem dla innych.
Uroczyste spotkanie uwieñczy³ wystêp Zenona Laskowika z jego Kabareciarni.
Na zakoñczenie ka¿dy z przyby³ych goci móg³ posmakowaæ wiêto³ukaszówki,
tradycyjnego napoju przygotowanego przez naszych szpitalnych farmaceutów.
Podczas drugiego dnia forum w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego kilkunastu prelegentów przedstawi³o istotne kwestie
dotycz¹ce szpitalnictwa klinicznego. Spotkanie zorganizowane wokó³ trzech
g³ównych sesji: Gor¹ce problemy szpitali klinicznych, Pytania o badania kliniczne oraz
Szpital kliniczny w systemie opieki zdrowotnej  otoczenie zewnêtrzne i problemy organizacyjne sta³o siê przyczynkiem ¿arliwych dyskusji wród zebranych, tak¿e w
kuluarowych rozmowach.
Forum Szpitali Klinicznych od omiu lat stanowi doskona³¹ przestrzeñ do
stawiania najtrudniejszych pytañ i wspólnego szukania odpowiedzi. To czas do
namys³u nad dalszym kierunkiem dzia³añ, dzielenia siê dowiadczeniami i spotkañ z ludmi nios¹cymi w sobie pasje.
Monika Dziamska

Fot. Zofia Owecka

W

Wyst¹pienie prof. Grzegorza Oszkinisa

Fotoreporta¿ na str. 12-13

Z powołania
Każdego roku podczas Wieczoru Św. Łukasza spotykamy się z osoba−
mi, które w sposób szczególny skłaniają nas do refleksji nad lekarskim
powołaniem i sensem pracy wśród chorych.

Fot. Witold Breliñski

W

Dr Konstanty Radziwi³³ w czasie wyk³adu

poprzednich latach mielimy
okazjê poznaæ o. Karola Meissnera i profesorów: Andrzeja Szczeklika,
Jerzego Woy-Wojciechowskiego, Mariana Zembalê oraz Wojciecha £¹czkowskiego.
Tym razem podczas wieczoru patrona lekarzy gocilimy prezesa Naczelnej
Rady Lekarskiej, dr Konstantego Radzi-

wi³³a, który wyg³osi³ wyk³ad: Byæ lekarzem w Polsce i Europie dzi. Wnikliwe
spojrzenie na wybrane aspekty etyki
lekarskiej oraz usytuowanie jej w kontekcie europejskich norm by³o nie tylko wytrawn¹ lekcj¹ kodeksu, ale tak¿e
wymownym wiadectwem osoby dbaj¹cej o dobro innych.
md
nowiny szpitalne
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fotoreportaż

VIII Forum Szpitali Klini

ZDJ CIA:

Zofia
Owecka
Witold
BreliÒski

cznych

29−30 października 2009

fotoreportaż

bono serviamus

Po prostu

porozmawiać

Profesor Jerzy Głuszek, Ordynator Oddziału Hipertensjologii i Angiologii został jednym z laureatów Bono Servienti
2009. Kapituła tego wyjątkowego szpitalnego odznaczenia w uzasadnieniu wyraziła uznanie dla postawy szczegól−
nego rysu lekarza praktyka, stającego przed pacjentami z wnikliwą kompetencją, życzliwością i skromnością.

P

rzy okazji tworzenia tegorocznego
kalendarza mia³am okazjê rozmowy
z Panem profesorem, pos³uchania jego
refleksji i wspomnieñ o swojej drodze
lekarskiej, o medycynie i tym co w niej
najwa¿niejsze.
Pozwalam sobie podzieliæ siê nimi
z tymi, którzy Pana profesora znaj¹
i ceni¹  pracuj¹c z nim na co dzieñ,
a tak¿e z tymi, którzy nie mieli okazji
bli¿szego zetkniêcia.

Korzyæ ze spotkania lekarza z chorym jest obopólna  lekarz mo¿e nauczyæ siê cierpliwoci, znoszenia cierpienia, mo¿e wreszcie wyobraziæ sobie,
¿e kiedy te¿ bêdzie chory.

O szpitalu dawniej
Kiedy w szpitalu by³o mniej sprzêtu lekarskiego, ale ludzie siê lepiej znali. Chorzy przebywali w szpitalu d³u¿ej
i przychodzili do niego jak do jakiego
dalszego krewnego, kogo znajomego.
Szpital uczy stosunku do chorego.

Lek. med. Halina Bogusz

O swojej mistrzyni

Na pocz¹tku myla³em o politechnice. W ostatniej klasie szko³y redniej
zmieni³em zdanie. Stwierdzi³em, ¿e
lekarz zawsze bêdzie potrzebny i mo¿e
pomóc ludziom, niezale¿nie od uk³adów politycznych.

O internie
O internie myla³em ju¿ na studiach.
Wybra³em j¹, dlatego ¿e s¹dzi³em, ¿e
jest królow¹ nauk medycznych. Podoba³o mi siê, ¿e aby dojæ do rozpoznania trzeba myleæ.
Po studiach podczas okresu urlopowego, kiedy by³em na sta¿u z chirurgii
w Bydgoszczy brakowa³o lekarzy i chirurdzy anga¿owali mnie do zabiegów
operacyjnych. Wtedy chirurgia zaczê³a
mi siê bardzo podobaæ, ale stwierdzi-

Fot. Romuald Królak

O wyborze drogi życiowej

³em, ¿e pozostanê przy moim pierwotnym wyborze i nie ¿a³ujê.
Rozgryzanie ³amig³ówek diagnostycznych jest niezmiernie ciekawe.
Interna jest królow¹ nauk!

O młodych lekarzach
Musz¹ zdobywaæ wiedzê, ¿eby profesjonalnie leczyæ. Wa¿ne jest te¿, ¿eby
potrafili podzieliæ siê czasem z pacjentem i okazaæ mu  mo¿e nie wspó³czucie  ale zainteresowanie bardziej osobiste. W tej fachowoci musi byæ serce.

Nas uczy³a pani profesor Raszeja.
Podejcie, które ona wypracowa³a 
mam nadziejê ¿e zachowujemy, staraj¹c
siê, ¿eby wzór Jej osobowoci pozosta³
na d³u¿ej w naszym Szpitalu. Ona
stworzy³a szko³ê niezwyk³ej ¿yczliwoci, zarówno dla m³odych lekarzy, których wielu wychowa³a, jak i wielkiej
serdecznoci dla chorych.
Te wzorce zachowañ przejmuj¹ m³odzi  i nawet jeli odejd¹, to w nich ju¿
one pozostan¹.

O przyszłości
Wyzwaniem wspó³czesnej interny
jest wypracowanie takiego modelu pracy zespo³owej, który pozostawia miejsce na spotkanie z chorym jako z cz³owiekiem. Tajemnica medycyny zawarta
jest miêdzy innymi w osobowoci lekarza i jej oddzia³ywaniu na chorego. ■

Laureaci
P
Fot. Witold Breliñski

o raz pi¹ty podczas Wieczoru w. £ukasza zosta³y przyznane
szpitalne wyró¿nienia Bono Servienti (S³u¿¹cemu Dobru), które
w szczególny sposób honoruj¹ osoby promuj¹ce najdoniolejsze
tradycje naszego szpitala.
Sporód kandydatów zg³oszonych przez pracowników Kapitu³a
Wyró¿nienia 26 padziernika postanowi³a przyznaæ szeæ odznaczeñ. Laureaci oprócz dyplomów otrzymali pami¹tkowy medal, na
którym widnieje charakterystyczna kopu³a budynku szpitalnego
przy ul. D³ugiej oraz ³aciñskie has³o odzwierciedlaj¹ce najwa¿niejsze
punkty misji podjêtej przez szpital: Salus Aegroti, Educatio, Scencia
(Zdrowie Chorego, Edukacja, Nauka).
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Badanie satysfakcji pacjentów

Anonimowo

W

ród zebranych 120 formularzy
ankiet, 54 pochodzi³y ze skrzynek
badania satysfakcji znajduj¹cych siê na
Oddzia³ach: Chirurgii Ogólnej i Naczyñ
D, Kardiochirurgii i Okulistyki, na
których ankiety dostêpne s¹ przez ca³y
rok, a pozosta³e rozdawane by³y pacjentom bezporednio.
W badaniu wziêli udzia³ pacjenci
w wieku od 20 do 84 lat. Najliczniejsz¹
grupê  35 osób, stanowili chorzy przebywaj¹cy na Oddziale Okulistyki, najmniej licznie (3 osoby) reprezentowany
by³ Oddzia³ Chirurgii Onkologicznej.

Fot. Monika Dziamska

W dniach od 7−22 września 2009 r. w obiektach
Szpitala przy ul. Długiej, Łąkowej i Szamarzew−
skiego, przeprowadzone zostało badanie
satysfakcji pacjentów. Badanie to jest jednym
z wymogów stawianych przez normę ISO 9001
i prowadzone jest w Szpitalu co roku, zgodnie
z obowiązującą procedurą. Narzędziem
wykorzystywanym w badaniu jest anonimowy
kwestionariusz ankiety, zawierający 15 pytań
zamkniętych, dotyczących oceny działalności
Biura Ruchu Chorych, oceny opieki lekarskiej
i pielęgniarskiej oraz innych czynników mogących
mieć wpływ na stopień zadowolenia pacjentów
ze świadczonych przez Szpital usług.
Po przeprowadzonej analizie wyników badania, sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:
1. Zdecydowana wiêkszoæ pacjentów
wysoko oceni³a sprawnoæ za³atwiania formalnoci zwi¹zanych z przyjêciem do Szpitala, podkrelaj¹c
przy tym ogromn¹ ¿yczliwoæ pracowników Biura Ruchu Chorych.
2. Równie wysoko ankietowani ocenili
¿yczliwoæ lekarzy i pielêgniarek,
szybk¹ reakcjê pielêgniarek na zg³aszane przez pacjentów problemy
oraz fakt wykonywania przez perso-

Wyró¿nienia Bono Servienti 2009 otrzymali:
 Pan W³odzimierz Czabañski
w uznaniu za podejmowane dzia³ania oraz pomoc w Hospicjum Palium i propagowanie idei opieki paliatywnej.
 Pan profesor Jerzy G³uszek  Ordynator Oddzia³u Hipertensjologii i Angiologii
w uznaniu postawy szczególnego rysu lekarza  praktyka
staj¹cego przed pacjentami z wnikliw¹ kompetencj¹, ¿yczliwoci¹ i skromnoci¹.
 Pani mgr Barbara £uczak  Pielêgniarka Oddzia³owa Chirurgii Ogólnej i Naczyñ
w uznaniu szczególnego oddania w pracy oraz troski o fizyczne i duchowe potrzeby chorych.

nel badañ lub zabiegów z poszanowaniem intymnoci chorych, co
potwierdzi³o 90,8% respondentów.
3. Pacjenci w przewa¿aj¹cej wiêkszoci, informowani s¹ o celu oraz
przebiegu proponowanych badañ
lub zabiegów (odmiennego zdania
w tej kwestii by³o 5% ankietowanych), a przekazywane przez lekarzy informacje na ten temat s¹ dla
chorych zazwyczaj w pe³ni zrozumia³e. Podpisuj¹c zgodê na wykonanie badania lub zabiegu, 90%
respondentów wiedzia³o, na czym
bêd¹ one polega³y.

4. Jakoæ posi³ków pacjenci oceniali
najczêciej dobrze (38,4%) lub bardzo dobrze (25%).
5. Ponad po³owa pacjentów (61,7%)
nie jest informowana o swoich prawach.
6. Chorzy pozytywnie oceniaj¹ pobyt
w Szpitalu i poleciliby go swojej
rodzinie lub bliskim. Opiniê tak¹
wyrazi³o 94% badanych.
Maria Samek
Biuro Pe³nomocnika
ds. Zarz¹dzania Jakoci¹

 Pani mgr Anna Mól z Zespo³em Laboratorium
Bakteriologii
w uznaniu za kompetentnie wykonywan¹ pracê z zachowaniem harmonii wród pracowników ró¿nych zawodów medycznych  w trosce o dobro pacjenta.
 Pani Barbara Pankiewicz  pracownik archiwum
w uznaniu wykonywania swojej pracy z godn¹ podziwu pieczo³owitoci¹, dok³adnoci¹ i kreatywnoci¹.
 Pani mgr Ewa Radoszewska  pracownik administracji
honoruj¹c pomoc niesion¹ innym, pracowitoæ i bezgraniczne
powiêcenie sprawom szpitala.
Monika Dziamska

nowiny szpitalne

15

ze szpitala

Cztery
jednostki

D

zia³ Administracji obecnie tworzy
38 osób. Zespó³ z³o¿ony z pracowników biurowych, placowych, portierni i szatni podzielony
jest na jednostki funkcjonuj¹ce w czterech budynkach naszego szpitala. Wszystkie szpitalne obiekty nadzorowane s¹ przez kierowników, powo³anych w celu u³atwienia rozwi¹zywania Pañstwa
problemów w danej jednostce.

Pani Beata Sypniewska
Z-ca Kierownika Dzia³u Administracji.
Zatrudniona w szpitalu od padziernika
1994 r., obecnie pracuje w obiekcie przy
ul. Szamarzewskiego. Ukoñczy³a Uniwersytet Medyczny na wydziale Zdrowie
Publiczne oraz Podyplomowe Studium
Administracji Europejskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.
Prywatnie w wolnych chwilach lubi zarówno aktywny wypoczynek, jak i spokojny relaks przy muzyce i ksi¹¿ce.
Pan Józef Zieleziñski
od 1989 r. zwi¹zany z naszym szpitalem.
Po przejciu na emeryturê podj¹³ siê nowego wyzwania jako Z-ca Kierownika
Dzia³u Administracji przy ul. £¹kowej.
Jest pracownikiem kreatywnym, dziêki
pozyskanym sponsorom na placu manewrowym w obiekcie szpitalnym przy
ulicy £¹kowej zosta³a po³o¿ona kostka
brukowa, a w Hospicjum Palium za³o¿ony monitoring i rogatka wjazdowa.
Pan Józef Zieleziñski jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej,
w której pe³ni funkcjê wiceprezesa drug¹
kadencjê. Zami³owaniem po pracy jest
jazda na rowerze z synami po okolicach
Poznania. Wiele satysfakcji przynosi mu
równie¿ jazda na nartach, której nauczy³
siê niedawno.
Pan Mariusz Rzepecki
jest nowym pracownikiem Szpitala. Od
sierpnia br. pe³ni funkcjê Kierownika
Administracji i Organizacji wiadczeñ
Medycznych w obiekcie na os. Rusa.
Ukoñczy³ Uniwersytet Adama Mickiewicza na wydziale Fizyki. Nie poprzestaj¹c
na podnoszeniu swoich kwalifikacji
ukoñczy³ równie¿ studium podyplomowe w Wy¿szej Szkole Bankowoci  Marketing i Reklama oraz na Uniwersytecie
Ekonomicznym  Logistyka i Zarz¹dzanie £añcuchem Dostaw.
Po pracy lubi spêdzaæ czas przy ksi¹¿ce
oraz trenowaæ sporty walki, chocia¿ pasj¹
nadal pozosta³a fizyka.
Arkadiusz Stasiak
Kierownik Dzia³u Administracji
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Do zadañ Dzia³u Administracji
w szczególnoci nale¿¹:
 dopilnowanie porz¹dku na terenie
obiektów,
 nadzór nad gospodark¹ odpadami,
 zabezpieczenie mienia i osób,
 zabezpieczenie transportu sanitarnego, ciê¿arowego oraz osobowego.

Na stanowisku
Jest czas pracy i czas odpoczynku i właśnie na odpo−
czynek zdecydowała się pielęgniarka oddziałowa
Wiesława Bienias pisząc podanie do Dyrektora Szpitala
o rozwiązanie umowy o pracę, w związku z planowa−
nym przejściem na emeryturę.

P

ielêgniarka Oddzia³owa Wies³awa Bienias ca³e ¿ycie
zawodowe zwi¹za³a z naszym Szpitalem, a cilej z kardiologi¹. Pracê na stanowisku pielêgniarki podjê³a 15 lipca
1966 r. na oddziale wewnêtrznym, a 1 wrzenia 1974 r.
objê³a stanowisko Pielêgniarki Oddzia³owej na oddziale
G, gdzie pracuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
Jest wiadkiem i uczestnikiem zmian nios¹cych nowe wyzwania, jakie dokonuj¹ siê w leczeniu i sprawowaniu opieki
pielêgniarskiej, w zwi¹zku z postêpem nauki i techniki.
Wies³awa Bienias to wyrozumia³y i m¹dry nauczyciel
zawodu wielu pokoleñ pielêgniarek. Zawsze na stanowisku pracy, ¿yczliwa i kompetentna.
Pielêgniarce Oddzia³owej Wies³awie Bienias dziêkujê
za lata pracy i ¿yczê dobrego, zas³u¿onego wypoczynku.
Po przeprowadzonym postêpowaniu konkursowym,
pracê na stanowisku Pielêgniarki Oddzia³owej na oddziale G od 1 lutego 2010 r. podejmie piel. Gra¿yna Gertig.
Pielêgniarka Gra¿yna Gertig pracê rozpoczê³a 1 wrzenia 1986 r. na oddziale G, po urlopie wychowawczym
pracowa³a na Oddziale Hematologii, za od 21 grudnia
2007 r. objê³a stanowisko Pielêgniarki Koordynuj¹cej
Zespo³u Poradni Specjalistycznych w obiekcie szpitalnym
przy ul. £¹kowej.
Obejmuj¹cej stanowisko Pielêgniarce Oddzia³owej
Gra¿ynie Gertig ¿yczê satysfakcji z wykonywanej pracy
i realizacji zamierzonych celów.
Dorota Liczbañska
Naczelna Pielêgniarka Szpitala

Fot. Zofia Owecka

Dział Administracji

z historii szpitala

Wojenna

księga

W szpitalnym archiwum pod numerem 3158 znaleźć
można Księgę chorych obejmującą czas od 1 stycznia
1935 roku do 1 września roku 1947

chorych
awarte s¹ w niej zapisy imion
i nazwisk osób przyjmowanych do
szpitala z dat¹ przyjêcia i zwolnienia,
wiekiem, rozpoznaniem oraz dat¹
i typem ewentualnie przeprowadzonej
operacji. Wszystko starannie kaligrafowane t¹ sam¹ rêk¹, z zapisami ³aciñskimi rozpoznañ i operacji.
Przegl¹daj¹c wspominan¹ ksiêgê
warto zastanowiæ siê, co mo¿na wyczytaæ z niej w kontekcie czasu drugiej
wojny wiatowej. We wrzeniu 1939
roku zapisy kontynuowane s¹ jakby bez
przeszkód. Pewien niepokój mo¿e
budziæ jedynie to, ¿e pojawiaj¹ siê
pewne braki: nie przy ka¿dym nazwisku pojawia siê rozpoznanie. Nadal
wycinane by³y wyrostki robaczkowe,
dokonywanie by³y resekcje ¿o³¹dka,
operacje przepuklin, naciêcia ropni.
Jednak ju¿ w dniu 1 wrzenia na 56
przyjêæ 28 spowodowanych by³o odniesionymi ranami. Wczeniej rednio ka¿dego dnia do szpitala przyjmowano od
jednej do dziesiêciu osób. Oprócz rodzajów ran wpisy mówi¹ wprost
o miertelnym okaleczeniu bomb¹ czy
up³ywie krwi wskutek obra¿eñ. W dniu
2 wrzenia na 9 przyjêtych osób tylko
dwie nie mia³y ran. Sk¹d przywo¿ono
w tych dniach pacjentów do naszego
szpitala? By³y to najprawdopodobniej
ofiary bombardowañ. W pierwszych
dwóch tygodniach wrzenia odby³o siê
ponadto piêæ porodów.
Pierwsze wojska niemieckie wkroczy³y do Poznania w dniu 10 wrzenia,
do 14 wrzenia miasto zosta³o w ca³oci
opanowane. W tym czasie przyjmowani
byli ju¿ tylko pojedynczy pacjenci, tak
jakby szpital by³ w tym czasie przepe³niony. Pojawiaj¹ siê te¿ pewne niekonsekwencje w chronologii zapisów.
W drugiej czêci wrzenia sytuacja jakby siê stabilizuje, przyjmowani zaczy-

Fot. Szczepan Cofta

Z

naj¹ byæ rutynowi pacjenci, choæ nadal
racj¹ przyjêæ du¿ej czêci sporód nich
s¹ rany.
Od 9 padziernika napisy s¹ dokonywane inn¹ rêk¹, przyjmowanych jest
niewielu pacjentów: w ci¹gu ca³ego
miesi¹ca tylko trzydziestu dziewiêciu.
Zapisy od listopada do koñca grudnia
nie zawieraj¹ ju¿ ¿adnych informacji
oprócz imion, nazwisk i wieku pacjentów. Wród grudniowych zapisów
wiêkszoæ nazwisk ma brzmienie niemieckie, a nawet przy polskich nazwiskach pojawia siê niemiecki zapis
imion. Przyjêto w tym miesi¹cu tylko
63 osoby. Szpital objêty zosta³ zarz¹dem
niemieckim.
Nastêpne zapisy ksiêgi to dopiero
rok 1945: starannych wpisów dokonuje
ta sama osoba, która czyni³a to w czasie
przedwojennym. Zaczynaj¹ siê 8 lutego,
choæ trzy wpisy wiadcz¹ o pacjentach,
którzy przybyli do szpitala wczeniej.
W tym dniu wyzwalane by³o Stare
Miasto oraz wschodnia czêæ Poznania.
¯o³nierze radzieccy zdobyli zamek,
w którym uprzednio mieci³ siê szpital
dla ¿o³nierzy niemieckich. Bazar zosta³
zdobyty dzieñ wczeniej. Szpital nasz
wznowi³ wiêc dzia³alnoæ ju¿ w dniu

wyzwolenia po³udniowej czêci Starego
Miasta.
Do dnia ca³kowitego wyzwolenia
Poznania  23 lutego  znajdujemy
informacjê o przyjêciu 36 chorych. Zapisy nie s¹ kompletne, jednak¿e u 20
sporód nich s¹ wpisy o ranach postrza³owych ró¿nych okolic cia³a. Ponadto
przyjêto dwa porody, jedna osoba mia³a
zapalenie p³uc, jedna dusznoæ z powodu astmy oskrzelowej, jedna wrzód
¿o³¹dka.
Najwiêcej pacjentów przyby³o z
powodu ran w dniu 9 lutego (10 osób,
z tego 3 zmar³y). Z zapisów kronikarskich czasu wojny wynika, ¿e w tym
dniu toczy³y siê walki przy zbiegu ulic
M³yñskiej i Solnej.
Nastêpnie miêdzy 15 a 20 lutego
przyjmowano tylko pacjentów wojennych (na 10 przyjêtych - 4 pacjentów
zmar³o). W tych dniach toczy³y siê
krwawe walki o Cytadelê. Ksiêga zawiadcza, ¿e pojedynczy pacjenci
z ranami wojennymi docierali do szpitala do 14 marca. Szpital w tym czasie
zaczyna³ kontynuowaæ swoj¹ rutynow¹
dzia³alnoæ.
Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala
nowiny szpitalne
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chirurgia

Rewolucyjna

Fot. Andrzej Olszañski

Z prof. dr hab. med. Sylwią
Grodecką−Gazdecką,
Ordynatorem Oddziału
Chirurgii Onkologicznej o Sesji
Naukowo−Szkoleniowej “Kroki
milowe w raku piersi w ostat−
nich 10 latach” rozmawia Zofia
Owecka.

dekada
Prof. Sylwia Grodecka-Gazdecka, dr Janina Przybora  nestor poznañskiej onkologii, prof. Andrzej
Ku³akowski, prof. Arkadiusz Jeziorski

Jak ocenia Pani Profesor tegoroczn¹ jubileuszow¹ Sesjê na tle poprzednich?
Ide¹ corocznych spotkañ by³o zapraszanie znakomitoci z ró¿nych orodków onkologicznych w Polsce, a jednoczenie zaprezentowanie naszego orodka. Staralimy siê ka¿dego roku pokazaæ, co nowoczesnego i aktualnego
dzieje siê w rodowisku poznañskich
onkologów: w Klinice Onkologii, jak
równie¿ u kolegów z Wielkopolskiego
Centrum Onkologii i Orodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów.
Dziesi¹ta konferencja mia³a stanowiæ
swego rodzaju podsumowanie ostatnich
lat. Tym razem g³os oddalimy w ca³oci zaproszonym gociom. Jako przejaw
szacunku dla organizatorów odebralimy fakt przyjêcia zaproszenia przez
najbardziej znane postacie polskiej onkologii, w tym: prof. Andrzeja Ku³akowskiego  twórcê polskiej chirurgii
onkologicznej, specjalnoci wyodrêbnionej z chirurgii ogólnej. Zas³ug¹ profesora jest równie¿ rozwój rehabilitacji
kobiet po mastektomii oraz zainicjowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do stworzenia tzw. onkologii geriatrycznej.
W tym roku poprosi³am wyk³adowców, by ka¿dy zasygnalizowa³, co w
tych ostatnich 10 latach mo¿na uznaæ za
rewolucyjne.
Czy zaproszonym gociom uda³o siê podsumowaæ ostatni¹ dekadê?
Praktycznie ka¿dy z wyk³adowców
mówi³ o nowociach w swojej ga³êzi.
Onkologia jest dziedzin¹, w której postêp
terapeutyczny w ostatnim czasie jest
niezwykle czytelny i odbywa siê ju¿ nie
krokami, a olbrzymimi skokami. Istotnym elementem jest znalezienie subtelnej równowagi pomiêdzy wdra¿aniem
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najnowszych osi¹gniêæ diagnostycznych
i terapeutycznych a dba³oci¹ o jakoæ
¿ycia leczonych z powodu choroby
nowotworowej. Miêdzy innymi zwrócono uwagê na pewne odrêbnoci w leczeniu nowotworów u osób starszych,
gdzie czêsto pojawia siê koniecznoæ
wywa¿enia pomiêdzy optymalnym
leczeniem nowotworu, a chorobami
wspó³istniej¹cymi. Z tej w³anie przyczyny zosta³a powo³ana sekcja GONG
(Geriatric Oncology Group) przy Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej, podejmuj¹ca problematykê
onkogeriatryczn¹. Jestem odpowiedzialna za rozpowszechnienie tej inicjatywy
 obecnie studenci z ko³a naukowego
przeprowadzaj¹ ankietê (której wspó³autorem jest prof. Andrzej Ku³akowski)
wród starszych pacjentek, maj¹c¹ na
celu pe³niejsz¹ ocenê ich stanu zdrowia.
Planujemy wykorzystaæ wyniki ankiet
do podejmowania decyzji o optymalnym sposobie terapii.
Jakie sukcesy odnotowano w ostatnim czasie w dziedzinie profilaktyki nowotworów?
Osi¹gniêciem ostatnich kilku lat jest
screening  czyli populacyjny program
profilaktyczny. Na uwagê zas³uguje te¿
wzrastaj¹ca dostêpnoæ badañ genetycznych. Na terenie Wielkopolski funkcjonuje coraz lepiej rozwiniêta sieæ poradni genetycznych. Obserwuje siê równie¿
wiêksze zrozumienie i zainteresowanie
ze strony samych pacjentek. Poradnie
genetyczne maj¹ podpisane porozumienia z NFZ, dziêki czemu u osób spe³niaj¹cych warunki wynikaj¹ce z oceny
stopnia ryzyka, mo¿na wykonaæ bezp³atnie oznaczenia mutacji genetycznej.
Obecnie, za tymi badaniami idzie konkretna propozycja profilaktyczna  pa-

cjentki mog¹ dowiedzieæ siê czy nale¿¹
do grupy wysokiego ryzyka i jakie
mog¹ mieæ dalsze badania kontrolne.
Oczywicie stwierdzona mutacja nie
przes¹dza o zachorowaniu. Wiedza
o posiadanej mutacji genetycznej u³atwia decyzjê o podjêciu dzia³añ profilaktycznych  np. usuniêcie jajników
u kobiety 40-letniej, która ju¿ urodzi³a
dzieci i wiêcej ich nie planuje, mo¿e
o 50% zredukowaæ ryzyko zachorowania na raka piersi. Wiele kobiet zupe³nie
spokojnie tê propozycjê akceptuje. Profilaktyczna mastektomia jest propozycj¹
dramatyczn¹, choæ istnieje grupa kobiet,
która po zachorowaniu na raka jednej
piersi, jest w stanie zaakceptowaæ propozycjê usuniêcia drugiej.
Terapia raka piersi wi¹¿e siê czêsto ze znacznym okaleczeniem  jakie s¹ wspó³czesne
pogl¹dy na temat operacji oszczêdzaj¹cej?
Leczenie oszczêdzaj¹ce by³o metod¹
zarezerwowan¹ dla chorych na wczesne
postacie nowotworu, pod warunkiem
zachowania odpowiednich wymogów
kwalifikacyjnych, czyli niedu¿ego guza
oraz braku podejrzeñ o przerzuty do
wêz³ów ch³onnych pachowych. W ostatnich 10 latach w niektórych orodkach
w Polsce nawet 60% wszystkich chorych
jest operowanych w sposób oszczêdzaj¹cy. Amputacja jest spychana na drugi
tor. Wyniki metody oszczêdzaj¹cej w
takim stadium zaawansowania choroby
s¹ porównywalne ze skutecznoci¹ amputacji piersi. Równowa¿noæ obu metod
udowodni³y badania kliniczne. A kalectwo w przypadku zabiegu oszczêdzaj¹cego jest zdecydowanie mniejsze. W ostatnich latach leczenie z zachowaniem
gruczo³u piersiowego mo¿e byæ przeprowadzone tak¿e u niektórych chorych,

onkologiczna
u których indukcyjne leczenie cytostatykami spowodowa³o takie ograniczenie
zasiêgu choroby, ¿e leczenie oszczêdzaj¹ce jest mo¿liwe i bezpieczne.

Mamy obowi¹zek informowania kobiet po mastektomii o zabiegach rekonstrukcji  czêæ kobiet interesuje siê tym
zagadnieniem i korzysta z tej mo¿liwoci. Nie jestemy wielkimi entuzjastami
rekonstrukcji natychmiastowej. Jako
onkolodzy wolimy sygnalizowaæ pacjentkom, ¿e nale¿y odczekaæ z rekonstrukcj¹ do zakoñczenia leczenia przeciwnowotworowego. U niektórych kobiet jest to pó³ roku. Lekarze rekonstruuj¹cy  wykonuj¹cy operacje plastyczne
 stawiaj¹ barierê na poziomie pó³tora
roku po zakoñczonej radioterapii, co ma
swoje uzasadnienie  miêsieñ piersiowy
ulega w pewnym stopniu zw³óknieniu,
co wp³ywa na jego elastycznoæ, a w
konsekwencji na efekt koñcowy.

ci pomóc w doborze leków jeszcze przed
operacj¹, czyli do terapii indukcyjnej
Warto pamiêtaæ te¿, ¿e pojawiaj¹ siê nowe
leki, na przyk³ad parê lat temu nie znalimy pojêcia leków celowanych (choæ
tak naprawdê przyk³adem terapii celowanej jest hormonoterapia znana od
koñca XIX wieku). Obecnie nacisk po³o¿ony jest na leczenie skojarzone, czyli stosowanie ró¿nych dostêpnych metod na
miarê potrzeb, przy jednoczesnym indywidualnym podejciu do ka¿dego przypadku. Leczenie skojarzone wymaga
dobrego porozumienia pomiêdzy specjalistami, za indywidualizacja leczenia 
polega na doborze schematu terapii do
konkretnego pacjenta. Indywidualne podejcie umo¿liwia nam znajomoæ coraz
wiêkszej liczby czynników, charakteryzuj¹cych chorobê konkretnego pacjenta.
Dlatego terapia nie musi byæ, a wrêcz
nie jest w tej chwili identyczna dla
wszystkich osób. W ten sposób, pacjentka sta³a siê aktywnym uczestnikiem
procesu terapeutycznego i decyzyjnego.

Czy pojawi³y siê  w minionej dekadzie 
nowe trendy w terapii farmakologicznej
raka piersi?

Czy w kierowanej przez Pani¹ Profesor
Klinice to indywidualne podejcie do ka¿dej
pacjentki uda³o siê zrealizowaæ?

Coraz wiêksza jest wiedza o przydatnoci leczenia antyestrogenowego, hormonalnego. Metoda ta znajduje zastosowanie w przypadku obecnoci receptorów dla estrogenów w tkance guza.
W okrelonych grupach chorych, terapia
hormonalna mo¿e mieæ porównywaln¹
skutecznoæ do chemioterapii, przy
du¿o mniejszych dzia³aniach niepo¿¹danych. Taka wiedza mo¿e w przysz³o-

Osi¹gniêciem ostatniego czasu jest
istnienie na terenie Kliniki tzw. Interdyscyplinarnego Zespo³u ds. Raka Piersi.
Specjalici chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii i patomorfologii spotykaj¹ siê we czwartki o godz.
12.00 i ustalaj¹ optymalny plan leczenia
dla ka¿dej pacjentki. Pacjentce przedstawia siê okrelon¹ propozycjê leczenia.
Jest to krok w kierunku powstawania

Kiedy pacjentki mog¹ poddaæ siê zabiegom
rekonstrukcyjnym?

Sesja naukowo−szkoleniowa

Milowe

Fot. Andrzej Olszañski

T

Prof. Andrzej Ku³akowski podczas wyk³adu

kroki

ego roku, ju¿ po raz dziesi¹ty, padziernikowy Poznañ goci³ znakomitych specjalistów w dziedzinie onkologii
z ca³ego kraju. Jubileuszow¹ Sesjê NaukowoSzkoleniow¹ z cyklu Padziernik miesi¹c
profilaktyki raka piersi organizatorzy zatytu³owali tym razem Kroki milowe w raku
piersi w ostatnich 10 latach. Podczas konferencji zaprezentowane zosta³y najnowsze
osi¹gniêcia w dziedzinie diagnostyki i terapii raka piersi. W czêci pierwszej, przedstawione zosta³y zasady nowoczesnej diagnostyki histopatologicznej i molekularnej
choroby nowotworowej, omówiono równie¿ znaczenie angiogenezy w patogenezie
raka. Drug¹ czêæ powiêcono leczeniu
loko-regionalnemu. Wyk³adowcy przedstawili najnowoczeniejsze mo¿liwoci rekon-

orodków leczenia raka piersi (Breast
Units), których tworzenie, w celu poprawy jakoci leczenia, jest rekomendowane dla ca³ej Europy.
Czy mo¿na zatem mówiæ o poprawie jakoci
¿ycia kobiet leczonych z powodu raka piersi?
Jakoæ ¿ycia pacjentek poprawi³a siê
 jest wiêcej zabiegów oszczêdzaj¹cych,
mniej kalectwa, wiêkszy komfort. Dziêki mammografii wzros³a wykrywalnoæ
tzw. ma³ych raków, co zwiêksza szanse
uzyskania lepszego wyniku leczenia,
przy jednoczenie mniej agresywnym
leczeniu. Nast¹pi³ rozwój psychologicznej pomocy pacjentce: wsparcie psychologiczne jest coraz powszechniejsze i na
coraz wy¿szym poziomie. Widoczna jest
wyrana intensyfikacja wszechstronnych
dzia³añ rehabilitacyjnych.
Która z form terapii sta³a siê bardziej powszechna  wysz³a na prowadzenie?
Bezdyskusyjnym liderem leczenia
raka piersi jest postêpowanie chirurgiczne, skojarzone z nowoczesnymi technikami radioterapii i rodzajami leczenia systemowego. W tym ostatnim jeszcze wiêkszego znaczenia nabiera leczenie hormonalne. U pacjentek z obecnymi receptorami dla estrogenów ta forma terapii
jest bardzo rekomendowana (zalecenia
z St. Gallen 2009). Nowoci¹ jest od kilku lat leczenie celowane, ukierunkowane
np. przeciwko okrelonym receptorom
czynników wzrostu (terapia anty-HER2)
albo bêd¹ce inhibitorem angiogenezy.
Takie leki s¹ ju¿ wykorzystywane w leczeniu. Inne s¹ dopiero w fazie badañ
■
klinicznych.
strukcyjne przy wykorzystaniu macierzystych komórek t³uszczowych, podkrelono
zwiêkszaj¹c¹ siê u¿ytecznoæ wykorzystania
biopsji wêz³a wartownika, a tak¿e uporz¹dkowano dotychczasow¹ wiedzê na temat
radioterapii raka piersi, równie¿ ródoperacyjnej. Podczas sesji trzeciej by³a mowa
o leczeniu systemowym, czyli leczeniu cytostatykami, hormonoterapii oraz o zastosowaniu nowej grupy leków celowanych, do
których nale¿¹ miêdzy innymi przeciwcia³a
monoklonalne.
Padziernikowa konferencja zajmuje ju¿
swoje sta³e miejsce w kalendarzu poznañskich spotkañ naukowych; w obradach
ka¿dego roku uczestniczy oko³o 400 osób.
Wród uczestników konferencji obecni s¹
corocznie zarówno onkolodzy, jak te¿ ginekolodzy, lekarze rodzinni oraz radiolodzy
z ca³ej Polski. W tym roku licznie reprezentowany by³ Zarz¹d Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Onkologicznej, którego cz³onkiem
jest prof. Sylwia Grodecka-Gazdecka.
Zofia Owecka
Sekcja Organizacji
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świadczenia
Finansowanie

Kontrakty z NFZ w roku 2010

Problemowa
propozycja
Ponieważ od dnia 1 stycznia 2009 realizujemy zawartą trzyletnią umowę
z Narodowym Funduszem Zdrowia, to zgodnie z obowiązującymi zapisa−
mi do dnia 30 listopada NFZ był zobowiązany ustalić wartość kontraktu na
rok przyszły.

P

ropozycja finansowa przedstawiona
przez NFZ zak³ada finansowanie
naszej g³ównej umowy w zakresie leczenia szpitalnego na poziomie ni¿szym ni¿ w roku bie¿¹cym o ok. 1%.
Wartoæ wiadczeñ udzielonych ponad
limit umowy w roku bie¿¹cym to kwota
ponad 17 mln z³otych, co stanowi 11% wartoci wszystkich zwartych z NFZ umów.

Zagrożenie
Du¿y problem, który czeka nas w nowym roku, to na pewno niedostateczne

Klub filmowy

Z przerwą
Pierwszy seans w ramach szpitalnego klubu filmowego zosta³ wywietlony 28 listopada w kinie
Malta. Francuska komedia Jeszcze dalej ni¿ pó³noc w re¿yserii

finansowanie wiadczeñ onkologicznych, oczywicie g³ównie leków onkologicznych. Maj¹c na wzglêdzie tegoroczn¹ wartoæ wniosków na chemioterapiê niestandardow¹ (ponad 4 mln z³),
która obejmuje g³ównie najdro¿sze leki
oraz ogóln¹ wartoæ ponadlimitów
w zakresie umowy na chemioterapiê
(ponad 7 mln z³), utrzymanie poziomu
finansowania z roku 2009 w przysz³ym
roku niesie za sob¹ powa¿ne zagro¿enie
zwi¹zane z mo¿liwoci¹ finansowania
przez Szpital leków onkologicznych.

W 2010 roku umowy z NFZ bêd¹
realizowane na podstawie Rozporz¹dzeñ Ministra Zdrowia w sprawie
wiadczeñ gwarantowanych tzw.
koszykowych.
W zwi¹zku z tym mo¿emy siê
spodziewaæ, ¿e problem bêdzie g³ównie dotyczy³ finansowania nowych
drogich terapii w ramach tzw. hospitalizacji za zgod¹ p³atnika, gdy¿ NFZ
bêdzie finansowa³ jedynie wiadczenia, które przewiduj¹ Rozporz¹dzenia
w sprawie wiadczeñ gwarantowanych.
Faktem jest, ¿e zakres wiadczeñ
w Rozporz¹dzeniach jest niezwykle
szeroki i opiera siê on na kwalifikacji
chorób i problemów zdrowotnych ICD
10 oraz klasyfikacji procedur medycznych ICD 9.
Wiele w¹tpliwych kwestii, dotycz¹cych zakresu finansowania wiadczeñ,
bêdzie zatem zale¿a³o od interpretacji
zapisów obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.

Krystyna Pi¹tkowska
Kierownik Dzia³u Organizacji
i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych

Danyego Boona z nieoczekiwan¹
przerw¹ na klejenie zerwanej tamy zosta³a wzbogacona o kilka
opowieci Dyrektora Szczepana
Cofty o ródce.
Wype³nione po brzegi kino jest
zachêt¹ do kontynuacji filmowych
spotkañ. Zapraszamy wszystkich
pracowników na kolejne kinowe
spotkania, o których bêdziemy
informowaæ na bie¿¹co.
Redakcja

Zamówienia
W dniu 25 listopada 2009 r. odbyło się
szkolenie pracowników szpitala na temat
stosowania ustawy z 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Fot. Gra¿yna Kowalska
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warsztaty

Warsztaty z kompresjoterapii
dz¹ o praktycznym zastosowaniu zagadnieñ przedstawionych na wyk³adach. Mielimy sposobnoæ uczestniczenia w badaniach Dopplerowskich oraz
przeæwiczenia zabiegów kompresjoterapii.
Niezwykle nowatorskim posuniêciem by³ dla mnie fakt, ¿e zaproszeni
pacjenci zostali wybrani z grupy chorych najmniej zadowolonych z efektów
leczenia. Pozwoli³o to w pe³ni oceniæ
skalê problemów pacjentów cierpi¹cych
na objawy niewydolnoci ¿ylnej i ograniczeñ, jakie niesie za sob¹ ta jednostka
chorobowa.
Na zakoñczenie czêci praktycznej
bior¹cym udzia³ w zajêciach rozdane
zosta³y certyfikaty uczestnictwa
w warsztatach wraz z drobnymi upominkami ksi¹¿kowymi.
Dziêki operatywnoci kierownika
warsztatów dr Krzysztofa Wachala moglimy uczestniczyæ te¿ w obiedzie,
podczas którego ju¿ w lunej atmosferze by³o nam dane przedyskutowaæ
zagadnienia prezentowane podczas
warsztatów.
Uwa¿am, ¿e zarówno forma warsztatów jak i ich zorganizowanie s¹ wynikiem olbrzymiego dowiadczenia oraz
wiedzy i umiejêtnoci klinicznych i dydaktycznych lekarzy pracuj¹cych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyñ naszego Szpitala, a dzielenie siê nimi z innymi pracownikami jest godne pochwa³y
i uznania.
Jako uczestnik dziêkujê za zdobyt¹
dotychczas wiedzê. Bêdê niezmiernie
zadowolony z kolejnych takich dowiadczeñ.

W dniu 28.11.2009 odbyły
się w naszym Szpitalu
warsztaty szkoleniowe
z zakresu kompresjoterapii
i diagnostyki zaburzeń
żylnych pod kierownictwem
dr Krzysztofa Wachala.

P

atronat honorowy nad warsztatami
obj¹³ prof. dr hab. Wac³aw Majewski. W warsztatach licznie wziêli udzia³
lekarze i pielêgniarki z Poznania i okolic oraz gocie ze Szczecina i Warszawy.
Pierwsz¹ czêæ warsztatów wype³ni³y interesuj¹ce wyst¹pienia. Jako pierwszy zabra³ g³os dr Krzysztof Wachal
w niezwykle zajmuj¹cej prezentacji
po³¹czonej z wyk³adem. Przybli¿y³ on
uczestnikom warsztatów zagadnienia
zwi¹zane z fizjopatologi¹ zaburzeñ
¿ylnych, skal¹ ocen, leczeniem i zastosowaniem kompresjoterapii.
Drugi wyk³ad po³¹czony z prezentacj¹, wyg³oszony przez prof. Marcina
Gabriela, obejmowa³ zagadnienia zwi¹zane z fizjopatologi¹ obrzêku limfatycznego oraz ze sposobami radzenia sobie
z t¹ dolegliwoci¹. Podczas prelekcji
moglimy zapoznaæ siê z elementami
masa¿u limfatycznego, jego regu³ami
i sposobem wykonania oraz jak w przypadku pierwszego wyk³adu z zasadami
kompresjoterapii stosowanej przy ww.
dolegliwoci. Wyk³ad prof. Gabriela
zosta³ nagrodzony gromkimi brawami.
Drug¹ czêæ warsztatów spêdzilimy na zajêciach praktycznych w Poradni Chirurgii Ogólnej i Naczyñ.
Wyk³adowcy podzielili siê z nami wie-

Grzegorz Jaworski
Kierownik Centralnej Sterylizatorni
Fot. Archiwum

B

y³ to kolejny kurs zorganizowany
na terenie Szpitala. Celem szkolenia by³o przybli¿enie przepisów Prawa zamówieñ publicznych, do stosowania których, zobowi¹zani s¹ pracownicy uczestnicz¹cy w procedurach
o udzielenie zamówienia. Rozpoczyna
siê nowy rok bud¿etowy, mamy nowe
plany i bêd¹ nowe zakupy, które po-

winny byæ realizowane zgodnie
z przepisami wymienionej powy¿ej
ustawy oraz funkcjonuj¹cymi w Szpitalu regulaminami wewnêtrznymi
w zakresie zamówieñ publicznych.
Omówione zosta³y w szczególnoci zagadnienia dotycz¹ce: zawierania
umów, udzielania zamówieñ o wartoci do 14 000 euro, opisu przedmiotu

zamówienia i obowi¹zków cz³onków
komisji przetargowej.
Szkolenie prowadzi³a Pani Kinga
£awniczak, Radca Prawny Kancelarii
Prawnej MEDIATOR.
Gra¿yna Kowalska
Kierownik Dzia³u
Zamówieñ Publicznych
nowiny szpitalne

21

reklama

L

eki biotechnologiczne to stosunkowo m³oda kategoria leków, poniewa¿ pierwsza biotechnologiczna insulina zosta³a wprowadzona do lecznictwa
nieco ponad æwieræ wieku temu. Leki te
nie stanowi¹ odrêbnej grupy z punktu
widzenia farmakologicznego, poniewa¿
mog¹ oddzia³ywaæ na ró¿ne narz¹dy
organizmu wed³ug ró¿nych mechanizmów. Powodem dla którego mo¿emy
jednak traktowaæ je ³¹cznie jest wielce
specyficzna metoda ich wytwarzania
polegaj¹ca na wykorzystaniu metod
in¿ynierii genetycznej, gdzie funkcjê
reaktora produkcyjnego pe³ni¹ genetycznie zmodyfikowane komórki. Modyfikacja ta polega na wprowadzeniu
ludzkiego genu koduj¹cego bia³ko, które reguluje funkcje naszego organizmu,
do komórek bakterii, grzybów, rolin
czy ssaków. W efekcie komórki te zaczynaj¹ produkowaæ owe bia³ko, które
nastêpnie wykorzystujemy jako lek.
Mog¹ to byæ hormony, przeciwcia³a,
a tak¿e szczepionki czy rodki diagnostyczne. Warto powiêciæ trochê miejsca
na omówieniu tego procesu, bowiem
wyjania to praktyczn¹ niemo¿liwoæ
skopiowania produktu oryginalnego.
Na etapie klonowania i ekspresji
wycinamy po¿¹dany gen z ludzkiego
genomu. Stosujemy w tym celu specyficzne enzymy (tzw. endonukleazy restrykcyjne), które s¹ w stanie rozpoznaæ
sekwencje nukleotydów tworz¹ce ludzkie DNA, a zatem s¹ w stanie wyci¹æ
dok³adnie ten fragment, który koduje
bia³ko, które mamy zamiar wytwarzaæ.
Teraz nale¿y wprowadziæ tak uzyskany
gen do komórki produkcyjnej  czêsto stosuje siê komórki bakterii Escherichia coli. Do tego celu stosujemy tzw.
wektory, czyli noniki, które s¹ w stanie
przenieæ gen ludzki do wnêtrza komórki produkcyjnej. Czêsto funkcjê
takiego wektora pe³ni plazmid bakteryjny bêd¹cy kolist¹, dwuniciow¹ struktur¹ zbudowan¹ z bakteryjnego DNA.
Plazmidy s¹ wykorzystywane przez
bakterie do wymiany pomiêdzy sob¹
materia³u genetycznego, a zatem wykazuj¹ one naturaln¹ umiejêtnoæ wnikania do innej komórki i przekazywania
genów z jednej komórki do drugiej.
Aby przekazaæ ludzki gen nale¿y
rozci¹æ plazmid stosuj¹c odpowiednie
restrykcyjne endonukleazy, a nastêpnie
w³¹czyæ gen ludzki wykorzystuj¹c enzymy zwane ligazami. Tak spreparowany plazmid wnika nastêpnie do komórki produkcyjnej, a zawarty w nim
ludzki gen powoduje, i¿ zmodyfikowana genetycznie komórka jest w stanie
produkowaæ ludzkie bia³ko (np. insulinê, czynniki wzrostu granulocytów czy
erytropoetynê). W tym momencie dochodzimy do etapu produkcji i oczyszczania bia³ka, w którym nale¿y tylko
namno¿yæ komórki, aby otrzymywaæ

22

nowiny szpitalne

Czy oryginalne leki biotechnologiczne
można w pełni bezpiecznie zastępować ich
formami odtwórczymi?
ludzkie bia³ko z odpowiedni¹ wydajnoci¹. Budowa i struktura tak otrzymanego bia³ka nie zale¿y jednak tylko i wy³¹cznie od ludzkiego genu modyfikuj¹cego komórkê produkcyjn¹ istotne s¹
tak¿e procesy zachodz¹ce ju¿ po syntezie (nazywanej translacj¹), które okrelane s¹ jako modyfikacje posttranslacyjne. Mog¹ to byæ rozmaite z³o¿one
reakcje jak np. odciêcie czêci bia³ka,
wprowadzenie reszt cukrowych (tzw.
glikozylacja) czy innych grup funkcyjnych. Modyfikacje te mog¹ mieæ bardzo
istotny wp³yw na aktywnoæ finalnego
produktu, a zale¿¹ one znacz¹co od
samej komórki. Ten sam ludzki gen
mo¿e daæ inny produkt w komórce
bakterii, a inny w komórce ssaka.
Wp³yw mo¿e mieæ nawet rodzaj narz¹du z którego pochodzi komórka. Ostatni etap to izolacja bia³ka, oczyszczenie
i nadanie konkretnej postaæ leku.
W istocie operacje izolacji i oczyszczenia nale¿¹ do najbardziej skomplikowanych z technologicznego punktu widzenia, a ich odtworzenie przez innego
wytwórcê jest nieprawdopodobne. Dodatkowo okazuje siê, ¿e rodzaj substancji pomocniczych u¿ytych na etapie
nadawania formy farmaceutycznej jest
tak¿e bardzo wa¿ny, ale trudno by³oby
zgadn¹æ, ¿e tak¿e z punktu widzenia
immunogenicznoci uzyskanego preparatu! Wiadomo bowiem, ¿e uk³ad immunologiczny jest w stanie rozpoznaæ
obce gatunkowo bia³ko i wytworzyæ
skierowane przeciwko niemu przeciwcia³a. Tymczasem w 1998 w wielu krajach (poza USA) z roztworu stabilizuj¹cego erytropoetynê alfa (Erypo®,
Eprex®) usuniêto ludzk¹ albuminê, zastêpuj¹c j¹ tenzydem (polisorbatem 
80) i glicyn¹.
Od tego czasu zaobserwowano
w Europie znacz¹co zwiêkszon¹ liczbê
wystêpowania przypadków PRCA (aplazji uk³adu czerwonokrwinkowego).
Ten rodzaj PRCA by³ nastêpstwem
wytworzenia przeciwcia³ neutralizuj¹cych erytropoetynê, reaguj¹cych krzy¿owo ze wszystkimi dostêpnymi komercyjnie erytropoetynami, a tak¿e
ludzk¹ endogenn¹ erytropoetyn¹. Istotnie nie sposób by³o przewidzieæ, ¿e
reakcja immunologiczna mo¿e byæ indukowan¹ zmian¹ substancji pomocniczych.
Zrozumia³e staje siê zatem, ¿e rodzaj
i jakoæ uzyskanego produktu zale¿y
decyduj¹co od ca³ego procesu technologicznego  od klonowania po nadanie
postaci farmaceutycznej, zatem lek od-

twórczy bêdzie zawsze tylko podobny
i bez badañ klinicznych oraz d³ugotrwa³ej praktyki klinicznej nie bêdziemy
w stanie wyrokowaæ o jego pe³nej równowa¿noci biologicznej.
Tymczasem mo¿liwe jest dopuszczenie do obrotu odtwórczego leku biotechnologicznego na takiej samej zasadzie jak ka¿dy lek generyczny. Oznacza
to, ¿e musi on wykazaæ siê:
 tak¹ sam¹ kompozycj¹ jakociow¹
i ilociow¹ substancji aktywnych,
 tak¹ sam¹ form¹ farmaceutyczn¹
jak referencyjny produkt medyczny.
Jego równowa¿noæ z lekiem referencyjnym zosta³a potwierdzona w odpowiednich badaniach biorównowa¿noci.
Niestety, nie s¹ wymagane porównawcze badania kliniczne leków odtwórczych wzglêdem oryginalnych wed³ug
procedur dobrej praktyki klinicznej.
Pimiennictwo medyczne okrela odtwórcze formy oryginalnych leków
biotechnologicznych (nazywanych krótko lekami biopodobnymi) jako:
 alternatywne wersje produktów
biologicznych,
 nowe rodki biofarmaceutyczne,
które s¹ podobne, ale nie identyczne,
jak referencyjne produkty biofarmaceutyczne,
 unikatowe zwi¹zki, które nie s¹
generycznymi wersjami innowacyjnych
biofarmaceutyków
 nowe nie innowacyjne produkty
o ograniczonej klinicznej charakterystyce w momencie rejestracji.
Do niedawna zgodnie z prawem
jedynie we Francji i Hiszpanii leki biotechnologiczne nie mog³y byæ zamieniane na ich formy odtwórcze (i odwrotnie), na S³owacji natomiast wprowadzono listê leków, których substytucja jest
zakazana (lista ta obejmuje wszystkie
zarejestrowane leki biotechnologiczne).
Ostatnio szereg innych krajów europejskich wprowadza podobne ograniczenia. Prawdopodobnie najlepszym wyjciem by³oby wprowadzenie innych
nazw miêdzynarodowych dla nowo
rejestrowanych leków biopodobnych 
takie stanowisko prezentowa³a jeszcze
w 2007 roku wiatowa Organizacja
Zdrowia (WHO), ale do tej pory nie
przeku³o siê to na konkretne decyzje.
Dr hab. n. farm. W³odzimierz Bialik
Zak³ad Farmakoekonomiki, l¹ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Tekst sponsorowany, zaprezentowany podczas
VIII Forum Szpitali Klinicznych

audyt

Recerty−
fikacja
Audyt zewnętrzny
systemu zarządzania
jakością przeprowadzili
audytorzy z DNV

K

olejna wizyta audytorów z firmy
DNV  tym razem trwa³a nieco
d³u¿ej. Certyfikat zgodnoci z norm¹
ISO 9001 przyznany Szpitalowi w 2006
roku mia³ straciæ swoj¹ wa¿noæ w
styczniu 2010 roku. Audyt mia³ wiêc
byæ dok³adniejsz¹  ni¿ w przypadku
dwóch poprzednich  ocen¹.
Na szlaku audytorów znalaz³y siê
po raz pierwszy Dzia³ Organizacji, Sekcja Organizacji, Dzia³ Informatyki i
Centralna Sterylizatornia. Tradycyjnie
odwiedzili oni równie¿ Oddzia³ Kardiochirurgii, Pracowniê Hemodynamiki,
Sekcjê ds. Kontroli Zaka¿eñ Szpitalnych, Sekcjê Ruchu Chorych, Sekcjê
Aparatury Medycznej i Sekcjê Zaopatrzenia. Z³o¿yli tak¿e wizytê Naczelnej

Fot. Maria Samek

Pielêgniarce, aby przedyskutowaæ
i sprawdziæ, jak nadzorujemy zlecane
na zewn¹trz pranie i ¿ywienie.
W wyniku audytu potwierdzono
zgodnoæ systemu zarz¹dzania jakoci¹
z norm¹ ISO 9001/2008. Nie stwierdzono ¿adnych niezgodnoci. Spostrze¿enia audytorów  których szczegó³y znaleæ mo¿na w intranecie  sprowadzi³y
siê do obserwacji (sytuacja, w której
stwierdza siê zagro¿enie niezgodnoci¹), mo¿liwoci doskonalenia czy
dzia³añ godnych uwagi (pozytywna
ocena ze strony audytorów).
Na szczególne uznanie audytorów
zas³u¿y³y:
 pe³ne przygotowane do transplantacji serca,

W skrócie

 7 grudnia odby³o siê kolejne
spotkanie Rady Medycznej  podczas której poruszono min. najistotniejsze kwestie dotycz¹ce zamówieñ publicznych, wykonania kontraktów z NFZ oraz urlopów szkoleniowych dla lekarzy.
 W dniach od 8-9 listopada zosta³ przeprowadzony audyt zewnêtrzny systemu zarz¹dzania
jakoci¹ w naszym Szpitalu. Potwierdzono zgodnoæ aktualnego
systemu z norm¹ ISO 9001/2008.
 10 grudnia Dyrektorzy Jan Talaga i Szczepan Cofta oraz prof. Stefan Grajek, Ordynator Oddzia³u
Kardiologii i Rafa³ Staszewski, Kie-

Gratulujemy wszystkim audytowanym, dziêkujemy za aktywny udzia³ w
audycie i liczymy na dalsz¹ wspó³pracê
w sprawach jakociowych, które w koñcu nie omijaj¹ nikogo z nas. Z audytorami ¿egnamy siê na rok, kiedy to spotkamy siê na jednodniowym audycie nadzoru.
Lek. med. Halina Bogusz
Pe³nomocnik ds. Zarz¹dzania Jakoci¹

Zbiórki

(ci¹g dalszy ze str. 2)

odby³ d³ug¹ rozmowê z Dyrekcj¹
poruszaj¹c aktualne dla Szpitala
tematy.

 wdro¿enie rejestru zdarzeñ niepo¿¹danych (dla niezorientowanych 
procedura zg³aszania zdarzeñ wraz
z ich przyk³adow¹ list¹ znajduje siê
w intranecie),
 opracowanie zestawu wskaników
dotycz¹cych jakoci.

rownik Biura Dyrekcji spotkali siê ze
Zbigniewem Dederkiem Naczelnikiem Wydzia³u wiadczeñ Opieki
Zdrowotnej NFZ w sprawie wyst¹pieñ pokontrolnych, dotycz¹cych
badañ klinicznych w naszym Szpitalu.
 Wieczór promuj¹cy szpitalny
kalendarz 2010 odby³ siê 15 grudnia
w Muzeum Archidiecezjalnym.
 18 grudnia odby³o siê posiedzenie Rady Spo³ecznej Szpitala.
 Spotkanie op³atkowe Dyrekcji
Szpitala odby³o siê 22 grudnia. W
ostatnim tygodniu przed wiêtami
zorganizowano równie¿ Wigilie dla
Emerytów oraz Pracowników poszczególnych szpitalnych oddzia³ów.
Aktualizacja: 31 grudnia 2009 r.

Z

arz¹d Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddzia³ w Poznaniu z siedzib¹
w Poznaniu na os. Rusa 25 a, uprzejmie zawiadamia, ¿e podczas zbiórek publicznych przeprowadzonych w okresie od 2 kwietnia 2009 r.
do 31 stycznia 2010 r., zebrano 15.279,52 z³
(s³ownie: piêtnacie tysiêcy dwiecie siedemdziesi¹t dziewiêæ z³otych, piêædziesi¹t dwa
grosze).
Ca³a zebrana kwota zosta³a przeznaczona
na realizacjê celów statutowych, w tym przede
wszystkim na dofinansowanie dzia³alnoci
Hospicjum Palium.
Jednoczenie Zarz¹d pragnie serdecznie
podziêkowaæ wszystkim osobom, które podczas przeprowadzanych zbiórek, wspar³y dzia³alnoæ Towarzystwa.
W imieniu Zarz¹du
prof. dr hab. Jacek £uczak  Prezes
Ma³gorzata Makowska  Skarbnik
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Mistrzowie
„Drzewo jest mocą wzrastającą ku górze”

Fot. Ryszard Prêdki

Fot. Ryszard Prêdki

Antoine de Saint-Exupéry
czak, prof. Witold M³ynarczyk, prof.
Krystyna Pecold, prof. Bo¿ena RaszejaWanic, prof. Roman Szulc, prof. Stanis³aw Zapalski oraz prof. Andrzej Ziemiañski na kolejnych kartach kalendarza
dziel¹ siê refleksjami dotycz¹cymi lekarskiej praktyki. Sylwetki Mistrzów
uchwycone obiektywem Romualda Królaka skomponowane zosta³y w s¹siedztwie fotografii drzew, wykonanych
przez pracowników naszego Szpitala.
Premiera kalendarza po³¹czona ze
spotkaniem z jego Bohaterami odby³a siê
15 grudnia w Muzeum Archidiecezjalnym na Ostrowie Tumskim. Wieczór
Dwunastu skupi³ ponad 150 osób w uro-
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Koncert kameralny zespo³u Trio Frullato
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akie motto w tym roku figuruje na
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kliwym gmachu Akademii Lubrañskiego.
Wtorkowe spotkanie Gawêd¹ o
drzewach rozpocz¹³ dr hab. W³adys³aw
Danielewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego. Wspólne wiêtowanie w gronie zas³u¿onych medyków nabra³o
refleksyjnego charakteru dziêki zamyleniom profesorów. Wieczór dodatkowo uwietni³ koncert kameralny
Od wiosny do zimy grupy Trio
Frullato.
Kolporta¿ kalendarza 2010 odby³
siê we wszystkich szpitalnych jednostkach.
Monika Dziamska
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