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Z

To już nasze 50. spotkanie na łamach Nowin Szpitalnych. Jubileusz zachęca
nie tylko do spojrzenia wstecz, ale przede wszystkim w stronę przyszłości.
Z tej refleksji niezwykle wyraźnie przebija się hasło towarzyszące nam od
dawna – szpital tradycyjny i innowacyjny.

przyszłością
W

rzeniowy numer spaja te dwie odleg³e semantycznie przestrzenie. Z jednej strony historyczne kulisy szpitala, które
ods³ania artyku³ zainspirowany niecodzienn¹ wypraw¹ do che³miñskiego archiwum,
z drugiej  nowoczesnoæ, przebijaj¹ca siê
z relacji otwarcia Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Z niezwyk³ym uznaniem mo¿emy równie¿ ledziæ dokonania naszych
kardiologów w tekcie doc. Macieja Lesiaka,
które swoim dynamizmem mog¹ inspirowaæ rodowisko lekarskie w Polsce. Zapraszam równie¿ do zapoznania siê z materia-

W skrócie
 W dniu 12 maja Dyrektorzy
Jan Talaga i Szczepan Cofta
oraz pani Krystyna Pi¹tkowska,
kierownik Dzia³u Organizacji
i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych
uczestniczyli w spotkaniu z
pani¹ dr Barbar¹ Murawsk¹,
pe³ni¹c¹ obowi¹zki Zastêpcy
Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddzia³u Narodowego Funduszu Zdrowia.
Podczas spotkania poruszono
istotne dla Szpitala problemy,
zwi¹zane z kontraktowaniem
us³ug oraz koniecznoci¹ wykonywania wiadczeñ ponadlimitowych z zakresu m.in. chirurgii naczyniowej i okulistyki.
 W dniu 15 maja Dyrektor
Jan Talaga oraz doc. Pawe³ Sobczyñski, Ordynator Oddzia³u
Anestezjologii i Intensywnej
Terapii spotkali siê w Ministerstwie Zdrowia z Jakubem Szulcem, Sekretarzem Stanu.
Celem wizyty by³o omówienie
bie¿¹cych problemów funkcjonowania oddzia³u anestezjologicznego, przemawiaj¹cych za
natychmiastowym rozpoczêciem remontu i stworzeniem
optymalnych warunków intensywnego leczenia chorych.
 26 maja odby³a siê ogólnopolska konferencja: Czas pracy
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nauczycieli akademickich w szpitalach klinicznych w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP, w której uczestniczy³a Dyrekcja
Szpitala.
 Dyrektor Szczepan Cofta 28 maja spotka³ siê w Urzêdzie Marsza³kowskim z dyrektorami szpitali w celu omówienia problemu okulistyki dzieciêcej w Wielkopolsce.
 28 maja na zaproszenie prof. Jacka £uczaka w sali wyk³adowej Hospicjum Palium
wyk³ady wyg³osili dr n. med. Gabriel Mor
oraz dr psychologii Noami Mor z Izraela.
Podczas spotkania wrêczono presti¿owe
ordery Ecce Homo.
 W dniu 28 maja odby³o siê spotkanie
Rady Spo³ecznej Szpitala, która pozytywnie
zaopiniowa³a realizacjê planu rzeczowofinansowego za 2008 rok oraz dokona³a
aktualizacji i modyfikacji w planie na rok
nastêpny.
 1 czerwca  Dyrektor Jan Talaga i pani
Irena Usowicz odebrali protokó³ przekazania robót budowlanych pierwszego etapu
inwestycji, dotycz¹cej dobudowy nowego
skrzyd³a Szpitala przy ul. Szamarzewskiego, przeznaczonego na oddzia³y onkologiczne z blokiem operacyjnym.
 W dniu 4 czerwca odby³o siê spotkanie
Kierowników Dzia³ów Administracji z przedstawicielem firmy Konsultant Komputer,
Przemys³awem Spycha³¹. Celem spotkania
by³o przedstawienie elektronicznego systemu
obiegu dokumentów ITcube, który wykorzystywany w jednostkach szpitalnych, przyspieszy³by proces wzajemnej pracy i komunikacji.
Wersja próbna na 10 stanowiskach organizacyjnych zostanie wprowadzona w drugiej
po³owie wrzenia.

³ami dotycz¹cymi tegorocznej letniej szko³y
onkologii, zorganizowanej przez prof. Janinê Markowsk¹. Zajêcia od lat ciesz¹ siê
ogromnym powodzeniem i skupiaj¹ wyk³adowców i studentów z ca³ej Europy.
Zasadnoæ 186 lat dzia³alnoci szpitala
wyra¿a siê jednak przede wszystkim
w spotkaniach z pacjentami, których równie¿ na ³amach Nowin Szpitalnych nie brakuje
 w spojrzeniu Marty Staszczak i Tomasza
Danielewicza w ramach reporta¿u z Oddzia³u Pulmonologii.
Zapraszam do tworzenia naszej gazety
i wspólnego wiêtowania kolejnych jubileuszy.
Monika Dziamska
Redaktor prowadz¹cy
monika.dziamska@skpp.edu.pl
 8 czerwca odby³o siê pierwsze spotkanie
z zaplanowanych cyklicznych spotkañ Rady
Medycznej. Jest to nowa formu³a spotkañ
Dyrekcji z Ordynatorami  Kierownikami
Klinik, poszczególnymi Kierownikami medycznych komórek organizacyjnych oraz
przedstawicielami administracji. Celem
powy¿szych spotkañ bêdzie omawianie
bie¿¹cych problemów, dotycz¹cych funkcjonowania naszego Szpitala. Podczas pierwszego spotkania szczegó³owo omówiono
wykonania kontraktów w ostatnich miesi¹cach oraz poruszono aktualne zagadnienia
poszczególnych dzia³ów administracji.
 W dniu 22 czerwca odby³y siê wybory
delegatów do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
Z grona naszych lekarzy wybrano: Szczepana
Coftê, Macieja Cymerysa, Andrzeja Dmitriewa, Grzegorza Gertiga, Karolinê Hoffmann,
Teresê Kosick¹, Fryderyka Pukackiego, Piotra Kleine Schmidt, W³odzimierza Skorupskiego oraz Tomasza Smukowskiego.
(dokoñczenie na str. 9)

Szpitalna

wizytówka
I

nformujemy, ¿e zosta³a opracowana
anglojêzyczna broszura dotycz¹ca naszego Szpitala. Aktualne dane, syntetyczne informacje w przystêpnej graficznej
formie mog¹ pos³u¿yæ jako doskona³a
wizytówka naszej placówki poza granicami kraju.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Sekretariatu Dyrekcji po odbiór
projektu broszury w wersji elektronicznej.
Redakcja

komentarze
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Trzeba być optymistą
Po raz pierwszy spotkaliśmy się z tak długim, trwającym 10 miesięcy postępowaniem
kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli.

W

toku wielu tygodni prac i przy
gotowywania zestawieñ, obliczeñ, dotkniêto wa¿nego, choæ nie kluczowego obszaru dzia³ania szpitali
klinicznych. Oczekiwalibymy wyst¹pieñ pokontrolnych maj¹cych aspekt
praktyczny. Niejednoznaczne prawo
i kwestionowane wytyczne choæby
publicznego p³atnika, powoduj¹, ¿e
nadal nie mamy jasnoci sytuacji w postêpowaniu z badaniami klinicznymi.

Czy powinnimy stosowaæ sugerowan¹ kilka miesiêcy temu umowê trójstronn¹, czy zgodnie z obecnym ogl¹dem sytuacji kontrolerów powróciæ do
umów dwustronnych, przy zapewnieniu informacji o wynagrodzeniu i obowi¹zkach badacza? Czy komunikat
NFZ pozwala na rozliczanie standardowych wiadczeñ? W jaki sposób opodatkowywaæ badania kliniczne?
Mam nadziejê, ¿e nie bêdzie tortu
urodzinowego na rocznicê rozpoczêcia
kontroli NIK. Przy ca³ym szacunku do
postêpowania kontrolnego i urzêdu
Najwy¿szej Izby Kontroli, niestety mu-

szê przyznaæ, ¿e protokó³ kontroli to
swoista wydmuszka rozdêta do granic mo¿liwoci. Wydaje siê, ¿e takie
poddanie ocenie niektórych dzia³añ
szpitala, mo¿e tylko spowodowaæ huk
pêkniêcia balonu, a nie rozwi¹zania
spraw, tak¿e w aspekcie ogólnopolskim.
Szkoda, ¿e nie stosuje siê tej samej
miary oceny sytuacji w innych czêciach Polski. Mam jednak nadziejê, ¿e
bêdzie nam dane rzetelnie i twórczo
podyskutowaæ m.in. na ten temat podczas Forum Szpitali Klinicznych.
Jan Talaga
Dyrektor Naczelny Szpitala

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA

Współpraca, rozwój,

Przed kilku laty, poruszając refleksję na tematy kształtowania życia szpitalnego, często przywoły−
waliśmy słowo: współodpowiedzialność. Rzeczywiście wydawała się ona być właściwością
niezwykle ożywczą dla wspólnego budowania na pewnym etapie rozwoju zarządzania Szpitalem.

W

chwili obecnej wydaje siê, ¿e
ewoluujemy ku innym wyzwaniom, które powinny stanowiæ ramy dla
kszta³tu szpitalnego formowania. Zasugerowa³em je w tytule tego szkicu.

Współpraca
Bardziej ni¿ ku wskazywaniu wspó³odpowiedzialnoci, powinnimy sk³aniaæ
siê ku ukazywaniu wyzwania, jakim
jest wspó³praca. Odpowiedzialnoæ jest
 choæ czêsto wielu z nas sobie tego nie
uwiadamia  zasadniczo
jednoosobowa i zazwyczaj okrelona
(na przyk³ad ordynatora lub dyrektora).
Z czasem jednak okaza³o siê, zw³aszcza
gdy zderzamy siê z dzia³aniami kontrolnymi, ¿e wspó³odpowiedzialnoæ ma
sw¹ racjê o tyle, o ile idzie w parze
z rozs¹dnym delegowaniem uprawnieñ.
Wspó³praca wszystkich szpitalnych
ogniw, pracowników ró¿nych stanów
(nie tylko lekarzy, którzy s¹ si³¹ zama-

chow¹ wspó³czesnego systemu ochrony
zdrowia), przede wszystkim w obrêbie
jednostek, stanowi wymóg skutecznego
funkcjonowania Szpitala. Poza tym
wa¿na wydaje siê wspó³praca miêdzy
jednostkami, choæ u ró¿nych osób ró¿na
jest tak¿e wiadomoæ jej niezbêdnoci
(uwaga ta dotyczy nie tylko pionu medycznego, ale i administracyjnego).

Rozwój
Szczególnie w ostatnich latach dowiadczamy, ¿e rozwój nie dotyczy tylko szpitali klinicznych. Dynamicznie rozwija
siê wiele jednostek konkurencyjnych
(paradoksalnie zazwyczaj si³ami naszego personelu). Bol¹czk¹ szpitali klinicznych jest czêsto zachowanie postawy
pasywnej z przekonaniem, ¿e sama
racja bycia klinicznym jest zupe³nie
wystarczaj¹ca. St¹d cenne wydaje siê
zachowanie dynamicznej kreatywnoci,
utrzymuj¹cej wiod¹c¹ rolê szpitala klinicznego. Nie na zasadzie blokowania

dostêpu innym (w medycynie jest przecie¿ miejsce dla inicjatywy wszystkich),
lecz twórczego kroku do przodu.
W ka¿dej z reprezentowanych przez
nas dziedzin refleksja nad takim krokiem
do przodu jest niezbêdna. Cenna jest
dyskusja o nowym kszta³cie dzia³alnoci
przy ulicy D³ugiej, rozwoju hematologii,
onkologii pulmonologicznej b¹d innej,
usprawnieniu dzia³alnoci i modyfikacji
wyposa¿enia wiêkszoci sporód pracowni.

Harmonia
Dynamika rozwoju musi byæ jednak¿e
zwi¹zana ze spe³nieniem jeszcze jednego
bezwzglêdnie koniecznego warunku.
Jest nim zachowanie harmonii funkcjonowania. Dotyczy to inicjatyw poszczególnych pionów dzia³alnoci, które nie
mog¹ byæ sprzeczne b¹d ze sob¹ konkurowaæ. Wspólnym atutem powinno
(dokoñczenie na str. 5)

nowiny szpitalne

3

tytuł mistrza

Zaskoczenie
15 maja w Dniu Polskiej Farmacji dr Hanna Jankowiak-Gracz oraz
Dyrektor Jan Talaga uczestniczyli w uroczystej gali, zorganizowanej
w Warszawie przez kolegium redakcyjne Gazety Farmaceutycznej.
Podczas uroczystoci apteka szpitalna zosta³a odznaczona Tytu³em
Mistrza 2009. Powy¿sze presti¿owe wyró¿nienie jest przyznawane
ka¿dego roku tylko jednej aptece w Polsce.

Fot. Monika Dziamska

O przyznanej nagrodzie z dr Hanną Jankowiak−Gracz
– kierownikiem apteki szpitalnej rozmawia Monika Dziamska.

Dr Hanna Jankowiak-Gracz

Jakie znaczenie przyznany tytu³ ma dla
Pani doktor i pracowników apteki w codziennej pracy?
Nadany tytu³ traktujê jako wyró¿nienie
dla apteki  tym bardziej, ¿e przyznawany jest on tylko jednej aptece w roku.
Warto przypomnieæ, ¿e w Polsce jest
oko³o 13 tysiêcy aptek otwartych i 700
aptek szpitalnych. Przyznam, ¿e wyró¿nienie by³o dla mnie wielkim zaskoczeniem. Nie zabiegalimy o nagrody i nie
bralimy udzia³u w rankingach, po prostu komisja uzna³a nasze osi¹gniêcia.
Mylê, ¿e dla pracowników nagroda

jest wyrazem uznania za bardzo ciê¿k¹
i odpowiedzialn¹ pracê na rzecz chorych. Apteka szpitalna zaopatruje oddzia³y w leki i wyroby medyczne
o wartoci 60 mln z³otych rocznie. To
miejsce nieprzerwanej pracy 365 dni
w roku w zakresie przygotowywania
leków cytotoksycznych stosowanych
w klinikach hematologii, chemioterapii,
pulmonologii, ginekologii  oko³o 20
tysiêcy dawek indywidualnych. Sporz¹dzamy równie¿ leki recepturowe, ¿ywienie pozajelitowe metod¹ all in
one, p³yn kardioplegiczny do operacji
na otwartym sercu, doszklistkowe podanie antybiotyków dla pacjentów kliniki okulistycznej i aktywnie realizujemy programy terapeutyczne.
Co Tytu³ Mistrza oznacza dla naszego
szpitala?
Dla szpitala, a cilej dla pacjentów
szpitalnych dobrze zorganizowana apteka, wiadcz¹ca us³ugi farmaceutyczne
zgodnie z prawem farmaceutycznym
jest gwarantem bezpiecznej i ekonomicznej farmakoterapii.
Nagroda zosta³a przyznana za wprowadzenie nowatorskich rozwi¹zañ w dzia³alnoci
naszej apteki. Jakie konkretne dzia³ania
mieszcz¹ siê w powy¿szym uzasadnieniu?

W dniu 24 czerwca br. wolontariuszki
Hospicjum Palium Maria Modrze−
jewska oraz Maria Krążelewska
wraz z prof. Jackiem Łuczakiem na
zaproszenie Doradztwa Gospodar−
czego DGA S.A. i Urzędu Miasta,
wzięli czynny udział w konferencji
dotyczącej realizacji projektu:
”Wolontariat wart Poznania”.
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Do nowatorskich rozwi¹zañ niew¹tpliwie mo¿emy zaliczyæ dobrze
zorganizowan¹ logistykê dostaw leków
do czterech, znacznie oddalonych od
siebie, szpitalnych jednostek. Od 1994
roku zajmujemy siê przygotowywaniem ¿ywienia pozajelitowego metod¹
all in one, a od roku dysponujemy
nowoczesn¹ pracowni¹ z pomp¹
dozuj¹c¹ Multicomp II. Ewenementem
na skalê krajow¹ by³o utworzenie
w 2000 roku pracowni farmacji
szpitalnej umocowanej na Wydziale
Farmaceutycznym przy Katedrze
i Zak³adzie Farmacji Klinicznej i Biofarmacji oraz organizacja szkoleñ dla
studentów.
Od 2001 roku w dwóch pracowniach w strukturze apteki przygotowujemy leki cytostatyczne, a od 2005 funkcjonuje dzia³ wyrobów medycznych.
Bierzemy równie¿ aktywny udzia³
w Komitecie Terapeutycznym, realizacji
Programów Terapeutycznych i tworzeniu nowych technologii przygotowywania leków.
Szanuj¹c tradycjê i pamiêtaj¹c o
dokonaniach pierwszej farmaceutki s.
Filipiny Studziñskiej, staramy siê realizowaæ wymagaj¹ce zadania, które jeszcze przed nami.
■

Obecność
P

odczas konferencji realizatorzy projektu wspó³finansowanego przez
Uniê Europejsk¹ w ramach programu
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
oraz zaproszeni gocie przedstawili
podjête dzia³ania. Omówiono tematykê
wspó³pracy miêdzyresortowej w obszarze

Fot. Monika Dziamska

komentarze

rezonans

otwarty
Oficjalnie, z udziałem zaproszonych
gości, w dniu 14 października oddano
do użytku nowoczesną Pracownię
Rezonansu Magnetycznego. Dzięki
współfinansowaniu Unii Europejskiej
w ciągu niespełna sześciu miesięcy
ukończono remont starych pomiesz−
czeń po pralni szpitalnej i zamonto−
wano ultra nowoczesny sprzęt.

S

ymboliczn¹ wstêgê u progu nowej
pracowni przeciêli: Marsza³ek Województwa Leszek Wojtasiak, JM prof.
Jacek Wysocki, Retor Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu, dyr. Jan Talaga oraz prof. Stefan Grajek. Jego Ekscelencja ks. Biskup Grzegorz Balcerek
powiêci³ nowe pomieszczenia i sprzêt,
a blisko 100 zaproszonych goci mog³o
z bliska przyjrzeæ siê, jak wygl¹da
i pracuje nowy nabytek lecznicy przy
ul. D³ugiej. Nowoczesny Rezonans

W pracowni podczas badañ

Magnetom 1,5 T firmy Siemens wyposa¿ony jest w technologiê, dziêki której
badanie nie bêdzie wymaga³o zmiany
pozycji pacjenta, rêcznego przesuwania
sto³u czy te¿ uzupe³niania tzw. cewek.
Wyró¿nikiem tego sprzêtu jest bogaty
zestaw cewek matrycowych, które zapewniaj¹ doskona³¹ jakoæ obrazów.
Ca³a konfiguracja sprzêtu zosta³a zaprojektowana w taki sposób, by umo¿liwiæ badania organów maj¹cych wiêksz¹
dynamikê czyli np. serca i naczyñ.
Pracownia Rezonansu Magnetycznego wspó³finansowana jest przez Uniê
Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz z bud¿etu
Pañstwa w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013. Jest to projekt kluczowy dla Województwa Wielkopolskiego,
a wiêc o wa¿nym znaczeniu dla systemu ochrony zdrowia. Wartoæ podpisanej umowy na realizacjê projektu
z Urzêdem Marsza³kowskim to kwota
6.352.830,00 z³, z czego 4.764.622,50 z³
to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozosta³e rodki na realizacjê inwestycji
pochodz¹ z Ministerstwa Zdrowia.
Pracownia Rezonansu Magnetycznego stworzona zosta³a w ramach projektu: Program leczenia ostrych pêkniêæ
têtniaków aorty i ostrej zatorowoci p³ucnej. Jest to zatem pracownia szczególnie
predysponowana do diagnostyki chorób serca i naczyñ, choæ oczywicie
wykonywane bêd¹ badania tak¿e w innych wskazaniach. Z racji na du¿y
udzia³ lecznictwa onkologicznego
w profilu Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego, rezonans magnetyczny
bêdzie nieocenionym elementem precyzyjnej diagnostyki nowotworów.
Szpital Przemienienia Pañskiego specjalizuj¹c siê w leczeniu schorzeñ kardiologiczno-naczyniowych zyska³ mo¿liwoæ pe³nej, nieinwazyjnej diagnostyki. Wart podkrelenia jest fakt, ¿e dziêki
uruchomieniu pracowni rezonansu
magnetycznego, jako jedyny szpital
w Wielkopolsce spe³niaæ bêdziemy tzw.
z³oty standard w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych np. ostrego pêkniêcia
têtniaka aorty. Oferujemy bowiem
w jednym miejscu zarówno opiekê kardiologiczn¹, kardiochirurgiczn¹, anestezjologiczn¹ oraz zabiegi z zakresu kardiologii i radiologii inwazyjnej, jak
i diagnostykê rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej.
Do czasu uzyskania kontraktu
z NFZ w zakresie diagnostyki ambulatoryjnej, rezonans magnetyczny s³u¿yæ bêdzie pacjentom hospitalizowanym na oddzia³ach Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego UM w Poznaniu.
Rafa³ Staszewski

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA
(dokoñczenie ze str. 3)

byæ zharmonizowanie dzia³alnoci sercowo-naczyniowej, a tak¿e onkologicznej. S¹ one nasz¹ jedyn¹ w swoim
rodzaju szans¹. Tak¿e w szpitalu klinicznym musi pojawiaæ siê s³owo: dyscyplina.

przy chorych
zadañ spo³ecznych i wolontariatu pracowniczego, strategiê rozwoju wolontariatu w Wielkopolsce oraz pomoc ofiarowan¹ przez Centrum Integracji Spo³ecznej Darzybór.
Honorowy goæ konferencji prof.
Jacek £uczak przedstawi³ prezentacjê

Zharmonizowania wymagaj¹ te¿ na
przyk³ad prowadzone przez nas badania kliniczne. Jeli  z punktu widzenia
ekonomicznego szpitala  stanowi¹
jedynie margines przychodów, to jeli
op³acaj¹ siê innym, musz¹ te¿ op³acaæ
siê szpitalowi. Powinny one stanowiæ
istotny dynamiczny segment naszej

dzia³alnoci, jednak w harmonii z innymi jej wymiarami.
Zachowanie harmonii  w rzeczywistoci wspó³pracy, mobilizuj¹cej nas do
rozwoju  na pewno sprzyjaæ bêdzie
dynamicznej ewolucji Szpitala.

przygotowan¹ wspólnie z koordynatorem wolontariuszy Hospicjum Palium
mgr Ewelin¹ Lewandowsk¹: Wolontariat w opiece paliatywnej i hospicyjnej
oraz wzi¹³ udzia³ w panelu dyskusyjnym na temat: Czy strategia rozwoju
wolontariatu w województwie wielkopolskim ma szanse na wdro¿enie?.
Wolontariuszki Maria Modrzejewska oraz Maria Kr¹¿elewska w krótkich
wypowiedziach przedstawi³y motywy

podjêcia wolontariatu oraz korzyci
dla osobistego rozwoju uzyskiwane
z pos³ugi cierpi¹cym chorym u schy³ku ¿ycia. Przekaza³y licznie zebranym
uczestnikom, na podstawie w³asnych
dowiadczeñ, jak wa¿na dla chorych
i ich bliskich jest obecnoæ przy nich 
rozmowy, trzymanie za rêkê, a bardzo
czêsto równie¿ wspólne milczenie.
Maria Kr¹¿elewska
Maria Modrzejewska

Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala
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hospicjum

Z gośćmi

z Izraela
Fot. Archiwum

P

odczas wizyty 28 maja w Hospicjum Palium gocie z Tel Aviv
zostali odznaczeni przez Rektora UM
prof. Jacka Wysokiego medalami im.
Karola Marcinkowskiego. W uroczystym spotkaniu wziêli udzia³ Dyrektor
Szczepan Cofta, naczelna pielêgniarka
mgr Dorota Liczbañska, zespó³ Hospicjum Palium, lek. med. Halina Bogusz,
dr n. med. Aleksandra Kotliñska-Lemieszek, kierownik Katedry i Kliniki
Medycyny Paliatywnej oraz lekarze
sta¿yci.
Pañstwo Mor uczestniczyli tak¿e
w innych spotkaniach, przewidzianych
na kolejne dni wizyty. Wyg³osili wyk³ady w nowej siedzibie Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki

Oto

Paliatywnej Hospicjum Domowe,
prowadzonego przez dr Annê Skawiñsk¹ oraz podczas otwartego spotkania
z udzia³em przedstawicieli Gminy
¯ydowskiej i pani El¿biety Dybowskiej,
zastêpcy dyrektora Wydzia³u Zdrowia
i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta
Poznania.
W dniu 30 maja pañstwo Mor byli
goæmi ks. Andrzeja Rygielskiego. Poza
spotkaniem z personelem Hospicjum
Mi³osiernego Samarytanina we
W¹growcu mieli równie¿ sposobnoæ
odwiedzenia pacjentów Hospicjum.
Gocie z Izraela bardzo wysoko ocenili
poziom wiadczonej opieki i leczenia
oraz zaanga¿owanie personelu, sprawuj¹cego opiekê. Byli równie¿ pe³ni

Na zaproszenie władz
Uniwersytetu Medycznego
im K. Marcinkowskiego
i Urzędu Miasta oraz na
wniosek prof. Jacka Łuczaka,
kierownika Hospicjum Palium
do Poznania 28 maja br.
przyjechali goście z Izraela –
dr Gabriel Mor z małżonką
dr psychologii Naomi Mor –
niezwykle zasłużeni w roz−
woju opieki hospicyjnej.

uznania dla wyposa¿enia obiektu
hospicyjnego, zapewniaj¹cego wysoki
komfort leczenia chorych.
Prof. dr hab. Jacek £uczak
Ordynator Hospicjum Palium

człowiek

rdery Ecce Homo przyznawane s¹ od
1997 roku osobom, które z zaanga¿owaniem wype³niaj¹ misjê pomocy innym. 31
maja br. tym szczególnym wyró¿nieniem zostali odznaczeni ks. Kanonik Andrzej Rygielski, za³o¿yciel i kierownik Hospicjum im.
Mi³osiernego Samarytanina we W¹growcu
oraz dr n. med. Gabriel Mor, twórca pierwszego hospicjum w Izraelu i za³o¿yciel zespo³u domowej opieki hospicyjnej w Tel Aviv.
Kandydatury do nagrody przed³o¿y³ Kapitule Orderu Ecce Homo prof. Jacek £uczak,
jako ubieg³oroczny laureat oraz sporz¹dzi³
teksty zaszczytnych laudacji.
Redakcja
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Fot. Archiwum

O

patronat

Przed burt¹ okrêtu

Pod
O

krêt Rzeczpospolitej Polskiej Poznañ jest jednostk¹
bojow¹ 8 Flotylli Obrony Wybrze¿a w winoujciu, która
swoj¹ nazw¹ w szczególny sposób nawi¹zuje do zwi¹zku Marynarki Wojennej z naszym
regionem. Na przestrzeni ostatnich lat nasze miasto przy wielu
okazjach dawa³o dowód przywi¹zania i sympatii do tego
okrêtu, który jest sk³adow¹
2 Dywizjonu Okrêtów Transportowo-Minowych. W 2004 roku
na jego burcie umieszczono
herb ufundowany przez miasto
Poznañ, a Szko³a Podstawowa
nr 45 wybra³a ORP Poznañ na
swojego patrona.

Nowa

Fot. Archiwum

patronatem
Podczas krótkiego rejsu w Porcie winoujcie.
Od prawej: Dowódca ORP Poznañ kpt. mar. Marek Szwarc, dr hab. Pawe³ Sobczyñki,
Dowódca 2 Dywizjonu Okrêtów Transportowo-Minowych kmdr por. Krzysztof Zdonek.

Aby podkreliæ te zwi¹zki równie¿
od strony zdrowotnej, nasz Szpital wyst¹pi³ z inicjatyw¹ objêcia leczniczym
patronatem za³ogi ORP Poznañ wraz
z rodzinami. Propozycjê tak¹ skierowa³em wraz z Naczelnym Lekarzem Szpitala dr med. Szczepanem Coft¹ w postaci listu intencyjnego do dowódcy
8 Flotylli Obrony Wybrze¿a  Kontradmira³a Jerzego Lendy. Ze wzglêdów
logistycznych patronat ten bêdzie mia³
formê indywidualnych konsultacji i leczenia pacjentów, przede wszystkim

w zakresie kardiologii i okulistyki.
Ponadto planuje siê przedsiêwziêcia
w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
Propozycja zosta³a przyjêta bardzo
¿yczliwie i zaowocowa³a zaproszeniem
mnie do zwiedzenia winoujskiego
Portu Wojennego, jako mi³y pocz¹tek
naszej wspó³pracy.
Dr hab. Pawe³ Sobczyñski
Ordynator Oddzia³u Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

ekspozycja

O

d ponad trzech miesiêcy w holu Oddzia³u Kardiologii
w budynku szpitalnym przy ul. D³ugiej pacjenci oraz ich rodziny mog¹ korzystaæ z kawiarenki, otwartej przez prof. Stefana Grajka, Ordynatora Oddzia³u Kardiologii. Dodatkowo miejsce to zdobi¹ obrazy studentów i absolwentów Poznañskiej Akademii Sztuk Piêknych.
Na pocz¹tku sierpnia pierwotna ekspozycja zosta³a ca³kowicie wymieniona. Obecnie wystawa obejmuje 27 obrazów i szkiców autorstwa: Pauliny Kamierczak, Marceliny Pa³uczak, Ma³gorzaty Szczurek, Jolanty Wójcik, Paw³a Dunikowskiego, Marty
¯ukiel, Artura Chochowskiego, Pauliny Ustasz, Katarzyny Adamkiewicz, Kingi Troneczek oraz Moniki Gawareckiej.
Zaprezentowane prace s¹ przeznaczone na sprzeda¿, z której czêæ dochodu zostanie przekazana Stowarzyszeniu Serce dla serca.
Redakcja
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wyróżnienia

Stylowa
Pod koniec maja br. odbyło
się zebranie Konsultanta
Wojewódzkiego w dziedzinie
chorób wewnętrznych
z ordynatorami oddziałów
internistycznych z terenu
Wielkopolski. Po spotkaniu
miało miejsce inauguracyjne
posiedzenie nowopowstałego
Oddziału Wielkopolskiego
Polskiego Towarzystwa
Kardiodiabetologicznego.

inauguracja

Prof. Danuta Pupek-Musialik podczas wyk³adu
Fot. dr Pawe³ Bogdañski

Ordynatorzy

P

owy¿sze spotkania odby³y siê 29
maja br. w urokliwych, stylowych
wnêtrzach pa³acu w Krzelicach, który
stanowi jeden z najpiêkniejszych zabytków romantycznej architektury neogotyckiej w Polsce. Niecodzienna oprawa
z pewnoci¹ wp³ynê³a na frekwencjê,
która by³a imponuj¹ca. Na spotkanie
z Konsultantem Wojewódzkim  pani¹
prof. Danut¹ Pupek-Musialik przyjecha³o piêædziesiêciu ordynatorów
i ich zastêpców. Podczas zebrania omówiono wa¿ne problemy organizacyjne
z zakresu oddzia³ów internistycznych
na terenie Wielkopolski, dotycz¹ce
m.in. niedostatecznej obsady kadrowej

Na

na oddzia³ach; problematyki tworzenia
oddzia³ów dla przewlekle chorych.

Towarzystwo
Po spotkaniu z ordynatorami odby³o siê
pierwsze zebranie nowopowsta³ego
Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego w województwie
wielkopolskim, w którym uczestniczy³o
ok. 80 osób. Interesuj¹ce wyk³ady wyg³osili: prof. Stefan Grajek, prof. Danuta
Pupek-Musialik oraz dr Dorota Pisarczyk-Wiza. Poruszono w nich tematykê
leczenia kardiologicznego oraz terapii
nadcinienia têtniczego i cukrzycy u pacjentów diabetologicznych, jako populacji o wysokim ryzyku powik³añ sercowo-naczyniowych.

medal
W

dniu 20 maja br. w Warszawie Minister Edukacji
Narodowej  Katarzyna Hall
przyzna³a Pani Profesor Danucie
Pupek-Musialik, kierownikowi
Katedry i Kliniki Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych i Nadcinienia Têtniczego, Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Powy¿sze odznaczenie jest
najwy¿szym wyró¿nieniem przyznawanym za szczególne zas³ugi
dla owiaty i wychowania.
Gratulujemy Pani Profesor tak
donios³ego odznaczenia.
dr hab. med. Wies³aw Bryl
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Zebranie zakoñczy³a uroczysta kolacja, któr¹ umili³ koncert muzyki powa¿nej wykonany przez orkiestrê smyczkow¹.

Spotkania
Oba zebrania spotka³y siê z du¿ym
zainteresowaniem, co dla organizatora
 zespo³u Katedry i Kliniki Chorób
Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych i Nadcinienia Têtniczego UM,
by³o potwierdzeniem zasadnoci ich
zorganizowania i powodem do zadowolenia.
Kolejne spotkania zaproponowano
w czwartym kwartale br.

Ostateczne

Marlena Budych

decyzje

25 marca br. Dyrektor Szpitala w porozumieniu z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ogłosił konkurs na stano−
wiska Pielęgniarek Oddziałowych na terenie trzech jednostek
naszego Szpitala.

P

owo³ana komisja konkursowa przeprowadzi³a indywidualne
rozmowy i zarekomendowa³a Dyrektorowi Szpitala kandydatury trzech pielêgniarek, które ju¿ wczeniej z zaanga¿owaniem
pe³ni³y obowi¹zki na obieranych stanowiskach. Pod koniec maja
zapad³y ostateczne decyzje, a stanowiska pielêgniarek oddzia³owych na okres trzech lat zosta³y powierzone:
 mgr Arlecie Jankowskiej  Oddzia³ Hematologii i Chorób Rozrostowych Uk³adu Krwiotwórczego,
 mgr Alicji Fr¹ckowiak  Oddzia³ Nadcinienia Têtniczego i Zaburzeñ Metabolicznych
 Aleksandrze Ostajewskiej  Oddzia³ Pulmonologii.
Mam nadziejê, ¿e praca podczas kolejnej kadencji bêdzie ród³em satysfakcji i miejscem zawodowego rozwoju.
Dorota Liczbañska
Naczelna Pielêgniarka

Wielo zadaniowa

w szpitalu

Czym się zajmujemy?
W czym możemy pomóc?

P

ani Iwona Grzelczak  prowadzi
i nadzoruje skromn¹ czêæ Archiwum, znajduj¹c¹ siê w budynku przy
ul. D³ugiej, ale jej codzienna praca skupia siê g³ównie na udostêpnianiu dokumentacji medycznej uprawnionym osobom i instytucjom. Spêdza wiele czasu
na przygotowywaniu kserokopii, czuwa
aby dokumentacja zosta³a udostêpniona
uprawnionym jednostkom w mo¿liwe
najkrótszym czasie. Wspó³pracuje ze
wszystkimi oddzia³ami, g³ównie z rejestratorkami i sekretarkami medycznymi
oraz lekarzami. To dziêki ich ¿yczliwoci i zrozumieniu wspó³praca przebiega
bez zak³óceñ i w mi³ej atmosferze.
Pani Zosia Owecka  pracuje w naszym niewielkim zespole od marca tego
roku. Przejê³a obowi¹zki pani Agnieszki Stasik. Z pewnoci¹ spotkaj¹ siê z ni¹
lekarze podpisuj¹cy porozumienia
w sprawie odbywania sta¿y cz¹stkowych. Przygotowuje wnioski akredytacyjne na prowadzenie specjalizacji i sta¿y specjalizacyjnych dla oddzia³ów

W skrócie

(ci¹g dalszy ze str. 2)

 8 lipca na spotkaniu u prorektora
Grzegorza Oszkinisa w obecnoci sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia Jakuba Szulca oraz marsza³ek Krystyny Poledniej Dyrektorzy omawiali obecn¹
sytuacjê Szpitala, wskazuj¹c najistotniejsze kwestie, wymagaj¹ce szczególnego zainteresowania.
 W zwi¹zku ze znacz¹cym przekroczeniem kontraktu w zakresie chemioterapii w naszym Szpitalu 17 sierpnia
Dyrektor Szczepan Cofta oraz pani Krystyna Pi¹tkowska, kierownik Dzia³u
Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych spotkali siê w Wielkopolskim Oddziale NFZ z Dyrektor Barbar¹ Murawsk¹. Priorytetem spotkania by³o ukaza-

Fot. Martyna Skrzypiñska

Sekcja Organizacji jest częścią
Działu Organizacji i Sprzedaży
Usług Medycznych. Sekcja
nadzoruje również pracę
Archiwum oraz Kancelarii.
Brzmi formalnie i mało
przyjaźnie.

Sekcja Organizacji, od lewej: Iwona Grzelczak, Anna Ruszczak, Zofia Owecka.

naszego Szpitala. Do tego jest i praw¹,
i lew¹ rêk¹ Kierownika Sekcji. Z pani¹
Zosi¹ omawiam wszystkie sprawy bie¿¹ce i wdra¿am j¹ we wszystkie mo¿liwe przedsiêwziêcia Sekcji Organizacji.
A tych obowi¹zków mamy niema³o.
Opiekujemy siê dokumentami organizacyjnymi Szpitala (Statut, Regulamin Organizacyjny i Porz¹dkowy), przygotowujemy zarz¹dzenia Dyrektora, dbamy
o zawieranie umów o ubezpieczenia
Szpitala w zakresie szkód maj¹tkowych
i OC, a tym samym wspó³uczestniczymy
w rozpatrywaniu roszczeñ i likwidacji
szkód, monitorujemy skargi, koordynujemy prace zwi¹zane z wystawianiem
przez specjalistów opinii lekarskich dla
s¹dów. Koordynujemy przygotowanie
i podpisywanie umów na wykonywanie w Szpitalu badañ diagnostycznych

przez jednostki zewnêtrzne. Bierzemy
udzia³ w pracach Zespo³u ds. Oceny
List Oczekuj¹cych oraz Zespo³u ds.
Dokumentacji Medycznej. Równoczenie dbamy o to, ¿eby pacjenci czuli siê
dobrze poinformowani nie tylko o swoich prawach, ale równie¿ o sposobie
funkcjonowania naszego Szpitala.
Te w wszystkie obowi¹zki pozwalaj¹ nam braæ udzia³ w mniejszym lub
wiêkszym stopniu we wszystkich dzia³aniach Szpitala, co jest niezwykle interesuj¹ce, ale bywa te¿ bardzo trudne.
Pozwolê sobie wykorzystaæ ³amy naszego pisma, aby podziêkowaæ moim
wspó³pracownikom  pani Iwono, pani
Zosiu po prostu bardzo dziêkujê.

nie i uzasadnienie potrzeb prowadzonej
przez nas dzia³alnoci.

dziedzin kardiologii, kardiochirurgii i
nauk pokrewnych.

 15 wrzenia w Rzeczpospolitej zosta³ opublikowany artyku³ Badania
kliniczne, czyli prawny i podatkowy
supe³ autorstwa mec. Moniki Urbaniak
i dr Rafa³a Staszewskiego. Zapraszamy
do lektury.

 26 wrzenia po raz kolejny odby³a siê
Bia³a Sobota w miejscowoci Pi³ka na
terenie Puszczy Noteckiej. W sobotniej
akcji wziê³o udzia³ wielu pacjentów,
którym zaoferowano kompleksowe
badania laboratoryjne oraz konsultacje
u lekarzy specjalistów.

 16 wrzenia odby³o siê robocze spotkanie Dyrekcji Szpitala z dyrektorami
poznañskich szpitali dotycz¹ce programu ostrych zespo³ów wieñcowych.
 W dniach 24-26 wrzenia odby³ siê
XIII Miêdzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Podczas sesji dydaktycznych uczestnicy
mieli okazjê poznaæ najnowsze badania
naukowe, metody diagnostyczne i zalecenia terapeutyczne z zakresu ró¿nych

Anna Ruszczak
Kierownik Sekcji Organizacji

 Prowadzone w naszym Szpitalu kontrole NIK, Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz Urzêdu Skarbowego, dotyczy³y w wiêkszoci realizacji badañ klinicznych. Kontrolowano poprawnoæ
organizacji badañ klinicznych w Szpitalu, rozliczanie pacjentów w³¹czonych
do badañ klinicznych z NFZ, a tak¿e
inne aspekty gospodarki lekiem.

■
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oddział

atmosfera

Oddział Pulmonologii, Alergologii
i Pulmonologii Onkologicznej zajmuje
pierwsze piętro budynku szpitalnego
przy ul. Szamarzewskiego. Co roku
leczy się w nim 1200 osób, z których
ponad połowę stanowią chorzy
z rakiem płuca. Ponadto z klinicznej
poradni korzysta 12 tysięcy pacjentów.

N

owotwory, POChP, mukowiscydoza
czy ostre infekcje uk³adu oddechowego czêsto zmuszaj¹ chorych do powrotów. Wieloletnie znajomoci spajaj¹
¿ycie pacjentów i personelu, tworz¹c
miêdzy nimi specyficzne wiêzi. Klimat
oddzia³u tworz¹ przede wszystkim pracuj¹cy w nim ludzie, dziêki którym pacjenci, czuj¹ siê u nas jak w domu 
mówi prof. Halina Batura-Gabryel, Ordynator Oddzia³u.  Jeli tego samego
zdania jest równie¿ pacjent, który panicznie boi siê placówek s³u¿by zdrowia
to dla mnie jest to niezwykle wymierna
i zobowi¹zuj¹ca opinia. Staramy siê
zwracaæ uwagê na to, by ka¿dy czu³ siê
u nas dobrze. Naczelne miejsce naszej
pracy zajmuje naprawdê chory  choæ to
oczywistoæ, w praktyce nie wszêdzie
tak jest  puentuje. Profesor z wielkim
uznaniem ocenia nie tylko zaanga¿owanie lekarzy, ³¹cz¹cych opiekê nad chorymi na oddziale z rozleg³¹ prac¹ dydaktyczn¹ i naukow¹, ale tak¿e zespo³u
pielêgniarek, które dbaj¹ o dobro pacjenta i towarzysz¹ mu w najtrudniejszych
chwilach. T¹ opiniê potwierdzaj¹ nie
tylko pacjenci oddzia³u, ale tak¿e Aleksandra Ostajewska, od 26 lat pe³ni¹ca
funkcjê pielêgniarki oddzia³owej. Od
pierwszych chwil stara³am siê stworzyæ
atmosferê otwartej i szczerej rozmowy
oraz braku przyzwolenia na z³e zachowania. Dzi te wypracowane regu³y
procentuj¹. Wspólnie uda³o nam siê
stworzyæ bardzo zgrany zespó³ dobrych
i pracowitych kobiet.

Pacjenci
Oddzia³ Pulmonologiczny jest jednym z najwiêkszych orodków w Polsce,
który zajmuje siê mukowiscydoz¹ doros³ych. Nazywamy je naszymi dzieæmi.
Przy tych m³odych ludziach nie mo¿na
przyjæ do pracy, zrobiæ swoje i siê nie
zaanga¿owaæ  wyznaje Aleksandra
Ostajewska.  Zawsze trudno siê pogodziæ z tym, ¿e mimo wk³adanego trudu,
kilkuletniej walki o zdrowie, pacjent po
prostu nam siê wymyka. Mukowiscydoza na razie jest nie do wyleczenia, jednak ka¿dy z nas ma nadziejê.
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Oprócz farmakologii doskona³e rezultaty leczenia pacjentów z chorobami
p³uc daje równie¿ zaplecze psychologiczne i rehabilitacyjne, na które k³adzie
siê na oddziale du¿y nacisk. Paradoksalnie, w im gorszym stanie znajduje siê
pacjent, tym efekty s¹ bardziej widoczne
 stwierdza mgr Witold Breliñski, rehabilitant prowadz¹cy z pacjentami zajêcia
oddechowe i ogólnousprawniaj¹ce.
Oprócz æwiczeñ pacjenci maj¹ do dyspozycji równie¿ pracowniê aerozoloterapii,
spirometrii, bodypletyzmografii oraz
salê drena¿ow¹. Dla tak zwanych bezdechowców na oddziale funkcjonuj¹
dwie pracownie zaburzeñ podczas snu,
gdzie podczas ich jednonocnego odpoczynku przeprowadza siê diagnostykê
zespo³u bezdechu ródsennego.

Badania
Pomieszczenia Oddzia³u Pulmonologicznego zlokalizowane s¹ równie¿ na parterze szpitalnego budynku, gdzie znajduje
siê pracownia diagnostyki laboratoryjnej, w której przeprowadza siê m.in.
bronchofiberoskopiê. Bardzo wielu
pacjentów prze¿ywa ogromny stres
przed badaniem  mówi pielêgniarka
Ewa Napiera³a.  Do tej grupy najczêciej nale¿¹ panowie, którzy nie s¹ w
stanie wydusiæ z siebie ¿adnego s³owa,
spogl¹daj¹c na aparat, którym musimy
dostaæ siê do ich p³uc. Staramy siê wtedy porozmawiaæ z pacjentem i poinformowaæ, co podczas takiego zabiegu,
który nie nale¿y do najmilszych, go czeka. Dodatkowo stosujemy znieczulenie,
by zapewniæ choremu jak najwiêkszy
komfort. Zwykle podczas tego typu
zabiegów pobiera siê do analizy wycinki
p³uc; pracownia jednak pamiêta wyci¹gan¹ z oskrzeli pinezkê i kawa³ek jab³ka,
którym zakrztusi³a siê studentka w czasie przerwy w zajêciach z pulmonologii.

Oddział
Ka¿dego roku pacjentów wymagaj¹cych
pomocy pulmonologicznej przybywa.
W wielu przypadkach zabiegi wykonywane s¹ ambulatoryjnie, bez przyjmowania
pacjenta na oddzia³, co umo¿liwia szybk¹ pomoc znacznie wiêkszej iloci osób.
To jednak nie jedyny problem, z którym
zmaga siê prof. Batura-Gabryel. Przy
profilu naszych chorych, których trzeba
od siebie oddzieliæ, izolatki s¹ niezbêdne, a my nie posiadamy ani jednej. Marzy nam siê dla naszych chorych lepiej
wyposa¿ona sala dzienna do podawania
chemioterapii, wietlica, toalety i ³azienki z prawdziwego zdarzenia. Jestemy
zmuszeni do przekraczania limitów
w stosowaniu chemioterapii u chorych

Fot. Monika Dziamska

Domowa

Prof. Halina Batura-Gabryel  Ordynator Oddzia³u

z rakiem p³uca. Wesz³y nowe standardy
leczenia, które kosztuj¹ wiêcej ni¿ stare;
nie wyobra¿am sobie jednak, bym mog³a
odmówiæ komukolwiek pomocy w sytuacji ratowania ¿ycia. Ogromne potrzeby
mamy równie¿ w zakresie wyposa¿enia
i sprzêtu  wylicza Ordynator. Te ostatnie jednak pracownicy staraj¹ siê uzupe³niaæ równie¿ w³asnymi si³ami w ramach dzia³alnoci w Stowarzyszeniu
Wspierania Pulmonologii Poznañskiej.
Co roku kupujemy sprzêt o wartoci
kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. Ostatnio
zaopatrzylimy siê w fiberoskop  dodaje profesor Halina Batura-Gabryel.  Od
2005 roku zakupilimy sprzêt o ³¹cznej
sumie ponad 250 tys. z³otych. Trudno
jednak w wiêkszym stopniu zaopatrywaæ oddzia³, przy szeregu innych wymagaj¹cych od nas zaanga¿owania
i skupienia zadaniach.

Pomysły
Na oddziale stale siê co dzieje. Powsta³a
nowa salka dla studentów i pomieszczenia socjalne dla lekarzy  pokój do spania
i jadalnia. Siedem miesiêcy temu z inicjatywy Dyrektora Szczepana Cofty oraz Macieja Dudziaka, kapelana szpitala, pojawi³a siê na oddziale ruchoma biblioteka
obs³ugiwana przez wolontariuszy. Cieszy
siê ona du¿ym zainteresowaniem chorych,
którzy chêtnie i czêsto korzystaj¹ z jej
zasobów. W najbli¿szych planach sytuuje siê remont i zagospodarowanie holu
dla pacjentów  z now¹ wyk³adzin¹ i
kolorowymi meblami. Wzd³u¿ oddzia³owego korytarza wisz¹ grafiki podarowane przez artystê plastyka  Józefa Nowickiego, . Zale¿a³o nam, by oddzia³
nie wia³ pustk¹. Wiele podobnych prac
widzia³am w Europie i mylê, ¿e nasze
s¹ od nich o wiele lepsze  ocenia prof.
Batura-Gabryel.  Choæ to specyficzny
rodzaj sztuki i dokonywanych na zdjêciach graficznych zabiegów, to w tych
pracach jest g³êbia. Szczególnie podoba
mi siê cykl 3 grafik o nadziei, która w
tym miejscu jest nam bardzo potrzebna.
Monika Dziamska

pulmonologiczny

Liczy się pacjent
Fot. Archiwum

Z Tomaszem Danielewiczem – pielęgniarzem
Oddziału Chirurgii „B” Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu, a jednocześnie pacjentem Od−
działu Pulmonologii, Alergologii i Pulmonologii
Onkologicznej o wykonywanym zawodzie
i POChP, która za 20 lat według Światowej
Organizacji Zdrowia będzie 4 przyczyną zgo−
nów na świecie rozmawia Monika Dziamska.
Szacuje siê, ¿e na POChP choruje oko³o 210
milionów ludzi na wiecie. Choæ w Polsce co
roku umiera na ni¹ 15 000 osób, to dla wielu nazwa ci¹gle jeszcze brzmi doæ enigmatycznie.
POChP  Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc to schorzenie wynikaj¹ce ze
zmian zachodz¹cych w pêcherzykach
p³ucnych, które w wyniku procesów
zapalnych powoduj¹ ich niewydolnoæ,
a wiêc nie s¹ w stanie prawid³owo
uczestniczyæ w wymianie gazowej tlenu
i dwutlenku wêgla. Powstaj¹ przez to
pêcherze rozedmowe, które z czasem
pêkaj¹. W ten sposób p³uca nie mog¹
spe³niaæ swojej funkcji wentylacyjnej  to
nieodwracalny, aczkolwiek powolny,
proces niszczenia p³uc, maj¹cy rokowanie bardzo powa¿ne.
POChP przez wiêkszoæ czasu przebiega bezobjawowo, dlatego niezauwa¿ona mo¿e rozwijaæ siê latami. Zwykle
pierwszymi objawami s¹ kaszel i niewielkie dusznoci, które zazwyczaj nie
budz¹ gronych podejrzeñ. Choroba
rozwija siê g³ównie wród osób pal¹cych
papierosy  to najwiêksza grupa ryzyka.
Powody zachorowañ mog¹ byæ równie¿
inne, czego przyk³adem jestem ja. Rozpoznanie POChP w 2001 roku w Klinice
Akademii Medycznej w Lublinie by³o
dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Powstanie choroby by³o u mnie rezultatem
bardzo du¿ej iloci zapaleñ p³uc
i oskrzeli w dzieciñstwie. To one spowo-

dowa³y ich destrukcjê, a w po³¹czeniu
z zapalnym rozszerzeniem b³ony luzowej oskrzeli da³y efekt, który zalicza mnie
do grupy osób choruj¹cych na POChP.
Od czego zale¿y szybkoæ rozwoju choroby?
POChP jest miertelnym schorzeniem.
Jednak przy nowoczesnych technikach
diagnostycznych, farmakoterapii, rehabilitacji oddechowej, ale przede wszystkim
przy bardzo pozytywnym nastawieniu
pacjenta, jak równie¿ jego najbli¿szych,
mo¿na bardzo powa¿ne nastêpstwa
choroby odwlec w czasie.
Dynamika procesu chorobowego
zale¿y przede wszystkim od konstytucji
fizycznej osoby choruj¹cej, stopnia zaawansowania schorzenia, wyniszczenia
organizmu, równie¿ od warunków socjoekonomicznych, a wiêc mo¿liwoci
zaopatrywania siê w lekarstwa i aparaturê medyczn¹. Niezwykle wa¿ne jest
te¿ zaplecze psychoemocjonalne i wsparcie spo³eczne, ze strony rodziny, znajomych, otoczenia miejsca pracy.
Mam to szczêcie, ¿e jestem pielêgniarzem i wykonujê zawód, o którym
zawsze marzy³em, w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Dziêki mgr Barbarze Majkowskiej  pielêgniarce naczelnej, Dyrekcji szpitala, zwierzchnikom
swojego oddzia³u, jak równie¿ kole¿ankom, mogê pomimo swojej choroby,
cieszyæ siê zawodem. Spotka³em siê
z ogromn¹ wyrozumia³oci¹, wsparciem

Z aparatem
R

eporta¿ powstawa³ podczas kilku pobytów w Klinice Pulmonologii. Dziêki poparciu dra Cofty i uprzejmoci pracowników
szpitala, mia³am mo¿liwoæ wejæ z aparatem w miejsca niedostêpne dla pacjentów.
Pocz¹tkowo planowa³am broniæ siê fotogra-

i chêci¹ pomocy ze strony wielu ludzi.
To daje mi poczucie bycia potrzebnym
i nie wyklucza mnie ze spo³eczeñstwa;
sprawia, ¿e mam dodatkow¹ motywacjê
do ratowania siebie tak d³ugo, jak tylko
bêdzie to mo¿liwe.
W jaki sposób mo¿na uchroniæ siê przed
POChP?
Warto korzystaæ z akcji badañ przesiewowych w kierunku POChP, badañ
spirometrycznych i wizyt u ftyzjopulmonologa, szczególnie kiedy mamy do
czynienia z niepokoj¹cymi objawami
w postaci narastaj¹cego kaszlu, zw³aszcza po nocy wraz z odkrztuszaniem
luzowo-ropnej wydzieliny, dusznoci,
nadmiernej mêczliwoci podczas wysi³ku fizycznego, czêstych infekcji uk³adu
oddechowego. Niektórzy dopiero w zaawansowanym stadium choroby trafiaj¹
od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i do lekarza specjalisty, a wtedy leczenie staje siê o wiele trudniejsze.
Diagnoza POChP i co dalej?
Z POChP powinno siê bezwzglêdnie
zaprzestaæ palenia tytoniu i prowadzenia trybu ¿ycia, eksploatuj¹cego uk³ad
oddechowy. Z problemem chorych oskrzeli i p³uc ¿yjê ju¿ 32 lata. Przez ten
czas sposób leczenia uleg³ diametralnym
przemianom  pojawi³y siê nowe leki,
(dokoñczenie na str. 14)

fi¹ tañca, jednak ówczesny stan zdrowia nie
pozwoli³ mi na zrobienie takich prac.
W wiêkszoci fotografowa³am osoby,
z którymi dzieli³am pokój lub zna³am je od
dawna. Przede wszystkim zamierza³am pokazaæ ¿ycie codzienne szpitala  pracê personelu, proces leczenia, jak równie¿ wszystkie
zwyk³e zachowania ludzi  poranny papieros
i popo³udniowe plotki przy kawie  wszystko to w pi¿amie i z wenflonem w rêku.
Marta Staszczak
nowiny szpitalne
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fotografie

Wnikliwe spojrzenie
ZDJ CIA:

Sylwia Chudy
Zofia Owecka

Marty Staszczak

Z

djęcia wykonane przez Martę Staszczak, chorą na mukowiscydozę, studentkę
fotografiki podczas pobytu na Oddziale Pulmonologii, Alergologii i Pulmonologii
Onkologicznej w 2006 r. Fotografie, ukazujące pacjentów i wewnętrzne życie
szpitala, wykorzystane zostały do obrony pracy dyplomowej w Wyższej Szkole
Humanistyczno−Ekonomicznej w Łodzi w 2007 roku.

przemienienie

LICZY SIĘ PACJENT
(dokoñczenie ze str. 11)

przenona aparatura, któr¹ mo¿na stosowaæ w domu. Obecnie znacznie wiêksz¹
uwagê ni¿ kiedy powiêca siê edukacji
pacjentów i ich rodzin. Czas hospitalizacji
w zaostrzeniu POChP bardzo siê skróci³.
Ogranicza siê on g³ównie do opanowania
silnych dusznoci, odczynów gor¹czkowych i zaka¿eñ uk³adu oddechowego.
Dziêki szybkim technikom diagnostyki
obrazowej, tomografii komputerowej
wysokiej rozdzielczoci (HRCT), ogl¹daniu stanu dolnych dróg oddechowych
przez specjalnie cienki, elastyczny endoskop (bronchofiberoskopia), szybkiej
ocenie spirometrycznej i mikrobiologicznej plwociny, badañ genetycznych mo¿na
powróciæ do w miarê normalnego i aktywnego trybu ¿ycia.
Nasz Oddzia³ Pulmonologii okiem pacjenta...
Oddzia³ pulmonologiczny, z racji panuj¹cej w nim atmosfery, pozwoli³em nazwaæ sobie drugim domem. Kiedy jestem
zmuszony tam wróciæ  wracam jak do
siebie. Czujê siê bezpieczny, bo wiem, ¿e
wszystkie niezbêdne badania bêd¹ wykonane i zostanie wdro¿one odpowiednie leczenie.
Jedyn¹ rzecz¹, która budzi mój smutek i niezrozumienie jest brak miejsc
izolacyjnych, które dawa³yby komfort
i bezpieczeñstwo w leczeniu pacjentów
nie tylko z POChP, ale tak¿e mukowiscydoz¹ i nowotworami. Z mojej perspektywy to najwiêksza bol¹czka. Jeli
chodzi o stosowane leki, fizjoterapiê
i fizykoterapiê oddzia³ pulmonologiczny
spe³nia wymagane kryteria.
Pielêgniarz na oddziale, ale jako pacjent.
Czy choroba pozwala dostrzec zawód w innym wietle?
Ostatnia hospitalizacja by³a moim 73
pobytem w szpitalu. Bêd¹c pielêgnia-

Fot. dr. Hanna Jankowiak-Gracz

Ten sam cel

Dyrektor Jan Talaga, prze³o¿ona s. Krystyna
Jaroszewska i biskup Marek Jêdraszewski
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nowiny szpitalne

rzem, posiadam wiedzê i umiejêtnoci,
które bardzo pomagaj¹ mi w byciu pacjentem. Z kolei jako pacjent, mogê obserwowaæ i stale uczyæ siê wykonywaæ
swój zawód jeszcze lepiej.
Pielêgniarstwo ftyzjopulmonologiczne jest bardzo specyficzne. Mimo, ¿e jest
ono typowo zachowawcze, uczy szacunku do pacjenta przez d³ugotrwa³y czas
leczenia, czêsto a¿ do miertelnego zejcia. Bardzo chcia³bym nauczyæ siê od
pielêgniarek z oddzia³u pulmonologicznego ogromnego wyczucia w zakresie
edukacji pacjentów  odpowiedniego
doboru s³ów do przekazywanych, nierzadko trudnych, informacji oraz umiejêtnoci szczerej i ciep³ej rozmowy. Zawsze jestem pod wra¿eniem ich wiedzy
i ogromnej troski o pacjenta. Ka¿da
mieræ na oddziale jest prze¿ywana, jak
osobista pora¿ka.
Chyba nie zawsze jednak wszystko wygl¹da
tak korzystnie?
Najwiêkszym minusem i pielêgniarstwa
ftyzjopulmonologicznego, i generalnie
medycyny w Polsce jest powstanie jednej z najbardziej zbiurokratyzowanych
instytucji, jak¹ mo¿na by³o stworzyæ,
czyli Narodowego Funduszu Zdrowia.
Instytucji, która spowodowa³a, ¿e pacjenci to punkty i jednostki rozliczeniowe, a wykonywane przy nich czynnoci
to procedury, które maj¹ swój kod i
symbol. W systemie ochrony zdrowia,
zaserwowanym przez polski NFZ, pacjent pojawia siê zwykle na samym koñcu.
Marzy mi siê, by zespó³ interdyscyplinarny: lekarz, pielêgniarka, fizjoterapeuta, dietetyk, psycholog, duszpasterz,
rodzina, mia³ rzeczywicie czas wspólnie
usi¹æ i porozmawiaæ z chorym i jego
rodzin¹, wytyczaj¹c alternatywne sposoby diagnostyki, leczenia, rehabilitacji
oraz wsparcia psychoemocjonalnego.
W przypadku polskiego systemu ochrony zdrowia, jeszcze d³ugo bêdzie to utopi¹, ale bêdê w ni¹ wierzy³.

6

sierpnia br. w Kociele Przemienienia Pañskiego przy ul. D³ugiej odby³a
siê uroczystoæ odpustowa  wiêto patronalne Szpitala Klinicznego Przemienienia
Pañskiego. Uroczyst¹ mszê w. o godz. 18
celebrowa³ i homiliê wyg³osi³ ks. biskup
Marek Jêdraszewski. wi¹tynia by³a wype³niona wiernymi po brzegi. Licznie
przybyli równie¿ pacjenci, przebywaj¹cy
aktualnie w szpitalu.
Po uroczystociach religijnych gocie
zostali zaproszeni do jadalni Sióstr Mi³osierdzia. W tym spotkaniu wzi¹³ udzia³
równie¿ Dyrektor Naczelny Jan Talaga
oraz osoby towarzysz¹ce. By³ to równie¿

¯ycie z chorob¹
POChP przynios³o najwiêksz¹ dla mnie
zawodow¹ pora¿kê  koniecznoæ odejcia
ze wzglêdów zdrowotnych z pracy na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w moim szpitalu, pod kierunkiem dr
Adama Mikstackiego i oddzia³owej, mgr
El¿biety Piszczo³y. Pracê w OIT traktowa³em w kategoriach realizacji mojej ¿yciowej pasji, jak¹ jest OIOM. Odejcie stamt¹d, po ponad roku pracy, bardzo prze¿y³em. Wiedzia³em jednak, ¿e aby ratowaæ
swoje ¿ycie musia³em t¹ cenê zap³aciæ.
Z POChP równie¿ przysz³oæ jest wymagaj¹ca.
Bardzo chcia³bym mieæ kiedy okazjê,
jako pielêgniarz, sprawowaæ opiekê nad
pacjentem w zaawansowanym stadium
mukowiscydozy  do tej pory nie mia³em jeszcze takiej mo¿liwoci.
Kolejnym marzeniem jest praca
przez d³ugie lata na Oddziale Chirurgii
Ogólnej w Szpitalu Wojewódzkim przy
Juraszów, w którym mam przyjemnoæ
aktualnie pracowaæ. Cieszê siê, ¿e moje
nowe kole¿anki w zawodzie, lekarze, jak
i kierownictwo oddzia³u chirurgicznego
(dr Jerzy Skrobisz oraz pielêgniarka oddzia³owa Jadwiga Nowak) wykazuj¹
bardzo du¿o wyrozumia³oci w wykonywanych przeze mnie czynnociach pielêgniarskich i realizacji pasji zawodowych.
Zawsze zastanawia³em siê nad tym,
co by by³o, gdybym nie by³ chory. W pewnym momencie z³apa³em siê na tym, ¿e
nie chcia³bym zmieniæ swojego ¿ycia.
Choroba nauczy³a mnie ogromnego szacunku do ludzi, zmieni³a moje zapatrywania na wiarê w Boga i sprawi³a, ¿e pokocha³em swoje ¿ycie takim, jakie jest.
Wiem, ¿e wyniki moich badañ uk³adu oddechowego siê zmieniaj¹ i z czasem bêd¹ coraz bardziej niekorzystne.
Zdajê sobie sprawê, co to dla mnie znaczy. Zawsze jednak rodzinie i znajomym
mówiê, ¿e niezale¿nie od tego, ile tego
¿ycia jeszcze mi zosta³o, nie chcê go
■
nigdy przegraæ.

znakomity moment, by w s³owie powitalnym zauwa¿yæ, ¿e zarówno Siostry, jak
i Dyrekcja oraz pracownicy szpitala s¹
sobie bliscy, gdy¿ ³¹czy nas ten sam cel 
s³u¿ba chorym. To w tym miejscu 186 lat
temu nasze Siostry poprzedniczki da³y
pocz¹tek s³u¿bie zdrowia w Poznaniu
i w ca³ej Wielkopolsce. A Chrystus w wizerunku Przemienienia Pañskiego by³ tu
obecny od pocz¹tku i do dzisiaj b³ogos³awi temu dzie³u, jakim jest s³u¿ba chorym;
wys³uchuje prób ludzi modl¹cych siê,
przywraca im zdrowie i nadziejê.
s. Krystyna Jaroszewska
Prze³o¿ona Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia

archiwum

Notatki
z archiwum chełmińskiego
o naszym Szpitalu
Podczas wakacyjnych wędrówek zawitałem do domu prowincjalnego
Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie – właścicielek naszych budynków przy
ul. Długiej. Okazało się, że bogate archiwum zakonne kryje wiele
cennych informacji o przeszłości naszego stuosiemdziesięciosześcio−
letniego Szpitala.

Fragment zabudowañ Sióstr Mi³osierdzia w Che³mnie. Obecny imponuj¹cy klasztor, po³o¿ony na
wysokim brzegu Wis³y, powsta³ w trakcie ewolucji zabudowañ zamku krzy¿ackiego, a nastêpnie
sióstr klauzurowych.

Czy wiemy na przyk³ad, ¿e:
 orêdziem z 2 sierpnia 1821 roku król
pruski zarz¹dzi³ zamianê Klasztoru
Klarysek przy Placu Bernardyñskim
w Poznaniu na Szpital Sióstr Mi³osierdzia; w budynkach pocz¹tkowo  od
roku 1822  organizowano klasztor
sióstr, a nastêpnie przyst¹piono do
przebudowy umo¿liwiaj¹cej przyjmowanie chorych;
 na pocz¹tku dzia³alnoci Szpitala
mo¿na by³o pomieciæ 60 chorych,
wród których pracowa³o 9 Sióstr Mi³osierdzia;
 w roku 1930 szpital mieci³ 260 chorych, wród których pracowa³o 60 sióstr
zakonnych, 20 pomocnic  pielêgniarek
i 120 osób s³u¿by;

 pierwotne nieruchomoci Zak³adu
Sióstr Mi³osierdzia Przemienienia Pañskiego sk³ada³y siê z w³asnoci klasztornej po zakonie Klarysek oraz z darowizny Siostry Józefy Daleszyñskiej (na
terenie ogrodu z dwoma domami
mieszkalnymi, kupionego od Schlabitzów powstawa³y nowe zabudowania);
 w sk³ad posesji wchodzi³y m.in. ogród
Klarysek z wejciem od ul. Rybaki 45;
 znaczna czêæ gruntów klasztornych
zosta³a sprzedana przez siostrê Pyrzanowsk¹ w roku 1841 Komisji Fortyfikacyjnej;
 w roku 1872 pielêgnowano w Zak³adzie 1165 osób; z tych wysz³o uleczonych  836; nieuleczonych  81; umar³o
 114; z koñcem roku w kuracji pozosta³o  134; czas kuracji pojedynczych cho-

rych na dni obliczony razem wynosi 
51,774 dni, z których: pod³ug etatu 
10,950; z funduszu dobroczynnego 
9,125; ze strony p³ac¹cych chorych 
6,383; na koszt administracji fortecznej
 0,010; zatem dni op³aconych  26,468;
dni kuracyjnych niep³atnych  25,306.
 w roku 1877  podczas okupacji niemieckiej  podjêto próbê upañstwowienia Szpitala z powierzeniem zarz¹du
tzw. Naczelnemu Prezesowi; zmianê tê
kontestowano;
 pierwszy lad dzia³alnoci klinicznej
mo¿na datowaæ na rok 1928, kiedy to
podpisano odpowiednie umowy miêdzy
Siostrami a Uniwersytetem Poznañskim

Dziewiêtnastowieczny witra¿ w korytarzu
klasztornym przestawiaj¹cy w. Wincentego
aPaulo  patrona europejskiej dobroczynnoci.

(umo¿liwi³o to rozporz¹dzenie Ministra
Owiaty z dnia 22 marca 1928 roku) 
rozpoczêto wówczas dzia³alnoæ kliniki
chirurgicznej; aneksem do umowy uregulowano umieszczenie ponadto w roku
1945 kliniki ortopedycznej (wskutek
utraty jej bazy podczas wojny);
 próbê rozszerzenia dzia³alnoci klinicznej podjêto w roku 1948  w dokumentach mo¿na znaleæ uchwa³ê Wydzia³u Lekarskiego, postuluj¹c¹ umieszczenie klinik w budynku przy ul. D³ugiej, a tak¿e wstêpn¹ odmowê Sióstr
dotycz¹c¹ lokalizacji dalszych klinik;
Siostry prosi³y o dalsze bardziej wnikliwe zbadanie spraw i okrelenie mo¿liwoci.
Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala
nowiny szpitalne
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badania

Wzajemny

obowiązek

Przepisy Kodeksu pracy wprost określają obowiązki pracodawców i pracowników,
dotyczące profilaktycznych badań lekarskich. Zasadą jest, że pracodawca
(a w jego imieniu bezpośredni przełożony pracownika) nie może dopuścić do pracy
pracownika niemającego aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego
brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

D

odatkowo, art. 10 ust. 1 ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej
wprost stwierdza, ¿e w zak³adzie opieki zdrowotnej wiadczenia zdrowotne
udzielane s¹ wy³¹cznie przez osoby
wykonuj¹ce zawód medyczny oraz
spe³niaj¹ce wymagania zdrowotne,
okrelone odrêbnymi przepisami.
W dziedzinie profilaktycznych badañ
lekarskich podmiotem obowi¹zków jest
nie tylko pracodawca (a w jego imieniu
osoby bezporednio kieruj¹ce prac¹
innych osób), ale tak¿e pracownicy.
Wynika to z art. 211 pkt. 5 k.p., zgodnie
z którym pracownik ma obowi¹zek
poddaæ siê badaniom lekarskim.
Niepoddanie siê profilaktycznym
badaniom przez pracownika mo¿e rodziæ jego odpowiedzialnoæ zarówno
porz¹dkow¹, jak i materialn¹  jeli
spowodowa³oby to szkodê po stronie
pracodawcy; mo¿e byæ tak¿e potraktowane jako ciê¿kie naruszenie przez
pracownika podstawowych obowi¹zków pracowniczych i jako takie bêdzie
stanowi³o podstawê niezw³ocznego
rozwi¹zania stosunku pracy z winy
pracownika (art. 52 k.p.).
Natomiast naruszenie przez pracodawcê obowi¹zków w dziedzinie profi-

laktycznych badañ lekarskich mo¿e
rodziæ zarówno jego odpowiedzialnoæ
za wykroczenia przeciwko prawom
pracownika (art. 283 § 1 k.p.), jak i odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹, je¿eli
w wyniku zaniedbañ dotycz¹cych profilaktycznych badañ nast¹pi³o pogorszenie stanu zdrowia pracowników.

Koszty
Ciê¿ar finansowy profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikiem obci¹¿a
ca³kowicie pracodawcê. Pracodawca ma
obowi¹zek wyp³aciæ pracownikom wynagrodzenie za czas niewykonywania
pracy w zwi¹zku z badaniami profilaktycznymi (okresowe i kontrolne badania
lekarskie przeprowadza siê bowiem
w miarê mo¿liwoci w godzinach pracy), a tak¿e zwróciæ koszty podró¿y
w razie przejazdu pracownika na badania profilaktyczne do innej miejscowoci (art. 229 § 3 k.p.).
Ustawodawca przywi¹zuje du¿¹
wagê do dokumentacji medycznej, dotycz¹cej badañ profilaktycznych. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji
obci¹¿a zarówno lekarza, jak i pracodawcê. Lekarz przeprowadzaj¹cy badanie profilaktyczne powinien prowadziæ

karty badañ profilaktycznych i rejestr
wydanych zawiadczeñ. Prawid³owoæ
przeprowadzania badañ profilaktycznych, tzn. tryb, zakres i czêstotliwoæ
tych badañ, jak równie¿ wydawanie
i dokumentowanie orzeczeñ lekarskich
jest objête kontrol¹ sprawowan¹ z urzêdu przez wojewódzkie orodki medycyny pracy. Natomiast pracodawca jest
zobowi¹zany do przechowywania
w aktach osobowych orzeczeñ lekarskich, wydanych na podstawie badañ
profilaktycznych.

Procedura
W Szpitalu wszystkie badania profilaktyczne mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie za porednictwem Poradni Badañ
Okresowych.
1. Bezporedni prze³o¿ony wystawia
podleg³ym pracownikom skierowanie na badania profilaktyczne.
2. Skierowanie na badania okresowe
i kontrolne powinno byæ wystawione z odpowiednim wyprzedzeniem,
które umo¿liwi pracownikowi wykonanie badañ i otrzymanie stosownego orzeczenia przed dniem utraty
wa¿noci poprzedniego.
3. Sekcja Kadr przypominaj¹co informuje, pisemnie i telefonicznie, kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych, co najmniej
z miesiêcznym wyprzedzeniem,
o koniecznoci skierowania podleg³ych im pracowników na badania
okresowe.
4. Skierowanie, bêd¹ce podstaw¹ przeprowadzenia badania, powinno
zawieraæ informacje okrelaj¹ce:
a. rodzaj badania profilaktycznego,
jakie ma byæ wykonane;

Kompleksowo
adania profilaktyczne s¹ niezwykle wa¿ne, poniewa¿ pozwala
j¹ na kompleksow¹ ocenê stanu zdrowia i czynników ryzyka
wielu chorób. Bardzo czêsto po badaniach laboratoryjnych, specjalistycznych i przeprowadzonym wywiadzie z badaniem przedmiotowym wykrywa siê cukrzycê, nadcinienie i inne schorzenia.
Na podstawie stanu zdrowia pacjenta okrelam czas, po którym badanie powinno byæ wykonane ponownie. W razie stwierdzonych odchyleñ pracownik kierowany jest do lekarza rodzinnego z pismem, w jakim kierunku rozszerzyæ diagnostykê i wprowadziæ ewentualne leczenie.
Do tej pory tylko jedna osoba nie otrzyma³a zdolnoci do pracy
i zosta³a w trybie pilnym skierowana do szpitala. Po nied³ugim
czasie, dziêki wprowadzonemu leczeniu i rzetelnemu podejciu do
zaleceñ, mog³a rozpocz¹æ pracê.
Dr Wies³awa Makowska-Kaczmarek
Lekarz Zak³adowy
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B

profilaktyczne

edycja

W dniu 27 czerwca br. w Sali Seminaryjnej Kliniki Chirurgii
Ogólnej i Naczyń odbyły się po raz drugi warsztaty z cyklu
dotyczącego leczenia ran i owrzodzeń. Program zajęć
obejmował seminaria z zakresu roli kompresoterapii
w leczeniu przewlekłych owrzodzeń goleni i obrzęków
limfatycznych oraz zespołu stopy cukrzycowej; a także
zajęcia praktyczne, podczas których przedstawiono
diagnostykę dwudziestu przypadków (dr Krzysztof Wachal,
dr Sławomir Kaczmarek).

W

Fot. Jakub Tomaszewski

Kolejna

arsztaty, objête patronatem medialnym dwumiesiêcznika Leczenie ran, zorganizowano przy
wspó³pracy: Kliniki Chirurgii Ogólnej
i Naczyñ Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu, Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, Wielkopolskiego Oddzia³u
Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Zgromadzi³y one ponad trzydziestu
lekarzy z ca³ej zachodniej Polski.
W murach naszego Szpitala gocilimy
g³ównie chirurgów i dermatologów, nie
zabrak³o tak¿e rehabilitantów z Poradni
Hospicjum Palium.

Dziêki nowoczesnemu sprzêtowi
dydaktycznemu i diagnostycznemu,
którym dysponuje Klinika Chirurgii
Naczyniowej warsztaty mia³y bardzo
ciekaw¹ formê praktyczn¹. Wszyscy
uczestnicy mogli aktywnie doskonaliæ
i sprawdziæ swoje umiejêtnoci w zak³adaniu opasek i odzie¿y kompresyjnej.
Du¿a iloæ zgromadzonych ró¿norodnych produktów (dostêpnych w kraju
lub jedynie zagranic¹), stosowanych w
leczeniu tych problemów klinicznych,
pozwoli³a uczestnikom spotkania na
poszerzenie swojej wiedzy równie¿ o

b. stanowisko pracy, na którym
osoba ma byæ zatrudniona
(w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników
przenoszonych na inne stanowiska pracy) albo na którym osoba
jest zatrudniona (w przypadku
pracowników);
c. wystêpowanie na stanowisku
lub stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia lub uci¹¿liwych warunków oraz aktualne
wyniki badañ i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia,
wykonanych na tych stanowiskach.

pracodawca (a w jego imieniu bezporedni prze³o¿ony) wystawia
skierowanie, po zg³oszeniu przez
pracownika niemo¿noci wykonywania dotychczasowej pracy, poza
terminami wynikaj¹cymi z ustalonej
czêstotliwoci wykonywania badañ.

W przypadku orzeczeñ:
 stwierdzaj¹cych, ¿e ze wzglêdu
na stan ci¹¿y kobieta nie powinna wykonywaæ pracy;
 stwierdzaj¹cych u pracownika
objawy wskazuj¹ce na powstawanie choroby zawodowej;
 stwierdzaj¹cych niezdolnoæ do
wykonywania dotychczasowej
pracy u pracownika, który uleg³
wypadkowi przy pracy lub u
którego stwierdzono chorobê
zawodow¹, lecz nie zaliczono go
do ¿adnej z grup inwalidów,

5. Po przeprowadzeniu badania profilaktycznego lekarz wydaje  w formie zawiadczenia  orzeczenie
o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do pracy na okrelonym stanowisku pracy lub orzeczenie stwierdzaj¹ce ich istnienie.
6. Zawiadczenia lekarskie w przedmiotowych sprawach wydawane s¹ odrêbnie pracownikowi i pracodawcy.
7. Poradnia Badañ Okresowych przekazuje orzeczenia, wydawane na potrzeby pracodawcy na bie¿¹co, bezporednio do Sekcji Kadr, gdzie przechowywane s¹ w aktach osobowych.
8. Sekcja Kadr przekazuje kopiê zawiadczeñ do widomoci osobie,
która skierowanie wystawi³a.
9. Wyniki przeprowadzonych badañ
oraz opis badania odnotowane pozostaj¹ w dokumentacji medycznej
pracownika. Dokumentacja ta sk³ada siê z karty badania profilaktycz-

najnowsze osi¹gniêcia w tej dziedzinie.
Ka¿dy uczestnik szkolenia otrzyma³
piêæ punktów edukacyjnych.
Poniewa¿ warsztaty organizowane
w naszym Szpitalu spotka³y siê
z du¿ym zainteresowaniem rodowiska
medycznego w listopadzie tego roku
prawdopodobnie zostanie zorganizowana ich kolejna edycja. Wszystkich pracowników, zainteresowanych
t¹ tematyk¹, serdecznie na ni¹ zapraszam.
Dr n. med. Krzysztof Wachal

nego oraz rejestru wydanych zawiadczeñ.

Wniosek
Jeli pracownik lub pracodawca nie
godz¹ siê z treci¹ wydanego orzeczenia, maj¹ mo¿liwoæ wyst¹pienia
z wnioskiem do w³aciwego wojewódzkiego orodka medycyny pracy o przeprowadzenie ponownego badania.
Wniosek mo¿na z³o¿yæ w ci¹gu 7 dni
od dnia wydania orzeczenia (zawiadczenia). Z³o¿enie wniosku nastêpuje za
porednictwem lekarza, który wyda³
kwestionowane zawiadczenie.
Natomiast w przypadku, gdy zawiadczenie to wyda³ lekarz zatrudniony w wojewódzkim orodku medycyny
pracy  wniosek o przeprowadzenie badania sk³ada siê do najbli¿szej jednostki
badawczo-rozwojowej w dziedzinie
medycyny pracy. W ci¹gu 14 dni od
dnia z³o¿enia wniosku powinno zostaæ
przeprowadzone ponowne badanie
i wydane zawiadczenie. Orzeczenie
lekarskie, wydane na podstawie ponownego badania, jest ostateczne i nie
przys³uguje od niego odwo³anie.
Iwona Weso³owska
Kierownik Dzia³u Kadry P³ace
nowiny szpitalne
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Elective Course in Oncology for medical students
nazywana potocznie “letnią szkołą onkologii”,
organizowana z inicjatywy prof. Janiny Markowskiej
i prof. Jana Vermorkena, w tym roku odbyła się
po raz piąty. Podczas intensywnych zajęć w dniach
od 10−21 sierpnia br. 24 studentów wydziałów
medycznych z 16 krajów europejskich miało moż−
liwość zapoznania się z podstawowymi zagad−
nieniami z zakresu onkologii – mechanizmami
powstawania oraz zasadami diagnozowania
i leczenia najczęstszych nowotworów. Program
zajęć obejmował część teoretyczną – wykłady
oraz pracę nad zagadnieniem problemowym
i praktyczną – wizyty na szpitalnych oddziałach.
Zajęcia prowadzone były przez znanych wykła−
dowców z szeregu ośrodków w kraju i za granicą.
Tak jak poprzednie również tegoroczna edycja
“letniej szkoły onkologii” zorganizowana została
we współpracy z European CanCer Organisation.

elective course

Szkoła

onkologii

Redakcja
Dr Rados³aw M¹dry

Georgios Chatzigiannidis, Grecja, National
and Kapodistrian University of Athens

Integracja Przyszłość

Fot. Monika Dziamska

Wiedza

John Overton, Wielka Brytania, Queen
Mary, University of London

Elshad Hasanov, Turcja, Hacettepe University
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P

owodem dla którego tu jestemy jest
oczywicie poszerzenie wiedzy z zakresu interesuj¹cych nas zagadnieñ. Do
tej pory podczas zajêæ praktycznych
i teoretycznych mielimy mo¿liwoæ
zapoznania siê z wieloma aspektami
chirurgii onkologicznej, chemioterapii
i radioterapii. Maj¹c t¹ podstawow¹
wiedzê, mo¿emy j¹ rozwijaæ w przysz³oci na wybranych specjalnociach.
Osobicie najbardziej z zagadnieñ
onkologicznych interesuje mnie chirurgia.
Uczêszczamy na wiele interesuj¹cych
zajêæ, sporód których jednak najwiêksze
wra¿enie wywar³a na mnie sesja o che-

mioterapii. Byæ mo¿e rezultatem bêdzie
zmiana moich zainteresowañ i obranie
zwi¹zanego z ni¹ zawodowego kierunku.
Teoretyczne sesje bez wyj¹tku s¹
prowadzone na najwy¿szym poziomie,
wyk³adowcy t³umacz¹ nawet najdrobniejsze detale, ale to jednak wizyty na
oddzia³ach i bezporedni kontakt z pacjentem s¹ najbardziej poruszaj¹ce. Widzielimy wielu, czêsto bardzo m³odych
ludzi z nowotworami.
Kiedy stoisz przy ³ó¿ka pacjenta,
wtedy lepiej rozumiesz, ¿e jeste lekarzem i musisz mu pomóc. To najwa¿niejszy aspekt tego kursu.
■

Z

g³osi³em siê na kurs poniewa¿ interesuj¹ mnie kwestie onkologiczne.
Dorasta³em w Brukseli, która jest stolic¹
Unii Europejskiej. Uczêszcza³em tam do
europejskiej szko³y, gdzie wród kolegów z ró¿nych stron wiata, uczy³em siê
integracji oraz szacunku do innych kultur i tradycji. To dlatego idea kursu dla
studentów z ca³ej Europy szczególnie do
mnie przemówi³a. Ró¿norodnoæ tworzy
niezwyk³e rodowisko do czerpania
wiedzy.
Wyk³ady teoretyczne s¹ na bardzo
wysokim poziomie, prowadz¹ je dosko-

nali wyk³adowcy, europejscy eksperci z
wybranych dziedzin, sporód których
najbardziej cenionym przeze mnie jest
prof. Vermorken z Belgii.
Do tej pory mielimy okazjê zobaczyæ rozleg³¹ gamê specjalizacji, powi¹zanych z tematem onkologii
i dok³adnie zapoznaæ siê z trzema
g³ównymi sposobami leczenia nowotworów.
Warto by³o tu przyjechaæ. W Anglii
nie ma podobnych, tak unikatowych
kursów, z których studenci mog¹ czer■
paæ tak nieocenione korzyci.

J

kursie, który umo¿liwia nam zobaczenie tego, z czym zwykle spotyka siê
dopiero w codziennej zawodowej praktyce.
Zajêcia praktyczne uwiadomi³y mi,
jak trudno byæ onkologiem, który pe³en
przygnêbiaj¹cych obrazów musi zawsze
byæ gotowy do pomocy i umieæ podejmowaæ wywa¿one decyzje. Mimo to,
tak¹ w³anie chcia³bym mieæ pracê
w przysz³oci  nieustannie z myl¹
o kim.

eszcze zanim rozpocz¹³em studia medyczne bardzo interesowa³em siê
onkologi¹. Kiedy tylko us³ysza³em
o kursie wspó³organizowanym przez
European CanCer Organisation,
wiedzia³em, ¿e to dla mnie olbrzymia szansa na zdobycie rozleg³ej
wiedzy.
Najwa¿niejsz¹ rzecz¹, jakiej siê tu
dowiedzia³em by³o to, ile zosta³o ju¿
zrobione w kwestii leczenia raka i ile
jeszcze zosta³o do zrobienia dla nas
w przysz³oci. Cieszê siê, ¿e jestem
obecny na tym dwutygodniowym

■

in oncology

Uznanie

Fot. Monika Dziamska

O letniej szkole
onkologii
zorganizowanej
we współpracy
z European CanCer
Organisation
i Uniwersytetu
Medycznego z prof.
Janiną Markowską
rozmawia Monika
Dziamska.
Prof. Janina Markowska

Studenci z europejskich uniwersytetów po
raz trzeci w Poznaniu uczestniczyli w letniej szkole onkologii. Dla kogo organizowane s¹ te zajêcia?
Elective Course in Oncology for medical
students to kurs przeznaczony dla studentów ostatniego roku medycyny
z ca³ej Europy. W tym roku sporód
70 kandydatów wybralimy jedynie
24 osoby, które spe³nia³y wymogi kwalifikacji. Ka¿da z nich musia³a przedstawiæ list rekomendacyjny ze swojej
uczelni oraz posiadaæ choæby niewielki
dorobek naukowy b¹d praktyczny.
Przy wyborze zwracalimy równie¿
du¿¹ uwagê na to, by studenci byli zdecydowani w przysz³oci na pracê w
onkologii. Dziêki tym wstêpnym kryteriom, wielu absolwentów organizowanych przez nas w ostatnich latach kursów pracuje w Poznaniu, z czego
dwóch w Klinice Onkologii.

Letnia szko³a to bardzo intensywny
kurs, który sk³ada siê z dwóch zasadniczych czêci: teoretycznej i praktycznej.
Ka¿dy student uczestniczy³ w wyk³adach prowadzonych przez europejskich
ekspertów z ró¿nych dziedzin onkologii. Oprócz doskona³ych wyk³adowców
z Holandii, Finlandii, Niemiec i Belgii,
swoj¹ wiedz¹ dzielili siê równie¿ nasi
doskonali poznañscy prelegenci, jak
prof. Jerzy Nowak  wybitny genetyk
czy prof. Jacek Wachowiak  znany
hematolog. Niezwykle wa¿ne jest równie¿ to, ¿e teoretyczna wiedza przeplatana jest z praktyk¹ na szpitalnych oddzia³ach Uniwersytetu Medycznego
oraz Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Studenci dodatkowo podczas dwutygodniowego kursu przygotowuj¹
w grupach pracê naukow¹, dotycz¹c¹
wybranego problemowego zagadnienia,
któr¹ na zakoñczenie prezentuj¹ reszcie
uczestników.

W jaki sposób zosta³ roz³o¿ony harmonogram zajêæ?

Dwie pierwsze edycje letniej szko³y onkologii odby³y siê kolejno w Antwerpii (2005)

i Berlinie (2006), tegoroczna jest trzeci¹
organizowan¹ w Poznaniu. Prawdopodobnie kolejna równie¿ bêdzie mia³a miejsce
w naszym miecie.
Rzeczywicie, nasz orodek cieszy siê
wielkim uznaniem, zarówno wyk³adowców, jak i uczestników kursu.
Wynika to przede wszystkim z doskonalej organizacji, nad któr¹ czuwa
dr Radek M¹dry i wysokiego poziomu
przekazywanej wiedzy, dotycz¹cej
zagadnieñ onkologicznych. Umo¿liwiamy zdolnym studentom spotkania
ze znanymi onkologami oraz ukoñczenia specjalistycznego kursu podczas
wakacji. Zapewniamy równie¿
wszystkim uczestnikom dobre warunki
lokalowe, posi³ki i bezp³atne przejazdy
rodkami miejskiej komunikacji. Mylê
jednak, ¿e oprócz tego wszystkiego
dajemy im co wiêcej  zapewnienie,
¿e na ka¿dym z nich bardzo nam
zale¿y.

■
nowiny szpitalne
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towarzystwo
Choroby układu sercowo−na−
czyniowego wciąż stanowią
przyczynę około połowy zgo−
nów mieszkańców Europy.
Wśród nich zabójcą nr 1 jest
zawał serca. W maju br.
w czasie kongresu EuroPCR
w Barcelonie, Europejskie
Towarzystwo Kardiologiczne
(European Society of Cardiolo−
gy) wraz z Europejskim Towa−
rzystwem Interwencji
Sercowo−Naczyniowych
(European Association of
Percutaneous Cardiovascular
Interventions) ogłosiło rozpo−
częcie nowej inicjatywy o na−
zwie Stent for Life, czyli Stent
dla Życia.

D

o jej powstania przyczyni³y siê,
z jednej strony niezbite dowody
o skutecznoci leczenia interwencyjnego
zawa³u serca, a z drugiej du¿e dysproporcje pomiêdzy czêstoci¹ stosowania
takiego leczenia w ró¿nych krajach Europy. Zastosowanie angioplastyki pierwotnej z implantacj¹ stentu (PPCI) w
ostrej fazie zawa³u serca z uniesieniem
odcinka ST (STEMI) pozwoli³o, w ostatnich
latach, obni¿yæ miertelnoæ szpitaln¹
pacjentów z ok. 15 procent w czasach
fibrynolizy do zaledwie 4-5 procent.
Zatem PPCI ratuje dodatkowo ¿ycie ok.
10 pacjentów na ka¿dych 100 leczonych!
Mimo to, wiele pañstw Europy w niedostatecznym stopniu wykorzystuje tê
metodê w terapii ostrego zawa³u serca.
Odsetek chorych leczonych inwazyjnie,
w ró¿nych krajach naszego kontynentu,
waha siê miêdzy piêcioma a dziewiêæ-

Anomalie
Upały, gwałtowne burze, ulewy,
powodzie i znowu upały –
pogoda nie oszczędza Polski
w ostatnich miesiącach. Oprócz
zwykle spotykanych zjawisk
atmosferycznych, nasz kraj
nawiedzają także te wyjątkowo
niekorzystne.
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Inicjatywa
dziesiêcioma procentami. Obecnie
w Europie liczba zabiegów PPCI wynosi
rednio ok. 450 w przeliczeniu na milion
mieszkañców. G³ównym zadaniem programu Stent for Life jest zwiêkszenie
dostêpnoci do PPCI, tak aby podnieæ
tê redni¹ do 600 na milion, co oznacza
leczenie inwazyjne blisko 70 procent
pacjentów z zawa³em serca.

Lider europejski
Jak na tle tych liczb wygl¹da nasz kraj?
Z dum¹ trzeba przyznaæ, ¿e Polska
nale¿y do liderów europejskich w leczeniu ostrych zespo³ów wieñcowych
(OZW). Dysponujemy nowoczesn¹ sieci¹ blisko stu orodków kardiologii inwazyjnej, lecz¹cych pacjentów z zawa³em serca 24 godziny na dobê przez siedem dni w tygodniu. Liczba PPCI
w ostrej fazie STEMI ju¿ dawno przekroczy³a redni¹ europejsk¹; w roku 2008
wykonalimy ponad 27 tysiêcy takich
zabiegów, co daje redni¹ 710 na milion
mieszkañców, czyli znacznie wiêcej ni¿
wyznaczony cel dla Europy na najbli¿sze lata (600/milion). Oznacza to, ¿e
obecnie ponad 70% pacjentów z zawa³em serca z uniesieniem odcinka ST jest
w Polsce leczona inwazyjnie. Wielkopolska jest jednym z pierwszych regionów,
który wprowadzi³ kompleksowy program leczenia zawa³u serca dla ca³ego
województwa. Powiat poznañski, jest
pod tym wzglêdem wyj¹tkowy, poniewa¿ od padziernika 2001 roku ka¿dy
pacjent z ostrym zawa³em mo¿e byæ
leczony inwazyjne. Ju¿ w roku 2002
leczylimy ponad 1000 chorych ze STEMI
metod¹ inwazyjn¹, podczas gdy fibrynolizê zastosowano tylko u 34. Nasz Szpi-

D

o anomalii pogodowych w Wielkopolsce, po ich licznych i niespodziewanych przejawach, nale¿y siê
przyzwyczaiæ.
Wspomniane zjawiska nie omijaj¹
równie¿ naszego Szpitala. Na skutek
burz i towarzysz¹cych im ulewnych
deszczy w ostatnich dwóch miesi¹cach
mielimy kilka podtopieñ i zalañ, które
by³y utrapieniem dla Dyrekcji Szpitala.
W zwi¹zku z nieprzewidywaln¹
pogod¹, nios¹c¹ zniszczenia i nara¿aj¹c¹ nasz¹ placówkê na materialne straty,
s³u¿by Szpitala poczyni³y starania, które maj¹ zapobiec przysz³ym zalaniom.

tal, jak wiadomo, bierze udzia³ w tym
programie od samego pocz¹tku, tj. od 15
padziernika 2001 roku, kiedy mia³ miejsce pierwszy dy¿ur hemodynamiczny.
Obserwacje tych chorych wykaza³y, ¿e
miertelnoæ szpitalna w grupie leczonej
inwazyjnie wynios³a zaledwie 3%,
a miertelnoæ 30-dniowa 4,8%.
W pierwszym roku po zawale serca
zmar³o ³¹cznie blisko 10 procent, a po
trzech latach 12 procent leczonych. Zatem
w grupie leczonej inwazyjnie prze¿ywalnoæ 3-letnia by³a wiêksza ni¿ prze¿ycie
wewn¹trzszpitalne pacjentów leczonych
fibrynoliz¹. Od tego czasu liczba wielkopolskich szpitali prowadz¹cych 24-godzinny dy¿ur hemodynamiczny wzros³a
z dwóch do siedmiu. Oprócz czterech
szpitali poznañskich dy¿ur taki prowadz¹ tak¿e orodki w Kaliszu, Pile i Lesznie. Mimo to, w naszym Szpitalu nadal
leczymy oko³o 700 pacjentów z zawa³em
serca rocznie.

Wiele do zrobienia
Czy to znaczy, ¿e jestemy tak dobrzy,
¿e nic siê ju¿ nie da poprawiæ w leczeniu
pacjentów z ostrymi zespo³ami wieñcowymi w Polsce? Niestety, wiele jest jeszcze do zrobienia. Nasz¹ bol¹czk¹ jest
zbyt póne zg³aszanie siê chorych z zawa³em do specjalistycznych orodków
kardiologii inwazyjnej. Sk³ada siê na to
wiele czynników. Przede wszystkim sam
pacjent czêsto zwleka z wezwaniem
pomocy, a jeli ju¿ zdecyduje siê zbadaæ,
to nierzadko jedzie do najbli¿szego szpitala w³asnym transportem. Wszystko to
sprawia, ¿e na 100 chorych z zawa³em
serca oko³o 25 umiera w okresie przedszpitalnym! Kolejnym wa¿nym czynnikiem opóniaj¹cym leczenie jest przewo¿enie pacjenta z zawa³em serca do naj-

Pracownicy Dzia³u Technicznego
zamontowali zasuwy burzowe,
wykonali czêciowo izolacjê pionow¹
cian piwnic oraz przeczycili kanalizacjê deszczow¹.
Dbaj¹c o dobro Szpitala zwracam
siê z uprzejm¹ prob¹ do wszystkich
pracowników, by zadbali o zabezpieczenie w³asnych pomieszczeñ.
Arkadiusz Stasiak
Kierownik Dzia³u Administracji
Irena Usowicz
Kierownik Dzia³u Technicznego

kardiologiczne

życia

fazie ostrego zawa³u serca oraz w przypadkach, kiedy nie jest mo¿liwe przekazanie chorego na leczenie inwazyjne w ci¹gu najbli¿szych dwóch godzin (Ryc. 1).

bli¿szego szpitala, czêsto nieposiadaj¹cego mo¿liwoci leczenia angioplastyk¹
pierwotn¹. Nadal nie wszystkie karetki
wyposa¿one s¹ w aparaty EKG, a nawet
jeli je maj¹, to istniej¹ problemy z interpretacj¹ zapisu. Mo¿na temu zaradziæ,
stosuj¹c system transmisji zapisu EKG
za pomoc¹ sieci GSM do orodka,
w którym kardiolog oceni czy transportowany pacjent mo¿e mieæ zawa³ serca.

W Polsce, prowadzony jest od kilku lat
Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespo³ów
Wieñcowych. Obecnie zgromadzone
w nim dane dotycz¹ leczenia kilkuset
tysiêcy pacjentów w szpitalach naszego
kraju! Dane te jasno wykazuj¹ przewagê
leczenia inwazyjnego we wszystkich
postaciach ostrych zespo³ów wieñcowych (zawa³ z uniesieniem, bez uniesienia odcinka ST oraz d³awica piersiowa

Nowa epoka

z ostrymi zespo³ami wieñcowymi. Jest to
niew¹tpliwie jedno z najwiêkszych osi¹gniêæ medycyny polskiej ostatnich lat.
Tym bardziej zdziwi³a i zbulwersowa³a
nas przeprowadzona w lipcu przez Narodowy Fundusz Zdrowia próba zawrócenia biegu historii i pozbawienia wielu
Polaków mo¿liwoci nowoczesnego
leczenia w stanach zagra¿aj¹cych ¿yciu.
Usuniêcie zabiegów leczenia inwazyjnego ostrych zespo³ów wieñcowych z listy
procedur nielimitowanych narazi³oby
ich, w wielu przypadkach, na ryzyko
utraty zdrowia lub nawet ¿ycia. Na
szczêcie, dziêki interwencji rodowiska
kardiologicznego i spotkaniu z pani¹

Ryc. 2

Ryc. 1

oprac. Ewa Flizikowska

Chodzi tu przede wszystkim o postaæ
zawa³u z uniesieniem odcinka ST, w którym ka¿da minuta siê liczy. Takie systemy dzia³aj¹ te¿ w Wielkopolsce, np. w
regionie pilskim. Aby skutecznie skróciæ
czas miêdzy rozpoznaniem zawa³u
a otwarciem têtnicy wieñcowej, pacjent
powinien byæ przekazany bezporednio
do orodka kardiologii inwazyjnej, specjalistycznym transportem, z pominiêciem wszystkich jednostek porednich
(przychodnie, szpitale rejonowe, SORy
itp.). Obecnie dopuszcza siê leczenie
fibrynolityczne tylko w bardzo wczesnej

Studencka

P

niestabilna). Ryc. 2 ilustruje miertelnoæ
6-miesiêczn¹ pacjentów z ró¿nymi typami
OZW w zale¿noci od sposobu leczenia.
W tym roku mija dwadziecia lat od
uzyskania przez nasz kraj niezale¿noci
i piêæ lat od wejcia Polski do Unii Europejskiej. Rozwój kardiologii, a zw³aszcza
postêp, jaki dokonalimy w leczeniu zawa³u serca jest doskona³ym przyk³adem
w³aciwego wykorzystania mo¿liwoci,
jakie da³a nam nowa epoka. Nie tylko
dogonilimy Europê, ale nawet wyprzedzilimy wiêkszoæ krajów starej Unii
w organizacji opieki nad pacjentami

reforma

ani Minister Ewa Kopacz powo³a³a w 2008 roku Zespó³ ds.
opracowania reformy kszta³cenia
lekarzy i lekarzy dentystów, którego
mia³em zaszczyt zostaæ cz³onkiem.
Ide¹ reformy jest zreorganizowanie
studiów medycznych tak, aby trwa³y piêæ lat, a szósty rok by³ wy³¹cznie praktyczny. Ma to na celu likwidacjê sta¿u podyplomowego, co
oprócz aprobaty, budzi tak¿e za-

strze¿enia zarówno ze strony rodowiska lekarskiego, jak i studenckiego.
Ministerstwo Zdrowia zamierza tak
zorganizowaæ tok studiów, by by³y
mniej obci¹¿one wiedz¹ faktograficzn¹,
a bardziej nastawione na praktykê.
Koncepcjê nale¿y jednak rozumieæ szerzej ni¿ tylko naukê poszczególnych
umiejêtnoci. Chodzi o stworzenie odpowiednich warunków, które przygotuj¹ absolwentów kierunku lekarskiego

Minister Zdrowia problem wydaje siê,
przynajmniej na jaki czas rozwi¹zany.
By³ to jednak niebezpieczny sygna³, mówi¹cy, ¿e szukanie oszczêdnoci mo¿e
siê odbywaæ nawet kosztem procedur
ratuj¹cych ¿ycie. Dalsze podobne dzia³ania naszych urzêdników mog¹ doprowadziæ do tego, ¿e wkrótce znów bêdziemy siê mogli mierzyæ z Europ¹ jedynie na lodówki i tostery.
Dr hab. med. Maciej Lesiak
Przewodnicz¹cy Sekcji Interwencji
Sercowo-Naczyniowych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

i lekarsko-dentystycznego do odpowiedzialnego i refleksyjnego wykonywania zawodu, pracy w zespole oraz
kszta³cenia przez ca³e ¿ycie.
Zaproponowane filary projektu
reformy s¹ w istotnych punktach
zbie¿ne z duchem zmian w edukacji
medycznej na wiecie, ale szczegó³y
wymagaj¹ jeszcze dopracowania. Cieszy fakt, ¿e wreszcie zauwa¿ono, i¿
student powinien nie tylko zdobywaæ
wiedzê (co jest bardzo istotne), ale
tak¿e uczyæ siê wielu umiejêtnoci
przydatnych w póniejszej praktyce.
Pawe³ ¯ebryk

nowiny szpitalne
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świadczenia
Groźba
Tak¹ weryfikacjê na wniosek Centrali
przeprowadzi³ równie¿ Wielkopolski
Oddzia³ NFZ. Jej efektem by³a szczegó³owa analiza zgodnoci dni udzielania
wiadczeñ ze zg³oszonym do NFZ harmonogramem pracy lekarzy oraz id¹ca
za tym groba niezap³acenia za wykonane wiadczenia, które wczeniej nie
zosta³y uwzglêdnione.
Aby do tego nie dopuciæ konieczna
okaza³a siê weryfikacja harmonogramów pracy lekarzy z dniami rzeczywicie udzielanych porad, która zosta³a
przeprowadzona w sierpniu przez
Dzia³ Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug
Medycznych naszego Szpitala.

Urlopy
G³ównym problemem okaza³y siê sytuacje, kiedy lekarz udzielaj¹cy wiadczeñ
w poradni, znajdowa³ siê na urlopie,
a Fundusz nie zosta³ o tym fakcie poinformowany. NFZ uwa¿a bowiem, ¿e
je¿eli umowy s¹ realizowane nieprawid³owo lub nie s¹ w ogóle realizowane
(co mo¿e mieæ miejsce w³anie w trakcie urlopów), dostêp pacjentów do
wiadczeñ staje siê ograniczony, a kolejki oczekuj¹cych wyd³u¿aj¹ siê. Dlatego
ka¿dorazowa nieobecnoæ lekarza powinna byæ zg³oszona do Funduszu pisemnie z jednoczesnym wskazaniem
osoby, która bêdzie go w tym czasie
zastêpowaæ.

Zastępstwa
Wiadomo te¿, ¿e nie w ka¿dym przypadku da siê sztywno wyznaczyæ harmonogram pracy lekarza. Dotyczy to
g³ównie osób pracuj¹cych na blokach

Weryfikacja

Harmonogramy

Po kontroli w placówkach
udzielających świadczeń
ambulatoryjnej opieki zdrowot−
nej, przeprowadzonej przez
Łódzki Oddział NFZ, okazało
się, że według harmonogra−
mów część lekarzy pracuje
w kilku lub kilkunastu placów−
kach w tym samym czasie.
W odpowiedzi Rzecznik Fundu−
szu Edyta Grabowska−Woźniak
oznajmiła, że takie sytuacje nie
będą tolerowane i jednocze−
śnie zaznaczyła, że oddziały
wojewódzkie NFZ, które są
partnerami umów z placówka−
mi, mogą karać świadczenio−
dawców wysokimi karami
finansowymi, wynoszącymi od
0,5 do 2 procent całego kon−
traktu.

operacyjnych, których dostêpnoæ w
okrelonych dniach (godziny przyjêæ
nie s¹ jeszcze weryfikowane) jest uzale¿niona od zaplanowanych na dany
dzieñ zabiegów, i którzy czêsto s¹ zastêpowani przez kolegów z poradni.
Wed³ug Funduszu równie¿ w takich
sytuacjach, podobnie jak w przypadku

Początek

1

padziernika w sali wyk³adowej hemodynamiki odby³o siê
spotkanie z lekarzami, rozpoczynaj¹cymi sta¿ podyplomowy w naszym Szpitalu. Spotkanie poprowadzi³ Dyrektor Szczepan Cofta oraz dr med. Stanis³aw Dzieciuchowicz  zastêpca
przewodnicz¹cego Okrêgowej Rady Lekarskiej. Po uroczystym
powitaniu lekarze wraz z koordynatorami: doc. Wies³awem
Brylem, dr Karolin¹ Hoffmann, dr med. Hann¹ WachowiakBaszyñsk¹ oraz dr med. Ma³gorzat¹ Wengerek-Ko³aczkowsk¹
omówili najistotniejsze kwestie organizacyjne.
Z ramienia administracji Szpitala sta¿ystami opiekuje siê
p. Urszula Bilicka.
Redakcja
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urlopu, aby móc rozliczyæ porady
udzielone przez zastêpcê nale¿y poinformowaæ Fundusz.
W zwi¹zku z powy¿szym, aby uporz¹dkowaæ godziny przyjêæ w poradni
i sprostaæ kolejnym weryfikacjom Funduszu (najbli¿sza obejmie wiadczenia
udzielone w miesi¹cu wrzeniu), wszyscy
lekarze udzielaj¹cy wiadczeñ w poradniach przyszpitalnych, otrzymali do
wgl¹du i ewentualnej weryfikacji swoje
harmonogramy pracy oraz zostali poinformowani o koniecznoci zg³aszania
ka¿dego zastêpstwa. Czêæ lekarzy
przekaza³a ju¿ swoje uwagi do Dzia³u
Organizacji, co pozwoli³o na wprowadzenie stosownych zmian w harmonogramach.
Warto dodaæ, ¿e uporz¹dkowanie
godzin pracy lekarzy w poradniach
bêdzie pomocne w planowanej przez
NFZ dalszej weryfikacji czasu pracy
z harmonogramami udzielania wiadczeñ w pracowniach diagnostycznych
(KT, USG itd.).

Akcja
Weryfikacja harmonogramów pracy
lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki
medycznej to dopiero pocz¹tek wielkiej
akcji szykowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kolejnym etapem ma
byæ analiza czasu pracy lekarzy w ramach pozosta³ych umów, a tak¿e szczegó³owa analiza czasu pracy w poradni,
przypadaj¹ca na jednego pacjenta.
Martyna Skrzypiñska
Dzia³ Organizacji i Sprzeda¿y
Us³ug Medycznych

informatyzacja

Samoobsługa
Wraz z początkiem okresu wakacyjnego dla sporej części pracowników
części białej naszego szpitala rozpoczął się czas nauki – wystartowały
kursy, obejmujące podstawowy zakres obsługi komputera – zwłaszcza
narzędzi biurowych (MS Office, Open Office, aplikacji związanych z pocztą
elektroniczną i przeglądarek internetowych). Mamy nadzieję, że mimo
tego, iż kurs połączony jest ze stresem egzaminu końcowego, to jednak
wiedza, którą przekazuje pani Agnieszka Stasik z Działu Informatyki,
przyda się nie tylko w wykonywanej pracy, ale również w życiu prywatnym.
Przecież informatyzacja naszego życia codziennego zatacza coraz
szersze kręgi i umiejętności obsługi komputera przydają się już nie tylko
na stanowisku pracy, ale również w wielu dziedzinach życia: banku,
bibliotece, w kontaktach prywatnych.

O

czywicie Dzia³ Informatyki próbuje równie¿ przybli¿yæ kilka
funkcjonalnoci, nie stosowanych
w naszym Szpitalu, systemu Eskulap
 ju¿ wszystkie oddzia³y szpitalne,
znajduj¹ce siê przy ul. £¹kowej mog¹
tworzyæ wypisy pacjentów z oddzia³u
poprzez ten system. Do pe³niejszego
wykorzystania tych mo¿liwoci przyczynili siê pracownicy Laboratorium
nr 2, którzy z zaanga¿owaniem (próbuj¹c rozwi¹zaæ pojawiaj¹ce siê pro-

blemy informatyczno-laboratoryjne
wraz z naszym informatykiem panem
Jakubem Breliñskim), jako pierwsi w
szpitalu wykorzystuj¹ modu³ laboratoryjny systemu Eskulap. Wdro¿enie tego
modu³u spowodowa³o bezporednie
przesy³anie poprzez system wyników
laboratoryjnych na oddzia³ i w efekcie
mo¿liwoæ automatycznego pojawienia
siê tych danych na karcie informacyjnej
pobytu szpitalnego pacjenta. Dziêki
temu na wypisie mog¹ pojawiæ siê wy-

niki pracowni diagnostycznych
(RTG, USG, TK), mikrobiologii,
a tak¿e laboratorium przy ul. £¹kowej. Mamy nadziejê, ¿e pozosta³e
laboratoria równie¿ pójd¹ za ich
przyk³adem.
Jak widaæ koniecznoæ korzystania z komputera coraz bardziej staje
siê koniecznoci¹ w pracy zawodowej. Oczywicie, trzeba pamiêtaæ, ¿e
wykorzystywanie sprzêtu komputerowego wi¹¿e siê z pewnymi obowi¹zkami zawartymi w Polityce bezpieczeñstwa informacji szpitala. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ punkty
mówi¹ce o zakazie samodzielnej
instalacji oprogramowania, wykorzystania Internetu tylko w zakresie
niezbêdnym do wype³niania obowi¹zków s³u¿bowych oraz ochronie
danych. Przypominamy, ¿e ka¿dy
pracownik powinien korzystaæ
z kont w zakresie nieobejmuj¹cym
uprawnieñ administratorskich
(dotyczy to zarówno komputerów
stacjonarnych, jak i laptopów), gdy¿
takie w³anie konta zupe³nie
wystarczaj¹ do pe³nienia swoich
obowi¹zków.
Maria Przyby³
Kierownik Dzia³u Informatyki

9-30 padziernika odbêdzie
siê kolejne spotkanie w ramach VIII Forum Szpitali
Klinicznych. Zapraszamy
wszystkich Pracowników Szpitala do uczestnictwa w Wieczorze w. £ukasza oraz w g³ównych sesjach plenarnych,
poruszaj¹cych najistotniejsze
zagadnienia szpitali klinicznych
w Centrum KongresowoDydaktycznym Uniwersytetu
Medycznego.
Szczegó³owe informacje
dostêpne s¹ na stronie inernetowej Szpitala.
Redakcja

Fot. S³awomir Tobis
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Biała Sobota
W

ostatni¹ sobotê przed rozpoczêciem roku akademickiego grono
Pracowników naszego Szpitala oraz
Przyjació³ w³¹czy³o siê do drugiej ju¿
Bia³ej Soboty w Pi³ce w Puszczy Noteckiej. Przyjêlimy oko³o 150 pacjen-

W oczekiwaniu na badania

tów, zmobilizowalimy do oddania
krwi 28 mieszkañców okolicy. Pragnê
osobicie wyraziæ wdziêcznoæ wszystkim, którzy wyrazili gotowoæ serca
i powiêcili swój czas na pomoc okazan¹
mieszkañcom ubogiej wioski, z której
do specjalisty jest co najmniej czterdzieci
kilometrów.
Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala
nowiny szpitalne
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Szanowni Państwo
W najbli¿szym numerze Nowin Szpitalnych chcemy przybli¿yæ Pañstwu temat ubezpieczeñ odpowiedzialnoci cywilnej obowi¹zkowej i dobrowolnej lekarzy, pielêgniarek, przedstawicieli innych zawodów
medycznych oraz zak³adów opieki zdrowotnej. Pragniemy poruszyæ problem potrzeby i koniecznoci
ubezpieczenia, terminowoci i skutków rodz¹cych siê z powodu przerwania ci¹g³oci ubezpieczenia.
W zwi¹zku z powy¿szym prosimy o przybli¿enie nam zagadnieñ, które dotychczas budz¹ w¹tpliwoci
i s¹ dla Pañstwa istotne.
Odpowiemy na ka¿de pytanie, a te odpowiedzi, które najczêciej bêd¹ siê powtarzaæ zamiecimy w biuletynie grudniowym.
Przyk³adowe pytania, które pojawi³y siê dotychczas to:
1. Kiedy powstaje obowi¹zek zawarcia ubezpieczenia na bazie:
Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej wiadczeniodawcy udzielaj¹cego wiadczeñ opieki zdrowotnej, a kiedy na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmuj¹cego zamówienie na wiadczenie zdrowotne?
2. Które z ubezpieczeñ daje pe³n¹ ochronê?
3. Czy lekarz podpisuj¹cy 3 kontrakty musi posiadaæ równie¿ 3 ubezpieczenia obowi¹zkowe i jedno
dobrowolne?
4. Kto powinien mieæ ubezpieczenie dobrowolne i jaki jest jego zakres?
5. Kiedy nastêpuje odpowiedzialnoæ z ubezpieczenia ZOZ-u za b³¹d, który pope³ni³a osoba zatrudniona na umowê o pracê, umowê zlecenie, itp?
6. W jakich przypadkach brak jest ochrony ubezpieczeniowej z racji niew³aciwie dostosowanego
ubezpieczenia?
7. Czy w ubezpieczeniu obowi¹zkowym i dobrowolnym istnieje odpowiedzialnoæ za wszystkie osoby
pracuj¹ce w danej jednostce, ZOZ-ie, gabinecie prywatnym?
8. Które z ubezpieczeñ zapewnia wyp³atê odszkodowania przy szkodzie rzeczowej?
9. W jakich przypadkach zakres ubezpieczenia nale¿y rozszerzaæ o klauzule ubezpieczeniowe?
10. Jaki jest zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej i w jakich przypadkach nale¿y go rozszerzyæ?
11. Co powoduje przerwa w ubezpieczeniu?
12. Czy sumy gwarancyjne zaproponowane przez ustawodawcê s¹ wystarczaj¹ce w porównaniu
z roszczeniami i wyrokami s¹du oraz czy istnieje mo¿liwoæ ich podwy¿szenia?
Prosimy o zakrelenie pytañ, na które odpowiedzi uznajecie Pañstwo za wa¿ne i istotne.
Pytania i w¹tpliwoci, które dotychczas siê nie pojawi³y prosimy przes³aæ na adres:
astachowska@pzu.pl, ezak@pzu.pl, jpokrywka@pzu.pl, mszymczak@pzu.pl.
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