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POZNAŃSKIE SPOTKANIA
ONKOLOGICZNE

Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

31 maja 2007
Aula Nova Akademii Muzycznej

Szpital Kliniczny Przemienienia PaÒ-
skiego Uniwersytetu Medycznego im. Ka-
rola Marcinkowskiego w Poznaniu jest
drugim pod wzglÍdem wielkoúci w Regio-
nie Wielkopolski centrum onkologicznym,
w ktÛrym diagnozowani i leczeni sπ pa-
cjenci zachodniej czÍúci Polski. W swej
strukturze posiada szereg oddzia≥Ûw pro-
wadzπcych dzia≥alnoúÊ onkologicznπ:

1. Oddzia≥ Chemioterapii
2. Oddzia≥ Chirurgii Onkologicznej
3. Oddzia≥ Ginekologii Onkologicznej
4. Oddzia≥ Hematologii i ChorÛb Rozro-

stowych Uk≥adu KrwiotwÛrczego
5. Oddzia≥ Pulmonologii
6. Oddzia≥ Okulistyki
7. Hospicjum Palium

Trzy oddzia≥y onkologiczne Szpitala
usytuowane w budynku przy ul. £πkowej
wykonujπ procedury diagnostyki i terapii
w zakresie onkologii ogÛlnej, ginekolo-
gicznej oraz chirurgii onkologicznej.

Oddzia≥ Chemioterapii zajmuje siÍ
przede wszystkim leczeniem, choÊ spe≥nia
takøe swojπ istotna rolÍ w diagnostyce rÛø-
nicowej stanÛw onkologicznych, ze szcze-
gÛlnym uwzglÍdnieniem nowotworÛw øo-
≥πdka, jelita grubego, chemioterapii piersi

oraz innych narzπdÛw miπøszowych.
W Oddziale Ginekologii Onkologicznej le-
czone sπ metodami operacyjnymi oraz przy
uøyciu chemioterapii nowotwory narzπdu
rodnego. Oddzia≥ Chirurgii Onkologicznej
jest oddzia≥em pe≥noprofilowym chirurgii
onkologicznej ze szczegÛlnym ukierunko-
waniem na nowotwory sutka.

W Oddziale Hematologicznym ñ ol-
brzymim kompleksie onkologicznym, jed-
noczeúnie poddawanych jest leczeniu ok.
65 pacjentÛw ze stanami rozrostowymi
krwi oraz uk≥adu krwiotwÛrczego.

W Oddziale Plmonologii kaødego roku
rozpoznawanych jest ok. 100 nowotworÛw
uk≥adu oddechowego. Pracownia broncho-
fiberoskopowa bÍdπca w strukturze od-
dzia≥u wykonuje ok. 1200 badaÒ broncho-
fiberoskopowych rocznie.

W Odziale Okulistyki leczeni sπ pacjen-
ci z nowotworami narzπdu wzroku oraz po-
wiek.

W sk≥ad szpitala wchodzi rÛwnieø Hos-
picjum Palium, pionierski w Europie, wio-
dπcy oúrodek opieki paliatywnej, w ktÛrym
kaødego roku leczonych jest kilkuset pa-
cjentÛw w terminalnej fazie choroby no-
wotworowej.

(Red.)

Onkologiczni potentaci
Dzia≥alnoúÊ onkologiczna w naszym Szpitalu zawsze jawi≥a siÍ na drugim miejscu, po
tradycyjnej juø u nas dzia≥alnoúci sercowo-naczyniowej. A naleøy podkreúliÊ, øe je-
steúmy drugim w regionie ñ obok Wielkopolskiego Centrum Onkologii ñ potentatem
diagnostyki i leczenia nowotworÛw.

Nazwani na nowo

Uprzejmie informujemy, øe zgodnie
z uchwa≥π Senatu Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego w Poz-
naniu nr 32/2007, zmianie uleg≥a dotych-
czasowa nazwa naszego Szpitala.

Pe≥na, obowiπzujπca nazwa brzmi:
Szpital Kliniczny Przemienienia PaÒskie-
go Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu. Szpital
moøe ponadto pos≥ugiwaÊ siÍ nazwπ skrÛ-
conπ: Szpital Kliniczny Przemienienia
PaÒskiego UM w Poznaniu.

(Red.)
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W dniu 1 marca mia≥o miejsce spotkanie
wizytacyjne Dyrekcji na Oddziale Okuli-
styki. Podczas spotkania omÛwiono sytua-
cjÍ zwiπzanπ z funkcjonowaniem Oddzia≥u
Okulistyki w naszym Szpitalu oraz zaryso-
wano pojawiajπce siÍ trudnoúci.

✺ ✺ ✺

Dnia 2 marca Dyrekcja naszego Szpitala
uczestniczy≥a w otwarciu nowego Oddzia≥u
Ratunkowego w ZOZ PoznaÒ Nowe Mia-
sto przy ul. Szwajcarskiej.

✺ ✺ ✺

W dniu 5 marca odby≥o siÍ spotkanie Rady
Klinicznej z udzia≥em Rektora Akademii
Medycznej. Cz≥onkowie Rady wybrali No-
wego Przewodniczπcego, ktÛrym zosta≥
Prof. Wac≥aw Majewski. Podczas spotka-
nia Dyrektor Jan Talaga przedstawi≥ sy-
tuacjÍ finansowπ Szpitala oraz koncepcjÍ
dalszego rozwoju.

✺ ✺ ✺

W dniach 12 i 20 marca w ramach kon-
kursu przed≥uøenie pe≥nionych funkcji
w Uniwersytecie Medycznym uzyskali na
stanowiskach: Kierownika Zak≥adu Radio-
logii Klinicznej ñ dr hab. med. Piotr So-
snowski, Kierownika Zak≥adu Diagnosty-
ki Laboratoryjnej ñ prof. dr hab. med. Zyg-
munt KopczyÒski

✺ ✺ ✺

Od 15 marca rozpoczÍto wykonywanie za-
biegÛw na nowym Bloku Operacyjnym.

✺ ✺ ✺

15 marca Dyrektor Jan Talaga wziπ≥ udzia≥
w konferencji ñ ìZdrowie Publiczne w ujÍ-
ciu regionalnymî, zorganizowanej przez
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicz-
nego w UrzÍdzie WojewÛdzkim w Pozna-

niu. Podczas konferencji Dyrektor wyg≥o-
si≥ referat pt. ìRola Szpitala Klinicznego w
regionalnym systemie opieki zdrowotnej.î

✺ ✺ ✺

26 marca na zlecenie Ministerstwa Zdro-
wia w naszym Szpitalu zosta≥ przeprowa-
dzony sondaø dotyczπcy list oczekujπcych.
Przeprowadza≥ go Pan Krzysztof Gajda
z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiel-
loÒskiego.

✺ ✺ ✺

W dniu 4 kwietnia odby≥o siÍ spotkanie
transplantacyjne.

✺ ✺ ✺

W dniu 5 kwietnia mia≥o miejsce spotka-
nie poúwiÍcone problemom zabiegÛw en-
dowaskularnych. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele: Zak≥adu Radiologii, Kli-
niki Chirurgii OgÛlnej i NaczyÒ, Kliniki
Kardiochirurgii, Kliniki Kardiologii Klini-
ki ChorÛb WewnÍtrznych oraz Nadciúnie-
nia TÍtniczego.

✺ ✺ ✺

14 kwietnia Dyrektor Jan Talaga oraz dr
med. Szczepan Cofta brali udzia≥ w Komi-
sji Zdrowia UrzÍdu Miasta Poznania. Pod-
czas spotkania omawiano stan zabezpiecze-
nia lecznictwa dla aglomeracji poznaÒskiej.

✺ ✺ ✺

25 kwietnia mia≥o miejsce spotkanie zes-
po≥u dokumentacyjnego, ktÛry zajmuje siÍ
porzπdkowaniem dokumentacji medycznej.
Proces ten przewidywany jest na najbliø-
sze miesiπce, a nawet lata. W chwili obec-
nej pracuje on nad instrukcjπ dotyczπcπ
udostÍpniania dokumentacji medycznej.

✺ ✺ ✺

W dniach 1 i 3 maja w Ogrodzie Botanicz-
nym w Poznaniu mia≥a miejsce MajÛwka z
Hospicjum Palium. Zorganizowana kolejny
juø raz z inicjatywy Polskiego Towarzystwa

Opieki Paliatywnej, dziÍki uprzejmoúci dy-
rekcji Ogrodu Botanicznego oraz przy wspÛ≥-
pracy Straøy Miejskiej oraz Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Zorganizowa≥y one akcjÍ poboru krwi na
terenie Ogrodu Botanicznego. Podczas ma-
jÛwki odby≥o siÍ rÛwnieø wiele wystÍpÛw
artystycznych.

✺ ✺ ✺

W dniu 8 maja w ramach konkursu w struk-
turach uniwersyteckich wy≥oniono nowe-
go ordynatora ñ kierownika Katedry i Kli-
niki Kardiologii, ktÛrym zosta≥ prof. dr hab.
med. Stefan Grajek.

✺ ✺ ✺

W dniu 16 maja w drodze konkursu przed-
≥uøenie pe≥nienia funkcji ordynatora ñ kie-
rownika Katedry i Kliniki Hematologii i
ChorÛb Rozrostowych Uk≥adu KrwiotwÛr-
czego uzyska≥ prof. dr hab. med. Mieczy-
s≥aw Komarnicki.

✺ ✺ ✺

Doktorem habilitowanym medycy zosta≥a
Pani Tatiana Kubzdela-Mularek. Pani doktor
serdecznie gratulujemy brawurowej obrony
pracy podczas kolokwium habilitacyjnego.

✺ ✺ ✺

Dnia 25 maja mia≥o miejsce spotkanie
Rady Spo≥ecznej naszego Szpitala podczas,
ktÛrego miÍdzy innymi opiniowana by≥a re-
alizacja planu rzeczowo-finansowego za
rok 2006.

Wybory do Zarzπdu
Sekcji Elektrokardiologii

Nieinwazyjnej
i Telemedycyny PTK

Rok 2007 jest rokiem sprawozdawczo-
wyborczym w Polskim Towarzystwie Kardio-
logicznym, w ktÛrym dokonuje siÍ wyboru
w≥adz zarÛwno Towarzystwa, jak i jego
Sekcji. Z przyjemnoúciπ informujemy, øe
w dniu 15 marca br. profesor Romuald
Ochotny zosta≥ wybrany (po raz drugi)
Przewodniczπcym Sekcji Elektrokardiologii

Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego (SENiT
PTK). Profesor Ochotny sprawowa≥ juø
funkcjÍ Przewodniczπcego tej Sekcji w la-
tach 2001-2004. Wybory odbywa≥y siÍ pod-
czas 13 Wiosennej Konferencji WspÛlnej
International Society for Holter and Noninva-
sive Electrocardiology (ISHNE) oraz SENiT.

Celem Sekcji jest rozpowszechnianie
wiedzy i postÍpÛw w zakresie elektrokar-
diologii nieinwazyjnej (szczegÛlnie w za-
kresie 12-odprowadzeniowego ekg, elektro-
kardiograficznych prÛb wysi≥kowych, 24-
godzinnych zapisÛw ekg, uúrednionych
sygna≥Ûw, zmiennoúci za≥amkÛw T, dysper-

sji repolaryzacji, defibrylacji zewnÍtrznej,
a takøe diagnostyki i leczenia zaburzeÒ ryt-
mu i niedokrwienia).

Stanowisko Przewodniczπcego, ktÛre po-
wierzono profesorowi Ochotnemu jest dowo-
dem uznania dla jego dorobku naukowego
oraz zas≥ug w propagowaniu tej podspecjal-
noúci ñ w dziedzinie kardiologii w kraju.

Profesor jest wspÛ≥za≥oøycielem Sekcji,
a od roku 2005 reprezentuje jπ w ISHNE
jako Governor for Poland. Do Zarzπdu Sek-
cji zosta≥a wybrana rÛwnieø dr n. med. Han-
na Wachowiak-BaszyÒska. Gratulujemy!

dr med. Przemys≥aw Mitkowski
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Drugi filar
Jest nim na pewno dzia≥alnoúÊ onkologiczna. Nie jest filarem pierwszym, gdyø tym w
naszym Szpitalu jest tradycyjnie bogactwo dzia≥alnoúci sercowo-naczyniowej. Poza
tym jesteúmy drugim w regionie ñ obok Wielkopolskiego Centrum Onkologii ñ poten-
tatem diagnostyki i leczenia nowotworÛw.
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Pytania do politykÛw

W ostatnich latach taki w≥aúnie powsta≥
wizerunek naszego Szpitala. By go wyraziÊ
i uzmys≥owiÊ mieszkaÒcom Wielkopolski
zapraszamy na spotkanie onkologiczne w
dniu 31 maja do nowej auli Akademii
Muzycznej. Po raz drugi stanie siÍ ona
miejscem spotkaÒ inicjowanych przez dy-
rekcjÍ Szpitala.

Podczas tego spotkania ñ poprzedzajπ-
cego czerwcowe Dni Walki z Rakiem ñ
w≥asnymi si≥ami przedstawimy lekarzom
nie-onkologom ñ repetytorium onkologiczne.
BÍdzie miejsce dla ukazania olbrzymiego
trudu hematologicznego: ciπgle jednak
cierpiπcego niedostatki si≥ i moøliwoúci
z nieub≥aganie dramatycznymi listami ocze-
kujπcych. Przedstawiona zostanie tradycyj-
nie bogata dzia≥alnoúÊ trzech onkologicz-

nych oddzia≥Ûw w budynku przy ul. £π-
kowej. A takøe oúrodek szybkiej diagno-
styki oraz terapii nowotworÛw p≥uc ñ
prawdziwej onkologicznej epidemiolo-
gicznej bomby ñ w Klinice Ftyzjopneumo-
nologii. Swoimi moøliwoúciami pochwalπ
siÍ takøe okuliúci. Zepnie wszystko uka-
zanie szczegÛlnej i wielowymiarowej dzia-
≥alnoúci paliatywnej Hospicjum Palium.

Zaproponowaliúmy takøe sesjÍ dla pie-
lÍgniarek, co jest pewnym nowum, a po-
po≥udniu zapraszamy mieszkaÒcÛw Pozna-
nia zainteresowanych problematykπ onko-
logicznπ i pragnπcych zg≥ÍbiÊ swπ wiedzÍ
odnoúnie wczesnego wykrywania nowo-
tworÛw.

W dzia≥alnoúÊ onkologicznπ zaangaøo-
wana jest olbrzymia czÍúÊ personelu me-

dycznego. Poch≥ania ona takøe oko≥o po-
≥owy wszystkich úrodkÛw finansowych
Szpitala. To w≥aúnie ze wzglÍdu na nowe
metody terapeutyczne ñ bardzo drogie ñ
nasz budøet zwyøkowa≥ doúÊ znaczπco w
ostatnich latach. Sπ przecieø terapie, ktÛre
rocznie na jednego pacjenta kosztujπ nas
powyøej stu tysiÍcy z≥otychÖ

A jesieniπÖ jeúli nie zabraknie nam
energii, zaprosimy na podobne spotkanie
ukazujπce szczegÛlnπ wartoúÊ zabiegÛw
endowaskularnych, ktÛre zmieniajπ oblicze
naszej dzia≥alnoúci sercowo-naczyniowej,
a stanowiπ o sile i dynamice naszego Szpita-
la, ktÛry ñ jak siÍ chlubimy ñ jest i tradycyj-
ny i innowacyjny.

Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala

Sytuacja zastana jest nie do przyjÍcia,
trzeba to zmieniÊ ñ tak zwyk≥y wyglπdaÊ
poglπdy kolejnych osÛb przejmujπcych ster
medycznej w≥adzy. W≥asne koncepcje,
zazwyczaj diametralnie rÛøne od poprzed-
nikÛw, nie u≥atwiajπ stabilizacji systemu
opieki zdrowotnej. A politycy ìzdrowot-
niî? Juø spora grupa osÛb uzurpuje sobie
prawo, by szczyciÊ siÍ takim tytu≥em. Czy
rolπ NFZ jest kszta≥towanie regionalnej
polityki zdrowotnej? Przecieø ta instytucja
powinna jedynie p≥aciÊ za us≥ugi medycz-
ne, a nie wp≥ywaÊ na kszta≥t opieki zdro-
wotnej w regionie. Czy kolejne koncepcje
sposobu finansowania úwiadczeÒ zdrowot-
nych przyniosπ d≥ugo oczekiwanπ popra-
wÍ? Czy proponowany system DRG (jed-
norodnych grup pacjentÛw) usprawni kon-
traktowanie i rozliczenia z p≥atnikiem?
Z niecierpliwoúciπ czekamy na za≥oøenia

polskiego DRG i koszyka úwiadczeÒ zdro-
wotnych. Oby nie by≥ jedynie politycznπ
fasadπ, pod ktÛrπ i tak pozostanie brak
zdrowego rozsπdku i brak logiki.

Jak zapewniÊ wzrost p≥ac w sektorze
zdrowia? Przecieø w przysz≥ym roku usta-
wa nie gwarantuje dodatkowych úrodkÛw
na wzrost wynagrodzeÒ. Ale po co o tym
myúleÊ i przyprawiaÊ sobie bÛl g≥owy. Ja-
koú to bÍdzie. Pewnie, øe system siÍ nie
ìzawaliî, ale czy ktoú patrzy przez pryzmat
ìzwyk≥egoî szpitala, takiego jak choÊby
nasza lecznica?

Dobrze, øe pytania padajπ. Szkoda tylko
øe, wiÍkszoúÊ z nich odbija siÍ wúrÛd na-
szych politykÛw echem, a zasadnicze rea-
kcje sπ wtedy, gdy duøymi krokami zbliøa
siÍ kryzys.

Wartoúciπ naszego Szpitala jest zarÛw-
no historia, jak i dzisiejsi Pracownicy.

Dzia≥amy od wielu lat, i pewnie przetrwa-
my kolejne pomys≥y, idee i burze. Jakim
jednak kosztem ñ wewnÍtrznych napiÍÊ,
niepokojÛw, zmian zakresu dzia≥alnoúci?
Czy nie lepiej by≥oby pos≥uchaÊ zdrowo
rozsπdkowego g≥osu osÛb bÍdπcych blisko
problemÛw zarzπdzania w opiece zdrowot-
nej? Czy nie lepiej by≥oby skorzystaÊ z rad
specjalistÛw ekonomiki zdrowia, medycy-
ny spo≥ecznej, epidemiologii? Pewnie tak,
ale po co. Kolejna ekipa politykÛw ìanty
zdrowotnychî, wymyúli niebawem lepsze
pomys≥y. Konsekwentnie i mπdrze wpro-
wadzane zmiany przez politykÛw zdrowot-
nych, konsultowane ze úrodowiskiem eks-
pertÛw i przedstawicieli pracownikÛw ñ to
nie rzeczywistoúÊ, to sen.

Jan Talaga
Dyrektor Naczelny Szpitala

Nikt nie kwestionuje koniecznoúci przemian w systemie ochrony zdrowia. Zw≥aszcza, kiedy
na co dzieÒ doúwiadcza siÍ boleúnie absurdÛw, niskiej skutecznoúci i coraz to nowych po-
mys≥Ûw osÛb, ktÛre odpowiadajπ za system opieki zdrowotnej. Po spokojniejszym okresie
zmian, nadszed≥ znÛw burzliwy okres. Niezaleønie jednak, w ktÛrym kierunku wychyli siÍ
wahad≥o polityczne, zauwaøyÊ moøna prawid≥owoúÊ ñ brak konsekwencji i zdecydowania.
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W dniach 1 oraz 3 maja mia≥a miejsce impreza charytatywna
pod has≥em ìMajÛwka w Ogrodzie Botanicznym z Hospicjum Pa-
liumî. DziÍki uprzejmoúci i niezwyk≥emu zaangaøowaniu dyrekcji
Ogrodu Botanicznego w Poznaniu, podobnie jak w zesz≥ym roku,
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej mog≥o promowaÊ ideÍ
opieki hospicyjnej oraz zbieraÊ fundusze na rzecz Hospicjum
Palium wúrÛd niezwyk≥ej i przepiÍknej roúlinnoúci (fot. 1). W tych
dniach przybywajπcy licznie do ogrodu Poznaniacy mogli liczyÊ
na szereg niezwykle ciekawych atrakcji w postaci licznych wystÍpÛw
artystycznych, pokazÛw dogoterapii i hipoterapii, kiermaszu roúlin
oraz turnieju gry w warcaby. Podczas trwania majÛwki nasi wolon-
tariusze kwestowali na rzecz Hospicjum Palium, sprzedawali ksiπø-
ki wydawnictwa ìMedia Rodzinaî (fot. 2). a takøe prace wykona-
ne w≥asnorÍcznie przez pacjentÛw Oúrodka Dziennego Pobytu im.
Joanny Draøby w Hospicjum Palium, ktÛre cieszy≥y siÍ niezwy-
k≥ym zainteresowaniem wúrÛd uczestnikÛw majÛwki (fot. 3).

Moøna by≥o siÍ takøe zapoznaÊ siÍ z materia≥ami informacyj-
nymi dotyczπcymi dzia≥alnoúci poznaÒskiego oddzia≥u Polskiego

MajÛwka z Hospicjum Palium
Towarzystwa Opieki Paliatywnej a takøe moøliwych form wspar-
cia naszego hospicjum. W dniu 1 maja o godzinie 12: 00 mia≥o
miejsce niezwykle waøne dla nas wydarzenie ñ uroczyste nadanie
tytu≥u ìPrzyjaciela Hospicjumî osobom oraz instytucjom, ktÛre w
sposÛb szczegÛlny wspomagajπ dzia≥alnoúÊ Hospicjum Palium.
WrÍczenia dyplomÛw dokona≥ pan prof. dr hab. Jacek £uczak.

Ze szczegÛlnπ inicjatywπ wystπpi≥a takøe Straø Miejska, ktÛra
wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
zorganizowa≥a akcjÍ poboru krwi na terenie Ogrodu Botanicznego.
Bardzo wiele osÛb zdecydowa≥o siÍ podzieliÊ tym drogocennym
ìdaremî ratujπcym øycie.

Ca≥a impreza przebiega≥a w niezwykle mi≥ej, rodzinnej wrÍcz
atmosferze, za co szczegÛlnie dziÍkujemy dyrekcji oraz wszyst-
kim pracownikom Ogrodu Botanicznego, naszym wspania≥ym
wolontariuszom, wykonawcom oraz mieszkaÒcom Poznania, ktÛ-
rzy byli z nami podczas tych majowych úwiπt. Mamy nadziejÍ, øe
za rok ponownie bÍdzie nam dane siÍ spotkaÊ w tym cudownym
zakπtku Poznania.

Tekst i zdjÍcia:
Marta Fludra

Fot. 1

Fot. 2 Fot. 3
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Pragnπc przybliøyÊ dzia≥alnoúÊ onkologicznπ naszego Szpitala przedstawiamy prezentacje poszczegÛlnych
oddzia≥Ûw zajmujπcych siÍ diagnozowaniem i leczeniem chorÛb nowotworowych. Szpital posiada w swej
strukturze kilka oddzia≥Ûw prowadzπcych dzia≥alnoúÊ onkologicznπ:

Charakterystyka dzia≥alnoúci onkologicznej
poszczegÛlnych jednostek Szpitala

1. Oddzia≥ Chemioterapii
2. Oddzia≥ Chirurgii Onkologicznej
3. Oddzia≥ Ginekologii Onkologicznej
4. Oddzia≥ Hematologii i ChorÛb Rozrostowych

Uk≥adu KrwiotwÛrczego

5. Oddzia≥ Pulmonologii
6. Oddzia≥ Okulistyki
7. Hospicjum Palium

Oddzia≥ Chemioterapii Kliniki Onkologii

Oddzia≥ Chemioterapii wchodzi w sk≥ad Kliniki Onkologii, liczy
35 ≥Ûøek na 8 salach. Pracownicy oddzia≥u to 10 lekarzy, w tym 3
nauczycieli akademickich oraz 16 pielÍgniarek. Roczna liczba
hospitalizacji wynosi 5500 pacjentÛw, w po≥owie leczeni sπ w
warunkach hospitalizacji jednodniowej. OprÛcz typowych dla
chemioterapii nowotworÛw jak rak piersi, nowotwory przewodu
pokarmowego, jπder, prowadzone jest takøe leczenie raka nerki,
miÍsakÛw tkanek miÍkkich i koúci, wπtroby. CzÍúÊ pacjentÛw
leczona jest w ramach badaÒ klinicznych, co znacznie przyczynia
siÍ do poprawy jakoúci i wynikÛw leczenia. Prowadzone na od-
dziale badania u chorych z rakiem nerki sta≥y siÍ podstawπ do za-
rejestrowania nowych skuteczniejszych lekÛw. Przez ca≥y rok aka-
demicki prowadzone sπ zajÍcia dydaktyczne oraz szkolenie m≥o-
dych lekarzy w zakresie onkologii klinicznej.

dr med. Piotr Tomczak

Oddzia≥ Chirurgii Onkologicznej Kliniki Onkologii

Obowiπzki Ordynatora pe≥ni prof. UM dr hab. med. Sylwia Gro-
decka-Gazdecka, PielÍgniarkπ Oddzia≥owπ jest Krystyna Kutny

Oddzia≥ Chirurgii Kliniki Onkologii zatrudnia 7 lekarzy i 10
pielÍgniarek. Szeúciu lekarzy posiada specjalizacjÍ II stopnia w
zakresie chirurgii onkologicznej, dwÛch ponadto specjalizacjÍ II
stopnia w zakresie chirurgii ogÛlnej, jeden dodatkowo specjalizacjÍ
w zakresie rehabilitacji medycznej. Czterech lekarzy legitymuje
siÍ stopniem doktora nauk medycznych. W zespole pielÍgniarskim
jedna osoba jest magistrem pielÍgniarstwa, nastÍpna uzyska≥a spe-
cjalizacjÍ z pielÍgniarstwa w chirurgii onkologicznej, a kolejna
jest w trakcie studiÛw wyøszych

Oddzia≥ dysponuje 30 ≥Ûøkami. Hospitalizowanych i leczonych
operacyjnie jest oko≥o 900 chorych rocznie. Lekarze Oddzia≥u za-
pewniajπ niezbÍdnπ w onkologii ciπg≥oúÊ diagnostycznπ i terapeu-
tycznπ poprzez codziennπ pracÍ w Poradni Chirurgicznej, ktÛra
przyjmuje oko≥o 7000 pacjentÛw, gdzie wykonuje siÍ ponad 300
zabiegÛw ambulatoryjnych w skali roku. Od dwÛch lat lekarze biorπ
udzia≥ w etapie pog≥Íbionej profilaktyki w ramach skriningu raka
piersi.

W zakres leczenia operacyjnego wchodzi przede wszystkim chi-
rurgia gruczo≥u piersiowego, tarczycy, skÛry, tkanek miÍkkich,

wargi, nowotworÛw jelita grubego i popromiennych uszkodzeÒ jelit
oraz chirurgia uk≥adu ch≥onnego.

Liczba chorych operowanych w Oddziale z powodu raka piersi
wynosi ponad 260 rocznie, a jeszcze szybciej roúnie liczba pacjentek
leczonych z zachowaniem piersi (obecnie oko≥o 40% wszystkich
operowanych z powodu raka). Nowoczesne leczenie raka piersi
moøliwe jest dziÍki bardzo úcis≥ej wspÛ≥pracy z Oddzia≥em Che-
mioterapii Kliniki Onkologii oraz Zak≥adem Radioterapii WCO.
Owocuje to m. in. wzrostem liczby leczonych w sposÛb oszczÍ-
dzajπcy po uprzednim leczeniu indukcyjnym.

W roku 2000 rozpoczÍto operacje odtwarzania piersi przy uøy-
ciu protezy-ekspandera Beckera. Do procedur wdraøanych naleøπ:
biopsja wÍz≥a wartowniczego u chorych na raka piersi, ìskin spa-
ring mastectomyî i jednoczasowa rekonstrukcja piersi po mastek-
tomii. RozwiniÍto szerokπ wspÛ≥pracÍ z oúrodkami diagnostycz-
nymi, prowadzπcymi skrining mammograficzny na terenie Wiel-
kopolski i w wojewÛdztwach oúciennych.

Oddzia≥ szczyci siÍ wysokim wskaünikiem przyjÍci/operowani
>93% i minimalnym wskaünikiem niepowodzeÒ w postaci krwa-
wieÒ i zakaøeÒ ran (<1,5%).

Oddzia≥ posiada uprawnienia do prowadzenia staøy specjaliza-
cyjnych m.in. dla specjalizujπcych siÍ w zakresie onkologii kli-
nicznej.

Aktualnie realizowane prace badawcze i publikacje dotyczπ ba-
daÒ nad: czynnikami ryzyka nawrotu po radykalnym leczeniu raka
piersi, obustronnym rakiem piersi, ocenπ polimorfizmu nowych
genÛw w tym nowotworze, wspÛ≥wystÍpowaniem chorÛb tarczy-
cy i gruczo≥u piersiowego oraz nad dziedzicznym rakiem piersi.
Udzia≥ w publikacjach dotyczπcych dziedzicznego raka piersi
zaowocowa≥ Nagrodπ Ministra Zdrowia w 2006 roku. Oddzia≥
zg≥osi≥ akces do miÍdzynarodowych randomizowanych badaÒ kli-
nicznych zwiπzanych z modyfikacjπ napromieniania po leczeniu
oszczÍdzajπcym w raku piersi oraz stosowania lekÛw celowanych
w indukcji przed leczeniem operacyjnym.

Dydaktyka obejmuje nauczanie przeddyplomowe w jÍzyku pol-
skim i angielskim. Prof. UM dr hab. Sylwia Grodecka-Gazdecka
jest koordynatorem nauczania onkologii na Wydziale Lekarskim I,
a w zakresie nauczania podyplomowego inicjatorem i kierowni-
kiem prowadzonych od kilku lat akredytowanych kursÛw z onko-
logii, obowiπzkowych dla lekarzy specjalizujπcych siÍ w chorobach
wewnÍtrznych, chirurgii i ginekologii. Jest teø opiekunem Studenc-
kiego Ko≥a Naukowego przy Oddziale Chirurgii Onkologicznej.

(ciπg dalszy na str. 6-7)
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Pod jej kierunkiem ukoÒczone zosta≥y trzy przewody doktorskie
(jeden z wyrÛønieniem), dwa koleje sπ otwarte, dwa nastÍpne w
przygotowaniu. Z jej inicjatywy odbywajπ siÍ od siedmiu lat kon-
ferencje naukowe z cyklu Paüdziernik miesiπc profilaktyki raka
piersi. Do zaszczytnych funkcji, ktÛre pe≥ni w gremiach nauko-
wych naleøy od niedawna stanowisko wiceprezesa Polskiego To-
warzystwa do BadaÒ nad Rakiem Piersi. Oddzia≥ prezentuje siÍ
takøe na stronie internetowej www.oncology.am.poznan.pl/surgery

prof. dr hab. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka

Oddzia≥ Ginekologii Onkologicznej Kliniki Onkologii

Oddzia≥ Ginekologii Onkologicznej prowadzi leczenie pacjentek
z nowotworami narzπdÛw uk≥adu rodnego. Rocznie w Poradniach
Ginekologicznych przyjmowanych jest oko≥o 3400 osÛb, w ubieg≥ym
roku hospitalizowanych na Oddziale by≥o 1368 pacjentÛw i wyko-
nano 448 zabiegÛw operacyjnych.

Przyjmowane sπ pacjentki z rÛønymi schorzeniami nowotwo-
rowymi, takimi jak: rak jajnika, rak szyjki macicy, rak b≥ony úlu-
zowej trzonu macicy, rak sromu oraz z miÍúniakami macicy, tor-
bielami jajnika, guzami macicy. Do leczenia na przyk≥ad raka jaj-
nika wykorzystywane sπ cytostatyki nowej generacji (np. Yonde-
lis), oraz leki antyangiogenne i przeciwcia≥a monoklonalne.

Nowoczesne metody leczenia, ktÛre stosuje siÍ na Oddziale, sπ
moøliwe miÍdzy innymi dziÍki wyposaøeniu sali operacyjnej w
sprzÍt medyczny taki jak: laparoskop, histeroskop, ligasure, cewniki
do wlewÛw dootrzewnowych.

ZespÛ≥ Kliniki Onkologii zaangaøowany jest w dydaktykÍ,
kszta≥cenie studentÛw i m≥odych lekarzy. Prof. J. Markowska
i dr med. R. Mπdry sπ nauczycielami Onkologii w Unii Europejskiej.
Ostatnio wydany zosta≥ skrypt do nauki Onkologii, a takøe ukaza≥a
siÍ ksiπøka ìGinekologia Onkologicznaî w 2 tomach, ktÛra s≥uøy
do nauki tej dziedziny zarÛwno przez studentÛw jak i lekarzy.

Do druku (2007 r.) oddana zosta≥a ksiπøka pt. ìMiÍúniaki maci-
cyî. Wyøej wymienione publikacje zawierajπ opracowania wybit-
nych specjalistÛw z ca≥ej Polski, redaktorem naczelnym jest prof.
dr hab. med. Janina Markowska.

prof. dr hab. med. Janina Markowska

Katedra, Klinika i Oddzia≥ Hematologii i ChorÛb Rozrosto-
wych Uk≥adu KrwiotwÛrczego Uniwersytetu Medycznego ñ
wspÛ≥czesny wymiar hematologii

Katedra i Klinika Hematologii i ChorÛb Rozrostowych Uk≥adu
KrwiotwÛrczego Uniwersytetu Medycznego mieúci siÍ w Pozna-
niu, przy ulicy Szamarzewskiego 84. Jednostka wchodzi w sk≥ad
struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli-
nicznego nr 1. Pe≥ni funkcjÍ leczniczπ (jest jednostkπ o IIIo refe-
rencyjnoúci) i dydaktycznπ.

Pracπ zespo≥u liczπcego 82 osoby, w tym lekarzy, pielÍgniarek,
pracownikÛw laboratorium, salowych i pracownikÛw administra-
cyjnych kieruje prof. dr hab. Mieczys≥aw Komarnicki. Trzynastu
lekarzy Kliniki stanowi grupÍ najwyøej wykwalifikowanych pra-
cownikÛw ñ siedmiu to specjaliúci chorÛb wewnÍtrznych i hema-
tologii, w tym czterech posiada dodatkowo specjalizacjÍ z zakresu
transplantologii klinicznej. Niewiele oúrodkÛw w Polsce moøe
poszczyciÊ siÍ tak licznπ kadrπ specjalistÛw. Personel pielÍgniarski

systematycznie podnosi swoje kwalifikacje (studia magisterskie,
licencjaty). Na Oddziale Transplantacji powsta≥ profesjonalny zes-
pÛ≥ pielÍgniarski posiadajπcy uprawnienia do pobierania komÛrek
krwiotwÛrczych metodπ aferezy. Lekarze, pielÍgniarki i diagnoúci
laboratoryjni stale poszerzajπ wiedzÍ poprzez uczestnictwo
w licznych konferencjach, zjazdach, kongresach, kursach w kraju
i zagranicπ.

W 2006 roku, dziÍki staraniom kierownictwa Kliniki uzyskano
fundusze (Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska) w wysokoúci
17 mln z≥otych. Powsta≥y dwa oddzia≥y, hematologiczny i trans-
plantacyjny, poradnie przykliniczne oraz pracownie diagnostyczne.
Wczeúniej Klinika umiejscowiona by≥a w Szpitalu Miejskim im.
J. Strusia przy ul. Szkolnej, wykonujπc od 1970 roku zadania wyso-
kospecjalistycznego oúrodka z zakresu hematologii oraz funkcje
uczelnianej jednostki naukowo-badawczej i dydaktycznej. Aktual-
nie ≥πczna powierzchnia Kliniki wynosi oko≥o 2000 m2, liczba ≥Ûøek
zwiÍkszy≥a siÍ do 60. Znacznie podniÛs≥ siÍ komfort hospitalizacji.
Powsta≥y sale 1-3 osobowe z w≥asnymi wÍz≥ami sanitarnymi, klima-
tyzacjπ i mediami elektronicznymi ( w tym telewizja przemys≥owa).
Liczba chorych, ktÛrym udzielane sπ úwiadczenia zdrowotne na
oddzia≥ach wynosi rocznie oko≥o 3000.

Na Oddziale Hematologii leczeni sπ chorzy na zespo≥y limfo-
i mieloproliferacyjne oraz inne, nienowotworowe schorzenia uk≥adu
krwiotwÛrczego. W strukturze tego oddzia≥u wyodrÍbniono sale dzien-
nego pobytu, gdzie chorzy otrzymujπ chemioterapiÍ jednodniowπ.

Oddzia≥ Transplantacyjny wyposaøony jest w 28 ≥Ûøek, w tym
10 mieúci siÍ w izolatkach z filtrami HEPA. Liczba przeszczepieÒ
komÛrek hematopoetycznych w ciπgu roku wynosi oko≥o 80, co
plasuje Oúrodek na drugim miejscu w kraju. Najbliøsze plany za-
k≥adajπ zwiÍkszenie jej do 100. W Klinice od 1990 roku wykonano
ponad 700 transplantacji, w tym autologicznych komÛrek krwio-
twÛrczych ze szpiku oraz krwi oraz przeszczepieÒ allogenicznych
komÛrek hematopoetycznych od dawcÛw rodzinnych i niespokrew-
nionych. Juø od 1994 roku Oúrodek posiada akredytacjÍ na prowa-
dzenie transplantacji od dawcy niespokrewnionego. Od 1993 r.
Klinika naleøy do MiÍdzynarodowego i Europejskiego Rejestru
Transplantacji Szpiku (IBMTR i EBMTR). Oúrodek pobiera ko-
mÛrki hematopoetyczne krwi i szpiku dla innych jednostek prze-
szczepowych w kraju i na úwiecie. Na oddziale transplantacyjnym
leczeni sπ rÛwnieø obcokrajowcy.

Oddzia≥y dysponujπ nowoczesnπ aparaturπ (ultrasonograf, aparat
RTG, respirator, separatory komÛrkowe oraz aparaty do EKG i kar-
diomonitory), co pozwala uzyskaÊ wysoki poziom diagnostyki.

Poradnie Hematologiczne sprawujπ opiekÍ nad chorymi hema-
tologicznymi, w tym po przeszczepieniu komÛrek hematopoetycz-
nych. Rocznie udzielajπ one oko≥o 6000 porad.

W strukturze Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej
Kliniki wyodrÍbniono pracownie: cytogenetyki, biologii moleku-
larnej, cytometrii przep≥ywowej, hemostazy, ogÛlnohematologicz-
nπ oraz preparatyki komÛrek hematopoetycznych. Wykonujπ one
badania niezbÍdne we wspÛ≥czesnej diagnostyce chorÛb krwi. Pra-
cownie wyposaøono w wysokiej klasy urzπdzenia, w tym aparatu-
rÍ do krioprezerwacji i kriokonserwacji, wirÛwki preparatywne,
komory z nawiewem laminarnym oraz wysokospecjalistyczne apa-
raty niezbÍdne w pracy pracowni biologii molekularnej i cytoge-
netycznej, ktÛre umoøliwiajπ wykonywanie badaÒ na úwiatowym
poziomie.

W ramach dzia≥alnoúci dydaktycznej Oúrodek prowadzi kszta≥-
cenie studentÛw polsko- i anglojÍzycznych Wydzia≥u Lekarskie-
go, Oddzia≥u Analityki Medycznej Wydzia≥u Farmaceutycznego
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oraz podyplomowe. Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna
sprawuje nadzÛr merytoryczny nad specjalizujπcymi siÍ w zakre-
sie chorÛb wewnÍtrznych, hematologii, transplantologii klinicz-
nej. Klinika organizuje liczne kursy specjalizacyjne.

dr n. przyr. Maria Koz≥owska-Skrzypczak
dr n. med. Maciej Kaümierczak

Katedra, Klinika i Oddzia≥ Ftyzjopneumonologii

Rak p≥uca naleøy do najczÍúciej wystÍpujπcych nowotworÛw
z≥oúliwych na úwiecie, w tym rÛwnieø w Polsce. Z powodu tej
choroby w naszym kraju corocznie umiera ponad 20 tys. osÛb.
Problem dotyczy zarÛwno kobiet jak i mÍøczyzn. WúrÛd kobiet
czÍstoúÊ wystÍpowania tego nowotworu systematycznie wzrasta
i jest wysoce prawdopodobne, øe w nied≥ugim czasie bÍdzie to
rÛwnieø najczÍúciej spotykany nowotwÛr w tej populacji. Rak p≥uca
jest najczÍstszπ przyczynπ zgonÛw wúrÛd mÍøczyzn i kobiet cho-
rych na nowotwory. Istotnym jest wiÍc szybkie rozpoznanie oraz
w≥aúciwe leczenie.
      W ramach struktur Szpitala Klinicznego Przemienienia PaÒ-
skiego UM zagadnieniem tym zajmuje siÍ Klinika Ftyzjopneumo-
nologii UM przy ul. Szamarzewskiego 84.

W 2006 roku pod opiekπ Klinki by≥o 418 pacjentÛw, a w pierw-
szym kwartale b.r. juø 162. Prognozuje to znaczny wzrost liczby
chorych, ktÛrzy bÍdπ leczeni w roku 2007 z powodu raka p≥uca.
ZwiÍkszy siÍ liczba niezbÍdnych chemioterapii.

NajczÍúciej byli hospitalizowani chorzy z wojewÛdztw: wiel-
kopolskiego, by≥ego lubuskiego i zielonogÛrskiego.

Klinika prowadzi szybkπ diagnostykÍ raka p≥uca w Poradni Pul-
monologicznej oraz Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Uk≥adu
Oddechowego, w ramach ktÛrej wykonuje siÍ bronchofiberoskopiÍ
ambulatoryjnπ. DziÍki tym moøliwoúciom znacznie skrÛciliúmy
okres od chwili podejrzenia nowotworu do jego rozpoznania. Po-
stÍpowanie to jest zgodne ze úwiatowymi standardami, wed≥ug
ktÛrych czas ten powinien wynosiÊ maksymalnie 14 dni.

W Klinice prowadzona jest chemioterapia oraz chemio-radio-
terapia. Do leczenia szpitalnego kwalifikowani sπ chorzy wyma-
gajπcego ca≥odobowego nadzoru medycznego. W wielu przypad-
kach chorzy sπ leczeni w trybie jednodniowym. Po zakoÒczonym
leczeniu pacjenci podlegajπ sta≥ej, okresowej kontroli w Przykli-
nicznej Poradni Pulmonologicznej.

Dzia≥alnoúÊ kliniczna prowadzona jest w úcis≥ej wspÛ≥pracy
z Oddzia≥em Radioterapii WCO, Klinikπ Torakochirurgii UM oraz
z psychologiem. Zapewnia to kompleksowπ opiekÍ nad chorym,
zarÛwno w trakcie leczenia jak i po jego zakoÒczeniu w oparciu
o najnowsze, uznane schematy postÍpowania terapeutycznego.

Jednoczeúnie prowadzone sπ badania naukowe i wdraøane no-
watorskie metody lecznicze.

Wieloletnie doúwiadczenie kliniczne lekarzy oraz kadry pielÍ-
gniarskiej zapewnia wysokπ fachowoúÊ úwiadczonych us≥ug.

dr Beata Brajer

Charakterystyka dzia≥alnoúci onkologicznej
Kliniki i Oddzia≥u Okulistyki

Klinika Okulistyki w Poznaniu zajmuje siÍ diagnostykπ i le-
czeniem nowotworÛw powiek oraz guzÛw wewnπtrzga≥kowych.

NajczÍstszym pierwotnym guzem wewnπtrzga≥kowym jest czer-
niak z≥oúliwy naczyniÛwki. Wczesne wykrycie guza umoøliwia
zastosowanie leczenia zachowawczego (termoterapia przezürenicz-
na laserem diodowym, brachyterapia przy uøyciu p≥ytki z rute-
nem), ktÛre stosuje siÍ w naszej Klinice.

dr med. Katarzyna Manyú-Kubacka

Charakterystyka dzia≥alnoúci Hospicjum Palium

Oúrodek Hospicjum Palium powsta≥ w 2002 roku w celu rozto-
czenia opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby nowotwo-
rowej oraz innymi chorymi wymagajπcymi postÍpowania palia-
tywnego, u ktÛrych postÍpowanie przyczynowe zosta≥o juø zakoÒ-
czone.

Za≥oøycielem Oúrodka jest prof. dr hab. med. Jacek £uczak ñ
wspÛ≥twÛrca i niestrudzony propagator opieki paliatywnej w Pol-
sce i Wielkopolsce.

Obecnie na terenie Hospicjum mieszczπ siÍ dwa oddzia≥y Od-
dzia≥ Medycyny Paliatywnej z Pododdzia≥em Onkologicznym
i Hospicjum Stacjonarne ñ ≥πcznie 24 ≥Ûøka, gdzie leczonych jest
rocznie oko≥o 700 chorych. Prowadzone jest tutaj przede wszyst-
kim leczenie w stosunku do chorych, ktÛrych objawy nie mog≥y
byÊ kontrolowane zadowalajπco w warunkach domowych.

Opieka ambulatoryjna úwiadczona jest w Hospicjum w nastÍ-
pujπcych strukturach:
ï Hospicjum Domowe obejmuje opiekπ chorych terminalnie w

ich domach ñ zespÛ≥ odwiedza ich minimum trzy razy w tygo-
dniu (jednoczeúnie ok. 80 chorych objÍtych opiekπ);

ï Poradnia Medycyny Paliatywnej;
ï Poradnia ObrzÍku Limfatycznego;
ï Poradnia Leczenia BÛlu Przewlek≥ego;
ï Pracownia Fizykoterapii.

W Poradniach udzielanych jest rocznie oko≥o 3500 porad lub
wizyt domowych (bez Pracowni Fizykoterapii).

dr Halina Bogusz
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Dzia≥ Administracji zmienia
administratora

W najbliøszym czasie na zas≥uøonπ emeryturÍ, po ponad
30 latach pracy, odejdzie Pani Urszula Piotrowska.

Pani Urszula pracuje w naszym Szpitalu od 1989 roku,
pe≥ni funkcjÍ kierownika Administracji.

To ona zajmuje siÍ utrzymaniem ≥adu i porzπdku na tere-
nie Szpitala. Zna wszystkie jego zakamarki. Nadzoruje trans-
port sanitarny oraz segregacjÍ odpadÛw. Teraz Pani Ula
ìszkoliî swojego nastÍpcÍ, przekazuje mu wiedzÍ niezbÍd-
nπ do pe≥nienia funkcji Administratora.  (Red.)

Zaopatrzeniowiec

Pan Arkadiusz pracuje w Szpitalu na D≥ugiej juø 20 lat. Zaczyna≥
od ods≥uøenia wojska, oddelegowano go wÛwczas do pracy w Sekcji
Zaopatrzenia. Po up≥ywie 2 lat, zdecydowa≥, øe chce tu pracowaÊ.
NiechÍtnie opowiada o sobie. CiÍøko jest coú mÛwiÊ na w≥asny
temat ñ ucina pytanie o w≥asnπ osobÍ. ProszÍ spytaÊ ludzi, z ktÛry-
mi pracowa≥em, oni najlepiej wiedzπ, jakim jestem cz≥owiekiem.
Od poczπtku swojej kariery zawodowej zajmowa≥ siÍ zakupami.
Tak teø kojarzy go wiÍkszoúÊ pracownikÛw.

Kiedyú wszystko wyglπda≥o zupe≥nie inaczej, takie by≥y czasy ñ
mÛwi Pan Arek. ñ Zakupy polega≥y na z≥oøeniu zamÛwienia w Central-
nej Dystrybucji, jakπ by≥ Cezal. ZamÛwienie na úrodki medyczne
sk≥adaliúmy na ca≥y rok i nigdy nie by≥o wiadomo, ile ze z≥oøonego za-
mÛwienia uda siÍ zrealizowaÊ. Funkcjonowa≥ wÛwczas system cen-
tralnie sterowanego rozdzielnictwa, cieszyliúmy siÍ z tego, co uda≥o
siÍ dostaÊ, choÊ i tak zawsze brakowa≥o. Kaødy gromadzi≥ jak najwiÍk-
sze iloúci wszystkiego, co mog≥o siÍ przydaÊ. Zaopatrzenie polega≥o
wÛwczas na gromadzeniu zapasÛw. Dziú jest to nie do pomyúlenia!

Pomocna d≥oÒ

Praca, ktÛrπ wykonywa≥ Pan Arek w Sekcji ZakupÛw, wyma-
ga≥a niez≥ej ekwilibrystyki. Sztukπ by≥o wypoúrodkowanie miÍdzy
potrzebami poszczegÛlnych jednostek Szpitala a moøliwoúciami
spe≥nienia i zaspokojenia tych potrzeb. Czasami trzeba by≥o nego-
cjowaÊ z ludümi, czy rzeczywiúcie dana rzecz musi byÊ koniecznie
teraz zakupiona i to w takiej iloúci ñ wspomina Pan Arek. Niestety
nie dysponowa≥em nieograniczonym budøetem i niektÛre zamÛwie-
nia musia≥y poczekaÊ z realizacjπ. Staram siÍ zawsze ustalaÊ prio-
rytety i wed≥ug nich realizowaÊ zamÛwienia.

Niejednokrotnie zdarza≥y siÍ bardzo stresujπce sytuacje, ale tak
to jest, gdy pracuje siÍ w tej branøy. W zaopatrzeniu czas odgrywa
istotne znaczenie, zw≥aszcza w szpitalu. Bywa øe, dostawca siÍ
spÛüni, innym razem wyniknπ jakieú niespodziewane sytuacje
i wÛwczas trzeba na ìcitoî za≥atwiaÊ jakieú zakupy.

Szuflada

Pytany o najzabawniejsza sytuacjÍ, jaka przydarzy≥a mu siÍ w
naszym Szpitalu, Pan Arek cofa siÍ pamiÍciπ do swoich pierw-
szych lat pracy. Kiedyú niespodziewanie musia≥em zostaÊ sam, a
jeszcze wtedy uczy≥em siÍ, pope≥nia≥em b≥Ídy. WspÛ≥pracownicy
uczulili mnie szczegÛlnie na dopilnowanie, øeby øadna faktura ni-
gdzie siÍ nie zgubi≥a. Wziπ≥em sobie to bardzo do serca i kaødπ
fakturÍ chowa≥em do szuflady. MinÍ≥o parÍ miesiÍcy nim zorien-
towaliúmy siÍ, øe wszystkie zaleg≥e faktury leøπ u mnie w szufla-
dzie. Nie oby≥o siÍ bez k≥opotÛw, przeprosin, mnÛstwa telefonÛw i
odkrÍcania tego wszystkiego ñ jakoú siÍ uda≥o ñ úmieje siÍ dziú
Pan Arek. Teraz wydaje siÍ to zabawne, ale wÛwczas naprawdÍ
kosztowa≥o mnie to wiele nerwÛw.

Administrator

Pan Arkadiusz przygotowuje siÍ do objÍcia innej funkcji w naszym
Szpitalu. Od sierpnia br. zastπpi na stanowisku Kierownika Admi-
nistracji, Paniπ UrszulÍ Piotrowskπ, ktÛra odchodzi na emeryturÍ.
Pan Arek jest zadowolony z tej zmiany, jak sam mÛwi chÍtnie
podejmie siÍ nowych zadaÒ. Jest to dla mnie wyzwanie, ktÛremu
chcia≥bym jak najlepiej sprostaÊ ñ dodaje.

Jako administrator odpowiedzialny bÍdzie za sprawnπ organizacjÍ
dzia≥alnoúci pomocniczej (m.in. transport) utrzymanie ≥adu i porzπdku
na terenie szpitala, dbanie o budynki i tereny otaczajπce Szpital.

Ogrody Tuileries

Jest zapalonym ogrodnikiem. Marzy mu siÍ, aby tereny zielone
wokÛ≥ Szpitala zamieniÊ, jeøeli nie w paryskie ogrody Tuileries,
to chociaø zagospodarowaÊ je na tyle, øeby cieszy≥y oko pacjen-
tÛw i pracownikÛw.

Pytany, czy praca wp≥ywa na jego øycie prywatne odpowiada:
staram, choÊ nie zawsze siÍ to udaje, nie przynosiÊ problemÛw
z pracy do domu. Dom to miejsce na relaks i odpoczynek. Naj-
wiÍkszy wp≥yw, jaki wywar≥a na mnie moja praca, to sposÛb ro-
bienia zakupÛw. PorÛwnujÍ ceny w rÛønych sklepach i hurtow-
niach. PreferujÍ hurtownie, bo tam zawsze moøna siÍ potargowaÊ,
chociaøby dla zasady, nic nie szkodzi zapytaÊ, a zawsze moøna
zyskaÊ. To takie ìskrzywienieî zawodowe ñ dodaje.

Joanna Wieczorek

Urszula Piotrowska i Arkadiusz Stasiak

WyrÛønienia Szpitala

Pogromca cen
W 2006 roku wúrÛd wyrÛønionych nagrodπ Bono Servienti znalaz≥ siÍ Pan Arkadiusz Stasiak ñ pracownik
administracji ñ osoba øyczliwa, pomocna i skromna, jak mÛwiπ o nim jego wspÛ≥pracownicy.

Fot. Joanna Wieczorek
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Fundacja ìPomoc Chorym na Bia≥aczkÍî
dzia≥ajπca przy Katedrze i Klinice Hemato-
logii i ChorÛb Rozrostowych Uk≥adu Krwio-
twÛrczego powsta≥a w 1990 roku z woli pra-
cownikÛw Kliniki. Fundatorami Fundacji
sπ: prof. dr hab. Janusz Hansz, prof. dr hab.
Mieczys≥aw Komarnicki, dr med. Ma≥gorza-
ta RasiÒska, dr med. Renata Kroll, dr n.
przyr. Maria Koz≥owska-Skrzypczak, dr
med. Grzegorz Bajko, dr  Andrzej Balce-
rzak, dr med. Maciej Kaümierczak, dr n.
przyr. Krzysztof  SawiÒski oraz dr med.
Tomasz Woüny. Jej pierwszym prezesem
by≥ prof. dr hab. Janusz Hansz. Od 2004
roku funkcjÍ tÍ pe≥ni prof. dr hab. Mieczy-
s≥aw Komarnicki. W sk≥ad Zarzπdu Funda-
cji wchodzπ: dr n. przyr. Krzysztof SawiÒ-
ski (sekretarz), dr n. przyr. Maria Koz≥ow-
ska-Skrzypczak (skarbnik), dr med. Renata

W najbliøszych numerach naszego periodyku zamierzamy przedstawiaÊ organizacje okreúlane jako pozarzπdowe, wspierajπce
dzia≥alnoúÊ prowadzonπ przez nasz Szpital. Sπ one niezwykle cennπ i wymagajπcπ wsparcia formπ rozszerzajπcπ moøliwoúci
naszej diagnostyki i terapii. Ich dzia≥alnoúÊ opiera siÍ w wielu wymiarach na zapale tych, ktÛrzy swoje øycie i zaangaøowanie
ofiarujπ chorym poprzez s≥uøbÍ w naszych i pokrewnych strukturach. (Red.)

17-lecie dzia≥alnoúci Fundacji ìPomoc Chorym na Bia≥aczkÍî przy Katedrze
i Klinice Hematologii i ChorÛb Rozrostowych Uk≥adu KrwiotwÛrczego

Kroll, dr Andrzej Balcerzak, dr med. Ma-
ciej Kaümierczak. Wszyscy cz≥onkowie
Zarzπdu pe≥niπ swe funkcje honorowo i bez-
p≥atnie.

NadzÛr nad Fundacjπ sprawuje Minister
Zdrowia, ktÛremu Fundacja przedstawia
coroczne sprawozdanie ze swej dzia≥alno-
úci. Fundacja nie prowadzi dzia≥alnoúci go-
spodarczej, a jej úrodki pochodzπ z donacji
osÛb fizycznych.

Fundacja zosta≥a powo≥ana w celu nie-
sienia skutecznej pomocy wszystkim pa-
cjentom Kliniki Hematologii. årodki zgro-
madzone przez FundacjÍ pozwoli≥y na
wprowadzenie do praktyki klinicznej wielu
wspÛ≥czesnych metod ratowania øycia.
DziÍki jej funduszom moøliwe sta≥o siÍ rozsze-
rzenie i unowoczeúnienie metod diagnostyki
hematologicznej oraz polepszenie wyposa-

øenia Kliniki. Finansowano w ca≥oúci lub
wspÛ≥finansowano zakup separatora komÛr-
kowego, cytometru przep≥ywowego, kardio-
monitora z defibrylatorem, respiratora, elek-
trokardiografu i wielu innych urzπdzeÒ nie-
zbÍdnych w diagnozowaniu i monitorowa-
niu chorÛb krwi. Moøliwe by≥o rÛwnieø wy-
budowanie Oddzia≥u Transplantacyjnego,
jednego z pierwszych w kraju, zlokalizowa-
nego w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia przy
ul. Szkolnej. DziÍki temu liczba chorych le-
czonych za pomocπ przeszczepiania komÛ-
rek hematopoetycznych, autologicznych
oraz allogenicznych  od dawcÛw spokrew-
nionych i niespokrewnionych uleg≥a istot-
nemu zwiÍkszeniu.

Dotychczas w Klinice przeprowadzono
ponad 700 transplantacji. W latach poprzed-
nich zgromadzone fundusze pozwoli≥y na
zapewnienie ciπg≥oúci terapii chorych z no-
wotworami krwi leczonych w Klinice. Za-
kup úrodkÛw dezynfekcyjnych, myd≥a, jed-
norazowych materia≥Ûw, w tym igie≥ iniek-
cyjnych, strzykawek, rÍkawiczek, fartu-
chÛw, maseczek  i wielu innych  pozwoli≥
na zapewnienie wymaganej czystoúci. Ze
úrodkÛw Fundacji w ciπgu 17 lat jej dzia-
≥alnoúci przeprowadzono niezbÍdnπ moder-
nizacjÍ i remont oddzia≥Ûw Kliniki oraz jej
pracowni diagnostycznych.

Bez wsparcia Fundacji wiele zamierzeÒ
i planÛw by≥o by niemoøliwych do realizacji.
Nie by≥oby to moøliwe bez entuzjazmu pra-
cownikÛw Kliniki i wsparcia jej PrzyjaciÛ≥.

dr n. przyr. Maria Koz≥owska-Skrzypczak

Tablica
informujπca
o powstaniu
pierwszego

Oddzia≥u
Transplantacji

Szpiku
(fot.

M. Koz≥owska-
Skrzypczak)

Sprawozdanie ze spotkania
endowaskularnego

W dniu 4 kwietnia odby≥o siÍ, z inicjatywy Dyrekcji Szpitala,
spotkanie poúwiÍcone problemom endowaskularnym. Uczestniczyli
w nim przedstawiciele Jednostek prowadzπcych takπ dzia≥alnoúÊ oraz niπ
zainteresowani, czyli przedstawiciele: Dzia≥u Radiologii oraz Katedr
i Klinik: Chirurgii OgÛlnej i NaczyÒ, Kardiologii, Kardiochirurgii,
a takøe ChorÛb WewnÍtrznych oraz Nadciúnienia TÍtniczego.

Podczas spotkania ukazano szansÍ i problemy zwiπzane z pro-
wadzonπ dzia≥alnoúciπ endowaskularnπ, ktÛra jest jednπ z ìlokomo-
tywî naszego Szpitala.

W obliczu wielkich przemian dokonujπcych siÍ w diagnostyce
i leczeniu chorÛb naczyÒ przywiπzywanie szczegÛlnej wagi do pro-
blemÛw zwiπzanych tπ dzia≥alnoúciπ stanowi istotne wyzwanie dla
naszego Szpitala, ktÛrego czÍúÊ przy ul. D≥ugiej ñ jak podkreúlono
podczas spotkania w pewnym sensie powinna stawaÊ siÍ Instytutem
Serca i NaczyÒ. Podkreúlano,  jak waøna jest koordynacja kilku oúrod-
kÛw prowadzπcych dzia≥alnoúÊ endowaskularnπ, by moøna by≥o
uzyskaÊ najlepszy efekt dla pacjentÛw przy optymalnej sprawnoúci
organizacyjnej tej dzia≥alnoúci.

W kaødej dzia≥alnoúci ñ szczegÛlnie medycznej ñ jest miejsce
dla wszystkich, a najlepsze efekty moøna uzyskaÊ dziÍki zrozumieniu
i harmonijnemu wspÛ≥dzia≥aniu.

Szczepan Cofta
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Wed≥ug ksiÍgi operacyjnej dzieÒ 28 czerwca 1956 roku rozpo-
czπ≥ siÍ zupe≥nie zwyczajnie. Dwa zabiegi operacyjne wykonane
by≥y u m≥odych osÛb: szeúcioletniego dziecka i dwudziestolatka ñ
repozycja z≥amanych koúci, appendektomia. WúrÛd operujπcych: dr
PiÍta, dr Sojka, dr Zawilski, dr Popiel, dr £opatka. Imion ich ksiÍga
nie podaje. Jednakøe nastÍpne zapisy tego dnia dotyczπ juø pacjen-
tÛw w rÛønym wieku z nastÍpujπcymi rozpoznaniami: rana postrza-
≥owa goleni prawej ñ z≥amanie otwarte, rana t≥uczona ≥uku brwio-
wego lewego, rana postrza≥owa okolicy ≥opatki lewej i stopy lewej;
czÍúÊ zapisÛw po polsku, czÍúÊ po ≥acinie przyk≥adowo: vulnus fa-
cei, fractura manus dextri, vulnus pedli sinistri, vulnus brachii dex.

Tego rodzaju zapisÛw pod datπ 28 czerwca jest 45; pacjenci
leøeli na oddzia≥ach: C, D oraz G; u czÍúci brak jest zapisÛw úwiad-
czπcych o przydziale na poszczegÛlny oddzia≥. WúrÛd operatorÛw
powtarzajπce siÍ nazwiska, úwiadczπce o tym, øe w tym pamiÍt-
nym dniu operowa≥o kilku chirurgÛw, niemaløe w sposÛb ciπg≥y.

Ofiary PoznaÒskiego Czerwca zaczπ≥ operowaÊ dr Perzyna, dr
Zawilski i dr £opatka, nastÍpnie w ciπgu dnia pierwszym operato-
rem by≥ dr Zawilski ale ñ jak wynika z dokumentÛw ñ pod wieczÛr
do≥πczy≥ dr Tuka≥≥o. Ponadto operowali: dr Ko≥odziej, dr Wierz-
bicki, dr Popiel znÛw powtarzajπcy siÍ dr Zawilski oraz dr Sojka.

Pod koniec dyøuru niemaløe wszystkie zapisy jako pierwszego ope-
rujπcego podajπ doktora Tuka≥≥o oraz widniejπ teø tam zapisy dr
Dzwikowskiej.

Gdy analizujemy dzieÒ nastÍpny, 29 czerwca, sπ jeszcze trzy
zapisy úwiadczπce o postÍpowaniu w zakresie opatrywania ran.
NastÍpnie pojawia siÍ luka, poniewaø znajdujπ siÍ trzy zapisy nie-
zbyt chronologicznie pasujπce ñ daty operacji z 13 i 14 czerwca,
nastÍpnie powrÛt do jednej operacji 28 czerwca, luka i kolejne
operacje od 2 lipca.

W zapisach operacyjnych wiÍkszoúÊ rozpoznaÒ stanowiπ rany
postrza≥owe goleni, zapisy suche, poraøajπ czytajπcego. Wiek pa-
cjentÛw rÛøny, jednak úrednia ich wieku wynosi 36 lat.

Czy wúrÛd obecnych i by≥ych PracownikÛw Szpitala sπ ci, ktÛ-
rzy mogπ zaúwiadczyÊ o tamtym Czerwcu?

Rozmawia≥em przed kilkoma miesiπcami z jednym ze úwiad-
kÛw ñ siostrπ Reginπ, ktÛra w tym czasie pe≥ni≥a dyøur jako instru-
mentariuszka. W najbliøszym czasie uda siÍ zapewne spisaÊ zapi-
sane na taúmie düwiÍkowej przed kilkoma miesiπcami wspomnie-
nia. Na dziú niech pozostanπ te suche fakty z operacyjnej ksiÍgi.

Szczepan Cofta

Wysokπ grupÍ ryzyka stanowiπ pacjenci
z obniøonπ odpornoúciπ organizmu: pacjen-
ci onkologiczni, leczeni duøymi dawkami
glikokortykosteroidÛw, po zakoÒczonej
radio- i chemioterapii oraz chorzy z neutro-
peniπ.

Do czynnikÛw ryzyka zakaøeÒ grzybi-
czych naleøπ: upoúledzenie odpornoúci,
okres pooperacyjny, obecnoúÊ cewnika w
øyle centralnej, øywienie pozajelitowe, nie-
doøywienie, ostra niewydolnoúÊ nerek, zes-
pÛ≥ wykrzepiania wewnπtrznaczyniowego,
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wielosk≥adnikowa antybiotykoterapia,
a takøe d≥ugotrwa≥a hospitalizacja pacjenta.

W leczeniu grzybic uk≥adowych stoso-
wane sπ: antybiotyki przeciwgrzybicze w
formach iniekcyjnych, jak amfoterycyna B,
pochodne imidazolu oraz triazolu, a takøe
pochodne echinokandyn i antymetabolity.
ZwiÍkszajπca siÍ liczba pacjentÛw na od-
dzia≥ach naszego Szpitala, zw≥aszcza od-
dzia≥Ûw transplantacyjnych, przyczyni≥a siÍ
do znacznego wzrostu wydatkÛw na lecze-
nie grzybic uk≥adowych.

Koszty leczenia tych zakaøeÒ wynoszπ
oko≥o 20% ogÛ≥u kosztu antybiotykotera-
pii. Zakaøenia uk≥adowe w wiÍkszoúci
przypadkÛw wywo≥ane sπ przez grzyby
z grupy Candida (ponad 85%).

W zwiπzku ze wzrostem zakaøeÒ grzy-
biczych dπøy siÍ do pozyskania nowych
form lekÛw o wysokiej aktywnoúci grzybo-
bÛjczej, niskim profilu dzia≥aÒ niepoøπda-
nych oraz kosztÛw terapii.

dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz

Grzybice uk≥adowe

Zakaøenia grzybicze stanowiπ oko≥o 10% infekcji szpitalnych. W latach 2004-2006
w SPSK Nr 1 w Poznaniu nastπpi≥ zauwaøalny wzrost zakaøeÒ grzybiczych.

����������������	��'����	���	��'����	���	��'����	���	��'����	���	��'����	��

Z operacyjnej ksiÍgi
PoznaÒskiego Czerwca

Niewiele pewnie osÛb wie, øe zachowa≥a siÍ duøa czÍúÊ ksiπg operacyjnych obejmujπcych
w duøej czÍúci funkcjonowanie naszego 184-letniego Szpitala. Ciekawym jest siÍganie do
nich i konfrontowanie ich  zapisanych kart  z wydarzeniami historycznymi. Pewne
zaskoczenia budzi lektura ksiπg z wrzeúnia 1939 roku, ale o tym postaram siÍ napisaÊ za
kilka miesiÍcy. Tym razem chcia≥bym ukazaÊ úwiadectwo tego, øe nie tylko ñ co jest
powszechne w úwiadomoúci PoznaniakÛw ñ Szpital im. Franciszka Raszei by≥ úwiadkiem
wydarzeÒ PoznaÒskiego Czerwca 1956 roku.
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Realizacja umÛw zawartych z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia w pierwszym
kwartale br. przedstawia siÍ nastÍpujπco:

1. umowa na leczenie szpitalne ñ wartoúÊ
roczna to kwota 68.700.392,30 z≥ ñ zosta≥a
wykonana ≥πcznie w I kwartale w 108%,
wartoúÊ wykonana ponad limit umowy to
kwota ok. 2,4 mln z≥.; najwiÍksze przekro-
czenia wykonania kontraktu ok. 1 mln z≥ w
I kwartale by≥y na Oddzia≥ach Kardiolo-
gicznych, 500 tys. z≥ na Oddziale Nadci-
únienia TÍtniczego ìHî, ok. 200 tys. z≥ na
Oddziale Okulistyki oraz ponad 150 tys. z≥
na Oddziale Hematologii;

2. umowa na programy terapeutyczne ñ
wartoúÊ roczna to kwota 11.629.090,00 z≥,
wykonana ≥πcznie w I kwartale w 109%;
wartoúÊ wykonana ponad limit umowy to
kwota ok. 500 tys. z≥; najwiÍksze przekro-
czenia dotyczπ realizacji na Oddziale Hema-
tologii programu leczenia Mabhterπ ch≥o-
niakÛw nieziarniczych ñ ponad 300 tys. z≥;

3. umowa na chemioterapiÍ, obejmuje fi-
nansowanie lekÛw onkologicznych, war-
toúÊ roczna to kwota 4.300.000,00, wyko-
nana ≥πcznie I kwartale w 108%, wartoúÊ
wykonana ponad limit umowy to 100 tys. z≥;
naleøy jednak zaznaczyÊ, iø nie wszystkie
wnioski z≥oøone do NFZ na tzw. chemio-
terapiÍ niestandardowπ zosta≥y juø rozli-
czone, ich ogÛlna wartoúÊ wynosi ok.
650.000,00 z≥; warto w tym miejscu dodaÊ,
iø od miesiπca kwietnia br. Narodowy Fun-
dusz Zdrowia znacznie rozszerzy≥ katalog
úwiadczeÒ onkologicznych, dajπc moøliwoúÊ
leczenia bardzo drogimi lekami; wartoúÊ
kuracji, ktÛre NFZ w≥πczy≥ do katalogu, to
niejednokrotnie kwota kilkudziesiÍciu tysiÍ-
cy z≥otych; pomimo wielu naszych wnioskÛw
NFZ nie gwarantuje zwiÍkszenie wartoúci
naszej umowy na leki onkologiczne;

4. umowa na porady specjalistyczne ñ
wartoúÊ roczna to kwota 3.602.206,08 z≥ re-
alizacja ≥πcznie w I kwartale tej umowy to
108%, wartoúÊ úwiadczeÒ wykonanych
ponad limit umowy to ponad 200 tys. z≥; naj-
wiÍksze wykonanie umowy w I kwartale
ponad 110% by≥o w poradni kardiologicznej,
poradniach onkologicznych (chemioterapii,
ginekologii onkologicznej, chirurgii onko-
logicznej), poradni hematologicznej oraz w
poradni nadciúnienia tÍtniczego;

5. umowa na úwiadczenia odrÍbnie kon-
traktowane ñ wartoúÊ roczna to kwota
3.193.920,00 z≥.; w I kwartale br. wykona-
no 13 stengraftÛw i jednπ embolizacjÍ na-
czyniakÛw wewnπtrzczaszkowych, w domo-
wym leczeniu tlenem pozostawa≥o úrednio

57 pacjentÛw w miesiπcu, natomiast w øywie-
niu pozajelitowym úrednio 5 pacjentÛw;

6. umowa w zakresie opieki d≥ugotermi-
nowej ñ wartoúÊ roczna to 2.877.858,00 z≥;
umowa obejmuje realizacjÍ úwiadczeÒ na
oddziale medycyny paliatywnej, w hospicjum
stacjonarnym, w hospicjum domowym (w tym
rÛwnieø w oúrodku dziennym) oraz w porad-
ni medycyny paliatywnej (w tym rÛwnieø w
poradni obrzÍku limfatycznego); w I kwar-
tale umowa zosta≥a wykonana ≥πcznie w
72%; pod opiekπ hospicjum domowego wraz
z oúrodkiem dziennym pozostawa≥o úred-
nio 72 pacjentÛw, w ramach poradni me-
dycyny paliatywnej wykonano 530 porad;

7. umowa w zakresie ambulatoryjnej
diagnostyki wspÛ≥finasowanej ñ wartoúÊ
roczna to 504.120,00 z≥; w I kwartale w ra-
mach tej umowy zrealizowano:
ñ 140 badaÒ angiografii fluoresceinowej,
ñ 5 badaÒ angiografii indocjaninowej,
ñ 473 badaÒ USG Doppler,
ñ 11 badaÒ angiografii substrakcyjnej,
ñ 146 badaÒ angiografii TK,
ñ 220 badaÒ elektrokardiograficznych

z prÛbπ wysi≥kowπ,
ñ 191 badaÒ bronchofiberoskopii diagno-

stycznej,
ñ 214 badaÒ elektrofizjologii narzπdu

wzroku,
ñ 5 badaÒ molekularnych (PCR/PFGE).
£πcznie umowa zosta≥a zrealizowana w
I kwartale 113%.

Ponadto wykonywane sπ úwiadczenia w
ramach zawartych umÛw:
ñ w zakresie profilaktyki raka piersi w

miesiπcu marcu br. wykonano mammo-
grafiÍ 71 pacjentkom; z uwagi na szero-
kπ akcjÍ promocyjnπ NFZ coraz wiÍcej

pacjentek zg≥asza siÍ do naszej Pracow-
ni Mammografii; w miesiπcu kwietniu
zg≥osi≥o 110 kobiet;

ñ w zakresie rehabilitacji:
ï pulmonologicznej w Oúrodku Reha-

bilitacji przy ul. Szamarzewskiego;
ï fizjoterapii w Pracowni Fizjoterapii

na os. Rusa; umowa w z tym zakre-
sie realizowana jest w I kwartale w
145%; kaødego miesiπca wzrasta
liczba pacjentÛw korzystajπcych z
us≥ug Pracowni Fizjoterapii.

Poniøej przedstawiam realizacjÍ umÛw
zawartych z Ministerstwem Zdrowia.

Roczna wartoúÊ umowy obejmujπcej
wykonanie przeszczepÛw i procedurÍ im-
munoablacji w leczeniu aplazji szpiku wy-
nosi 2.239.000,00 z≥. Do koÒca miesiπca
kwietnia br. rozliczono 6 przeszczepÛw
szpiku i 2 procedury immunoablacji.

WysokoúÊ úrodkÛw finansowych prze-
widzianych w umowie na przeszczep szpi-
ku od dawcy alternatywnego (1 procedura)
uniemoøliwia sfinansowanie wykonanych
úwiadczeÒ. Planuje siÍ do koÒca czerwca
br. wykonanie 7 przeszczepÛw od dawcy
alternatywnego. WartoúÊ jednej procedury
to 206 tys. z≥. Ministerstwo Zdrowia zapew-
ni≥o nas, øe umowa w tym zakresie zosta-
nie zwiÍkszona umoøliwiajπc tym samym,
sfinansowanie wykonanych i zaplanowa-
nych juø przeszczepÛw.

W ramach umowy na zabiegi z zakresu
kardiochirurgii obejmujπce wszczepienie
zastawek serca, ktÛrej roczna wartoúÊ to
1.855.610,00 z≥, do koÒca kwietnia br. roz-
liczono 97 zabiegÛw.

mgr Krystyna Piπtkowska

Wykonanie kontraktÛw I w kwartale 2007 roku

PoznaÒskie Zamyúlenia Wielkopostne

W dniach od 19 do 21 marca ñ po raz juø drugi w naszej Kaplicy Szpitalnej odby≥y
siÍ Wielkopolskie zamyúlenia dla úrodowiska medycznego. Spotkania prowadzi≥
ksiπdz pra≥at Jan Stanis≥awski, jeden z najbardziej znanych poznaÒskich kaznodziei.
Ksiπdz pra≥at Stanis≥awski jest rÛwnieø cz≥onkiem Rady Spo≥ecznej naszego Szpitala.

W pierwszym dniu spotkania, oprÛcz wys≥uchania nauki, zebrani modlili siÍ s≥owa-
mi Liturgii Godzin, tej zapomnianej i czÍsto niedocenianej formy modlitwy psalmami.
W dniu drugim odby≥a siÍ droga krzyøowa przygotowana przez przedstawicieli
poszczegÛlnych poznaÒskich Szpitali. W trzecim dniu odby≥o siÍ otwarcie wystawy,
o ktÛrej piszemy osobno w Nowinach Szpitalnych.

ChoÊ frekwencja podczas spotkaÒ nie by≥a rewelacyjna, cieszy jednak, øe jest
Szpital, ktÛry ogniskuje pog≥Íbionπ myúlπ o humanistycznych i religijnych wymia-
rach naszego cz≥owieczeÒstwa i misji.

(Red.)
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W poczπtku grudnia odby≥o siÍ w Po-
znaniu pierwsze spotkanie pulmonolo-
gÛw francuskich oraz polskich, ktÛrzy
odbyli seminarium w jÍzyku francuskim.

Inicjatorami spotkania byli Pan prof.
Francois Bonnaud ñ Dziekan Wydzia≥u
Lekarskiego w Limoges oraz kierownik
tamtejszej Kliniki Pulmonologii, a takøe
prof. Jan ZieliÒski z Instytutu Gruülicy i
ChorÛb P≥uc w Warszawie.

ChoÊ spotkanie zgromadzi≥o niewiel-
ka liczbÍ uczestnikÛw ñ mi≥oúnikÛw jÍ-
zyka francuskiego, to jednak by≥o miej-
scem intensywnego spotkania, podczas
ktÛrego poruszono waøkie tematy pulmo-
nologiczne.

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

Jednym z tematÛw by≥o zagadnienie
nikotynizmu i jego zwalczania w obu kra-
jach a takøe patologie p≥ucne zwiπzane z
patologiπ gastroenterologicznπ.

Wyk≥adowcami byli goúcie z Francji
oraz polscy pulmonolodzy, miÍdzy inny-
mi Pani prof. Dorota GÛrecka, ktÛra
przedstawi≥a w sposÛb ciekawy zagad-
nienia dzia≥aÒ antynikotynowych w
Polsce.

Po stronie polskiej spotkanie to od-
bywa≥o siÍ w ramach tworzonej Sekcji
Polsko-Francuskiej w ramach Polskiego
Towarzystwa ChorÛb P≥uc. Ze strony
francuskiej spotkanie odby≥o siÍ w ra-
mach kolegiÛw francuskich. Zosta≥

Pulmonologia po francusku i po polsku

Konferencja zorganizowana przez KatedrÍ i KlinikÍ Ftyzjo-
pneumonologii w Poznaniu przy wspÛ≥udziale Stowarzyszenia
Wspierania Pulmonologii PoznaÒskiej, jak co roku cieszy≥a siÍ
duøym zainteresowaniem lekarzy rodzinnych oraz specjalizujπ-
cych siÍ w dziedzinie chorÛb wewnÍtrznych i medycyny rodzin-
nej. Nie zabrak≥o rÛwnieø pulmonologÛw, chcπcych poszerzyÊ
swojπ wiedzÍ.

Opiekunowie naukowi: prof. dr n. med. Halina Batura-Gabryel
i prof. dr n. med. Witold M≥ynarczyk zadbali o wysoki meryto-
ryczny poziom spotkania. Wyk≥adowcami byli znani i cenieni

IV Repetytorium Pulmonologiczne

23-24 marca 2007 roku po raz czwarty w poznaÒskim World Trade Center odby≥o siÍ spotkanie naukowo-
szkoleniowe o tematyce pulmonologicznej zatytu≥owane ìIV Repetytorium Pulmonologiczneî.

specjaliúci pulmonolodzy z ca≥ej Polski, ktÛrzy przedstawili naj-
nowsze doniesienia dotyczπce diagnostyki i leczenia wybranych
chorÛb p≥uc. Znaczπcπ czÍúÊ wyk≥adowcÛw stanowili lekarze z
poznaÒskiej Kliniki Ftyzjopneumonologii, ktÛrzy podzielili siÍ
wieloletniπ wiedzπ praktycznπ i doúwiadczeniami, opartymi na
standardach medycznych.

Konferencja trwa≥a dwa dni, by≥a podzielona na cztery sesje
tematyczne: diagnostyka chorÛb uk≥adu oddechowego, zakaøe-
nia uk≥adu oddechowego, choroby obturacyjnej uk≥adu oddecho-
wego, trendy w leczeniu chorÛb p≥uc ñ opieka pozaszpitalna.

Spotkanie rozpoczÍ≥o siÍ sesjπ satelitarnπ dotyczπcπ diagno-
styki i leczenia chorÛb úrÛdmiπøszowych, zatytu≥owanπ ìSarko-
idoza i inne choroby úrÛdmiπøszowe p≥uc ñ trudny interdyscypli-
narny problem diagnostycznyî.

Przerwy pomiÍdzy sesjami by≥y doskona≥π okazjπ aby wymie-
niÊ doúwiadczenia, odwiedziÊ stoiska firm farmaceutycznych, a
takøe zapoznaÊ siÍ z najnowszπ ofertπ wydawnictw medycznych.

Organizatorzy Konferencji zadbali rÛwnieø o stronÍ rozryw-
kowπ spotkania. W piπtkowy wieczÛr uczestnicy bawili siÍ w
jednym z poznaÒskich klubÛw przy rytmach gorπcej muzyki.

Szerokie zainteresowanie ìIV Repetytorium Pulmonologicz-
nymî úwiadczy o potrzebie kontynuacji tego typu szkoleÒ w przy-
sz≥oúci. Juø dziú Organizatorzy obiecujπ, øe IV edycja konferen-
cji nie bÍdzie ostatniπ, ale zapowiadajπ rÛwnieø zmiany, ktÛre
miejmy nadziejÍ okaøπ siÍ mi≥π niespodziankπ dla sta≥ych uczest-
nikÛw spotkania, jak rÛwnieø poszerzπ grono nowych lekarzy ñ
bywalcÛw.

Barbara Kuünar-KamiÒska
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ustalony termin nastÍpnego spotkania,
ktÛre odbÍdzie siÍ w przysz≥ym roku w
Bydgoszczy w dniach 19 i 20 paüdzier-
nika.

Ciekawym aspektem wspÛ≥pracy by≥o
dzielenie siÍ doúwiadczeniami organi-
zacyjnymi zwiπzanymi z funkcjonowa-
niem s≥uøby zdrowia w obu krajach, w
tym pionu pulmonologicznego. Goúcie z
Francji podzielili siÍ informacjπ, øe od
roku 2006 obowiπzuje w ich kraju kosz-
towe sprawozdawanie procedur medycz-
nych.

Szczepan Cofta
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Prace prowadzone przez
Dzia≥ Techniczny

W Szpitalu trwajπ roboty budowlane rozbudowy budyn-
ku g≥Ûwnego przy ulicy D≥ugiej pomiÍdzy skrzyd≥ami ìAî
i ìBî. Od strony ulicy D≥ugiej widoczna jest nowoczesna
szklana úciana poszerzajπca budynek.

RozpoczÍto rÛwnieø modernizacjÍ pomieszczeÒ prze-
znaczonych na PracowniÍ Tomografu Komputerowego.

ZakoÒczono malowanie ciπgu korytarzowego w piwni-
cy szpitala przy ul. D≥ugiej, a takøe wymalowano trzy sale
dydaktyczne.

PodjÍto prace remontowe pomieszczenia archiwum ul.
Szamarzewskiego.

RozpoczÍto czÍúciowπ wymianÍ wymiennikÛw ciep≥ej
wody w kot≥owni ul. D≥ugiej.

Dzia≥ Techniczny

Nowa fasada Szpitala niczym szklane domy... Remont sal chorych

Fot. Archiwum

Prace trwajπ pe≥nπ parπ...
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Z urodzenia Poznaniak ñ studia medyczne rozpoczπ≥ na Uni-
wersytecie poznaÒskim, ukoÒczy≥ w okupacyjnym Krakowie. PracÍ
lekarza rozpoczπ≥ w Szpitalu SiÛstr Szarytek úw. Wincentego aíPaulo
w Lublinie w 1942 roku.

Dr Ho≥oga po dramatycznych przeøyciach czasÛw wojny (praca
w ruchu oporu, aresztowanie w Warszawie i wiÍzienie na Pawiaku,
udzia≥ w dzia≥alnoúci Armii Krajowej na Lubelszczyünie) powrÛci≥
do Poznania, gdzie podjπ≥ pracÍ w Szpitalu SiÛstr Eløbietanek przy
ulicy £πkowej. Pracowa≥ rÛwnoczeúnie naukowo w Klinice Chirur-
gicznej pod kierunkiem Profesora Antoniego Jurasza, przygotowujπc
pracÍ doktorskπ pod tytu≥em ìUchy≥ek Meckela i jego rozpoznanieî.

Jego drogÍ zawodowπ zmieni≥y ponownie wyroki historii ñ
w 1951 szpital zosta≥ przejÍty przez komunistyczne w≥adze po to,
aby oddaÊ go Ministerstwu Spraw WewnÍtrznych. Ho≥oga nie
widzia≥ dla siebie miejsca w tej instytucji. Zrezygnowa≥ z pracy
i po raz kolejny musia≥ zaczynaÊ na nowo. PrzeniÛs≥ siÍ z rodzinπ
do Nowego Tomyúla, gdzie powierzono mu funkcjÍ Dyrektora
Szpitala. Tam w≥aúnie ujawni≥a siÍ w pe≥ni jego nieprzeciÍtnoúÊ,
wynikajπca z po≥πczenia úwietnego wyszkolenia, rozleg≥ej wiedzy
medycznej z ludzkπ dobrociπ i nieskazitelnπ moralnoúciπ.

Mia≥ opiniÍ cudotwÛrcy. Panowa≥o przekonanie, øe jeøeli siÍ
jest pod opiekπ Ho≥ogi, to na pewno siÍ bÍdzie wyleczonym. (Ö)

nie by≥o mowy o za≥atwianiu przez Niego na terenie szpitala ja-
kichkolwiek spraw zwiπzanych z prywatnπ praktykπ.1

Pacjenci byli pe≥ni uznania dla jego serdecznego i pe≥nego tro-
ski odnoszenia siÍ do chorych. Ceniono go za wielogodzinne czu-
wanie przy ≥Ûøkach najciÍøej chorych, za bezp≥atne wizyty i porady
za pomaganie ludziom w trudnej sytuacji.2

Wyjπtkowego heroizmu i niez≥omnoúci woli wymaga≥o ratowa-
nie rannego milicjanta ñ ktÛrego przywieziono w ciÍøkim stanie
z przestrzelonπ wπtrobπ i øo≥πdkiem. Leczenie wydawa≥o siÍ poczπt-
kowo beznadziejne ñ Ho≥oga jednak podjπ≥ siÍ tego zadania, rezyg-
nujπc nawet z osobistych planÛw (wyjazd do Anglii zwiπzany z ba-
daniami naukowymi). Roczne starania uwieÒczone zosta≥y sukcesem.

Dr Ho≥oga zmar≥ w 1958 roku przedwczeúnie, bo w wieku 45 lat.
PamiÍÊ o nim jest ciπgle øywa w Nowym Tomyúlu, gdzie niedawno
Jego imieniem nazwano ZespÛ≥ SzkÛ≥ Zawodowych i Licealnych.
Warto pamiÍtaÊ øe oglπda≥y Go takøe mury naszego Szpitala.

dr Halina Bogusz

Dr Kazimierz Ho≥oga ñ lekarz naszego Szpitala
Barwne historie øycia wielu lekarzy, pacjentÛw, pielÍgniarek, siÛstr zakonnych, pracownikÛw pomocniczych splatajπ siÍ
w Szpitalu Przemienienia PaÒskiego od z gÛrπ stu lat. Znani sπ ludzie nieprzeciÍtni, ktÛry ca≥π swoja zawodowπ i øyciowπ
drogÍ zwiπzali z tym w≥aúnie miejscem ñ u zbiegu ulic D≥ugiej i Garbar. Byli takøe tacy, dla ktÛrych praca w Szpitalu stanowi≥a
tylko pewien øyciowy epizod ñ ich nieprzeciÍtnoúÊ odcisnÍ≥a swoje najwyraüniejsze piÍtno w innych miejscach. Naleøy do nich
miÍdzy innymi dr Kazimierz Ho≥oga ñ chirurg, pracujπcy pod kierunkiem profesora Antoniego Jurasza w latach 1946-1951.

1 Praca sprawia≥a mu przyjemnoúÊ ñ rozmowa z Czes≥awem Mielcem, lekarzem,
ktÛry pracowa≥ pod kierunkiem Kazimierza Ho≥ogi; [W:] ZespÛ≥ SzkÛ≥ Zawodowych
i Licealnych im. Dra Kazimierza Ho≥ogi w Nowym Tomyúlu; Nowy Tomyúl 2006.
2 Øyciorys Dra Kazimierza Ho≥ogi; w: ZespÛ≥ SzkÛ≥ Zawodowych i Licealnych
im. Dra Kazimierza Ho≥ogi w Nowym Tomyúlu; Nowy Tomyúl 2006.

Kilka s≥Ûw o zarzπdzeniach

W zwiπzku ze zmianami personalnymi
zmianie uleg≥y nastÍpujπce Zarzπdzenia
WewnÍtrzne Dyrektora:
1. Zarzπdzenie Nr 43/07 zmieniajπce zarzπ-

dzenie w sprawie powo≥ania Komisji
oceny i przyjmowania darÛw przez Szpital.

2. Zarzπdzenie Nr 42/07 zmieniajπce zarzπ-
dzenie w sprawie powo≥ania Komisji do
spraw úrodkÛw trwa≥ych i materia≥Ûw
nieznanego pochodzenia ujawnionych w
jednostkach organizacyjnych Szpitala.

Pe≥na treúÊ ZarzπdzeÒ dostÍpna jest na
stronach intranetowych Szpitala.

Informacje Dzia≥u Organizacji
i Sprzedaøy Us≥ug Medycznych

1. Dokumentacja medyczna
Z dniem 18 kwietnia 2007 r. wesz≥a w øy-

cie poprawiona wersja instrukcji In-ZO.5-2
dotyczπca udostÍpniania dokumentacji me-
dycznej.

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

Instrukcja dostÍpna jest na stronach intrane-
towych Szpitala. Przewiduje siÍ rÛwnieø
przeszkolenie personelu odpowiedzialnego
za udostÍpnianie dokumentacji medycznej.

2. W najbliøszych tygodniach ukaøe siÍ, opra-
cowany przez Dzia≥ Organizacji i Sprzeda-
øy Us≥ug Medycznych, informator kiero-
wany do personelu opieki ambulatoryjnej
dotyczπcy zasad prowadzenia dokumenta-
cji i rozliczeÒ us≥ug z NFZ. Opracowanie,
mamy nadziejÍ, stanie siÍ pomocnym, pod-
rÍcznym kompendium wiedzy o zasadach
prowadzenia dokumentacji w poradniach
specjalistycznych, zasadach udostÍpniania
dokumentacji medycznej, prowadzenia list
oczekujπcych i rozliczania úwiadczeÒ z
NFZ. W za≥πcznikach opracowania znajdπ
siÍ takøe: katalog úwiadczeÒ diagnostycz-
nych i terapeutycznych, katalog porad za-
biegowo-diagnostycznych (IV typ porady),
katalog zakresÛw ambulatoryjnych úwiad-
czeÒ diagnostycznych wspÛ≥finansowanych,
katalog zakresÛw úwiadczeÒ, wartoúÊ punk-
tu dla poradni specjalistycznych obowiπzu-
jπca w roku 2007.

mgr Anna Ruszczak

Zasady ogÛlne udostÍpniania dokumen-
tacji medycznej nie uleg≥y zmianie, nato-
miast warto zwrÛciÊ uwagÍ, øe dopuszcza
siÍ moøliwoúÊ udostÍpnienia Pacjentowi
orygina≥u dokumentacji medycznej. W ta-
kim przypadku w Szpitalu naleøy pozosta-
wiÊ kopiÍ dokumentacji.

Instrukcja reguluje rÛwnieø udostÍpnia-
nie dokumentacji uprawnionym instytu-
cjom. Warto przypomnieÊ, øe jedynπ ko-
mÛrkπ organizacyjnπ Szpitala uprawnionπ
do udostÍpniania dokumentacji medycznej
instytucjom jest Sekcja Organizacji.
Instrukcja opisuje szczegÛ≥owo, kto odpo-
wiedzialny jest za przyjmowanie wnioskÛw
o†udostÍpnienie dokumentacji medycznej,
za kserowanie i potwierdzanie za zgodnoúÊ
z orygina≥em oraz za wydawanie dokumen-
tacji i pobieranie op≥at.

Przypominamy, øe udostÍpnienie
dokumentacji niezgodnie z instrukcjπ
jest nieuprawnione i moøe nieúÊ za
sobπ powaøne skutki prawne.
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Szpital ñ miejsce szczegÛlnego nasycenia cierpieniem, niepew-
noúciπ niepokojem, zmagania cz≥owieka z jego ograniczeniami,  w
ktÛrym takøe niosπcy pomoc muszπ pokornie zgodziÊ siÍ ze swojπ
bezradnoúciπ wobec choroby. To takøe miejsce spotkania z maje-
statem úmierci.
   O tym w≥aúnie wyjπtkowym charakterze szpitala przypominajπ
wydarzenia nie zwiπzane bezpoúrednio z codziennπ rutynπ ñ na przy-
k≥ad wystawa.  Pojawi≥a siÍ po raz drugi w goúcinnym hallu Kliniki
Kardiologii ñ tym razem jako jedno z wydarzeÒ towarzyszπcych
Wielkopostnym zamyúleniom dla úrodowiska medycznego. Przez dwa
tygodnie moøna by≥o oglπdaÊ cykl obrazÛw Paw≥a Kamzy ñ Sie-
dem obrazÛw z powodu Wielkiego Postu. Swoistym komenta-
rzem do nich by≥y teksty KsiÍdza Tomasza WÍc≥awskiego i Jurge-
na Moltmanna.
     Kto mÛwi o Bogu po chrzeúcijaÒsku, musi opowiedzieÊ historiÍ
Jezusa, jako historiÍ pomiÍdzy Synem, a Ojcem. Pod pojÍciem BÛg
nie rozumie siÍ wtedy jakiejú odmiennej natury, niebiaÒskiej osoby
czy teø instancji moralnej, lecz faktyczne wydarzenie (..) wydarze-
nie mi≥oúci Syna i bÛlu Ojca (..).
  Takim niecodziennym zdaniem wprowadzi≥ nas autor w úwiat MÍki
Chrystusa, wydarzenia, ktÛre nie powinno nas nie poruszaÊ ñ jak
powiedzia≥ sam autor we wprowadzeniu na wernisaøu wystawy ñ w
pierwszym dniu Wielkopostnych zamyúleÒ. Cykl siedmiu obrazÛw
wykonanych technikπ mieszanπ ñ olej, karton o rozmiarach 100 x
80 cm utrzymanych jest w tonacji ≥agodnych brπzÛw i g≥Íbokiej
ciep≥ej zieleni. Abstrakcyjna forma pozwala wyobraüni dostrzegaÊ
kszta≥ty zamkniÍte przez twÛrcÍ i odczytywaÊ nastroje bÍdπce eks-
presjπ jego emocji.

Pawe≥ Kamza ó Siedem obrazÛw z powodu Wielkiego Postu

Uroczyste otwarcie wystawy. Od lewej: dyrektor Jan Talaga, ks. Pra≥at Jan
Stanis≥awski, dr med. Stanis≥aw Dzieciuchowicz, prof. Roman Szulc.

    Wystawa by≥a moøliwa dziÍki uprzejmoúci Akademii Sztuk PiÍk-
nych oraz Centrum Kultury Zamek, ktÛre udostÍpni≥y Szpitalowi
konieczny ìsprzÍt wystawienniczyî ñ sztalugi i ramy.
   Organizatorzy muszπ rÛwnieø wyraziÊ podziÍkowanie Pracowni-
kom Dzia≥u Technicznego i Paniom z Dzia≥u S≥uøb Pomocniczych
za pomoc przy przygotowaniu ObrazÛw do wystawienia.

dr Halina Bogusz

PAWE£ KAMZA

Urodzony w Poznaniu ñ reøyser, dramaturg,
scenograf, fotografik, malarz. Absolwent filologii
polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poz-
naniu, filozofii PAT w Krakowie oraz reøyserii
dramatu PWST im. L. Solskiego w Krakowie.
WspÛ≥pracuje z teatrami w Krakowie, Legnicy,
Szczecinie, Poznaniu, Wroc≥awiu. Od 2001 jest
kierownikiem literackim Teatru im. W. Bogus≥aw-
skiego w Kaliszu.

Laureat m.in. nagrody Primus Inter Pares
(1992), nagrody IX OgÛlnopolskiego Konkursu na
Wystawienie Polskiej Sztuki WspÛ≥czesnej, nagro-
dy za reøyseriÍ i scenariusz na Festiwalu Komedii
Talia 2003 w Tarnowie oraz nagrody dla najlep-
szego spektaklu sezonu 2002/2003 za realizacjÍ

autorskiego spektaklu ìSzpital Poloniaî w Teatrze
im. H. Modrzejewskiej w Legnicy.

Autor wielu indywidualnych wystaw fotogra-
ficznych prezentowanych w Poznaniu, Berlinie,
Krakowie. WúrÛd  prezentacji prac plastycznych
warto wymieniÊ:
ìKazachstanî ñ rysunek i malarstwo, Galeria Pro-
mocji ñ PoznaÒ 1994;
ìPan Profesor Adam Mickiewiczî ñ projekt i reali-
zacja ñ instalacja, Collegium Minus, UAM PoznaÒ
1998;
ìLabirynt ñ kadron. Europa w roku 1000î ñ  pro-
jekt i realizacja. Plac Wolnoúci w Poznaniu ñ 2000;
ìSzpital Poloniaî ñ rysunki, Teatr im. Heleny
Modrzejewskiej w Legnicy ñ 2003.

dr Halina Bogusz

WizytÛwki
Nowa nazwa Uczelni i Szpitala zmobilizowa≥a nas do przygoto-

wania jednolitego wzoru wizytÛwek. Dbajπc o spÛjnπ toøsamoúÊ
wizualnπ, sπ one utrzymane w tonacji zielonej.

Uprzejmie informujemy, øe istnieje moøliwoúÊ zakupu wizytÛwek
po preferencyjnych cenach. Indywidualne wizytÛwki, poza imieniem
i nazwiskiem, danymi adresowymi, mogπ zawieraÊ nazwÍ kliniki/
oddzia≥u. Sπ takøe przygotowane wersje anglojÍzyczne wizytÛwek.

SzczegÛ≥owe informacje dotyczπce kosztÛw i terminÛw realizacji
moøna uzyskaÊ u Patrycji Rakowskiej tel. wew. 9190 lub Joanny Wie-
czorek, tel. wew. 9121, e-mail: szpital@sk1.am.poznan.pl   (Red.)

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum
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PoznaÒskie Spotkania Onkologiczne  ñ 31 maja 2007

Sesje rÛwnoleg≥e ñ lekarska i pielÍgniarska
godz. 11.30-3.40

Sesja lekarska (sala A)

Prowadzπcy: prof. dr hab. med. Mieczys≥aw
Komarnicki, dr med. Szczepan Cofta

ï Metody rozpoznawania i leczenie chorÛb
onkologicznych narzπdu rodnego kobiet
prof. dr hab. med. Janina Markowska,
dr med. Rados≥aw Mπdry

godz. 11.30-11.45
ï Rak p≥uca ñ wyzwanie pulmonologii

prof. dr hab. med.  Halina Batura-Gabryel
godz. 11.45-12.00

ï Nowe trendy w leczeniu nowotworÛw krwi
prof. dr hab. med. Mieczys≥aw Komarnicki

godz. 12.00-12.20
ï Nowoczesna diagnostyka i leczenie raka piersi

prof. dr hab. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka
godz. 12.20-2.35

ï Wczesna diagnostyka i leczenie nowotwo-
rÛw oka i powiek
dr med. Katarzyna Manyú-Kubacka

godz. 12.35-12.45
ï Nowotwory serca

dr med. Tomasz Urbanowicz
godz. 12.45-12.50

ï Dyskusja ó godz. 12.50-13.00

Sesja pielÍgniarska (sala B)

Prowadzπcy: mgr Dorota LiczbaÒska, dr med.
Piotr Tomczak

ï ZespÛ≥ terapeutyczny w profilaktyce i opiece
nad chorπ z nowotworem gruczo≥u pier-
siowego ñ breast nurses
prof. dr hab. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka

godz. 11.30-11.40
ï Rola pielÍgniarki w opiece nad chorym

nowotworowym po zabiegu operacyjnym
Krystyna Kutny

godz. 11.40-11.55
ï Rola pielÍgniarki w opiece nad pacjen-

tem w trakcie chemioterapii
mgr Arleta Jankowska

godz. 11.55-12.10

Rejestracja uczestnikÛw ó godz. 8.30-9.00

Wyzwania diagnostyki i leczenia
nowotworÛw ñ sesja ≥πczona cz. I

ï Otwarcie konferencji ñ wprowadzenie
dyrektor Jan Talaga

godz. 9.00-9.10
ï Szpital Kliniczny Nr 1. Tradycja i inno-

wacyjnoúÊ w leczeniu onkologicznym
dr med. Szczepan Cofta

godz. 9.10-9.15
ï PostÍpy w diagnostyce patologicznej no-

wotworÛw
prof. dr hab. med. Jan BrÍborowicz

godz. 9.15-9.30
ï Wczesne objawy i profilaktyka choroby

nowotworowej
prof. dr hab. med. Sylwia Grodecka - Gazdec-
ka

godz. 9.30-9.45
ï Nowoczesne metody obrazowania nowo-

tworÛw
dr hab. med. Piotr Sosnowski

godz. 9.45-10.00
ï Leczenie skojarzone nowotworÛw

dr med. Piotr Tomczak
godz. 10.00-10.15

ï Edukacja i profilaktyka w praktyce leka-
rza rodzinnego
prof. dr hab. med Wanda Horst-Sikorska

godz. 10.15-10.30

ï Wyzwania leczenia nowotworÛw ñ panel
dyskusyjny z udzia≥em prelegentÛw
Moderator: prof. dr hab. med. Jan BrÍbo-
rowicz

Wprowadzenie w tematykÍ: Wielkopol-
ski Raport Onkologiczny
dr med. Szczepan Cofta, dr Rafa≥ Staszewski

godz. 10.30-11.10

Przerwa kawowa ó godz. 11.10-11.30

ï Porty naczyniowe i dojúcia centralne
dr med. Katarzyna Karwowska

godz. 12.10-12.20
ï Rola pielÍgniarki w sprawowaniu opieki

paliatywno-hospicyjnej nad chorym w
hospicjum domowym
mgr Wies≥awa Piotrowska

godz. 12.20-12.35
ï Rola pielÍgniarki w prawowaniu opieki

paliatywno-hospicyjnej nad chorym w
oddziale
Anna G≥owacka

godz. 12.35-12.50

ï Dyskusja ó godz. 12.50-13.00

Przerwa: poczÍstunek ó godz. 13.00-13.30

Onkologia jako problem
interdyscyplinarny ñ sesja ≥πczona cz. II

Prowadzπcy: prof. dr hab. med. Jacek
£uczak, lek. med.  Halina Bogusz

ï Opieka paliatywna w chorobie nowotwo-
rowej
prof. dr hab. med. Jacek £uczak

godz. 13.30-13.45
ï Standardy jakoúciowe w farmacji onko-

logicznej
dr farm. Hanna Jankowiak-Gracz

godz. 13.45-14.00
ï WartoúÊ markerÛw w diagnostyce, moni-

torowaniu i prognozowaniu choroby no-
wotworowej
prof. dr hab. med. Zygmunt KopczyÒski

godz. 14.00-14.15
ï Jak prowadziÊ wsparcie psychologiczne

dla pacjentÛw z choroba nowotworowπ
mgr Marta Fludra

godz. 14.15-14.30

Dyskusja i podsumowanie obrad
godz. 14.30-14.45

Organizatorzy

ï Szpital Kliniczny Przemienienia PaÒskiego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ï Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ï Katedra i Zak≥ad Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ï Wydzia≥ Zdrowia i Spraw Spo≥ecznych, Urzπd Miasta
Poznania
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