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Czy w przyszłym roku czeka nas przekształcenie?

aktualności
 X  jubileuszowe  Forum Szpitali
Klinicznych mia³o miejsce w Centrum
Kongresowo-Dydaktycznym UMP
w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego,
w dniach 27-28 padziernika 2011 roku.
Relacja z wydarzenia na str. 8-9.
 28 padziernika br. odby³o siê spotkanie zgonowe, którego gospodarzem
jest dr hab. Pawe³ Sobczyñski. Spotkania
odbywaj¹ siê regularnie w ka¿dy ostatni
pi¹tek miesi¹ca.

Szpitalne
kalendarium

 5 padziernika 2011 roku odby³o siê
uroczyste otwarcie nowego obiektu
Szpitala przy ul. Szamarzewskiego 82/84.
Uroczystoæ zgromadzi³a wielu znamienitych goci oraz osoby zwi¹zane z naszym Szpitalem.
 Rada Medyczna z dnia 10 padziernika br. zajê³a siê tematem dzia³alnoci
dydaktycznej w naszym Szpitalu, który
zaprezentowa³ prof. dr hab. Krzysztof
Wiktorowicz. Ponadto podczas spotkania prof. Stanis³aw Zapalski omówi³
medyczne aspekty przypadków roszczeniowych.
 14-15 padziernika 2011 roku odby³a
siê II Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transplantacja
komórek krwiotwórczych w leczeniu
ostrych bia³aczek szpikowych i zespo³ów
mielodysplastycznych, zorganizowana
przez prof. dr hab. n. med. Mieczys³awa
Komarnickiego oraz prof. dr hab. med.
Jacka Wachowiaka. Wiêcej na str. 13.
 Na spotkaniu Zespo³u ds. Chemioterapii Niestandardowej, które odby³o siê
24 padziernika 2011 roku, omówiono
kolejne wnioski.
 26 padziernika odby³ siê, jak co
roku, Wieczór w. £ukasza. Na scenie
mo¿na by³o zobaczyæ znanego podró¿nika i pisarza Wojciecha Cejrowskiego
oraz gocia specjalnego o. dr Karola
Meissnera; natomiast muzyczn¹ podró¿
po ró¿nych gatunkach muzycznych
zapewni³ Kwartet Rampa. Apteka Szpitalna czêstowa³a benedyktynk¹ w³asnej produkcji. Fotoreporta¿ na str. 6-7.
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 Komitet ds. Kontroli Zaka¿eñ Szpitalnych podczas spotkania 8 listopada
2011 roku zaj¹³ siê m.in. aktualn¹ sytuacj¹ epidemiologiczn¹, zaka¿eniami Clostridium difficile, tematem higieny r¹k
oraz przygotowaniem do sezonu grypowego.
 9 listopada 2011 roku mia³y miejsce
spotkania Zespo³ów ds. list oczekuj¹cych oraz dokumentacji medycznej, na
których omówiono problematyczne zagadnienia, które pojawi³y siê w ci¹gu
miesi¹ca.
 14 listopada br. w imieniu Dyrekcji
oraz Pracowników na rêce prof. Wac³awa
Majewskiego, Dyrektor Jan Talaga z³o¿y³
podziêkowania za wieloletni¹ pracê na
rzecz Szpitala, pe³ni¹c funkcjê Ordynatora Oddzia³u Chirurgii Ogólnej i Naczyñ. S³owa uznania wyrazi³ tak¿e prof.
Grzegorz Oszkinis, obejmuj¹cy stanowisko kierownika Oddzia³u. Pan prof.
Wac³aw Majewski pozostaje na Oddziale, s³u¿¹c wiedz¹ oraz dowiadczeniem.
 Rada Medyczna w dniu 14 listopada
2011 r. skoncentrowana zosta³a na temacie dzia³alnoci pulmonologicznej naszego Szpitala. Wywietlono m.in. film
przedstawiaj¹cy otwarcie nowych obiektów szpitalnych przy ul. Szamarzewskiego 82/84.
 21 listopada 2011 r. nast¹pi³o uroczyste otwarcie Poradni Narz¹du Wzroku
Wczeniaków przy Oddziale Okulistyki.
Poradnia ma za cel zapewnienie kontynuacji opieki okulistycznej pacjentom
urodzonym przedwczenie na kolejnych
etapach ich rozwoju. Lions Club Pillory
Poznañ sfinansowa³ remont oraz wyposa¿y³ funkcjonuj¹ce w ramach pracowni
gabinety: okulistyczny i tyflopedagogiczny. Istniej¹ce zaplecze Oddzia³u
Okulistyki pozwoli tak¿e na objecie
pacjentów powy¿ej 3 roku ¿ycia leczeniem chirurgicznym.
 Katedra i Klinika Pulmonologii,
Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej pod przewodnictwem prof. dr hab.
Haliny Batury-Gabryel oraz wydawnictwo Termedia zorganizowali w dniach

30 listopada  2 grudnia 2011 III Ogólnopolsk¹ Konferencjê Pulmonologiczn¹ Top
Pulmonological Trends. Kongres mia³ charakter naukowo-szkoleniowy i aktywizowa³ uczestników w sesjach tradycyjnych, interaktywnych, problemowych,
interdyscyplinarnych oraz spotkaniach z
ekspertami i warsztatach. Wiêcej na str.
20-21.
 1 grudnia 2011 roku podczas uroczystej gali w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym zosta³ przyznany tytu³ Poznañskiego Wolontariusza Roku 2011 w
kategorii zespo³owej wolontariuszom
Hospicjum. Wiêcej na str. 16-17.
 Spotkanie Zespo³u ds. Chemioterapii
Niestandardowej 6 grudnia 2011 r.
w obiekcie przy ul. Szamarzewskiego
dotyczy³o kolejnych wniosków. Komitet
Transfuzjologiczny Szpitala, który spotka³ siê tego samego dnia, zaj¹³ siê: omówieniem wizyt dot. gospodarki krwi¹
w jednostkach organizacyjnych przeprowadzonych w 2011 roku i zdarzeñ
niepo¿¹danych.
 7 grudnia 2011 roku cz³onkowie
Rady Spo³ecznej Szpitala przyjêli plan
finansowo-inwestycyjny na rok 2012
oraz proponowane zmiany w strukturze
organizacyjnej.
 12 grudnia 2011 odby³a siê ostatnia
w roku 2011 Rada Medyczna. Spotkanie dotyczy³o dzia³alnoci gospodarczej
w formie spó³ki prawa handlowego.
 13 grudnia 2011 w salce aptecznej
mia³o miejsce zebranie Komitetu Terapeutycznego, doradczego organu Dyrekcji Szpitala, którego zadaniem jest pomoc w koordynowaniu strategii farmakoterapii oraz gospodarki lekiem i wyrobami medycznymi.
 W Biurze Dyrekcji dnia 20 grudnia
br. odby³o siê spotkanie wigilijne, na
które zostali zaproszeni emerytowani
profesorowie naszego Szpitala.
 21 grudnia 2011 roku mia³o miejsce
uroczyste otwarcie nowego Oddzia³u
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
w budynku przy ul. D³ugiej. Wiêcej na
str. 12.
 Spotkanie przedwi¹teczne dla Pracowników Szpitala zosta³o zorganizowane w dniu 22 grudnia 2011 roku.
 Koniec roku to okres negocjacji Dyrekcji Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Numer zamkniêto: 1 stycznia 2012 r.
Opracowanie: Natalia Marciniak

komentarze

OKIEM DYREKTORA NACZELNEGO SZPITALA

“+/− 5 %”
A

jednak wymiary maj¹ znaczenie. Chodzi oczywicie o rednicê elektronicznego detektora obrazu
rentgenowskiego, która to sta³a siê
s³awna, gdy z dnia na dzieñ rozporz¹dzeniem Ministerstwa Zdrowia
wyeliminowano pracownie o parametrach niespe³niaj¹cych normy. Ministerstwo Zdrowia podjê³o decyzjê
na podstawie opinii Konsultanta Kra-

jowego w dziedzinie radiologii, który
okreli³ takie wytyczne, ale z dopiskiem +/- 5 %. Ów dopisek, jak
twierdzi, gdzie zagin¹³ w meandrach urzêdniczej twórczoci. Próbujemy od paru tygodni wymóc na Ministerstwie Zdrowia zmianê tej
decyzji, gdy¿ jest ona nie¿yciowa
i niegospodarna, a tak¿e niezgodna
z powszechnie obowi¹zuj¹cymi zasadami wprowadzania zmian (brak
vacatio legis  okresu przygotowawczego, a tak¿e niemo¿noæ w krótkim
czasie dokonania zakupów o wielomilionowej wartoci).

Nie jest to jednak jedyny problem
w ostatnich dniach, gdy¿ z dnia na
dzieñ system (nie wiemy jaki) odci¹³
w procesie postêpowania konkursowego 7 naszych Poradni.
PS z ostatniej chwili: Minister Haber
w pimie do Dyrekcji obieca³ rych³¹
zmianê rozporz¹dzenia, o którym
wspomina³em wczeniej.
¯yczê szczêcia!
Jan Talaga
Dyrektor Naczelny Szpitala

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA

Bokiem do spółek,

przodem do Havla
Rozpoczynający się rok niesie bardzo konkretne wyzwanie. Gdyby ekonomiczny
bilans szpitala w tym czasie okazał się ujemny, będziemy zobligowani do prze−
kształcenia się w przyszłym roku w spółkę prawa handlowego.
Takiej zmiany formy dzia³alnoci w
szpitalach klinicznych nikt jeszcze w
naszym kraju siê nie podj¹³, wiêc
ostro¿noæ nakazuje, by  jeli takie
kroki mia³yby byæ podjête  mo¿e najlepiej, by taki eksperyment prze¿yli najpierw inni. Tym bardziej, ¿e takie przekszta³cenie mo¿e byæ zwi¹zane z ryzykiem zawirowañ wzajemnej relacji w
trzech obszarach, które s¹ polami naszego dzia³ania: s³u¿by choremu, dydaktyki i nauki. Nie jest siê w stanie
³atwo przewidzieæ skutków takiej zmiany  dokonywanej w oparciu jedynie o
finansowe porz¹dkowanie. Warto jednak przypatrywaæ siê szpitalom, które
tak¹ drogê odbêd¹ w najbli¿szym czasie  bêdzie ich na pewno wiele.
Ryzyko wejcia naszego szpitala na
drogê spó³ki mo¿e generowaæ w naj-

bli¿szym czasie nieco emocji i prowokowaæ do napiêæ, które nie zawsze
mog¹ wi¹zaæ siê z postêpowaniem racjonalnym.
Jako przeciwwagê takiego ryzyka
nale¿y proponowaæ rozs¹dne, organiczne (na miarê dobrych tradycji Wielkopolski) dzia³ania. Szpital nasz wydaje
siê funkcjonowaæ z du¿ym rozmachem,
w sposób pewny i skuteczny. Wymaga
nieznacznych korekt w sposobie funkcjonowania. Zakoñczylimy czas w
miarê satysfakcjonuj¹cego (za wyj¹tkiem kilku obszarów, w tym poradni)
kontraktowania, doceniaj¹cego nasze
dzia³ania przede wszystkim w obszarze
onkologii. Niestety nasz obszar dzia³alnoci sercowo  naczyniowej podlega
niezwykle wysublimowanej konkurencji, która staje siê szczególnym wyzwa-

niem i rodzi niepokój (zachêcaj¹c tak¿e
do odpowiedzialnej refleksji).
Proponowane dzia³ania tego roku 
w naszych wewn¹trzdyrekcyjnych dyskusjach  ujmujemy w piêciu punktach.
Warto  w mojej opinii  krótko je zasygnalizowaæ.
1. Wykonania planowane. W obliczu
ponadlimitowych us³ug o wartoci ok.
40 mln z³ z ostatnich dwóch lat nie mo¿emy sobie pozwoliæ na dalsze kredytowanie us³ug dla mieszkañców naszego
regionu. I tak  w obliczu tego faktu 
stalimy siê jednym z najbardziej hojnych darczyñców. Niestety mo¿e nieco
boleæ sugerowana sztywnoæ kwalifikowania do programów terapeutycznych
oraz chemioterapii niestandardowej,
a tak¿e wykonañ na oddzia³ach,
(dokoñczenie na str. 5)
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szpital – spółka
Corocznie przypominamy sobie o należytej
dbałości finansowej w działalności Szpitala.
Ograniczenia inwestycji, optymalizacja kosz−
tów bieżącego funkcjonowania, rygorystyczne
trzymanie się limitów przyjęć określonych war−
tością umowy z NFZ, to tylko część z celów,
o których realizację niejednokrotnie apelowali−
śmy. Ten rok jest jednak wyjątkowy, bo jego
finał może przesądzić w jakiej formule bę−
dziemy działać w niedalekiej przyszłości. Czy
w 2013 roku będzie to Szpital Kliniczny Przemie−
nienia Pańskiego spółką z o.o.? Niekwestionu−
jąc idei zmian systemowych, gdzie z pewnoś−
cią jest miejsce na podmioty prywatne i pub−
liczne, należy jednak otwarcie postawić pyta−
nie: czy taka forma działal−ności może być
zagrożeniem dla szpitali uniwersyteckich?
Fot. Monika Dudziak

Szpital kliniczny – spółka z o. o.
Systemowe rozwiązania
Tak naprawdê mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e nie bardzo wiadomo, w jakim
kierunku powinna pójæ opieka zdrowotna w Polsce, a zw³aszcza jakie miejsce powinno byæ przynale¿ne szpitalom
klinicznym. Wolny rynek, konkurencja
czy solidaryzm spo³eczny? Na wiecie
istnieje wiele rozwi¹zañ systemowych
i pewnie ¿aden z nich nie jest doskona³y. Jak pokazuj¹ jednak dowiadczenia
innych krajów, decyzje w sferze opieki
medycznej nale¿y podejmowaæ bardzo
rozwa¿nie. W Stanach Zjednoczonych,
gdzie funkcjonuje najbardziej liberalny
system ochrony zdrowia i wydaje siê
gigantyczne rodki na ten cel, wiele
osób pozbawionych jest opieki medycznej, a poziom zdrowia mieszkañców
Ameryki wcale nie jest lepszy od statystycznego obywatela w Unii Europejskiej. Na rynku tym funkcjonuje wiele
podmiotów komercyjnych, choæ nie
brak i tak¿e szpitali non-profit. Czy
zatem forma prawna mo¿e decydowaæ
o efektywnoci systemu?
Przekszta³cenie szpitali w spó³ki
prawa handlowego nie powinno byæ
traktowane jako remedium na niedofinansowanie wybranych dziedzin medycyny oraz brak klarownej polityki zdrowotnej. Jak wskazuj¹ ostatnie analizy,
choæby raport NIK, komercjalizacja
czêci szpitali wcale nie spowodowa³a
zmniejszenia ich straty. Sporód przekszta³conych szpitali 47% ma nadal
niesp³acone zobowi¹zania, a 3 spó³ki s¹
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na skraju bankructwa.* To pokazuje, ¿e
zmiana formy prawnej  bez innych
mechanizmów prawno-ekonomicznych
 nie gwarantuje sukcesu w prowadzeniu szpitala. Szpitale kliniczne stanowi¹
strategiczne podmioty z perspektywy
polityki zdrowotnej pañstwa, pe³ni¹c
rolê buforu bezpieczeñstwa zdrowotnego. Jeli konstytucyjnie gwarantujemy
obywatelom dostêp do opieki medycznej, nale¿y dysponowaæ infrastruktur¹
gotow¹ do przyjêcia pacjentów, których
leczyæ nie mog¹ (b¹d nie chc¹ ) inne
szpitale. Taka jest m.in. rola szpitala klinicznego. Wszystkiego nie mo¿na warunkowaæ jedynie wzglêdami wolnorynkowymi, gdzie wynik finansowy
i zwiêkszanie wartoci przedsiêbiorstwa w czasie, s¹ warunkami sine qua
non. Dobitnie pokaza³ to system kontraktowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zgodnie z zasad¹ wolnorynkow¹ wybrano podmioty niekoniecznie dostosowane do wiadczenia
us³ug odpowiadaj¹cych potrzebom
mieszkañców regionu. Bo przecie¿
opieka przed i po zabiegu kardiochirurgicznym mo¿e byæ prowadzona przez
zespó³ lekarski nieznaj¹cy pacjenta, dla
diagnostyki pulmonologicznej wystarczy jedynie spirometr, a transplantacj¹
szpiku mog¹ zaj¹æ siê specjalici od
przeszczepiania nerek. Niewidzialna
rêka wolnego rynku?
* ród³o danych: Gazeta Wyborcza, 24 listopada
2011 r.

Bene dignoscitur, bene curatur
Szpitale kliniczne nie powinny czuæ
siê wyj¹tkowo tylko dla zasady. Ka¿dy
z podmiotów medycznych realizuje
przypisane mu zadania. Jednak¿e odmiennoæ szpitali klinicznych wynika
w³anie z ich obowi¹zków, okrelonych
przecie¿ przepisami prawa. Trafnie ujmuje to has³o misji naszego szpitala:
salus aegroti, eduactio, scientia. To tu leczy
siê najciê¿sze i najtrudniejsze przypadki
medyczne. Niejednokrotnie jest to szpital ostatniej szansy, co z praktyki
znane jest wszystkim oddzia³om Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego.
Wystarczy choæby podaæ przyk³ad leczenia onkologicznego, a w tym szczególnie hematologii i transplantacji szpiku. Szpital kliniczny zawsze bêdzie
dro¿szy poprzez realizacjê wysokospecjalistycznych procedur medycznych czy
te¿ zapewnienie sta³ej gotowoci. Od lat
pe³nimy sta³y, 24-godzinny dy¿ur dla
pacjentów z pêkniêtym têtniakiem aorty, co ma praktyczne implikacje finansowe. W ostatnich dwóch ostatnia
szansa i pe³na gotowoæ do pracy
kosztowa³a nas blisko 40 mln z³. Taka
jest wartoæ tzw. wiadczeñ ponadlimitowych, które w wiêkszoci stanowi³y
wiadczenia ratuj¹ce zdrowie i ¿ycie.
Tyle tylko, ¿e p³atnik ma nieco inn¹
definicjê stanu zagro¿enia zdrowia i ¿ycia, w której np. nie mieszcz¹ siê wiadczenia onkologiczne.
Znacznemu rozszerzeniu ulega tak¿e dzia³alnoæ dydaktyczna prowadzo-

szpital – spółka

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA
(dokoñczenie ze str. 3)

w poradniach i pracowniach. Trudne
bêdzie te¿ okrelenie najbardziej odpowiedniego odsetka strategicznego
wykonania, gdy¿  dotychczas  warunkiem zwiêkszania kontraktów by³y
tzw. nadwykonania, udowadniaj¹ce
rzeczywist¹ koniecznoæ wykonywania
procedur.
2. Dyscyplina dotycz¹ca kosztów. Przewiduje to opracowanie nowych inteligentnych limitów leków i wyrobów
medycznych, szczególnie rozwa¿ne
szacowanie wartoci przy zakupach,
akceptowanie zakupów zwi¹zanych
z nowymi procedurami i technologiami
po akceptacji Komitetu Terapeutycznego lub innych gremiów.
3. Dyscyplinowanie administracyjno 
organizacyjne. Zak³ada dokoñczenie
informatyzacji poradni i kluczowych
pracowni, weryfikacjê kontraktów
w powi¹zaniu ze stanowiskami pracy,
dyscyplinê kadrow¹ oraz dyscyplinowanie dokumentacyjne. Bardzo istotne

na w oparciu o infrastrukturê szpitali
klinicznych. To ju¿ nie tylko kszta³cenie
przeddyplomowe przysz³ych lekarzy
czy pielêgniarek. Szpitale kliniczne w³¹czone zosta³y w szkolenia innych zawodów medycznych, a tak¿e kszta³cenie
podyplomowe.
Choæ jeszcze do tej pory o uniwersyteckich lecznicach zwyk³o siê mówiæ
dinozaury, to przy woli i zaanga¿owaniu wszystkich stron  organu za³o¿ycielskiego, zarz¹du i pracowników
mo¿liwe s¹ pozytywne zmiany. Jak
pokazuje wiele przyk³adów, przy
wsparciu w³adz uczelni i podjêciu realnej odpowiedzialnoci zarz¹dzaj¹cej
kadry medycznej istnieje mo¿liwoæ nie
tylko bilansowania bie¿¹cej dzia³alnoci
bez przekszta³cania szpitala w spó³kê
prawa handlowego, ale tak¿e rozwoju.
Zachowuje siê przy tym cenn¹ akademickoæ  mo¿liwoæ wprowadzania
nowych technologii w medycynie w
powi¹zaniu z zapewnieniem rozwoju
kadr medycznych.
Znamy diagnozê. Rozwi¹zania mog¹
byæ równie proste i wcale niekoniecznie
dotykaj¹ce formy prawnej. Nie trzeba
tak¿e od razu tworzyæ specjalnej ustawy dla szpitali klinicznych. Optymalnym rozwi¹zaniem by³oby wprowadze-

wydaje siê zachowanie odpowiedzialnej wspó³pracy dyrekcji z zarz¹dzaj¹cymi poszczególnymi jednostkami. Szpital kliniczny nie bêdzie móg³ nigdy
funkcjonowaæ sprawnie, o ile rozmywa³yby siê interesy i wizja dyrekcji oraz
kierowników poszczególnych jednostek, sk³adaj¹cych siê na harmonijn¹
ca³oæ naszego szpitalnego organizmu.
4. Napór na zwiêkszanie kontraktu
(oraz odzyskanie nale¿noci). Wydaje
siê, ¿e obok wewnêtrznego porz¹dkowania naszych spraw tym bardziej
istotne jest pozyskanie maksymalnie
mo¿liwych kwot s³u¿¹cych naszym
pacjentom. Mamy tak wiele atutów,
które mobilizuj¹ nas do intensywnych
starañ o zwiêkszanie naszych mo¿liwoci dzia³ania. I pozostaje ¿al, ¿e tak wiele obszarów dzia³alnoci jest nie do
koñca wykorzystanych.
5. Budowanie wzajemnego zaufania.
Jeli przytoczone punkty od pierwszego do czwartego brzmi¹ nieco administracyjnie srogo, to musimy byæ wia-

nie zwiêkszonej stawki (wspó³czynnika
przeliczeniowego) w p³atnociach NFZ.
To tak¿e zapewnienie rodków zwi¹zanych z realizacj¹ misji edukacyjnej i badawczej. Wreszcie równy dostêp do
rodków inwestycyjnych np. regionalnych dotacji unijnych, z których obecnie szpitale kliniczne s¹ wykluczone
poprzez tzw. liniê demarkacyjn¹. Dopiero wówczas mo¿na by w miarê bezpiecznie przekszta³ciæ szpital kliniczny w
spó³kê prawa handlowego. W obecnej
sytuacji bêdzie to zawsze eksperyment.
Eksperyment kliniczny
W badaniach naukowych liczy siê
efekt pierwszeñstwa. Warto byæ liderem
w odkrywaniu prawide³ nauki. Byæ
mo¿e przekszta³cenie w spó³kê prawa
handlowego, przy obecnym systemie
finansowania wiadczeñ medycznych
i przepisach prawa jest w konsekwencji
nieuniknione. Postarajmy siê jednak, by
eksperyment ten nie odby³ siê jako
pierwszy w naszym orodku. Codzienna, ¿mudna dba³oæ o koszty dzia³alnoci w ka¿dym wymiarze sprawowanej
pracy powinna szczególnie mocno
przywiecaæ w 2012 roku. Przekszta³cenie szpitala klinicznego w spó³kê prawa
handlowego bez zmiany zakresu finan-

domi, ¿e niewiele uczynimy bez realizacji punktu pi¹tego. Wyzwaniem jest
harmonijne wspó³dzia³anie  budowanie
przestrzeni zaufania  w zakresie odpowiedzialnoci ka¿dego z pracuj¹cych.
Charakteryzuj¹c ostatni sporód
punktów przytoczy³bym dwie refleksje
Tomasza Halika podczas ceremonii
pogrzebowych zmar³ego przed kilkoma
miesi¹cami Vaclava Havla.
Przedstawiaj¹c szczególne zalety
zmar³ego wybitnego Czecha wspomina³, ¿e traktowa³ on zarz¹dzanie nie
jako sprawowanie w³adzy, lecz jako
kulturê dialogu. A ponadto szczególnie
zwraca³ uwagê na istotny fakt, ¿e
wspólnoty ludzkie potrzebuj¹ jeszcze
bardziej ni¿ kapita³u ekonomicznego
kapita³u wzajemnego zaufania.
Jelibymy kiedy nawet mieli dzia³aæ w formie spó³ki, to nie powinnimy
zapomnieæ o wyzwaniu stawianym
przez Havla.
Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala

sowania zarówno wiadczeñ medycznych, jak i zapewnienia finansowania
kosztów dydaktyki i nauki, nie wp³ynie
znacz¹co na polepszenie sytuacji ekonomicznej. Mo¿e nieæ natomiast nieodwracalne skutki zarówno dla Szpitala,
jak i Uniwersytetu Medycznego. Wynik
finansowy spó³ki wymusi podjêcie wielu dzia³añ ograniczaj¹cych dzia³alnoæ
dydaktyczn¹ i badawcz¹, a mo¿e i zmusiæ do weryfikacji standardów leczenia,
w tym przyjêtych innowacyjnych metod terapii. A przecie¿ prowadzona w
szpitalach klinicznych terapia musi byæ
innowacyjna, tak¿e ze wzglêdów edukacyjnych. Byæ mo¿e bêdzie trzeba podj¹æ niepopularne decyzje ograniczania
nieop³acalnej dzia³alnoci. Jak w pragmatyce funkcjonowania spó³ki odnajdzie siê np. opieka paliatywna, która
w obecnym kszta³cie finansowania jest
z góry skazana na stratê? Nie mo¿na
uchylaæ siê od racjonalizacji kosztów.
Powinno nam na tym zale¿eæ w ka¿dej
sytuacji. Warto jednak pamiêtaæ o zadaniach szpitala klinicznego, które jako zosta³y pominiête w wymiarze ich
finansowania.
Rafa³ Staszewski
Z-ca Dyrektora ds. Administracji
nowiny szpitalne
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wyjątkowy

Podziêkowania dla Doroty Liczbañskiej za wieloletni¹ i pe³n¹ oddania pracê na stanowisku
Naczelnej Pielêgniarki naszego Szpitala

Fotoreportaż z W

S³owo powitania do uczestników Wieczoru skierowa³ ceniony lek
o. Karol Meissner

Muzyczne prze¿ycia z Kwartetem Rampa

Zdjêcia: Witold Breliñski

Sala Centrum Kongresowo-Dydaktycznego wype³niona goæmi
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Wieczoru Św. Łukasza

karz

Dorota Liczbañska z Justyn¹ Siepietowsk¹-Jarzyñsk¹, prowadz¹c¹
uroczysty Wieczór

wieczór

Wojciech Cejrowski i jego medyczno-podró¿nicze refleksje

Laureaci szpitalnego odznaczenia Bono Servienti (S³u¿¹cy Dobru)
w roku 2011

po brzegi

Blisko 900 osób  Pracowników i Przyjació³ Szpitala Klinicznego
Przemienia Pañskiego uczestniczy³o w Wieczorze w. £ukasza

nowiny szpitalne
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jubileuszowe
Zdjêcia: Natalia Marciniak

Październikowe

refleksje

Prowadz¹cym pierwszego panelu by³ Dyrektor Jan Talaga (drugi od lewej). Goæmi Forum byli m. in.
(od prawej): wicemarsza³ek dr Andrzej W³odarczyk (Ministerstwo Zdrowia), Kanclerz mgr Bogdan
Poniedzia³ek (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), dr med. Maria Ilnicka-M¹dry (Szpital Kliniczny nr
1 w Szczecinie), JM Rektor prof. Jacek Wysocki (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), dr hab. med.
Maciej Kowalczyk (Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy w Krakowie-Prokocimiu), dr med. Piotr Pobrotyn
(Akademicki Szpital Kliniczny we Wroc³awiu)

J

u¿ od dziesiêciu lat, w drugiej po³owie padziernika w Poznaniu odbywa siê bardzo wa¿ne dla rodowiska
medycznego, a szczególnie szpitali
klinicznych wydarzenie. Mowa oczywicie o Forum Szpitali Klinicznych 
spotkaniu, któremu przywieca idea
udoskonalenia modelu funkcjonowania szpitali uniwersyteckich.
Wyjątkowe spotkanie
Jubileuszowe, dziesi¹te spotkanie
rodowisk medycznych odby³o siê w
dniu 27 padziernika 2011 roku.
Uczestniczyli w nim dyrektorzy i kadra zarz¹dzaj¹ca niemal wszystkich
szpitali klinicznych z terenu ca³ego
kraju, a tak¿e przedstawiciele instytucji sektora ochrony zdrowia. Podczas
tegorocznego spotkania w ramach piêciu sesji plenarnych wyg³oszonych
zosta³o kilkanacie wyk³adów. Dyskutowano miêdzy innymi o przysz³oci
szpitali akademickich oraz tendencjach
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w zakresie ³¹czenia tych jednostek.
Podczas konferencji swoje stanowiska
przedstawili m.in. prof. nadzw. dr hab.
med. Maciej Banach  Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Andrzej W³odarczyk  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Ministrowie, zasypani gradem pytañ, aktywnie uczestniczyli w panelach dyskusyjnych, szczególnie tych powiêconych realizacji
przez szpitale kliniczne zadañ naukowych i dydaktycznych oraz zmian,
które wprowadza ustawa o dzia³alnoci leczniczej.
Święto patrona lekarzy
Corocznym zwyczajem poprzedzaj¹cym Forum jest kulturalno  artystyczne wydarzenie Wieczór w. £ukasza. wiêty £ukasz oprócz tego, i¿ jest
autorem Ewangelii, jest te¿ patronem
lekarzy, których tamtego wieczoru na
sali nie brakowa³o. Centrum Kongreso-

wo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego wype³nione by³o po brzegi.
Blisko 900 osób, w tym Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Jacek
Wysocki oraz Prezes Naczelnej Izby
Lekarskiej Krzysztof Kordel, przyby³o
by wys³uchaæ opowieci Wojciecha
Cejrowskiego  znanego podró¿nika,
badacza gin¹cych plemion Amazonii,
osobowoci telewizyjnej i autora wielu
ksi¹¿ek na temat medycznych refleksji
podró¿niczych. Gocie mogli delektowaæ siê równie¿ utworami muzycznymi w wykonaniu profesjonalnego zespo³u wokalnego  Kwartetu Rampa,
maj¹cego w swym repertuarze ró¿ne
gatunki muzyczne od klasyki po
ujazzowiony pop. Wystêpy zespo³u,
dziêki wiadomemu wyborowi materia³ów literackich i muzycznych oraz
poczuciu humoru maj¹ rzadko spotykan¹ formê ¿artu muzycznego na wysokim poziomie profesjonalnym.
Wyróżnione osobowości
Z przepiêknym s³owem i adresem wiêto³ukaszowym zwróci³ siê
do uczestników Wieczoru w. £ukasza
Ojciec Karol Meissner, benedyktyn
z Lubinia, znany i ceniony w rodowisku lekarz.
Spotkanie stanowi³o tak¿e wyj¹tkow¹ sposobnoæ, by uhonorowaæ osoby
kultywuj¹ce wartoci istotne w medycynie, poprzez wrêczenie odznaczeñ
Bono Servienti. W 2011 roku Kapitu³a
Wyró¿nienia wytypowa³a do tej nagrody piêæ osób. W gronie zas³u¿onych
znaleli siê dwaj lekarze  dr med.

forum

W³adze Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z Rektorem oraz Kanclerzem na
czele reprezentowali tak¿e Prorektor ds. Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ prof.
dr hab. Zenon J. Kokot, Dziekan Wydzia³u Lekarskiego II prof. dr hab. Andrzej
Tykarski oraz Dziekan Wydzia³u Lekarskiego I prof. UM dr hab. Ryszard Marciniak

Stanis³aw Dzieciuchowicz oraz dr hab.
S³awomir Michalak, a tak¿e panie Krystyna Dylewska, Urszula Grzybowska
i Maria Woniak. Podczas spotkania
moglimy równie¿ zobaczyæ krótki
film z otwarcia nowego obiektu onko-

Pani Krystyna Mackiewicz, Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora
wiêcickiego w Poznaniu z okazji obchodów 100-lecia szpitala poprowadzi³a sesjê pt: Szpitale Kliniczne razem czy osobno?

logicznego przy ul. Szamarzewskiego
oraz materia³ dedykowany Naczelnej
Pielêgniarce Szpitala pani Dorocie
Liczbañskiej  której Dyrekcja podziêkowa³a za wyj¹tkow¹, pe³n¹ serdecznoci i zaanga¿owania postawê, i wie-

loletni¹ pracê na rzecz Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego i jego
pacjentów.
Daria Szaj
Sekcja Marketingu i Konferencji

Szpital

w akcji
S

zpital Kliniczny Przemienienia
Pañskiego zosta³ doceniony w
publikacji dotycz¹cej Funduszy
Europejskich wydanej przez
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego.
W albumie zaprezentowano
Pracowniê Rezonansu Magnetycznego powsta³¹ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Rafa³ Staszewski
Z-ca Dyrektora ds. Administracji

nowiny szpitalne
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kontraktowanie

25 kg ofert…
czyli kontraktowanie umów
z Narodowym Funduszem
Zdrowia na lata 2012−2016
Okres składania do Narodowego Funduszu Zdrowia ofert na zawarcie
umów na realizację świadczeń opieki zdrowotnej na kolejne lata to czas
pełen napięć oraz wzmożonego wysiłku i pracy bardzo wielu osób.
W tworzenie ofert pod nadzorem Działu Organizacji i Sprzedaży Usług
Medycznych zaangażowani są pracownicy niemal wszystkich jednostek
Szpitala, począwszy od kierowników poszczególnych Oddziałów,
Poradni i Pracowni po Dział Kadr czy Dział Techniczny. To właśnie od
ciężkiej i żmudnej pracy tych osób zależy czy Szpital przez kolejne lata
będzie mógł realizować świadczenia w ramach umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia, a tym samym zapewnić miejsca pracy całej rzeszy
zatrudnionych w Szpitalu osób.
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Intensywny czas

Kulisy wyboru

Czas sk³adania ofert to trudny okres nie tylko z uwagi na
specyficzny charakter i z³o¿onoæ prac zwi¹zanych z samym
przygotowaniem ofert, ale równie¿ na koniecznoæ równoleg³ego prowadzenia bie¿¹cych spraw w poszczególnych Dzia³ach (w tym comiesiêcznych rozliczeñ).
Pracownicy Dzia³u Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych musz¹ w krótkim czasie, narzuconym przez NFZ w
og³oszeniu postêpowania konkursowego (max 14 dni), zebraæ
w ca³oæ niezbêdne do z³o¿enia oferty dane dotycz¹ce zg³aszanego do poszczególnych umów personelu, ich harmonogramów pracy, a tak¿e wykorzystywanej w ramach realizacji
wiadczeñ aparatury medycznej. Wszystko musi byæ zgodne
z warunkami szczegó³owymi realizacji wiadczeñ okrelonymi w Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia i Zarz¹dzeniach Prezesa NFZ, odrêbnymi dla poszczególnych rodzajów wiadczeñ. Inaczej sk³adana oferta nie ma racji bytu i jest odrzucana
na wstêpie. Na tym etapie niezwykle istotn¹ rzecz¹ jest równie¿, aby dane wprowadzane do oferty by³y jak najbardziej
aktualne i kompletne  NFZ ma bowiem prawo do skontrolowania zgodnoci oferty ze stanem faktycznym i nie zawsze
daje szansê na z³o¿enie wyjanieñ (kontrolerzy NFZ odwiedzili nasz Szpital w tym okresie 8 razy, sprawdzaj¹c zgodnoæ
ofert ze stanem rzeczywistym w ponad 20 zakresach).

W Dziale Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych tworzony jest te¿ plan finansowy, stanowi¹cy podstawê do prowadzonych w kolejnym etapie postêpowania konkursowego
(czyli po pozytywnej ocenie merytorycznej z³o¿onej oferty)
negocjacji z NFZ. Niestety, pozytywne przejcie tego etapu,
polegaj¹ce na obustronnym zatwierdzeniu planu finansowego
nie zawsze gwarantuje podpisanie umowy.
O ostatecznym wyborze oferenta decyduje dalej ju¿ tylko
stworzony przez pracowników NFZ ranking wiadczeniodawców na podstawie iloci zdobytych punktów (punkty
przydzielane s¹ na podstawie szczegó³owych kryteriów oceny
ofert okrelonych w Zarz¹dzeniu Prezesa NFZ, w tym g³ównie za cenê wiadczenia zaproponowan¹ w ofercie i uzgodnion¹ w trakcie negocjacji).

nowiny szpitalne

Złożone oferty
W trakcie postêpowania ofertowego na realizacjê wiadczeñ w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na
lata 2012-2016 Szpital wyst¹pi³ ³¹cznie z 69 ofertami w 9 rodzajach wiadczeñ (tabela 1).
W okresie ofertowym tj. od 18 padziernika 2011 r. (data
og³oszenia pierwszego konkursu) do 7 grudnia 2011r. (termin
z³o¿enia ostatniej oferty) zu¿yto: 21 ryz papieru, 4 tonery do

umów
Wyniki negocjacji
W toku postêpowania konkursowego, po pomylnym
przejciu negocjacji, zosta³o wybranych 59 z 69 ze z³o¿onych
przez nas ofert. Wartoæ pozyskanego kontraktu ogó³em (tabela 2) jest wy¿sza o ok. 11% w porównaniu z rokiem ubieg³ym pomimo, i¿ Szpital nie zakontraktowa³ wszystkich zakresów. Narodowy Fundusz Zdrowia nie wybra³ bowiem
ofert Szpitala na udzielanie wiadczeñ z zakresu:
 wiadczenia Odrêbnie kontraktowane  wiadczenia w zakresie ¿ywienia dojelitowego,
 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna  wiadczenia
w zakresie leczenia zeza, transplantacji szpiku, transplantacji (po przeszczepieniu serca), kardiochirurgii, chirurgii
ogólnej (w obiekcie na os. Rusa), zaburzeñ metabolicznych
oraz chorób p³uc,
 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna wiadczenia Diagnostyczne Kosztoch³onne  wiadczenia w zakresie badañ rezonansu magnetycznego (z jednoczesnym zapewnieniem NFZ o og³oszeniu konkursu dodatkowego),
 Rehabilitacja Lecznicza  wiadczenia w zakresie lekarskiej
ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej.
Dogrywka
Z uwagi na brak kontraktu na realizacjê ww. wiadczeñ
zarówno Poradnie, jak i Pracownia Rezonansu Magnetycznego, decyzj¹ Dyrekcji Szpitala, zawiesi³a dzia³alnoæ ambulatoryjn¹, a zaplanowane od pocz¹tku roku wizyty i badania zosta³y odwo³ane do czasu og³oszenia przez NFZ konkursu
uzupe³niaj¹cego i wybrania naszej Placówki sporód oferentów (og³oszenie konkursu uzupe³niaj¹cego dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego nast¹pi³o dnia 5 stycznia 2012 r., a
umowy które zostan¹ podpisane na ich podstawie bêd¹ mia³y
moc obowi¹zywania od dnia 1 lutego 2012 r. Z kolei og³oszenia dla Poradni opublikowano 9 stycznia 2012 roku, a umowy
bêd¹ obowi¹zywaæ od dnia 10 lutego 2012 r.).
Fot. Monika Dudziak

drukarek, 75 kopert A4, 65 kopert b¹belkowych A3 o ³¹cznej
wadze 25 kg. Kserokopie przekazanych do NFZ ofert zajmuj¹
10 segregatorów
Tabela 1. Oferty przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia w postêpowaniu konkursowym na lata 2012-2016

Rodzaj wiadczeñ

iloæ ofert
w rodzaju

Programy Terapeutyczne

razem
stron

11

762

3

437

Leczenie Szpitalne

23

2199

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

18

715

Chemioterapia

Martyna Skrzypiñska
Dzia³ Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych
Tabela 2. Wartoæ zakontraktowanych wiadczeñ na rok 2012

Rodzaj wiadczeñ

Programy Terapeutyczne

32 054 704,00 z³

Chemioterapia

27 116 872,00 z³

Leczenie Szpitalne

123 715 696,00 z³

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

6 990 187,60 z³

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
wiadczenia Diagnostyczne Kosztoch³onne
wiadczenia Odrêbnie Kontraktowane

1 078 721,00 z³
2 967 131,72 z³

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
wiadczenia Diagnostyczne Kosztoch³onne
wiadczenia Odrêbnie Kontraktowane

3

273

4

248

Rehabilitacja lecznicza

Profilaktyczne Programy Zdrowotne

2

148

Opieka Paliatywna i Hospicyjna

Rehabilitacja Lecznicza

2

52

Opieka Paliatywna i Hospicyjna

3

342

69

5176

Razem:

Wartoæ
zakontraktowanych
wiadczeñ *

Profilaktyczne Programy Zdrowotne

99 639,50 z³
177 100,00 z³
4 502 862,21 z³

Razem: 198 702 914,03 z³
* w przypadku rodzajów umów: Chemioterapia oraz Terapeutyczne Programy Zdrowotne umowa zosta³a zawarta na okres do 30.06.2012 r., podana wartoæ stanowi
symulacjê roczn¹ kontraktu.

nowiny szpitalne
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otwarcie

Przecięcie
O

twarcie Oddzia³u Anestezjologii
i Intensywnej Terapii przy ul. D³ugiej odby³o siê w uroczystej atmosferze
21 grudnia 2011 roku. Zgromadzonych
goci powitali Dyrektor Jan Talaga oraz
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu prof. dr hab. Jacek Wysocki. Dr hab. Pawe³ Sobczyñski przedstawi³ prezentacjê pt: 188 lat leczenia
ciê¿ko chorych w infirmerii Sióstr Mi³osierdzia i Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pañskiego Uniwersytetu Me-

wstęgi

dycznego w Poznaniu. Omówi³ historiê powstania Oddzia³u Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, wymieni³ kilka
wybitnych postaci maj¹cych wp³yw na
obecny kszta³t Szpitala, jak: siostry
Szarytki, dr Czes³aw Meissner, prof.
Antoni Jurasz czy osoba pana prof.
Romana Szulca.
Ksi¹dz Pra³at Jan Stanis³awski dokona³ uroczystego powiêcenia Oddzia³u w jêzyku ³aciñskim. Zaznaczy³,
¿e zbli¿aj¹ce siê wiêta Bo¿ego Naro-

dzenia to szczególny czas na refleksjê
nad doczesnoci¹.
Rektor Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu wraz z Ordynatorem Oddzia³u Anestezjologii i Intensywnej
Terapii, a tak¿e Dyrektorem Naczelnym uroczycie przeciêli symboliczn¹
wstêgê otwieraj¹c¹ Oddzia³.
Natalia Marciniak
Zdjêcia: Daria Szaj, Natalia Marciniak

Dr hab. Pawe³ Sobczyñski otwiera symbolicznie Oddzia³ Anestezjologii
i Intensywnej Terapii.

Dr hab. Pawe³ Sobczyñski zaprezentowa³ historiê leczenia chorych
z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

Powiêcenie oddzia³u przez Ksiêdza Pra³ata Jana Stanis³awskiego

Prof. dr hab. Jacek Wysocki dokonuje uroczystego przeciêcia wstêgi
w asycie Dyrektora Jana Talagi oraz dr hab. Paw³a Sobczyñskiego,
Ordynatora Oddzia³u.
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konferencja

Federacja
P

o kilku miesi¹cach przygotowañ, w
dniu 14 padziernika 2011 r. w trakcie II Miêdzynarodowej Konferencji
dotycz¹cej Transplantacji Komórek
Krwiotwórczych w Leczeniu Ostrych
Bia³aczek Szpikowych, zorganizowanej
przez Katedrê i Klinikê Hematologii
i Chorób Rozrostowych Uk³adu Krwiotwórczego UM w Poznaniu powo³ano
Polsk¹ Federacjê Orodków Transplan-

tacji Szpiku (PFOTS). Siedzib¹ stowarzyszenia jest Poznañ.
W zebraniu za³o¿ycielskim uczestniczyli przedstawiciele orodków transplantacyjnych w Polsce, zajmuj¹cych siê
przeszczepianiem komórek krwiotwórczych oraz reprezentanci jednostek
wspó³pracuj¹cych z nimi, bez których
leczenie takie nie mog³oby byæ przeprowadzone.
Zgodnie z zatwierdzonym statutem
stowarzyszenie zrzesza cz³onków pragn¹cych wspieraæ dzia³ania na rzecz
organizacyjnych i prawnych regulacji
funkcjonowania orodków transplantacji komórek krwiotwórczych, propagowania idei dawstwa komórek krwiotwórczych oraz rozwoju nauki w dzie-

dzinie transplantacji komórek krwiotwórczych. W czasie zebrania za³o¿ycielskiego uchwalono statut, powo³ano
w³adze stowarzyszenia, zarz¹d na czele
z prezesem stowarzyszenia prof. dr hab.
n. med. Mieczys³awem Komarnickim
oraz komisjê rewizyjn¹, organ kontroli
wewnêtrznej.
W dniu 21 padziernika 2011 roku
Komitet Za³o¿ycielski z³o¿y³ wniosek
w S¹dzie Rejonowym w Poznaniu
o wpisanie PFOTS do Krajowego Rejestru S¹dowego.
dr hab. n. med. Maria Koz³owska-Skrzypczak
dr med. Lidia Gil
dr med. Anna Czy¿
Komitet Za³o¿ycielski

Fot. Archiwum

W

pielęgniarskie

dniach 14-15 padziernika 2011
roku w Hotelu City Park Residence w Poznaniu odby³a siê II Miêdzynarodowa Konferencja NaukowoSzkoleniowa Transplantacja komórek
krwiotwórczych w leczeniu ostrych
bia³aczek szpikowych i zespo³ów mielodysplastycznych dla lekarzy.
W dniu 15 padziernika 2011 r. odby³a siê sesja pielêgniarska  warsztaty
dotyczy³y Pielêgnacji pacjenta po alotransplantacji z patologicznym zapaleniem b³ony luzowej. Uczestników
powita³a Iwona Przewona, Pielêgniarka Oddzia³owa Oddzia³u Hemato-

logii i Chorób Rozrostowych Uk³adu
Krwiotwórczego z Pododdzia³em
Transplantacji, która przewodniczy³a
sesji i zorganizowa³a warsztaty dla pielêgniarek transplantacyjnych i hematologicznych.
Prelegenci wyg³osili wyk³ady dotycz¹ce m.in.: pielêgnacji jamy ustnej,
zaka¿eñ grzybiczych, roli pielêgniarki
w opiece nad chorym w neutropenii,
oceny skutecznoci krioterapii w prewencji zapalenia b³ony luzowej jamy
ustnej u chorych na szpiczaka mnogiego po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych, akredytacji

JACIE. Uczestnikami konferencji, której
celem by³a wymiana pogl¹dów, dowiadczeñ w obszarze transplantacji
i hematologii, by³y pielêgniarki z orodków z Lublina, Krakowa, Gliwic, Katowic, Torunia i Szczecina. Us³yszelimy
wiele ciep³ych s³ów podziêkowania za
wysok¹ merytoryczn¹ jakoæ wyg³aszanych wyk³adów.
Mam nadziejê, ¿e nabyta wiedza
i nawi¹zane kontakty zaowocuj¹ wspó³prac¹ i wymian¹ dowiadczeñ z innymi
orodkami w kraju.
mgr Gra¿yna Adamska-Galemba

Fot. Archiwum

Warsztaty
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leczenie
Pierwsze próby przetoczeń
Kr¹¿enie krwi odkry³ Harvey
w 1616 roku i w oparciu o jego pracê
podejmowano próby pierwszych
przetoczeñ krwi w dzisiejszym rozumieniu. Dawcami by³y zwierzêta,
najczêciej jagniêta i psy. W pierwszym podrêczniku o przetaczaniu
krwi z 1668 roku nadworny lekarz
Ludwika IV, Jean Babtiste Denis, opisuje leczenie ch³opca, któremu przetoczono ok. 270 ml krwi jagniêcia. Trzeba zaznaczyæ, i¿ ówczenie uwa¿ano,
¿e wiele chorób da siê wyleczyæ upustami z³ej krwi i zabiegi te by³y nader rozpowszechnione. Ch³opiec,
znajduj¹cy siê w ciê¿kim stanie po
takich leczniczych upustach, po
przetoczeniu wyzdrowia³, co zachêci³o lekarza do dalszych prób. Niestety,
czwarty ch³opiec, któremu przetoczono krew dwukrotnie, zmar³. Denis
szczegó³owo opisa³ powik³ania towarzysz¹ce przetoczeniom, znane dzi
jako hemoglobinuria i wstrz¹s hemolityczny.
Szereg powikłań

Leczenie
krwią – dawniej i dziś
Początki stosowania krwi w medycynie sięgają
starożytności. Krew była początkowo składnikiem
leczniczych kąpieli dla królów, wodzów, faraonów
i wchodziła w skład używanych lekarstw. Rzymia−
nie i Grecy pili świeżą krew zwierząt i zabitych
gladiatorów wierząc, iż krew silnych osobników
wzmacnia osoby słabe i chore.
Zdjêcia: Monika Dudziak
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Zabiegi lecznicze tego rodzaju stosowali równie¿ inni lekarze. Tak¿e
w 1668 roku ukaza³a siê Relacja
o dowiadczeniu z przetaczania
krwi. Jednak szereg miertelnych
powik³añ spowodowa³, ¿e leczenie
krwi¹ zarzucono na dwa kolejne wieki. W Anglii, Francji, W³oszech prawnie zabroniono lekarzom leczenia
krwi¹. W 1818 angielski po³o¿nik James Blundell uratowa³ 5 z 10 kobiet
po krwotokach porodowych. Uprzednio opracowa³ odpowiednie strzykawki i po dowiadczeniach na zwierzêtach przetacza³ kobietom krew ludzk¹. Jednoczenie bacznie obserwowa³
zabieg, przerywaj¹c go po wyst¹pieniu objawów niepo¿¹danych u po³o¿nicy. By³a to jedyna mo¿liwoæ zapobiegania powa¿nym powik³aniom,
pierwowzór obecnej próby biologicznej.
Rozpowszechnienie przetoczeń
Mimo braku obecnej wiedzy (nie
znano grup krwi, nie wykonywano
próby krzy¿owej, nie potrafiono zapobiegaæ wykrzepianiu krwi) przetaczanie krwi ludzkiej rozpowszechni³o siê
w ca³ej Europie i Ameryce. Szczególne

krwią
potrzeby pojawia³y siê w czasie licznych wojen, poniewa¿ wiêcej ¿o³nierzy ginê³o z wykrwawienia ni¿ na
polu walki. Próbowano wiêc przetaczaæ krew w polowych warunkach,
jednak z niezbyt dobrym skutkiem.
Równie¿ w Polsce pojawi³y siê
doniesienia na temat transfuzji krwi.
W latach 1827-1829 Ludwik Bierkowski opublikowa³ 3 prace na temat
Transfuzja, czyli przelania lub przetoczenia krwi; w nastêpnych latach
opublikowano liczne prace polskich
lekarzy. Zabroniono stosowania krwi
zwierz¹t, ale i tak ok. 65% transfuzji
koñczy³o siê mierci¹. miertelnych
powik³añ nie wywo³ywa³ natomiast
wlew fizjologicznego roztworu soli
kuchennej, chocia¿ nie by³ skuteczny
w leczeniu masywnych krwotoków.

oraz wykryto wiele nowych antygenów krwinek czerwonych. Poza uk³adami podstawowymi AB0 i Rh, okrelono 28 innych uk³adów grupowych.
Na szczêcie, nie wszystkie z nich
maj¹ znaczenie w transfuzjologii, to
znaczy, nie powoduj¹ powstawania
przeciwcia³, wywo³uj¹cych powik³ania poprzetoczeniowe przy kolejnym
podaniu tego samego antygenu. Co
wiêcej, okaza³o siê, ¿e przyczyn¹ powik³añ w kolejnych przetoczeniach
mog¹ byæ przeciwcia³a powsta³e przeciwko antygenom krwinek p³ytkowych i leukocytów. Dlatego ka¿da
decyzja o leczeniu krwi¹ i jej sk³adnikami musi byæ dok³adnie przemylana. Nale¿y podaæ tylko taki sk³adnik
krwi, którego brakuje, a niedoboru nie
mo¿na zast¹piæ poprzez inne postêpowanie lecznicze.

Epokowe odkrycia
Epokowe okaza³o siê odkrycie
przez Landsteinera w 1901 grup krwi,
oznaczanych póniej literami A, B, AB
i 0. Odt¹d zaczêto przetaczaæ chorym
krew tej samej grupy, stosuj¹c grupê
zero jako krew uniwersaln¹, niezale¿nie od posiadanego przez biorcê antygenu. W latach 1914-1918 wprowadzono cytrynian sodu, jako rodek
zapobiegaj¹cy wykrzepianiu krwi
oraz glukozê, jako rodek od¿ywczy.
To umo¿liwi³o rezygnacjê z bezporedniego, od dawcy do biorcy, zabiegu
przetaczania krwi i powstanie pierwszych banków krwi w brytyjskiej
armii w czasie I wojny wiatowej.
W 1940 roku Landsteiner i Wiener
odkryli czynnik Rh, a Levine i inni
udowodnili, ¿e wytworzenie przez
kobiety w ci¹¿y przeciwcia³ anty-Rh
wywo³uje ciê¿k¹ chorobê p³odów
i noworodków. Po wprowadzeniu
techniki transfuzji wymiennej mo¿na
by³o leczyæ chore noworodki; znacznie lepszym rozwi¹zaniem jest obecne
postêpowanie, które pozwala zapobiegaæ wyst¹pieniu tego powik³ania. Polega ono na okreleniu u ka¿dej ciê¿arnej antygenu Rh D oraz zastosowaniu w odpowiednim czasie immunoglobuliny anty-D u tych kobiet, których krwinki czerwone s¹ Rh ujemne.
Wiele układów grupowych
W latach powojennych udoskonalono wykonywanie prób zgodnoci

Imponujący postęp
Postêp, jaki dokona³ siê w transfuzjologii w ci¹gu ostatniego pó³wiecza,
jest doprawdy imponuj¹cy. Pocz¹tkowo pobierano i stosowano w leczeniu
g³ównie krew pe³n¹; po zastosowaniu
wirówek i ró¿nego typu separatorów
uzyskiwano osocze oraz poszczególne
sk³adniki komórkowe: g³ównie koncentraty krwinek czerwonych i p³ytkowych. Obecnie zastosowanie metody aferezy pozwala pobraæ tylko wybrany sk³adnik, pozosta³e zwracaj¹c
do kr¹¿enia dawcy. Zastosowanie ma
plazmafereza (pobieranie osocza),
trombafereza (pobieranie p³ytek), erytroafereza (pobieranie krwinek czerwonych), wyj¹tkowo rzadko potrzebna jest leukafereza (pobieranie leukocytów). Afereza ma tak¿e zastosowanie w lecznictwie, s³u¿¹c do usuwania
niepo¿¹danych, patologicznych sk³adników krwi. Metod¹ aferezy pobierana jest niewielka czêæ krwi, ze wzglêdu na wysoki koszt tej procedury.
Nowe technologie
Zwiêkszenie bezpieczeñstwa leczenia krwi¹ mo¿liwe by³o poprzez
zastosowanie nowych technologii:
wprowadzenie, w miejsce szklanych
pojemników, ja³owych opakowañ jednorazowych ze sztucznego tworzywa
(1950 rok) oraz sprzêtu jednorazowego u¿ytku. Niezmiernie wa¿na jest
prawid³owa kwalifikacja dawców

i badania ka¿dej pobranej donacji,
celem wykluczenia czynników zakanych, które mog¹ byæ przez transfuzje
przeniesione. Udokumentowano dotychczas przeniesienie kilkudziesiêciu
czynników zakanych, wród nich
wirusów hepatotropowych, retrowirusów, wirusów typu herpes, erytrowirusów i innych wirusów, a tak¿e prionów, bakterii i pierwotniaków.
Najwiêkszym zagro¿eniem jest
zaka¿enie wirusami HCV, HBV i HIV.
S¹ one szeroko rozpowszechnione
i liczba ludzi nimi zaka¿onych obejmuje miliony osób. Mog¹ przez d³ugi
czas nie wywo³ywaæ ¿adnych objawów chorobowych u nosicieli, potencjalnych dawców krwi. W Polsce ka¿da donacja badana jest na obecnoæ
powy¿szych trzech wirusów oraz ki³y.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e testy wykrywaj¹ce antygen powierzchniowy wirusa
HBV zastosowano w transfuzjologii
w 1971 roku, test wykrywaj¹cy przeciwcia³a anty-HIV w 1985 roku, a test
wykrywaj¹cy przeciwcia³a anty-HCV
dopiero w 1990 roku. Dostêpne obecnie metody oznaczania materia³u genetycznego wirusów zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo transfuzji.
Dr Jolanta Nagadowska
Transfuzjonista Szpitala
nowiny szpitalne
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wolontariusz

Zwycięzcy
W

olontariusze Hospicjum Palium Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego zwyciêzcami w kategorii zespo³owej
Poznañskiego Wolontariusza Roku 2011.

Taki dzieñ zdarza sie tylko raz w ¿yciu  takich s³ów u¿y³a
wolontariuszka Pani Barbara Grochal, Koordynator Zespo³u Wolontariuszy Hospicjum Palium na wiadomoæ o zaszczytnym
wyró¿nieniu. Na sukces, uwieñczony w dniu 1 grudnia 2011 r.
uroczystym wrêczeniem nagrody, z³o¿y³y siê trud i bezinteresowne powiêcenie wszystkich wolontariuszy. Umiejêtnie kierowani
przez koordynatorkê, dziêki starannemu przygotowaniu-szkoleniu teoretycznemu i praktycznemu  wspólne dowiadczenia w
opiece nad cierpi¹cymi chorymi, nabywane tak¿e dziêki pomocy personelu medycznego i korzystaniu ze wsparcia wolontariusza Pana W³odzimierza Nowakowskiego towarzysz¹cego przez
wiele lat chorym, zas³u¿yli na to wielkie wyró¿nienie.

Wolontariusz Roku
Kapituła Konkursu Poznański Wolontariusz Roku
2011 w kategorii zespołowej nagrodę przyznała
Zespołowi Medycznemu Hospicjum Palium.

K

onkurs na Poznañskiego Wolontariusza Roku 2011
zosta³ zakoñczony uroczyst¹ gal¹, która odby³a siê
1 grudnia w Sali Kongresowej Centrum KongresowoDydaktycznego Uniwersytetu Medycznego. Widowniê
opanowali nasi wolontariusze, ubrani jak zwykle w intensywnie ¿ó³te koszulki. Pierwsza, oficjalna czêæ nale¿a³a
do prowadz¹cych  Dyrektor Wydzia³u Zdrowia i Spraw
Spo³ecznych  Marii Remiezowicz oraz Wicewojewody
Wielkopolskiego Przemys³awa Paci wrêczaj¹cych dyplomy i nagrody zwyciêzcom oraz wyró¿nionym w konkursie. Druga czêæ zosta³a zdominowana przez poznañsk¹
wokalistkê  Kasiê Wilk oraz wietnie bawi¹cych siê wolontariuszy.

Dziêkujemy i mamy nadziejê, ¿e przysz³y rok bêdzie równie intensywny!
Agata Stasik
Wolontariusz Hospicjum Palium

Treść opisu Zespołu Medycznego Hospicjum Palium,
jaki został odczytany w trakcie wręczania tytułu
Poznański Wolontariusz Roku 2011

Nasi wolontariusze oznaczaj¹ siê nie tylko praktycznym urzeczywistnianiem przes³añ Soboru Arcybiskupiego z roku 1976:
Jak w praktyce przekazaæ mi³oæ najbardziej potrzebuj¹cym,
ale zespo³owoci¹ i ró¿norodnoci¹ dzia³añ, towarzysz¹c ciê¿ko
chorym i umieraj¹cym pacjentom oraz wspieraj¹c ich bliskich
zarówno na Oddziale Medycyny Paliatywnej, jak i w domach
chorych, korzystaj¹cych z opieki Hospicjum Domowego. Wolontariusze cechuj¹ siê równie¿ wielkim zaanga¿owaniem w
aktywnoæ niemedyczn¹. Nale¿y tu wymieniæ w pierwszym
rzêdzie wspó³udzia³ w wielu imprezach propaguj¹cych ideê
opieki paliatywnej i hospicyjnej, a w szczególnoci dzia³alnoæ
Hospicjum Palium i Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
Oddzia³ w Poznaniu. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wspó³udzia³ wolontariatu w wypracowanej przy udziale firmy Profile
medialnej akcji Motyle dla Hospicjum, ukierunkowanej na pozyskiwanie rodków na piln¹ rozbudowê Hospicjum Palium.
Prof. dr hab. Jacek £uczak
Ordynator Hospicjum Palium
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Zespó³ sk³ada siê z oko³o 30 osób, które chêtnie i z sercem
pomagaj¹ ludziom przebywaj¹cym w hospicjum. Obecnie
zespó³, dzia³aj¹cy pod opiek¹ Pani Barbary Grochal, jest
doskonale zorganizowany i prowadzi szerok¹ dzia³alnoæ
na rzecz pacjentów oraz samego hospicjum. Oprócz codziennego towarzyszenia chorym, przeprowadza wiele
ró¿nych akcji, takich jak: Motyle dla Hospicjum, Majówka
w Botaniku. Zawsze pracuj¹ z pe³nym oddaniem i zaanga¿owaniem, pacjenci oraz ich rodziny zawsze mog¹ na
nich liczyæ, zw³aszcza w najtrudniejszych chwilach. Warto dodaæ, ¿e w sk³ad zespo³u wchodz¹ zarówno dowiadczone osoby, które ju¿ od lat oddaj¹ swój czas i pozytywn¹ energiê, jak i spora grupa m³odzie¿y, dla której wolontariat jest istotnym elementem w ¿yciu. Niezale¿nie od
wieku, wszystkich ich cechuje radoæ z dawania siebie
innym. Taka postawa zas³uguje na szczególne uznanie,
dlatego mo¿emy stwierdziæ, ¿e tytu³ Poznañski Wolontariusz Roku 2011 w kategorii zespo³owej trafi³ w najbardziej odpowiednie rêce.

Fot. Archiwum

roku 2011

Zrealizować

marzenie

Z Barbarą Grochal, Koordynatorem Wolontariuszy
w Hospicjum Palium rozmawia Monika Dudziak.

Jaka by³a inspiracja do podjêcia
dzia³añ wolontariusza w tak wymagaj¹cym miejscu?
Wolontariuszem w Hospicjum jestem od ok. 4 lat, powodów do tego
kroku by³o wiele. U ka¿dego z wolontariuszy jest zazwyczaj wiele dowiadczeñ prowadz¹cych do wolontariatu
hospicyjnego. Z myl¹ o tym miejscu
nosi³am siê wiele lat. Du¿y wp³yw
mia³o nauczanie Jana Paw³a II i moje
wczeniejsze dowiadczenia w towarzyszeniu osobom umieraj¹cym.
A bezporedni¹ przyczyn¹ by³a pielgrzymka do Ziemi wiêtej  chodzenie ladami Jezusa  po niej ju¿ wiedzia³am, ¿e Hospicjum jest miejscem,
gdzie Jezus jest obecny w cierpi¹cym
cz³owieku i je¿eli dam radê to bardzo chcê pomagaæ w³anie tu.
Jakie znaczenie ma przyznana
nagroda Poznañski Wolontariusz
Roku 2011 z perspektywy Koordynatora Wolontariuszy?
Mylê, ¿e najwa¿niejsze jest to, ¿e
idea opieki hospicyjnej zosta³a zauwa¿ona i doceniona, ¿e kolejny raz mo¿emy mówiæ o tym, jak wa¿nym miejscem jest Hospicjum, jak potrzebna
i cenna jest pe³na oddania opieka nad
umieraj¹cymi i ich najbli¿szymi. Jak
potrzebne s¹ wspólne dzia³ania, aby
dla nikogo tej opieki nie zabrak³o.
Oczywicie wa¿ne jest równie¿ to,
¿e taka nagroda, nag³onienie naszych

dzia³añ, daje impuls innym ludziom,
aby w wolontariat siê zaanga¿owaæ.
Jest to równie¿ rodzaj podziêkowania
piêknym ludziom, jakimi s¹ nasi wolontariusze.
Dla mnie osobicie jest to du¿a satysfakcja, ale te¿ zobowi¹zanie na
przysz³oæ.
Jakie inicjatywy uda³o siê podj¹æ
Wolontariuszom w ostatnim roku?
Patrz¹c z perspektywy roku rzeczywicie widaæ wieloæ naszych dzia³añ.
Przede wszystkim powiêkszy³a siê
iloæ wolontariuszy hospicyjnych. Dwa
lata temu by³o nas 8-miu, rok temu
19-tu, a teraz 40-tu. G³ównym zadaniem wolontariuszy jest pos³uga na
oddziale Hospicjum, w tym roku zaczêlimy pos³ugiwaæ równie¿ w domach naszych pacjentów. Pos³ugê tê
staralimy siê i nadal staramy jak najlepiej zorganizowaæ.
Wolontariusze hospicyjni s¹ równie¿ wolontariuszami akcyjnymi i w
ramach tych dzia³añ prowadzili bardzo intensywn¹ edukacjê hospicyjn¹
w szko³ach, anga¿owali siê i inicjowali
dzia³ania w ramach spo³ecznej kampanii Motyle dla Hospicjum  kwesty
w galeriach handlowych, na majówce
w Botaniku, na meczach KS Warta,
podczas Pyrlandii. Ponadto uczestniczyli w warsztatach malowania motyli,
koncertach, dzia³aniach wydawniczych, poszukiwaniu sponsorów,

wspieraniu kampanii 1%, prowadzeniu aukcji na Allegro, realizowaniu
projektu Motyli wolontariat  przeznaczonego dla szkó³ oraz zaanga¿owali siê w realizacjê strony internetowej: opiekawdomu.info.
Niew¹tpliwym sukcesem jest
wci¹gniêcie do naszych dzia³añ m³odzie¿y ze szkó³ miasta Poznania i okolic. W tej chwili wspó³pracujemy z 12
szko³ami. Bardzo wspieramy naszymi
dzia³aniami wspaniale dzia³aj¹cy Oddzia³ Dziennego Pobytu Hospicjum
Palium  pomagamy w organizowaniu
wycieczek, wystaw, spotkañ okolicznociowych, koncertów. To co jest równie¿ dla nas bardzo wa¿ne i co w tym
roku rozpoczêlimy to opieka nad
dzieæmi osieroconymi  organizujemy
im ró¿ne formy pomocy. Wspieramy
równie¿ osoby doros³e z rodzin naszych pacjentów.
Wszystkie podjête w tym roku
dzia³ania jeszcze d³ugo mo¿na by wymieniaæ.
Plany i marzenia na rok 2012.
Zamierzenia, to nadal wzrost iloci
wolontariuszy hospicyjnych. Bardziej
rozbudowana pos³uga w domach naszych pacjentów i wprowadzenie pos³ugi wolontariuszy na innych oddzia³ach Szpitala Klinicznego Przemienienia
Pañskiego.
Marzeniem jest rozbudowa Hospicjum. W naszych rozmowach czêsto
przewija siê temat naszego zaanga¿owania we wszystko, co mo¿e doprowadziæ to szczêliwego fina³u kampanii Motyle dla Hospicjum. Fina³u,
którym bêdzie uroczyste otwarcie nowego, 13 ³ó¿kowego oddzia³u Hospicjum Palium. Wiemy, ¿e jest to wa¿ne
dla ka¿dego Poznaniaka, tylko wiêkszoæ z nas tego sobie nie uwiadamia.
Zorganizowanie w³aciwej opieki nad
cierpi¹cymi to nasz obowi¹zek, dlatego zachêcam do dzia³añ wspieraj¹cych
ten cel, ka¿dego z Pañstwa na swoj¹
miarê.
Motto i motywacja do dzia³ania.
G³ówn¹ motywacj¹ w pos³udze
wolontariusza jest umiech pacjenta.
A mottem naszych dzia³añ mog¹ byæ
s³owa Jana Paw³a II:
Wolontariusz, gdy bezinteresownie mo¿e
daæ innym co z siebie, dowiadcza radoci, która przewy¿sza to, czego dokona³.

■
nowiny szpitalne
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satysfakcja

Pacjenci
w centrum
Fot. Monika Dudziak

uwagi
Pielêgniarka Oddzia³owa, Barbara £uczak podczas rozmowy z pacjentem na Oddziale Chirurgii
Ogólnej i Naczyñ

Z

adowoleni pacjenci  to cel, który przywieca pracownikom naszego Szpitala. Do jego osi¹gniêcia przyczynia siê
niew¹tpliwie polityka zarz¹dzania jakoci¹, stosowana w placówce. Pozwala ona poznaæ oczekiwania pacjentów, dotycz¹ce oferowanych us³ug, a tak¿e zaplanowaæ i wdro¿yæ procedury, dziêki którym mo¿emy zaspokajaæ rosn¹ce i coraz bardziej ró¿norodne potrzeby osób objêtych nasz¹ opiek¹.
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Istotny element zarz¹dzania jakoci¹ w naszym Szpitalu stanowi pomiar satysfakcji pacjentów. Badania powiêcone temu zagadnieniu s¹ przeprowadzane cyklicznie,
ka¿dego roku. Dziêki nim zdobywamy praktyczne informacje i wskazówki dotycz¹ce tego, jak usprawniæ proces
opieki nad pacjentem i przyczyniæ siê do wzrostu jego
satysfakcji.

Czy podpisuj¹c zgodê na proponowane badania/zabiegi zosta³a/
zosta³ Pani/Pan poinformowana/poinformowany na czym bêd¹
one polega³y?

W jakim stopniu informacje przekazane przez lekarza na temat
planowanego badania/zabiegu by³y dla Pani/Pana zrozumia³e?

Jak d³ugo lekarz rozmawia³ z Pani¹/Panem na temat planowanego zabiegu?

Czy zosta³a/zosta³ Pani/Pan poinformowana/poinformowany o prawach
pacjenta?

nowiny szpitalne

pacjentów
Zaoferujmy jeszcze więcej…
Wyniki tegorocznych badañ przeprowadzonych wród
pacjentów napawaj¹ optymizmem i s¹ dowodem na wysok¹
jakoæ wiadczonych us³ug, uwidaczniaj¹ równie¿ te sfery,
w których pozostaje jeszcze trochê do zrobienia

Satysfakcja pacjentów pod lupą
W lipcu i sierpniu 2011 roku w Szpitalu przeprowadzono
badanie ankietowe dotycz¹ce satysfakcji hospitalizowanych
pacjentów. Badanie by³o anonimowe, wziê³o w nim udzia³ 148
respondentów. Formularz ankiety zawiera³ 15 pytañ, które
dotyczy³y w szczególnoci:
 szybkoci za³atwienia formalnoci zwi¹zanych z przyjêciem do Szpitala,
 ¿yczliwoci personelu Szpitala,
 komunikacji z pacjentem oraz iloci powiêcanego mu
czasu.

Przyjęcie do szpitala
Pacjenci zostali poroszeni o ocenê szybkoci za³atwienia
formalnoci zwi¹zanych z przyjêciem do Szpitala przy u¿yciu
piêciostopniowej skali, w której 1 oznacza³a bardzo le, 5 
bardzo dobrze, a tak¿e opiniê na temat uprzejmoci personelu
w Biurze Ruchu Chorych, przy zastosowaniu identycznej
skali. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e ponad po³owa pacjentów
uwa¿a, ¿e przyjêcie do Szpitala przebiega sprawnie, tylko 3%
badanych by³o innego zdania. Blisko 70% ankietowanych
uwa¿a, ¿e personel w Biurze Ruchu Chorych jest bardzo
uprzejmy, ¿aden z ankietowanych nie wystawi³ w tym zakresie najgorszej noty.

Życzliwość personelu
Pacjenci zostali poproszeni o ocenê ¿yczliwoci personelu
lekarskiego i pielêgniarskiego. Podobnie jak w poprzednich
pytaniach pacjenci pos³ugiwali siê piêciostopniow¹ skal¹.
Z udzielonych odpowiedzi wynika, ¿e blisko 80% pacjentów
bardzo wysoko ocenia uprzejmoæ lekarzy i ponad 70% ma
podobne odczucia, co do ¿yczliwoci kadry pielêgniarskiej.
Potwierdzeniem wyników badañ mo¿e byæ komentarz
jednego z pacjentów Oddzia³u Kardiologii dopisany na
kwestionariuszu: Jestem mile zaskoczony bardzo du¿ym zainteresowaniem kadry lekarskiej stanem pacjentów, du¿¹ empati¹ do problemów chorego. Otwartoæ wobec chorego polepszy³a mój stan psychiczny.

Sztuka komunikacji
Rozmowa z pacjentem jest podstawowym narzêdziem
budowania pozytywnych relacji i po¿¹danego wizerunku
lekarza i placówki. Aktywne s³uchanie pacjenta, zadawanie
pytañ, nie nadu¿ywanie w rozmowie sformu³owañ medycznych, których pacjent nie rozumie, pozwala w konsekwencji
na nawi¹zanie trwa³ego kontaktu. Warto podkreliæ, ¿e pacjenci
coraz bardziej interesuj¹ siê zagadnieniami zwi¹zanymi ze
zdrowiem i posiadaj¹ coraz wiêksz¹ wiedzê w tym zakresie.
Nie obawiaj¹ siê te¿ wyra¿ania swoich w¹tpliwoci czy postaw krytycznych. Coraz czêciej staj¹ siê aktywnymi partnerami rozmów z lekarzami czy innym personelem medycznym.
Czêæ pytañ zawartych w ankiecie dotyczy³a istoty komunikacji z pacjentem. Wynika z nich, ¿e zdecydowana wiêkszoæ
pacjentów  blisko 90% jest informowana przez personel na
czym polegaæ bêd¹ wykonywane badania, a iloæ czasu powiêconego przez lekarzy na rozmowê o zabiegu w ponad 40%
przekracza³a 10 minut. Nie wszyscy pacjenci rozumiej¹ jednak
przekazywane przez lekarzy informacje, a blisko 1/4 ankietowanych, nie uzyska³a informacji na temat praw pacjenta.
Szczegó³owe informacje na ten temat zawarto w wykresach zamieszczonych obok na stronie

Spełnienie oczekiwań pacjentów
W czasie przeprowadzania badañ pacjenci zapytani zostali
tak¿e o poszanowanie ich intymnoci podczas rozmowy czy
wykonywania zabiegów. Ponad 80% ankietowanych potwierdzi³o, ¿e uszanowano ich prawo w tym zakresie, tylko 3% by³o
przeciwnego zdania. Wiêkszoæ ankietowanych bardzo dobrze
oceni³a mo¿liwoæ kontaktu z najbli¿szymi, najgorzej wypad³a
jakoæ posi³ków serwowanych w Szpitalu  le oceni³a je blisko 1/4 ankietowanych. Z dum¹ te¿ mo¿emy podkreliæ, ¿e
prawie wszyscy pacjenci poleciliby nasz Szpital swojej rodzinie b¹d znajomym, tylko 1% by³ odmiennego zdania.
Ocena satysfakcji pacjentów korzystaj¹cych z us³ug naszego Szpitala wypad³a pozytywnie, jednak nigdy nie jest tak dobrze, ¿eby nie mog³o byæ lepiej. Zgodnie z tym stwierdzeniem
powinnimy staraæ siê poprawiæ te zakresy, w których nie
spe³niamy jeszcze do koñca oczekiwañ pacjentów, a nawet
zaoferowaæ wiêcej, ni¿ pacjenci siê spodziewaj¹. Wspólnym
wysi³kiem mo¿emy osi¹gn¹æ cel, jakim jest zadowolenie i lojalnoæ pacjentów.
Daria Szaj
Sekcja Marketingu i Konferencji

Partnerstwo
W

grudniu 2011 r. Szpital podpisa³
ze spó³k¹ Quintiles (firma CRO)
List Intencyjny w sprawie wspó³pracy
przy prowadzeniu badañ klinicznych.
Na podstawie umowy, która zostanie
zawarta, Szpital udostêpni spó³ce wykaz potencjalnych badaczy w zakresie

kluczowych obszarów terapeutycznych i wskazañ.
Wykaz ten zostanie wprowadzony
do bazy danych Quintiles obejmuj¹cej
potencjalnych badaczy do prowadzenia badañ klinicznych w Polsce. Dziêki
tej wspó³pracy, Quintlies bêdzie pro-

ponowaæ Szpitalowi, jako Orodkowi
Partnerskiemu wszelkie mo¿liwe badania kliniczne, zgodnie z uzgodnionymi
przez strony procedurami oraz zasadami. W styczniu odby³o siê spotkanie
z przedstawicielami firmy w celu omówienia strategii dzia³ania na bie¿¹cy
rok.
Inga Wa³aszkowska
Kierownik
Sekcja ds. Badañ
Naukowych i Dydaktyki
nowiny szpitalne
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konferencja

Być
na
bieżąco
Zdjêcia: Witold Breliñski
Dyrektor Jan Talaga wrêcza kwiaty prof. Halinie Baturze-Gabryel z okazji jubileuszu Kliniki

Pod hasłem: ”Keep your respiratory knowledge up−to−date. Choroby Płuc
w roku 2011” odbyła się w Poznaniu w dniach 30 listopada – 2 grudnia br.
III Ogólnopolska Konferencja Pulmonologiczna Top Pulmonological Trends.
Jej organizatorami byli: Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onko−
logii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu, Stowarzyszenie Wspierania Pulmonologii Poznańskiej oraz
wydawnictwo Termedia. Kierownik naukowy – prof. dr hab. med. Halina
Batura – Gabryel zaprosiła uczestników sympozjum do hotelu Ibb Ander−
sia. W trakcie 3−dniowej konferencji ok. 400 lekarzy miało szansę brać udział
w interesujących sesjach, podczas których poruszano kwestie związane
ze współczesną diagnostyką i leczeniem chorób płuc.
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Na dobry początek
Tematem otwieraj¹cym TPT by³a
pulmonologia interdyscyplinarna.
Pierwsze wyk³ady obejmowa³y problemy zwi¹zane z bezdechem ródsennym i chorobami wspó³istniej¹cymi, omawia³y drobne zabiegi
w leczeniu chorób p³uc (Sesja: Na
pograniczu pulmonologii, torakochirurgii i radiologii), a tak¿e zachêca³y do wspó³udzia³u w sesji interak-

pulmonologiczna
tywnej: Ciekawe przypadki kliniczne.
Czwartkowe obrady zatytu³owane: Co nowego w pulmonologii 2011? rozpoczê³y prezentacje
i dyskusje dotycz¹ce mukowiscydozy (diagnostyki, wskazañ do
antybiotykoterapii, problemów jej
zaawansowanej postaci). Nastêpnie przedstawiono aktualne standardy postêpowania i leczenia
w pulmonologii oraz doniesienia
z najwa¿niejszych wiatowych
zjazdów naukowych 2011 r. poruszaj¹cych tematykê schorzeñ uk³adu oddechowego.
Prof. Anna Bodzenia-£ukaszyk, prof. Joanna Chorostowska
oraz dr med. Dariusz Kowalski
przekazali audytorium najnowsze
doniesienia z Kongresu American
Thoracic Society, European Respiratory Society, Zjazdu American
Society of Clinical Oncology,
a tak¿e kongresu European
Academy of Allergy and Clinical
Immunology oraz Word Lung
Cancer Conference.
W dalszej czêci sympozjum
prelegenci omawiali nowe mo¿liwoci w leczeniu raka p³uca
i przedstawiali pu³apki diagnostyczne w ocenie czynnociowej
uk³adu oddechowego. Du¿e grono s³uchaczy przyci¹gnê³a sesja
pt. Pulmonologia i alergologia
dzieci 2010/2011 i koñcz¹ca ten
dzieñ konferencji sesja interaktywna: Ciekawe obrazy radiologiczne w chorobach p³uc.

Prof. Halina Batura-Gabryel podczas konferencji

Cenne doświadczenia
W ostatnim dniu konferencji
TPT dominowa³y tematy zwi¹zane z trendami w leczeniu chorób
p³uc. Uczestnicy sympozjum mieli
okazjê wys³uchaæ sesji powiêconych zaka¿eniom dróg oddechowych, chorobom ródmi¹¿szowym, POChP, astmie oraz
nowociom i kontrowersjom
w leczeniu chorób p³uc.
III edycja Top Pulmonological
Trends zakoñczy³a siê w pi¹tek
pónym popo³udniem. Uczestnicy
sympozjum wymienili cenne dowiadczenia, pog³êbili wiedzê
z zakresu chorób uk³adu oddechowego i zapewnili  kieruj¹c siê
zasad¹: Keep your respiratory
knowledge up-to-date  o swojej
obecnoci na kongresie w nastêpnym roku.

Uroczysty jubileusz
1 grudnia by³ wyj¹tkowy równie¿ ze wzglêdu na uroczystoæ
zwi¹zan¹ z 60-leciem Kliniki Pulmonologii. Po ostatniej sesji naukowej o godz. 19:00 prof. Halina
Batura-Gabryel zainaugurowa³a
czêæ specjaln¹ wieczoru po³¹czon¹ z obchodami jubileuszu uniwersyteckiej pulmonologii poznañskiej. Kierownik Katedry Pulmonologii przypomnia³a motto
dzia³ania kliniki: Salus aegroti,
educatio, scientia (najwa¿niejsze
jest dobro chorego, rozwój nauki
i edukacja).

Wród zaproszonych goci
znaleli siê: z Uniwersytetu Medycznego  kanclerz Bogdan
Poniedzia³ek oraz dziekan WLII 
prof. Andrzej Tykarski, wszyscy
dyrektorzy Szpitala Klinicznego
Przemienienia Pañskiego, przedstawiciele Urzêdu Wojewódzkiego,
Urzêdu Miasta Poznania, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wielkopolskiej Izby
Lekarskiej, a tak¿e Urzêdu Marsza³kowskiego oraz reprezentanci
zaprzyjanionych szpitali pulmonologicznych i stowarzyszeñ.
Po obejrzeniu filmu ukazuj¹cego historiê Kliniki Pulmonologii
i rozdaniu okolicznociowych
medali 60-lecia osobom zas³u¿onym dla pulmonologii przyszed³
czas na muzyczn¹ niespodziankê.
Swoim wystêpem uwietni³ uroczystoæ zespó³ Jacka Kowalskiego, który wprowadzi³ publicznoæ
w wiat redniowiecznej piosenki
trubadurskiej.
Uwieñczeniem jubileuszu by³a
kolacja dla wyk³adowców oraz
zaproszonych goci w Urzêdzie
Miasta.

Dyrektor Szczepan Cofta na tle pierwszego kierownika
Kliniki Pulmonologii prof. Jerzego Jurkowskiego

Agnieszka Jeleñ
Oddzia³ Pulmonologii, Alergologii
i Onkologii Pulmonologicznej
nowiny szpitalne
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dzień POChP

Chronić
zdrowie
swoich
płuc
16 listopada 2011 r. obchodzili−
śmy Światowy Dzień POChP,
którego celem jest zwrócenie
uwagi na problem jakim jest
Przewlekła Obturacyjna Cho−
roba Płuc. Tego dnia, w wy−
branych placówkach na całym
świecie, można było bezpłat−
ne zbadać stan zdrowia swo−
ich płuc. Organizatorem Dnia
POChP jest Światowa Inicjaty−
wa na rzecz Przewlekłej Obtu−
racyjnej Choroby Płuc (GOLD,
www.goldcopd.org), która
współpracując z pracownika−
mi ochrony zdrowia i przed−
stawicielami administracji
państwowej, ma na celu pod−
niesienie świadomości społe−
czeństwa na temat POChP
oraz poprawę metod zapo−
biegania i leczenia tej choroby
u pacjentów na całym świecie.
Bezpłatnie w Poznaniu
Oddzia³ Poznañski Polskiego Towarzystwa Chorób P³uc, Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu wraz ze
Szpitalem Klinicznym Przemienienia
Pañskiego UM w Poznaniu, Stowarzyszeniem Wspierania Pulmonologii Poznañskiej oraz firm¹ Polpharma rów-

22

nowiny szpitalne

Fot. Archiwum

nie¿ aktywnie w³¹czy³y siê w organizacjê tego dnia w Poznaniu. W Urzêdzie Miasta Poznania przy ul. Libelta,
w C.H. Kupiec Poznañski oraz w Galerii Pestka powsta³y punkty bezp³atnej
spirometrii, gdzie ka¿dy poznaniak
móg³ wykonaæ badanie spirometryczne oraz skorzystaæ z konsultacji lekarza pulmonologa.

wziê³o 223 pacjentów. rednia wieku
badanych to 54 lata. Dwie trzecie osób,
które zg³osi³y siê na badanie, mia³y
wykonan¹ spirometriê po raz pierwszy
w ¿yciu. Nieprawid³owy wynik spirometrii stwierdzono u 27% badanych.
Wiêkszoæ osób z nieprawid³owym
wynikiem spirometrii stanowi³y osoby
pal¹ce papierosy obecnie lub w przesz³oci.

Prawdziwy złoty standard
Spirometria to najpopularniejsza
metoda badania funkcji p³uc: szybka,
prosta i bezbolesna. Stanowi pomiar
iloci powietrza wydychanego z p³uc
oraz prêdkoci, z jak¹ jest ono wdychane i wydychane. Jest z³otym standardem rozpoznawania POChP  choroby, której mo¿na zapobiegaæ i któr¹
mo¿na leczyæ. Ponadto stanowi wa¿ne
narzêdzie pomocne w ocenie takich
schorzeñ jak: astma, mukowiscydoza
czy w³óknienie p³uc.
Duże zainteresowanie
Tegoroczne badania spirometryczne
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem
mieszkañców Poznania. W akcji udzia³

Potrzeba profilaktyki i edukacji
W Polsce wiadomoæ zagro¿enia
POChP jest wci¹¿ niska, dlatego potrzebne s¹ dzia³ania profilaktycznoedukacyjne. Masowe badania spirometryczne maj¹ na celu zwiêkszenie wiadomoci spo³eczeñstwa  podkrelenie
dzia³añ, jakie mo¿e podj¹æ pacjent, aby
chroniæ zdrowie swoich p³uc oraz
zwrócenie uwagi polityków, w³adz
i mediów na kwestie zwi¹zane ze
zdrowiem i chorobami p³uc, co w
d³u¿szej perspektywie powinno skutkowaæ popraw¹ diagnostyki schorzeñ
uk³adu oddechowego.
Katarzyna Lena

sylwetki

Przepis

Fot. Monika Dudziak

na życie

Zawsze pełen energii
i zapału do pracy, aż trudno
uwierzyć, że pan Stefan
Olejnik, pracownik szatni
oraz punktu ksero w obiekcie
szpitalnym przy ul. Długiej,
skończył w tym roku 74 lata.
Od 1995 roku, ze zdrowotną
przerwą, związany z naszym
Szpitalem, jako pracownik
portierni, punktu informacji,
obsługujący dźwigi, później
także jako magazynier
druków oraz pracownik
szatni awaryjnej dla chorych.

P

an Stefan wszystkie te lata wspomina dobrze  Z ka¿dej pracy, któr¹
tu wykonywa³em by³em bardzo zadowolony, nigdy nie mia³em wiêkszych problemów. Najtrudniejsze by³o poznanie topografii Szpitala, by móc w³aciwie kierowaæ
pacjentów, ale by³o to wy³¹cznie mobilizuj¹ce  podsumowuje.
Jako magazynier druków zaprowadzi³ magazyn druków i uporz¹dkowa³
wszystkie dokumenty. Póniej zaj¹³ siê

drukowaniem szpitalnych formularzy,
co by³o szybsze i bardziej ekonomiczne
od zamawiania druków w firmach
zewnêtrznych. Swoj¹ pracê zawsze
traktuje bardzo powa¿nie  Najwa¿niejsze dla mnie jest wykonanie obowi¹zków,
które do mnie nale¿¹  puentuje. Staram
siê nie stwarzaæ problemów w otoczeniu,
wykonywaæ wszystko na czas i nie utrudniaæ innym ¿ycia. Kiedy Pan Stefan
mówi o pracy wspomina swoich rodziców oraz zdanie, jakie powtarzali, ¿e
pracê trzeba szanowaæ.
Zaczyna³em prawie ¿e od zera 
wspomina. Nie mielimy ¿adnego komfortu w domu. By³o nas w sumie dziesiêciu. Wród siedmiorga rodzeñstwa by³em
najm³odszy. Ka¿dy stara³ siê byæ samodzielny. Mama nie by³a w stanie powiêciæ wszystkim wystarczaj¹co du¿o czasu.
Czasy wojny by³y trudne  kontynuuje
Pan Stefan. Brat w obozie karnym, rodzeñstwo na robotach w Niemczech, wysiedlenie do obozu w £odzi, póniej ¿ycie
w Ulanowie, a¿ do koñca wojny. W domu
faktycznie dzielilimy jajko na pó³  wspomina. Jak tata przyniós³ pszenicê albo
¿yto zawi¹zane w spodniach, mama zas³ania³a okna i na ¿arnach ukrytych zwykle
u s¹siadów przygotowywa³a zbo¿owe
placki.

W 17 roku ¿ycia pan Stefan rozpocz¹³ pracê. Pracowa³ na wielu stanowiskach, ale w jednym zak³adzie rowerowym a¿ 40 lat. Obróbkê ciepln¹ nadzorowa³em przez 23 lata  najd³u¿ej
w zak³adzie ze wszystkich. Praca jak¹
wykonywa³ by³a bardzo wymagaj¹ca 
Piece i wysoka temperatura w granicach
900oC przy pe³nej obs³udze gazu endotermicznego  propanu przechodz¹cego
przez generatory sprawia³y, ¿e moja praca
by³a bardzo odpowiedzialna i niebezpieczna. Po wielu latach, gdy poszed³em na
emeryturê, by³em 3 miesi¹ce w domu 
pomalowa³em i wyremontowa³em mieszkanie, i zaczê³o mi siê nudziæ. Zacz¹³em
wiêc szukaæ pracy i znalaz³em j¹ w Szpitalu.
Przepis na ¿ycie Pan Stefan Olejnik
streszcza krótko  Najwa¿niejsze to byæ
pogodnym i w zgodzie z w³asnym sumieniem, pe³nym ¿ycia, mieæ jaki cel oraz
wykorzystaæ po drodze wszystkie mo¿liwoci. Nie ka¿demu to siê udaje i nie
w ka¿dym przypadku dobrze jest braæ
¿ycie pe³nymi garciami, bo nie zawsze
jest to takie jak trzeba. W ¿yciu jest
wiêcej przeszkód, ani¿eli tych ³agodnych
górek.
Monika Dudziak
nowiny szpitalne
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