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aktualności
dniach 28-29 lutego, sporód jedenastu
kandydatów, komisja wybra³a p. Annê
G³owack¹, dotychczasow¹ pielêgniarkê
oddzia³ow¹ Hospicjum Palium.
 W dniach 9-11 marca br. odby³o siê
9 Repetytorium Pulmonologiczne. Wiêcej na str. 29.
 Zebrani podczas Rady Medycznej
w dniu 12 marca skupili siê nad sytuacj¹ ekonomiczn¹ Szpitala w kontekcie
wykonañ, programów terapeutycznych,
chemioterapii niestandardowej oraz
zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne.

Szpitalne
kalendarium

 Pierwsze spotkanie Rady Medycznej
w bie¿¹cym roku odby³o siê 9 stycznia
i by³o powiêcone m.in. strategii zarz¹dzania Szpitalem w 2012 r. oraz wynikom kontraktowania.
 W dniach 10 stycznia, 7 lutego,
5 marca, 11 kwietnia oraz 4 czerwca
omówiono kolejne wnioski oraz sytuacjê pacjentów objêtych programami
chemioterapii niestandardowej.
 3 lutego 2012 roku w sali im. W. Jezierskiego odby³o siê spotkanie zgonowe.
Kolejne spotkania mia³y miejsce: 2 kwietnia, 9 maja oraz 15 czerwca.
 Szpital Kliniczny Przemienienia Pañskiego wraz z Katedr¹ i Klinik¹ Onkologii 
w zwi¹zku ze wiatowym Dniem Walki
z Rakiem obchodzonym w dniu 4 lutego,
zorganizowa³ w budynku onkologicznym
przy ul. Szamarzewskiego bia³¹ sobotê.
Pacjenci mogli skorzystaæ z telefonicznych
konsultacji onkologicznych, wyk³adów
otwartych, a tak¿e porad przedstawicielek poznañskiego Towarzystwa Amazonek. Akcja odbywa³a siê pod patronatem TVP Poznañ oraz Radia Emaus.
 W dniach 7 lutego oraz 27 marca odby³y siê spotkania Zespo³ów ds. list oczekuj¹cych oraz dokumentacji medycznej.
Spotkania Zespo³u ds. list oczekuj¹cych
odby³y siê równie¿ w dniach: 12 stycznia, 25 kwietnia oraz 23 maja.
 9 lutego oraz 16 marca 2012 roku
w salce dyrekcyjnej w budynku przy
ul. Szamarzewskiego Zespó³ ds. badañ
klinicznych spotka³ siê w celu zaopiniowania propozycji badañ klinicznych.
 Spotkanie dotycz¹ce medycznych
zdarzeñ niepo¿¹danych mia³o miejsce
15 lutego br.
 W konkursie na stanowisko Naczelnej
Pielêgniarki przeprowadzonym w
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 Zebranie Komitetu Terapeutycznego
odby³o siê w dniu 13 marca br. Zespó³
pod przewodnictwem prof. Romualda
Ochotnego analizowa³ kolejne wnioski.
 W dniu 27 marca 2012 roku kaplicy
w Hospicjum Palium nadano imiê
b³. Jana Paw³a II  patrona cierpi¹cych
i umieraj¹cych. Wiêcej na str. 14-15.
 Z przyjemnoci¹ informujemy, ¿e elektorzy Uniwersytetu Medycznego wybrali
na stanowisko Prorektora ds. Klinicznych
i Szkolenia Podyplomowego prof. Grzegorza Oszkinisa; Prorektorem ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni zosta³ prof.
Andrzej Tykarski. Nowym Prorektorom
gratulujemy! Wiêcej na str. 9-10.
 Klinika Kardiochirurgii dnia
16 kwietnia 2012 roku w Centrum Konresowo-Dydaktycznym przy ul. Przybyszewskiego zorganizowa³a spotkanie
pt: Working in partnership for research
and innovation in heart failure. W ramach konferencji wyk³ad wyg³osi³ wiatowej s³awy kardiochirurg prof. Vigneshwar Kasirajan, Kierownik Oddzia³u
Kardiotorakochirurgii, Transplantologii
Serca, Serca-P³uc oraz Mechanicznego
Wspomagania Virginia Commonwealth
University. Wiêcej na str. 5.
 20-21 kwietnia  obchody 10-lecia
Samorz¹du Zawodowego Diagnostów
Laboratoryjnych oraz I Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty Laboratoryjnego.
Wiêcej na str. 30-35.
 19 maja 2012 roku w budynku Szpitala przy ul. Szamarzewskiego 82/84
odby³o siê szkolenie GCP (Good Clinical Practice), zorganizowane przez
Szpital w porozumieniu z firm¹ Quintiles Poland Sp. z o.o.

Wizerunek
N

owoczesna, spójna
i przejrzysta strona
internetowa, to jeden z najwa¿niejszych sposobów komunikacji z pacjentem oraz
element bogatej palety narzêdzi s³u¿¹cych do budowania
wizerunku placówki. W naszym Szpitalu trwaj¹ obecnie
prace nad wdro¿eniem
nowej strony internetowej,
poniewa¿ zdajemy sobie
sprawê z si³y tego medium
oraz mo¿liwoci wykorzystania go w b³yskawicznej
komunikacji z otoczeniem.
Nowa witryna internetowa tworzona jest po to, by
umo¿liwiæ przedstawienie
specyfiki dzia³alnoci Szpitala, pracuj¹cej w nim kadry,
a tak¿e oferowanych us³ug
i nowoczesnego sprzêtu.
Liczymy na to, ¿e dziêki jej
lekkoci, ³atwej nawigacji
i odpowiednim treciom,
stanie siê instrumentem s³u¿¹cym do edukowania
pacjentów. Równie¿ profesjonalici, studenci oraz inne
podmioty sektora ochrony
zdrowia na pewno znajd¹ na
naszej stronie internetowej
co dla siebie.
Jednoczenie zapraszamy
do wspó³pracy przy tworzeniu poszczególnych zak³adek, dotycz¹cych Pañstwa
Jednostek.
Mgr Daria Szaj

 W tym samym dniu pod patronatem
Rektora Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu Burmistrz Wolsztyna, Polskie
Towarzystwo Chorób P³uc oraz Klinika
Pulmonologii, Alergologii i Onkologii
Pulmonologicznej zorganizowali konferencjê naukow¹ XI Wolsztyñskie Spotkania Pulmonologiczne.
(dokoñczenie na str. 5)

Projekt ok³adki: Monika Dudziak

komentarze

OKIEM DYREKTORA NACZELNEGO SZPITALA

O

d d³u¿szego czasu przed Szpitalem widaæ coraz wiêcej rowerów.
Przyje¿d¿aj¹ nimi na zajêcia studenci
oraz coraz liczniej pracownicy. Mamy
nadziejê, ¿e nadchodz¹ce ciep³e dni
zachêc¹ jeszcze bardziej do przyje¿d¿ania do Szpitala przy ul. D³ugiej
rowerem. Tym bardziej, ¿e rosn¹ce
przeszkody drogowe oraz koszty ko-

munikacyjne bêd¹ do tego zachêcaæ.
Od kwietnia czynne jest pomieszczenie do przechowywania rowerów
przy parkingu. Wystarczy pobraæ
klucz z portierni, zaparkowaæ, zamkn¹æ, oddaæ klucz i ju¿ rower jest
bezpieczny. Serdecznie zachêcamy!
Jan Talaga
Dyrektor Naczelny Szpitala

Z bezpiecznego pomieszczenia do przechowywania rowerów coraz czêciej korzystaj¹ nasi
Pracownicy

Fot. Monika Dudziak

Ruszajmy się

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA

Nie obruszajmy się na słowo: Siostra
Słowa tytułu nie są wyrazem mojej inwencji, lecz jedynie cytatem za Naczelną
Pielęgniarką, panią mgr Dorotą Liczbańską, która w tych dniach przestaje pełnić
swoją funkcję. Dla każdej osoby żyjącej sprawami Szpitala zmiana na tym zaszczyt−
nym, ale też trudnym i pełnym wyzwań stanowisku, jest jednym z najistotniejszych
wydarzeń w tym czasie.

W

yra¿anych jest wiele podziêkowañ za wieloletni¹ s³u¿bê, powtarzamy s³owa uszanowania. Za
kompetencjê, elegancjê, szczególne
oddanie sprawom personelu
pielêgniarskiego i Szpitalowi. Mielimy zaszczyt wspó³pracowaæ
dowiadczaj¹c ukazywania przez swoj¹ postawê najlepszych tradycji pielêgniarskich.
Odchodz¹ca Naczelna  pytana
o receptê na dobre pe³nienie pos³ugi
pielêgniarskiej  wskaza³a dwa elementy.
Pierwszym jest zachowanie wiadomoci, ¿e najpierw jest siê cz³owiekiem, a potem dopiero realizuje siê
w pielêgniarstwie. Drug¹ przekazywan¹ wskazówk¹ jest, by traktowaæ Drugiego tak, jak samemu chcia³oby siê byæ
traktowanym. Takie rady przekazywane
by³y rozpoczynaj¹cym pracê.

Jednym z wa¿nych elementów lat
wspó³pracy by³o tworzenie przyk³adu
harmonii miêdzy poszczególnymi zawodami medycznymi. Panie i Panowie
pracuj¹cy w zawodzie pielêgniarskim
nie musieli dobijaæ siê z has³ami emancypacyjnymi. Ich prze³o¿ona wyra¿a³a
Personel Pielêgniarski w sposób najlepszy mo¿liwy. W czasach, gdy czêæ
reprezentantów zawodów medycznych próbuje okopywaæ siê przepisami
prawa, procedurami, akredytacjami
czy certyfikatami dla dowartociowania siebie przy ewentualnym wycinaniu czy odsuwaniu innych, ukazany
sob¹ przyk³ad ostatnich lat budzi du¿e
uznanie.
Wypada te¿ ¿yczyæ nowej Naczelnej, p. mgr Annie G³owackiej, wybranej w wyniku rzetelnego konkursu
sporód wielu kandydatów, bymy
wraz z ni¹ ocalali i rozwijali to, co

w pos³annictwie pielêgniarskim, misji
pomocy pacjentowi i wspó³pracy
miêdzy zawodami medycznymi, jest
najwa¿niejsze i nadaje najg³êbszych
wymiarów.
Zapytana nowa Naczelna na pocz¹tku swej misji wskazuje trzy elementy troski o powierzonych naszej
opiece, za Cecily Saunders:
1/ nie opuszczaj mnie,
2/ wys³uchaj mnie,
3/ pomó¿ mi.
Przywo³uje te¿: Jeste wa¿ny, bo Ty
to Ty. Osobicie cieszê siê z takiej
kontynuacji ¿ycz¹c te¿ nam wszystkim, by rzeczywistoæ wyzwañ
sformu³owana podobnie do okreleñ
Sorena Kierkegaarda mog³a realizowaæ
siê w naszej rzeczywistoci dzieñ po
dniu.
Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala
nowiny szpitalne
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medal

Medal
za
długoletnią

służbę
N

aczelna Pielêgniarka mgr Dorota
Liczbañska dnia 29 marca 2012
roku w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim odebra³a odznaczenie nadane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z³oty Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê. To polskie odznaczenie cywilne
z okresu II Rzeczypospolitej, nadawane
jest za wzorowe, wyj¹tkowo sumienne
wykonanie obowi¹zków wynikaj¹cych
z pracy zawodowej w s³u¿bie Pañstwa
(cyt. za Ustaw¹ z 14 czerwca 2007 r.).
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medal wrêczy³ Wojewoda Województwa Wielkopolskiego,
Piotr Florek.
Uhonorowanej podczas uroczystoci
towarzyszy³a Dyrekcja Szpitala.

Zdjêcia: Miros³aw Baryga

Opracowa³a: mgr Natalia Marciniak

Naczelna

Fot. Monika Dudziak

S

Anna G³owacka  Naczelna Pielêgniarka Szpitala
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erdecznie dziêkujemy Pani Dorocie Liczbañskiej za piêkn¹, wieloletni¹ s³u¿bê Naczelnej Pielêgniarki
Szpitala. Za okazywan¹ dobroæ i serdecznoæ oraz pracê pe³n¹ pasji i zaanga¿owania.
Jednoczenie ¿yczymy Pani Annie
G³owackiej, obejmuj¹cej stanowisko
Naczelnej Pielêgniarki Szpitala wytrwa³oci oraz oddania sprawom pielêgniarskim i w s³u¿bie drugiemu
cz³owiekowi. By podejmowane dzi
wyzwanie by³o ród³em niegasn¹cej
satysfakcji.

Pani Anna G³owacka zwi¹zana
jest z naszym Szpitalem od roku 1982.
Swoj¹ pracê rozpoczyna³a na Oddziale Chemioterapii przy ul. £¹kowej.
Z Panem Profesorem Jackiem £uczakiem rozpoczê³a opiekê w domach
chorych u kresu ich ¿ycia. Na co
dzieñ towarzyszenie umieraj¹cym
chorym realizowa³a w Hospicjum
Palium od 1989 roku. Przez 20 lat
Pani Anna G³owacka pe³ni³a obowi¹zki Pielêgniarki Oddzia³owej
Oddzia³u Medycyny Paliatywnej.
Redakcja
Wywiad z now¹ Naczeln¹ Pielêgniark¹
Szpitala, Pani¹ Ann¹ G³owack¹ w nastêpnym numerze Nowin Szpitalnych.

kardiochirurgia

W dniach 15−18 kwietnia 2012 r.
Klinika Kardiochirurgii gościła prof.
Vigneshwara Kasirajana, kierow−
nika Kliniki Kardiochirurgii ze Szpi−
tala Pauley Heart Center należące−
go do Virginia Commonwealth Uni−
versity w USA. Profesor odwiedził
Poznań na zaproszenie prof. Mar−
ka Jemielity oraz prof. M. Czekajło.

P

rofesor Kasirajan kieruje wiod¹cym
orodkiem kardiochirurgicznym na
wschodnim wybrze¿u, który dotych-

Dr med. Tomasz Urbanowicz
Oddzia³ Kardiochirurgii

Ścisła współpraca
Z prof. Vigneshwarem Kasirajanem, Kierownikiem Oddziału Kardiotora−
kochirurgii, Transplantologii Serca, Serca−Płuc oraz Mechanicznego Wspo−
magania z Virginia Commonwealth University rozmawia Monika Dudziak.
Jak zdaniem Pana profesora przedstawia
siê przysz³oæ kardiochirurgii i transplantacji serca?
Mylê, ¿e przysz³oæ w tej kwestii
przedstawia siê bardzo pozytywnie.
Niestety jest coraz wiêcej pacjentów,
którzy wymagaj¹ takiej opieki; spo³eczeñstwo jest coraz starsze i zauwa¿amy znaczny wzrost problemów kardiologicznych. Wielu sporód nich bêdzie
potrzebowa³o pomocy kardiochirurgów
i kardiotorakochirurgów. Na szczêcie

rozwijaj¹ siê nowe metody, po to, by
pomóc tym pacjentom. Wiele z tych
metod bêdzie wykonywana w jeszcze
cilejszej wspó³pracy miêdzy specjalistami wspomnianych dziedzin.
Czy to zapowied, ¿e wszyscy pacjenci
bêd¹ mieli szansê na wyleczenie?
Niestety nie. Chcielibymy, ¿eby tak
siê sta³o, ale nie sadzê, ¿eby ostatecznie
uda³o siê to w zadowalaj¹cym nas stopniu. W Stanach Zjednoczonych aktual-
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w Pa³acu Wiejce zorganizowa³a Klinika
Kardiologii.

(dokoñczenie ze str. 2)

 Dnia 31 maja 2012 mia³o miejsce
spotkanie Rady Spo³ecznej, na której
m.in. przyjêto realizacjê planu finansowo-inwestycyjnego za 2011 rok oraz
zmiany w strukturze organizacyjnej
Szpitala  likwidacja pulmonologicznej
Poradni Wieku Rozwojowego, przemianowanie nazwy Sekcji ¯ywienia Pozajelitowego na Sekcjê ¯ywienia Do- i Pozajelitowego. Dodatkowo przyjêto propozycjê powo³ania w Dziale Diagnostyki
Obrazowej w obiekcie przy ul. Szamarzewskiego: Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Mammografii,
Tomografu Komputerowego, USG oraz
Biopsji.

 Na spotkaniu Rady Medycznej w dniu
21 maja 2012 roku omówiono wykonania za pierwszy kwarta³ 2012 roku,
a tak¿e sytuacjê finansow¹ Szpitala.
 25 maja 2012 roku dr med. Krzysztof Bieda  Lekarz Kieruj¹cy Oddzia³em
dokona³ otwarcia Oddzia³u Anestezjologii i Intensywnej Terapii w obiekcie
przy ul. Szamarzewskiego w obecnoci
zaproszonych goci.
 W dniach 25-26 maja br. mia³y miejsce II Ordynatorskie Dni Kardiologiczne Nowoci w Kardiologii. Spotkanie

Fot. Archiwum

Lider

czas wykona³ ponad 400 transplantacji
serca. Orodek amerykañski jest liderem w swym kraju w implantacji systemów sztucznego serca, wykonuje te¿
du¿¹ liczbê implantacji wszczepialnych
systemów wspomagania serca. Celem
wizyty by³o zapocz¹tkowanie wspó³pracy miêdzy oboma orodkami.
Podczas wizyty w Poznaniu, prof.
Kasirajan, zapozna³ zespó³ lekarzy
z Poznania z postêpowaniem u chorych
poddanych transplantacji serca w USA,
szczególnie zwracaj¹c uwagê na leczenie za pomoc¹ wszczepialnych systemów do wspomagania lewej komory
oraz podzieli³ siê wynikami swojego
orodka.

nie notujemy oraz przewidujemy olbrzymi wzrost chorób uk³adu kr¹¿enia.
Nie mamy jednak wystarczaj¹cych
mo¿liwoci, by obj¹æ opiek¹ tych
wszystkich pacjentów i to jest najwiêkszy problem.
Mia³ Pan profesor mo¿liwoæ zobaczyæ
dzia³alnoæ naszego Szpitala  jak j¹ Pan
ocenia?
Wy robicie wszystko to, co my
robimy. Niektóre rzeczy prawdopodobnie robicie nawet lepiej od nas.
To niewiarygodne, jak du¿o robicie.
By³o mi bardzo mi³o to wszystko
zobaczyæ. Mylê, ¿e moglibymy siê
wiele od prof. Marka Jemielity i jego
zespo³u nauczyæ. Nasi pacjenci s¹
inni i na tym polu moglibymy dzieliæ
siê dowiadczeniami i wspólnie pracowaæ.
■
 5 czerwca 2012 w Szreniawie odby³o siê spotkanie konsultantów wojewódzkich. Udzia³ w nim wziêli m.in.
dr med. Szczepan Cofta  konsultant
wojewódzki w dziedzinie chorób
p³uc, dr n. farm. Hanna JankowiakGracz  konsultant wojewódzki w
dziedzinie farmacji szpitalnej, prof. dr
hab. med. Mieczys³aw Komarnicki 
konsultant wojewódzki w dziedzinie
hematologii oraz prof. dr hab. med.
Zygmunt Kopczyñski  konsultant
wojewódzki w dziedzinie diagnostyki
laboratoryjnej.
Numer zamkniêto: 15 czerwca 2012 roku
Opracowanie: mgr Natalia Marciniak
nowiny szpitalne
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rozmowa

Zawsze

będę lekarzem

Rozmowa z JM prof. dr hab. Jackiem Wysockim,
Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Panie Rektorze, niebawem rozpocznie siê druga kadencja
rz¹dów Jego Magnificencji, poprzedzona wyborami, w których
uzyska³ Pan olbrzymi mandat zaufania spo³ecznoci Uczelni.
Czy zostaniemy czym podczas tej kadencji zaskoczeni?
Na pewno du¿ym wyzwaniem  w skali Uczelni  jest
baza Wydzia³u Farmaceutycznego. Wydawa³o siê, ¿e ³atwiej bêdzie wybudowaæ now¹ siedzibê, ale zdajemy sobie
dzi sprawê z licznych ograniczeñ tego projektu. Dlatego
te¿ podjêlimy rozmowy z W³adzami Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, zw³aszcza ¿e w najbli¿szym roku
z budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej wyprowadzi siê Wydzia³ Chemii UAM. Niestety, przed³o¿ona
oferta  na nasz¹ propozycjê zakupu obiektu  jest nie do
udwigniêcia ze wzglêdów kosztowych. Dlatego proponujemy kompromis  wydzier¿awienie obiektu, z dobrze wyremontowanymi laboratoriami. Jeli pomys³ znajdzie fina³
w podpisaniu umowy, do czasu wybudowania nowych
obiektów, znacz¹co poprawimy warunki pracy.
Kolejnym wyzwaniem, wa¿nym z perspektywy Szpitala
Klinicznego Przemienienia Pañskiego, jest budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca. Jestemy obecnie w doæ
dziwnym punkcie: choæ mamy obietnice rozpoczêcia prac
w 2013 r., potrzeba jeszcze oficjalnego wpisania inwestycji
do bud¿etu pañstwa. Mia³em zaszczyt prezentowaæ projekt
w Ministerstwie Zdrowia, gdzie uzyska³ on pe³n¹ aprobatê.
W opinii Ministerstwa Zdrowia dwa projekty w skali ogólnopolskiej s¹ inwestycjami priorytetowymi  nowy szpital
uniwersytecki w Lublinie i w³anie poznañski projekt szpitala kardiologiczno-naczyniowego. Budowa Zachodniego
Centrum Chorób Serca przy ul. Bukowskiej to kolejny etap
tworzenia akademickiego campusu naszej Uczelni. Dlatego
te¿ podejmujemy wysi³ki przekonania decydentów o wadze
i znaczeniu tego projektu.
Trwaj¹ tak¿e starania o pozyskanie terenu za Szpitalem
Klinicznym im. H. wiêcickiego. Jest to teren, który
w planie zagospodarowania przestrzennego uwzglêdnia
rozwój Uniwersytetu Medycznego. Oczywicie, kluczow¹
kwesti¹ pozostanie sprawa warunków przejêcia terenu
i ceny, ale i tu Uczelnia ma przygotowan¹ strategiê negocjacyjn¹. Gdyby uda³o siê zrealizowaæ ten pomys³, to zwieñczylibymy zamys³ campusu zlokalizowanego w jednym
miejscu, tak¿e perspektywicznie z mo¿liwoci¹ rozwoju
w tym miejscu Wydzia³u Nauk o Zdrowiu. To jest program
strategiczny, przekraczaj¹cy niew¹tpliwie moj¹ kadencjê,
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ale musimy o tym myleæ i podejmowaæ odpowiednie dzia³ania.
Wspomnia³ Pan Rektor o dzia³alnoci kardiologiczno-naczyniowej Szpitala Przemienienia Pañskiego. Nasz¹ du¿¹ aktywnoci¹, w blisko po³owie jest tak¿e onkologia. Jakie wyzwania
w tym zakresie dostrzegaj¹ w³adze UM?
Niew¹tpliwie kluczowe jest dalsze budowanie wspó³pracy z Wielkopolskim Centrum Onkologii. Wydaje siê, ¿e
tworzenie wewnêtrznej konkurencji nie sprzyja mo¿liwociom rozwoju. Musimy wypracowaæ wspóln¹ strategiê.
Takim przyk³adem niedobrej rywalizacji by³a sprawa PET-u,
gdzie brak porozumienia pomiêdzy Uczelni¹, WCO i samorz¹dem, wykorzysta³a prywatna firma, uruchamiaj¹c
w Poznaniu diagnostykê pozytonowej emisyjnej tomografii
komputerowej. Oczywicie znam tak¿e sytuacjê i rolê Szpitala Przemienienia Pañskiego w lecznictwie onkologicznym.
Dzi niepokoi mnie przede wszystkim niedostateczne
zaplecze dla terapii pacjentów hematologicznych. Choæ
z perspektywy finansowania wiadczeñ medycznych jest to
temat dyskusyjny, to niew¹tpliwie istnieje olbrzymie zapotrzebowanie spo³eczne na te wiadczenia. Klinice Hematologii trzeba dopomóc.
Panie Rektorze, ale przecie¿ nie zawsze rozwój Klinik idzie
w parze z mo¿liwociami nale¿ytego finansowania wiadczeñ
W dzia³alnoci rektora trzeba kierowaæ siê racj¹ ekonomiczn¹, ale nie mo¿e ona przes³aniaæ innych wartoci. Jako
przyk³ad podam tu rozbudowê Hospicjum Palium. Gor¹co
popieram t¹ inicjatywê, choæ zdajê sobie sprawê, ¿e w wymiarze finansów mo¿e stanowiæ pewien ciê¿ar dla Szpitala
Klinicznego Przemienienia Pañskiego. Nie wolno siê od tego
problemu odwracaæ.
Doceniamy odwagê decyzji Pana Rektora w tym wzglêdzie, bo
przecie¿ nie wszyscy byli  delikatnie wspominaj¹c  zadowoleni
z takiego doboru priorytetów inwestycyjnych na najbli¿szy rok.
Jestem wrogiem medycyny komercyjnej we wszystkich
wymiarach. Jako uczelnia funkcjonujemy w pewnym rodowisku spo³ecznym i nie mo¿emy zamykaæ oczu na realne
problemy pacjentów. Bêd¹c nauczycielami, nie mo¿emy
tak¿e wmawiaæ m³odym ludziom, ¿e licz¹ siê tylko pieni¹-

z Rektorem

Fot. Archiwum

dze i nic wiêcej. Hospicjum Palium to  poza wyj¹tkowym miejscem udzielania wiadczeñ  tak¿e wa¿na baza dydaktyczna,
któr¹ tak¿e chcemy rozwin¹æ. Kszta³cimy tam nie tylko lekarzy,
ale tak¿e pielêgniarki czy fizjoterapeutów. Jest to projekt, który
ma znacz¹ce poparcie spo³eczne, a wierzê, ¿e zyska tak¿e wymierne wsparcie w³adz miasta. Tu ka¿dy pieni¹dz siê liczy.
Szpital Kliniczny Przemienienia Pañskiego bêdzie mia³ w nowej
kadencji siln¹ reprezentacjê we w³adzach uczelni  mamy dwóch
Prorektorów, Dziekana Wydzia³u Lekarskiego II. Czy Pan Rektor nie
obawia siê, ¿e dru¿yna z D³ugiej jest zbyt silna?
W kuluarach mówi siê humorystycznie, ¿e teraz jest czas na
D³ug¹. Ale tak na powa¿nie, Szpital Kliniczny Przemienienia
Pañskiego zajmuje znacz¹ce miejsce. Jeszcze nie tak dawno by³ to
obiekt o bardzo z³ym stanie technicznym, który nie rokowa³ nadziei na rozwój. Po³¹czenie dwóch elementów sprawnego zarz¹dzania i pomylnych wiatrów historii, pchnê³o ten szpital na
nowe tory. Pañstwo wykorzystalicie ten czas znakomicie. Szpital zas³uguje na wszelkie wsparcie, choæ w przypadku obiektu
przy ul. D³ugiej trzeba mieæ na wzglêdzie zabytkowe uwarunkowania obiektu, który trudno bêdzie dostosowaæ do wspó³czesnych wymogów. Dlatego idea budowy nowego szpitala powinna nas wszystkich ³¹czyæ. Oczywicie w ró¿nych scenariuszach
rozwoju nie mo¿na wykluczyæ, ¿e Uczelnia nadal pozostanie w
zabytkowym obiekcie przy ul. D³ugiej. Tu jednak potrzebne
bêd¹ rozmowy ze Zgromadzeniem Sióstr Mi³osierdzia w. Win-

centego okrelaj¹ce nowy zakres wspó³pracy po roku
2019.
Szpitale kliniczne s¹ bogactwem uczelni. W jaki sposób
mo¿na  zdaniem Pana Rektora  po³¹czyæ wizjê rozwoju
nauki i dydaktyki z codziennoci¹ niedostatku finansów, nie
do koñca przemylanych rozwi¹zañ systemowych i zagro¿eniem komercjalizacj¹.
Boimy siê konsekwencji Ustawy o dzia³alnoci leczniczej, zmuszaj¹cej szpitale do przekszta³ceñ w spó³ki
prawa handlowego w przypadku ujemnego wyniku
finansowego. Na obecn¹ chwilê wyra¿am swój sprzeciw wobec komercjalizacji szpitali klinicznych. Mogê
tu powiedzieæ, jakie stanowisko prezentowa³em na
spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia, jeszcze podczas
spotkañ z pani¹ Minister Ew¹ Kopacz. Pozwólmy to
zrobiæ na pocz¹tku szpitalom powiatowym i poczekajmy chwilê na rezultaty. Trzeba sprawdziæ, jak w praktyce te szpitale bêd¹ sobie radziæ po przekszta³ceniach.
Szpitale kliniczne powinny byæ na ostatniej linii frontu
ewentualnych przekszta³ceñ, jeli rz¹d uzna  na podstawie dowiadczeñ innych placówek  ¿e jest to dobre
rozwi¹zanie. Gwa³towana komercjalizacja, choæby w
aspekcie wiadczeñ nieekonomicznych, stanowi realne
zagro¿enie. Kto bêdzie te us³ugi wiadczy³? Szpitale
kliniczne te¿ zaprzestan¹ ich realizacji.
nowiny szpitalne
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rozmowa z Rektorem
Pieniêdzy publicznych w sektorze opieki zdrowotnej w najbli¿szym czasie nam nie przybêdzie Prosilibymy o sugestie
dotycz¹ce konkurencji, która dotyczy nie walki o pacjentów, ale
w³anie o finanse. Jak Pan Rektor postrzega te kwestie? Czy
w opinii Pana Rektora nale¿a³oby wprowadziæ zakaz konkurencji?
Mylê, ¿e dochodzimy do momentu, w którym trzeba
bêdzie okreliæ zasady pracy specjalistów w innych podmiotach dzia³alnoci konkurencyjnej. Uczelnia ju¿ wypracowa³a zasady dla kadry dydaktycznej  daj¹c zgodê na pracê
w innej jednostce, oczekujemy informacji o zakresie zaanga¿owania w pracê na rzecz innej uczelni. Je¿eli jest to dzia³alnoæ konkurencyjna, nie dajemy zgody. Zdajemy sobie
bowiem sprawê, ¿e ni¿ demograficzny mo¿e tak¿e dotkn¹æ
czêæ kierunków naszej uczelni. Mylê, ¿e przed problemem konkurencji stan¹ tak¿e szpitale. Musimy wspólnie
pomyleæ o wypracowaniu pewnych ogólnych zasad na
szczeblu uczelni. Oczywicie pewnie z racji na specyfikê
polskiego systemu ochrony zdrowia nie uda nam siê wprowadziæ modelu niemieckiego, gdzie nale¿y jednoznacznie
opowiedzieæ siê czy pracujê w sektorze publicznym, czy te¿
prywatnym. W mojej ocenie, je¿eli kto pracuje w jednostce,
która nie ubiega siê o kontrakt z publicznym p³atnikiem,
nie stanowi wprost zagro¿enia konkurencyjnego. Inaczej
jednak wygl¹da sytuacja pracownika, który zatrudnia siê
równoczenie w szpitalu wykazuj¹cym go jako lekarza realizuj¹cego wiadczenia w ramach NFZ.
Salus aegroti, educatio, scientia  to misja, któr¹ chcielibymy
realizowaæ w Szpitalu Przemienienia Pañskiego. Potrójna rola
szpitali klinicznych to jednak trudne zadanie, budz¹ce czêsto
wiele napiêæ. Jakie dzia³ania widzia³by Pan Rektor w tym
wzglêdzie, usprawniaj¹ce wzajemn¹ wspó³pracê.
Zacznê od najwa¿niejszej rzeczy, o któr¹ walczymy 
rzeczywistoæ po ustawowej likwidacji sta¿u podyplomowego. Realizacja za³o¿eñ zmian kszta³cenia lekarzy w oparciu o szpitale kliniczne jest olbrzymim wyzwaniem. Walczymy o wiêksze pieni¹dze na zajêcia kliniczne. Wówczas
moglibymy wiêksz¹ kwotê przeznaczyæ tak¿e dla szpitali
klinicznych. wiadczenia dydaktyczne nie powinny byæ dla
szpitala klinicznego ciê¿arem. rodki przekazywane na
dydaktykê powinny stanowiæ istotn¹ pozycjê w planie
finansowo-inwestycyjnym szpitala. Na ile to siê uda, nie
mogê dzi zadeklarowaæ. Wiele zale¿y od Ministerstwa
Zdrowia, które powinno dostrzec tak¹ potrzebê w swoich
wieloletnich planach wzrostu finansowania dydaktyki. Podkrelê raz jeszcze: na szóstym roku medycyny musimy
zwiêkszyæ iloæ zajêæ klinicznych. A to wi¹¿e siê zarówno
z finansami, jak i koniecznoci¹ wykszta³cenia specjalistów,
którzy bêd¹ prowadziæ zajêcia. Uporz¹dkowania wymaga
tak¿e kwestia kosztów badañ naukowych. Grantów na
badania naukowe przybywa. Na podstawie dowiadczeñ
badañ klinicznych, a Szpital Kliniczny Przemienienia
Pañskiego wiele w tym zakresie zrobi³, jestemy w stanie
wprowadziæ zasady podzia³u rodków. Mo¿na przecie¿
uczciwie powiedzieæ  to badanie nie jest zwi¹zane ze
wiadczeniem zdrowotnym i powinno byæ pokryte z bud¿etu grantu. Kierownik projektu powinien zawczasu
o tym pomyleæ. Podsumowuj¹c  kluczowa strategia to

8

nowiny szpitalne

uporz¹dkowanie badañ naukowych i wiêksze rodki na
dydaktykê.
Jako uczelnia  przy wspó³udziale szpitali klinicznych 
kszta³cimy kolejne pokolenia lekarzy i pracowników s³u¿by zdrowia. Czy jestemy w stanie ocaliæ, to co jest najistotniejsze
w medycynie? Rozmawialimy dotychczas wiele o pieni¹dzach,
presji administracyjnej i prawnej.
Pozytywne w tych wszystkich zmianach kszta³cenia jest
po³o¿enie wiêkszego nacisku na kompetencje spo³eczne
studentów. Kwestie etyczne, komunikacji z pacjentem, psychologii s¹ wa¿ne i nie mo¿na o nich zapominaæ. Takim
przyk³adem  dla mnie buduj¹cym  by³a studencka praca
prezentowana na studenckim kongresie w Poznaniu, gdzie
badano nastawienie studentów medycyny do eutanazji. Na
pierwszym roku medycyny poparcie wynosi³o siedemdziesi¹t procent, a na ostatnim roku studiów lekarskich zaledwie szesnacie. Musimy w kszta³ceniu zrobiæ wszystko, by
ocalaæ etos lekarza, pielêgniarki.
Pan Rektor pozostaje lekarzem, ordynatorem oddzia³u. Jakie
s¹ refleksje Pana Rektora, który na co dzieñ nie przestaje leczyæ?
Rektor to stanowisko czasowe, a ja zawsze bêdê lekarzem. Lubiê swoj¹ pediatriê i nigdy z niej nie zrezygnujê.
Pediatria daje mi szerszy wgl¹d w ¿ycie ludzi, nawet mylê,
¿e wiêkszy ni¿ w innych specjalnociach. Co mnie dzi bulwersuje? Rodzice nie maj¹ czasu dla dzieci. Mamy mnóstwo problemów z tego wynikaj¹cych, tak¿e medycznych.
Rodzice oczekuj¹, ¿e dzieci wychowa instytucja, np. szko³a.
Ale co, co uderza mnie najbardziej, to fakt, ¿e w ca³ym
naszym systemie ochrony zdrowia my nie dbamy o dzieci.
Mogê to powiedzieæ z ca³¹ odpowiedzialnoci¹  je¿eli siê
ogranicza koszty opieki pediatrycznej, je¿eli jest utrudniony
dostêp do specjalistów, je¿eli s¹ problemy z finansowaniem
terapii u dzieci  to jest to doæ niezwyk³e. Prof. Alicja Chybicka pokusi³a siê nawet o organizacjê konferencji pod tytu³em Czy my kochamy dzieci?. Jest to zdumiewaj¹ce, bowiem patrz¹c na inne systemy ochrony zdrowia, na wielu
wiadczeniach siê oszczêdza, ale nie na leczeniu dzieci.
Powiem na koniec o pewnym paradoksie. Jako pediatrzy walczymy z Ministerstwem Zdrowia o zapewnienie
dla najm³odszych dzieci opieki pediatry. Lekarz rodzinny
nie jest w pe³ni do tego przygotowany. Jaki jest efekt?
Zwiêkszenie czêstoci hospitalizacji, bo lekarz rodzinny 
w obawie o zdrowie dziecka  woli nawet w mniej powa¿nych schorzeniach, skierowaæ pacjenta do szpitala. Mamy
niepotrzebne hospitalizacje. Wystarczy siêgn¹æ do dowiadczeñ wiatowych: w wielu krajach pediatra opiekuje siê
dzieckiem co najmniej do szóstego roku ¿ycia. Kompromis
jest zawsze mo¿liwy.
Dziêkujemy za rozmowê, ¿ycz¹c wielu si³ i skutecznoci w realizacji zamierzeñ.
Rozmawiali:
dr med. Szczepan Cofta  Naczelny Lekarz Szpitala
dr Rafa³ Staszewski  Z-ca Dyrektora ds. Administracji

W kierunku efektywności

Fot. Miros³aw Baryga

Fot. Miros³aw Baryga

Wymyślić szpital kliniczny

Z prof. dr hab. Grzegorzem Oszkinisem, Prorektorem ds. Klinicznych
i Szkolenia Podyplomowego, rozmawia dr Rafał Staszewski.

Z prof. dr hab. Andrzejem Tykarskim, Prorektorem ds. Organizacji,
Promocji i Rozwoju Uczelni, rozmawia dr Rafał Staszewski.

Panie Profesorze, niebawem rozpoczyna Pan drug¹ kadencjê
Prorektora ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego. To wyraz
zaufania do pracy Pana Profesora, ale zarazem wiele obowi¹zków
zwi¹zanych ze szpitalami klinicznymi. Jakie najwiêksze wyzwania
dostrzega Pan Profesor w nowej kadencji?

Panie Profesorze, od padziernika obejmuje Pan funkcjê Prorektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jakie cele stawia sobie nowy Prorektor?

Jestem przekonany, ¿e takie przekszta³cenia w³asnociowe
w odniesieniu do szpitali kliniczych s¹ ogromnym zagro¿eniem dla ich prawid³owego funkcjonowania. Z punktu widzenia Uniwersytetu Medycznego najwiêcej w¹tpliwoci i obaw
budzi sposób pogodzenia kosztoch³onnej dydaktyki i nowoczesnych procedur medycznych z dzia³alnoci¹ szpitala jako
spó³ki, czyli podmiotu nastawionego na zysk.
W Polsce jest ju¿ oko³o czterdziestu takich placówek i tym
ró¿nimy siê od innych szpitali, na przyk³ad powiatowych, ¿e
oprócz us³ug medycznych, w tym najczêciej tych najbardziej
kosztownych, jak transplantacje, prowadzimy dzia³alnoæ

Zadaniem ka¿dego Prorektora jest wsparcie realizacji, wytyczonej przez Rektora, strategii kierowania uczelni¹. Dlatego
te¿ moje poszczególne dzia³ania bêd¹ oscylowaæ wokó³ trzech
obszarów, które powierzy³ mi JM Rektor.
W zakresie organizacji niew¹tpliwym wyzwaniem bêdzie
usprawnienie procesów administracyjnych w naszej Uczelni
poprzez przyspieszenie procesu informatyzacji, bez której
trudno dzi mówiæ o skutecznym zarz¹dzaniu. Zamierzam
zbudowaæ Dzia³ Analiz i Projektów Internetowych, konsekwentnie realizuj¹cy rozwój elektronicznych systemów, wspieraj¹cych organizacjê pracy Uniwersytetu i przygotowuj¹cy niezbêdne analizy dla Rektora. Pierwsze dzia³ania w tym wzglêdzie podj¹³em ju¿ przed dwoma laty, koordynuj¹c wdra¿anie
systemu analizy pensum APAP. Dzi w skali uczelni mamy
pe³n¹ informacjê o zaanga¿owaniu poszczególnych jednostek
w proces dydaktyczny, w pe³ni zinformatyzowany nadzór nad
umowami dydaktycznymi i transparentn¹ ocenê zasadnoci
przyznawania nowych etatów. Kolejnym takim projektem bêdzie Wirtualny System Us³ug dla Studentów realizowany we
wspó³pracy z Prorektorem ds. Studentów, a w warstwie zadañ
dydaktycznych z Dziekanami poszczególnych Wydzia³ów. Podobnych projektów wymagaj¹ inne sfery zarz¹dzania Uczelni¹  np. komputeryzacja zarz¹dzania salami dydaktycznymi.
Drugim obszarem mojej aktywnoci bêdzie koordynacja dzia³añ promocyjnych na rzecz Uczelni poprzez Dzia³ Promocji 
sta³e ulepszanie strony internetowej, dzia³ania wspieraj¹ce pozycjê Uczelni w rankingach medialnych, targi edukacyjne, akcje
na rzecz Miasta. Choæ kierunki lekarskie nie mog¹ narzekaæ na
brak kandydatów na studia, to nie mo¿na wykluczyæ, ¿e takie
problemy nie dotkn¹ w przysz³oci innych kierunków. Mamy
konkurencjê na rynku us³ug edukacyjnych, a ponadto musimy
pamiêtaæ o niekorzystnych trendach demograficznych. Wa¿ne
zatem s¹ wszelkie dzia³ania promocyjne, wzmacniaj¹ce wizerunek Uczelni. Komunikacja spo³eczna okrelana mianem public
relations ma tak¿e swój istotny wymiar w budowaniu relacji z w³adzami, dysponentami rodków finansowych czy liderami opinii.
Zapewne bêdê odpowiedzialny tak¿e za ten obszar dzia³añ.
W rozwoju Uczelni, trzeciej sferze moich obowi¹zków, kluczowa staje siê umiejêtnoæ mobilizowania rodków inwestycyjnych, w tym grantów UE, a tak¿e pozyskiwaniu i nadzorowaniu
tworzenia bazy materialnej. W tym wzglêdzie zamierzam cile
wspó³pracowaæ i wspieraæ administracjê Uczelni. We wszystkich tych dzia³aniach zale¿y mi, by w sposób jak najbardziej

(dokoñczenie na str. 10)

(dokoñczenie na str. 10)

Rzeczywicie, propozycja Pana Profesora Jacka Wysockiego, Rektora UM kontynuowania pracy na stanowisku
Prorektora, odpowiedzialnego za szpitale kliniczne i kszta³cenie podyplomowe jest dla mnie du¿¹ satysfakcj¹. Równie¿
spo³ecznoæ akademicka poprzez swoich elektorów potwierdzi³a zaufanie, którym obdarzy³a mnie ju¿ w poprzedniej kadencji.
Obecna kadencja bêdzie bardzo istotnym okresem
w kszta³towaniu nowego oblicza szpitali klinicznych. Wiele
nadziei wi¹zano z nowymi ustawami zdrowotnymi, przyjêtymi przez Sejm w 2011 r. Wydaje siê jednak, ¿e nowe ustawodawstwo mo¿e byæ bardziej zagro¿eniem ni¿ po¿ytkiem dla
szpitali, których organem za³o¿ycielskim jest Uniwersytet
Medyczny.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e obecna struktura organizacyjna
uczelni i szpitali klinicznych powoli wyczerpuje swoje mo¿liwoci i ¿e jest ju¿ najwy¿szy czas na stworzenie wizji rozwoju
i przysz³ej strategii dzia³alnoci szpitali klinicznych. Medycyna zmienia siê bardzo szybko, wchodzimy w epokê szpitala
wirtualnego. Wspó³czesny szpital kliniczny drugiej dekady
XXI wieku musimy dopiero wymyliæ i znaleæ pieni¹dze na
realizacjê tej idei. Wierzê, ¿e taka wizja bêdzie jednoczyæ, a nie
dzieliæ Ministra Zdrowia, spo³ecznoæ akademick¹ oraz zarz¹dzaj¹cych szpitalami klinicznymi.
Szpitale kliniczne boj¹ siê przekszta³cenia w spó³ki prawa handlowego. W jakim kierunku  zdaniem Pana Rektora  powinny
zatem pod¹¿aæ zmiany sektora opieki zdrowotnej, w aspekcie szpitali
uniwersyteckich?

nowiny szpitalne
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Dokończenie ze str. 9:

rozmowa z prof. dr hab. Grzegorzem Oszkinisem

rozmowa z prof. dr hab. Andrzejem Tykarskim

rozmowy
dydaktyczn¹ i naukow¹. Bez specjalnego planu finansowego
na tak¹ dzia³alnoæ nie damy sobie rady.
Kolejnym, nie mniej wa¿nym zagro¿eniem jest brak uznania referencyjnoci, co oznacza, ¿e p³atnik zrównuje wszystkie
podmioty tak¹ sam¹ stawk¹. Tymczasem najtrudniejsi chorzy, wymagaj¹cy d³ugotrwa³ego i bardzo kosztownego leczenia, trafiaj¹ w³anie do szpitali klinicznych. Jeli dodaæ do
tego siêgaj¹ce 20% niedoszacowanie np. procedur pediatrycznych oraz fakt, ¿e placówki kliniczne musz¹ utrzymywaæ
w swoich strukturach deficytowe oddzia³y np. zakane, wizja
komercjalizacji szpitali klinicznych musi budziæ coraz wiêcej
w¹tpliwoci.
Co jest w ocenie rektorskiej determinantem skutecznoci zarz¹dzania szpitalem klinicznym?
Jednoznacznie nale¿y przyznaæ, ¿e zarz¹dzanie szpitalem
klinicznym A.D. 2012 jest ogromnym wyzwaniem dla kadry
kierowniczej. Zadania, jakie stoj¹ przed tymi jednostkami,
wymagaj¹ ogromnej wiedzy i determinacji w podejmowaniu
decyzji zarówno tych codziennych, jak i strategicznych.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wed³ug raportu Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z kwietnia 2012 r. polski system ochrony zdrowia jest bardzo trudnym rynkiem.
Sytuacja ta wynika ze sztywnych regulacji wyznaczanych
przez pañstwo, z bardzo ma³ym rynkiem prywatnych ubezpieczeñ zdrowotnych.
Jak mówi³ przedstawiciel OECD Herve Boulhol, jednym
z problemów jest te¿ nierówny dostêp do ochrony zdrowia;
wynika to m.in. z d³ugich kolejek oczekiwania na wiadczenia. Wskaza³ te¿ na niski poziom informatyzacji s³u¿by zdrowia oraz brak systemu kontroli ubezpieczeñ zdrowotnych
pacjentów. Wed³ug ekspertów OECD powoduje to, ¿e poziom
zarz¹dzania szpitalami jest niski, co wp³ywa na nieefektywnoæ systemu.
Czy zdaniem Pana Rektora, szpitale kliniczne nale¿¹ce do jednego podmiotu tworz¹cego (dawniej organ za³o¿ycielski) powinny
pog³êbiaæ wspó³pracê miêdzy sob¹? Jakie potencjalne obszary 
w optyce Pana Rektora  by³yby mo¿liwe do podjêcia?
Jestem g³êboko przekonany, ¿e przysz³oæ szpitali klinicznych le¿y miêdzy innymi w ich coraz wiêkszej konsolidacji.
Jest to zadanie bardzo trudne i mylê, ¿e dzia³ania te nie nast¹pi¹ szybko.
Uzdrawianie funkcjonowania szpitali jest koniecznoci¹.
Z jednej strony musimy zadbaæ o ich ci¹g³¹ modernizacjê, ale
nie mniej istotne jest poszukiwanie oszczêdnoci po stronie
kosztów i postawienie na lepsz¹ organizacjê pracy. W najbli¿szym czasie szpitale kliniczne powinny stworzyæ miêdzy innymi grupê zakupow¹, która bêdzie mog³a stawaæ do przetargów na zakupy sprzêtu medycznego i leków. Takie przedsiêwziêcia wymagaj¹ oczywicie zmiany sposobu mylenia kadry zarz¹dzaj¹cej szpitali. Z drugiej jednak strony, takie dzia³ania pozwol¹ zdecydowanie zmniejszyæ koszty funkcjonowania szpitali.
Szpital Kliniczny Przemienienia Pañskiego UM w Poznaniu to
tak¿e miejsce codziennej pracy Pana Rektora. Kiedy ocenia Pan
potencjalne szanse rozwoju tego miejsca, to myli Pan Rektor o...
... piêknym, nowoczesnym szpitalu lecz¹cym chorych ze
schorzeniami uk³adu kr¹¿enia. Z nowoczesnymi salami hybrydowymi i czystymi poradniami dla chorych. Mo¿e jestem
niepoprawnym optymist¹, ale jestem g³êboko przekonany, ¿e
wspólnie z dyrekcj¹ Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañ■
skiego, przy ul. D³ugiej uda siê to marzenie zrealizowaæ.
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efektywny wykorzystywaæ zasoby uczelni dla realizacji jej
podstawowego celu  kszta³cenia studentów i prowadzenia
badañ. W tym sensie moje dzia³ania bêd¹ wspieraæ Prorektorów ds. Studentów i ds. Nauki.
Szpitale kliniczne wpisane s¹ w du¿¹ aktywnoæ uczelni. Jak w optyce
Pana Profesora  lekarza praktyka i osoby kieruj¹cej oddzia³em, a niebawem Prorektora  powinna wygl¹daæ relacja szpital  uniwersytet?
Nadzór nad szpitalami klinicznymi le¿y w gestii Prorektora ds. Klinicznych. W tym wzglêdzie mogê s³u¿yæ jedynie
wsparciem w zakresie moich kompetencji. Chcia³bym, by
szpitale kliniczne  jako kluczowe zasoby Uniwersytetu  aktywnie w³¹cza³y siê np. w dzia³ania promocyjne, buduj¹ce
wizerunek spo³ecznoci akademickiej w Poznaniu i regionie.
Jako wyk³adowca i Dziekan wiem, ¿e du¿ym wyzwaniem
bêdzie zmiana modelu kszta³cenia studentów medycyny, wymuszaj¹ca zwiêkszenie liczby godzin zajêæ klinicznych. To
du¿e wyzwanie dla w³adz uczelni, wi¹¿¹ce siê ze zwiêkszonym zaanga¿owaniem szpitali klinicznych. Stosunki Uniwersytet Medyczny  Szpitale kliniczne powinny byæ partnerskie.
Trzeba zrobiæ wszystko, by wspieraæ naukê i dydaktykê, która
nie mo¿e byæ prowadzona bez zaplecza szpitali klinicznych, a
jednoczenie zachowaæ najwy¿szy poziom us³ug medycznych
i stabilnoæ finansow¹ naszych szpitali, w czym w³adze Uczelni na pewno bêd¹ wspieraæ dyrekcje szpitali.
Szpital Kliniczny Przemienienia Pañskiego to codzienne miejsce
pracy Pana Profesora, obok zadañ dydaktycznych i administracyjnych uczelni. Jakie refleksje towarzysz¹ Panu, pracuj¹c w historycznych murach lecznicy przy ul. D³ugiej?
Pracujê tu od 1982 r., od zakoñczenia studiów na Wydziale
Lekarskim ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu. Mia³em
to szczêcie wspó³pracowaæ ze znakomitymi nauczycielami zawodu, zwi¹zanymi ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia
Pañskiego prof. Bo¿en¹ Raszej¹-Wanic i prof. Jerzym G³uszkiem.
Reprezentuj¹c specjalizacjê internistyczn¹, wspó³pracujemy
z wieloma jednostkami Szpitala, co daje mi nieco szersze spojrzenie na szpital. To miejsce w ostatnich latach bardzo siê zmieni³o. Mamy nowoczesny oddzia³, dobre mo¿liwoci diagnostyki, a tak¿e przyjazne dla studentów zaplecze dydaktyczne.
Mylê, ¿e Szpital Kliniczny Przemienienia Pañskiego stara siê
uchwyciæ to, co wa¿ne w medycynie akademickiej  po³¹czenie nauczania studentów z najlepsz¹ opiek¹ nad pacjentami.
Przez dwie kadencje kierowa³ Pan Wydzia³em Lekarskim II. Co
uznaje Pan za najwiêksze sukcesy Wydzia³u?
Wydzia³ Lekarski II, obchodz¹cy w tym roku 20-lecie dzia³alnoci, to dzi najwiêkszy wydzia³ Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego zarówno pod wzglêdem liczby klinik
i zak³adów, jak i potencja³u kadry naukowej. Imponuj¹ca jest
liczba habilitacji i tytu³ów profesorskich nadanych w ostatnich
latach naszym pracownikom, a aktywnoæ w zakresie promocji
doktorskich sprawi³a, ¿e otrzymujemy najwiêksz¹ dotacjê na
dzia³alnoæ m³odych naukowców. Nastêpstwem tego jest przyznanie kilka lat temu Wydzia³owi kategorii A w ministerialnym
rankingu dzia³alnoci naukowej. Wydzia³ Lekarski II kojarzony
jest przede wszystkim z kszta³ceniem przysz³ych stomatologów
i studentów anglojêzycznych. Choæ s¹ to g³ówne nurty dzia³alnoci dydaktycznej, nie mo¿na zapominaæ o nowych kierunkach
kszta³cenia, takich jak: dietetyka, biotechnologia, techniki dentystyczne czy higiena stomatologiczna. Najnowszym kierunkiem
studiów jest optometria, a ju¿ teraz przygotowujemy siê do uruchomienia studiów II stopnia na kierunku protetyka narz¹du s³uchu.
Si³¹ Wydzia³u  poza znakomitymi jednostkami nauk stomatologicznych  s¹ tak¿e kliniki zlokalizowane we wszystkich poznañskich szpitalach klinicznych oraz jednostki nauk podstawowych, prowadz¹ce zajêcia dla wszystkich wydzia³ów UM. ■

komisje

Komisje ds. orzekania o

Z

godnie ze znowelizowan¹ ustaw¹
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, z pocz¹tkiem 2012 roku w ka¿dym województwie rozpoczynaj¹ dzia³alnoæ komisje ds. orzekania o zdarzeniach
medycznych, których zadaniem jest ustalenie czy zdarzenie, którego nastêpstwem
by³a szkoda maj¹tkowa lub niemaj¹tkowa, stanowi³o zdarzenie medyczne.

Zdarzenie medyczne
Wg ustawy zdarzenie medyczne to
nastêpstwo dzia³ania niezgodnego
z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹. Takim
dzia³aniem mo¿e byæ:
 diagnoza, je¿eli spowodowa³a ona
niew³aciwe leczenie albo opóni³a
w³aciwe leczenie, przyczyniaj¹c siê
do rozwoju choroby,
 leczenie niezgodne z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹, w tym wykonanie
zabiegu operacyjnego, w wyniku
którego powsta³a szkoda,
 zastosowanie produktu leczniczego
lub wyrobu medycznego, w wyniku
czego dosz³o u pacjenta do zaka¿e-

zdarzeniach medycznych
zadoæuczynienie wyp³acane jest przez
ubezpieczyciela szpitala. Je¿eli pacjent
nie zgadza siê na zaproponowan¹ przez
ubezpieczyciela kwotê, mo¿e wejæ na
drogê s¹dow¹ ze Szpitalem.

nia, uszkodzenia cia³a, rozstroju
zdrowia lub mierci.

Składanie wniosków
Wniosek do Komisji mo¿e z³o¿yæ
pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku mierci pacjenta
tak¿e jego spadkobiercy. Wnioski mo¿na sk³adaæ tylko w przypadkach, gdy
do zdarzenia dosz³o po 1 stycznia 2012
roku. Komisja wydaje orzeczenie
w sprawie zdarzenia medycznego nie
póniej ni¿ w terminie 4 miesiêcy od
dnia z³o¿enia kompletnego wniosku.

Zabezpieczenie
Zabezpieczeniem dla roszczeñ z tytu³u zdarzeñ medycznych maj¹ byæ
obowi¹zkowe polisy od zdarzeñ medycznych, których obowi¹zek posiadania nak³ada Ustawa o lecznictwie szpitalnym. Koniec roku 2011 i pocz¹tek
2012 by³ okresem gor¹cych dyskusji
i protestów w tym temacie. G³ównie
z powodu wysokoci stawek za ubezpieczenie, jakie proponowa³y firmy
ubezpieczeniowe. W efekcie na dzieñ
dzisiejszy wymagane ubezpieczenie
posiada oko³o 30% szpitali w kraju.
Trwaj¹ prace rz¹du nad zmian¹ przepisów i zniesieniem obowi¹zkowego charakteru ubezpieczenia.
Mgr Anna Ruszczak
Kierownik Sekcji Organizacji

Wysokość świadczeń
Osoba sk³adaj¹ca wniosek wskazuje
w nim oczekiwan¹ wysokoæ odszkodowania i zadoæuczynienia. W przypadku zaka¿enia, uszkodzenia cia³a lub
rozstroju zdrowia kwota obejmuj¹ca
wysokoæ odszkodowania i zadoæuczynienia nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
100 tys. z³, za w przypadku mierci
maksymalna kwota nie mo¿e przekraczaæ 300 tys. z³. Odszkodowanie lub

ród³o: www.poznan.uw.gov.pl

Rekolekcje wielkopostne Ojca Karola Meissnera OSB

Wypełnienie

pustki

W

wype³nionej po brzegi wi¹tyni
prowadzi³ je Ojciec Karol
Meissner  benedyktyn z lubiñskiego
opactwa. W roku, którego has³o duszpasterskie brzmi Koció³ naszym Domem te rekolekcje odby³y siê w domowej atmosferze. Bo by³y swego rodzaju powrotem do domu  dla Ojca,
którego lata m³odzieñcze by³y zwi¹zane z naszym Szpitalem. Jego ojciec by³
dyrektorem Szpitala w latach przedwojennych, a on sam bêd¹c studentem medycyny w pierwszych latach
powojennych odbywa³ tu praktyki,

pracuj¹c w laboratorium i podaj¹c
narkozê do operacji.
Rekolekcje to czas zamylenia,
zatrzymania, spojrzenia wstecz, dooko³a i ku górze. Kim jestem? Sk¹d
przychodzê? I dok¹d zmierzam? Czy
jeszcze zadajemy sobie takie pytania?
Czy te¿ umieszczamy je w krêgu tzw.
pytañ retorycznych, przystaj¹cych
mo¿e do wieku m³odzieñczych poszukiwañ, ale nie do statecznoci, któr¹
ju¿ uda³o nam siê osi¹gn¹æ. Mo¿e po
prostu brakuje nam na nie czasu, bo
przecie¿ rzeczywistoæ skrzeczy. Do

Fot. Witold Breliñski

W dniach 12−14 marca br. w Kościele Przemienienia Pańskiego
odbyły się rekolekcje dla środowiska medycznego.

zmierzenia siê z nimi namawia³ nas
Ojciec Karol, mówi¹c jednoczenie, ¿e
te pytania prowokuj¹ do odkrycia
pustki. Pustki, któr¹ mo¿e wype³niæ
wiadomoæ bycia umi³owanymi.
Dr Halina Bogusz
Biuro Pe³nomocnika ds. Jakoci
nowiny szpitalne
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Indie

Kraj
pełen
kontrastów
Zdjêcie 1: Wizyta lekarska u chorej z rodzin¹
w Bokaro

Zdjêcie 5: U grobu w. Matki Teresy z Kalkuty

Zdjêcie 2: Z zespo³em hospicjum Bokaro, gdzie
buduje siê hospicjum stacjonarne

Zdjêcie 6: Z chor¹ w ambulatorium onkologicznym
w Klinice w Kalkucie

O

d 2 do 14 lutego przebywa³em w
Indiach na zaproszenie dr Abee
Dama, który po szkoleniu w 2006 r.
w Hospicjum Palium SK Przemienienia Pañskiego UM oraz Hospicjum
Mi³osiernego Samarytanina w W¹growcu, za³o¿y³ wzorcowe domowe
Hospicjum KOSISH w Bokaro. Po d³ugim locie i miêdzyl¹dowaniach tak¿e
w olniewaj¹cym nowoczesnoci¹ Dubaju, z lotniska w Kalkucie  15 milionowym miecie odebra³ mnie dr Dam
i wolontariusz hospicyjny, farmaceuta
dr Santos. Przejechalimy ok. 400 km
ró¿nej jakoci drogami, mniej lub bardziej zat³oczonymi (ryksze, motocykle,
rowery, piesi i krowy). Zadziwia³a
p³ynnoæ jazdy, ostro¿noæ i sprawnoæ hamowania, pos³uguj¹cych siê
klaksonami kierowców  wirtuozów
kierownicy.
Bokaro

Zdjêcie 3: Z dzieæmi w przedszkolu Orodka Leczenia Chorych na tr¹d w Puri

Zdjêcie 7: Nad rzek¹ Ganges

W Bokaro Steel City wraz z zespo³em hospicyjnym odwiedza³em chorych z ró¿nych rodowisk w domach,
zauroczony serdecznym przywitaniem
pacjentów i ich niezwykle opiekuñczych rodzin (zdjêcie 1). Uczestniczy³em równie¿ w konferencji opieki paliatywnej, powiêconej problematyce
opieki nad chorym, g³ównie w aspekcie duchowym.
Zaproszono mnie tak¿e do piêknego miejsca nad rzek¹ w odleg³oci ok.
20 km od miasta, gdzie na zapleczu
starego garnizonu brytyjskiego tworzone s¹ zrêby hospicjum stacjonarnego. W ambulatorium dr Abee Dam i
jego ma³¿onka przyjmuj¹ bezinteresownie chorych, pozbawionych czêsto
jakiejkolwiek opieki lekarskiej (zdjêcie
2).

Fot. Archiwum

Puri

Zdjêcie 4: Pomoc rybakom w wyci¹ganiu sieci
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Zdjêcie 8: Na rykszy w Kalkucie

W Puri, korzystaj¹c z gociny ojców werbistów, mia³em mo¿liwoæ
spotykania siê z chorymi i ich dzieæmi
w Orodku Leczenia Chorych na tr¹d,

spotkania
za³o¿onym przez Wielkopolanina o.
Mariana ¯elazka, który 35 lat pracowitego ¿ycia ofiarowa³ chorym (zdjêcie
3). Po kilku latach przerwy nawi¹zano
ponownie kontakt  wspó³pracê z Redemptoris Missio  organizacj¹ wspieraj¹c¹ dzia³ania o. Ojca Mariana.
Cuttack

W Cuttack, Uniwersyteckim
Orodku Onkologicznym z Oddzia³em
Opieki Paliatywnej wraz z prof. Robertem Twycross odwiedza³em chorych i wyk³ada³em na kursie opieki
paliatywnej dla lekarzy i pielêgniarek.
Po zajêciach wspólnie zwiedzilimy
wspania³¹ wi¹tyniê S³oñca w Konarki; k¹pa³em siê w ciep³ych wodach
zatoki Bengalskiej i pomaga³em rybakom wyci¹gaæ sieci (zdjêcie 4).
Kalkuta

W Kalkucie na Miêdzynarodowym
Kongresie Opieki Paliatywnej wyg³osi³em prezentacjê o istotnej roli narracji
w kontaktach lekarza opieki paliatywnej z pacjentem. Sporo uwagi powiêcono niedostêpnoci morfiny i czynnikom hamuj¹cym rozwój opieki paliatywnej. Niezwyk³e wra¿enie sprawi³y
wieñcz¹ce obrady wystêpy zespo³u
tanecznego, a w szczególnoci Pieni
Ofiarne noblisty Rabindranath Tagore,
wykonane przez pieniarza.
W Domu Matki Teresy (zdjêcie 5)
spotka³em siê z siostrami zakonnymi:
Hindusk¹, która przez 11 lat s³u¿y³a
polskim chorym w Szczecinie oraz
Polk¹, która przed kilkoma miesi¹cami przyjecha³a z Warszawy. By³em
tak¿e w orodku dla samotnych, umieraj¹cych chorych. W Klinice Onkologii
Szpitala Uniwersyteckiego wyg³osi³em
wyk³ad dla lekarzy (zdjêcie 6). By³ te¿
czas na chwilê odpoczynku nad wiêt¹
rzek¹ Ganges i na przeja¿d¿kê ryksz¹
(zdjêcia 7 i 8).

Kardiodiabetologia

XXI wieku
IV

Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, dzia³aj¹cego przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych i Nadcinienia Têtniczego, odby³ siê w dniach 19-21 kwietnia
2012 roku w Poznaniu. Spotkanie zgromadzi³o ok. 200 lekarzy rodzinnych,
internistów, diabetologów, kardiologów, a wyk³ady zaprezentowa³o 37 specjalistów z ca³ej Polski. Zjazd obejmowa³ sesje plenarne, dydaktyczne, plakatowe oraz prezentacje prac oryginalnych.
G³ówne tematy Zjazdu dotyczy³y postêpu w zakresie profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz jej powik³añ. Omówiono nowe leki hipoglikemizuj¹ce stosowane w skojarzeniu z dotychczasow¹ terapi¹ cukrzycy. W czêci
kardiologicznej skoncentrowano siê na ryzyku kardiometabolicznym oraz
leczeniu interwencyjnym choroby wieñcowej w cukrzycy. Poruszono tak¿e
problematykê zwi¹zan¹ z oty³oci¹  odby³a siê sesja interaktywna Maski
oty³oci, w trakcie której dokonano prezentacji przypadków. Sesjê prowadzi³y prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik, prezes Polskiego Towarzystwa
Kardiodiabetologicznego i Stowarzyszenia Praktycznego Leczenia Oty³oci
TALIA oraz dr hab. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, prezes Polskiego
Towarzystwa Badañ nad Oty³oci¹.
Pierwszego dnia Zjazdu odby³y siê tak¿e warsztaty EKG, które poprowadzi³ prof. Dariusz Koz³owski z Gdañska.
Uczestnicy Zjazdu wysoko ocenili poziom przedstawionych wyk³adów.
Na spotkaniu Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego ustalono, i¿ jesieni¹ tego roku odbêdzie siê konferencja PTKD
w Kielcach, za Postêpy Kardiodiabetologii w roku 2013 bêd¹ mia³y
miejsce w Poznaniu.
Mgr Marta £abêdzka
Oddzia³ Nadcinienia Têtniczego i Zaburzeñ Metabolicznych

Kontakty

Wszêdzie spotyka³em siê z ¿yczliwoci¹, otwartoci¹, gocinnoci¹
i zainteresowaniem. Dziêki przychylnoci prof. Jacka Wysockiego podpisano umowê o wspó³pracy naszej Uczelni z Hospicjum KOSISH, a w przygotowaniu jest podobna umowa
z Orodkiem Uniwersyteckim w Kalkucie, co pozwoli na czêstsze kontakty
z tym niezwyk³ym, barwnym, pe³nym
kontrastów krajem.
Prof. dr hab. Jacek £uczak
Hospicjum Palium

Fot. Archiwum
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relikwie

“Obecność –
ostateczna powinność
lekarza”
Prof. Andrzej Szczeklik

Zdjęcia: Waldemar Wylegalski

Kaplica Błogosławionego Jana Pawła II
w Hospicjum Palium
Obecnoæ jest to dar bardzo cenny,
szczególnie dzi, kiedy tak wielu z nas
czuje, ¿e bêd¹c w jednym miejscu
powinno byæ jednoczenie gdzie indziej albo przynajmniej ju¿ siê tam
wybieraæ... Wszechogarniaj¹cy popiech w³ada nasz¹ codziennoci¹
i nie pozwala zanurzyæ siê w tajemnicê obecnoci, trwania przy... albo
trwania dla... Obecnoæ ma swoj¹
moc, której dowiadczaj¹ na co dzieñ
chorzy, ci dla których bywa ona balsamem, pociech¹, ulg¹. Jan Pawe³ II
u¿y³ znamiennego stwierdzenia  tam
gdzie jest cz³owiek cierpi¹cy musi byæ
drugi cz³owiek przy nim; to w³anie
ludzka obecnoæ stanowi istotê wsparcia duchowego, o czym przez wiele lat
uczy³ studentów naszego Uniwersytetu Medycznego ks. Zbigniew Pawlak.
Relikwie
W dniu 27 marca br. odby³o siê
uroczyste wprowadzenie relikwii
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B³ogos³awionego Jana Paw³a II do
kaplicy Hospicjum Palium, która jednoczenie otrzyma³a swego Patrona.
W piêknym srebrno-z³otym relikwiarzu wniesiono ten materialny lad
Jego obecnoci.
To wielki dzieñ dla ksiêdza Przemys³awa, kapelana Hospicjum, przez
którego rêce relikwie do nas trafi³y.
Na zaproszenie ksiêdza kapelana
uroczystoci przewodniczy³ ks. Arcybiskup Stanis³aw G¹decki. Obecny
by³ równie¿ honorowy goæ  Pani
profesor Krystyna Grocholewska,
wspomagaj¹ca dzia³ania, dziêki
którym Hospicjum zosta³o obdarowane. Licznie zebrali siê gocie,
przedstawiciele w³adz wojewódzkich
i dyrekcji Szpitala, laureaci odznaczenia Bono Servienti, pacjenci, pracownicy oraz wolontariusze; w uroczystoci wziê³y udzia³ tak¿e poczty sztandarowe szkó³, wspieraj¹cych Hospicjum, aby wspólnie powitaæ Dostojnego Gocia i uczestniczyæ w tym wiêcie.

Tajemnic
Niezwykły dzień
Przy relikwiach odprawiono Mszê
w. Celebrowa³ j¹ i S³owo Bo¿e wyg³osi³ ksi¹dz Arcybiskup. W swojej
homilii mówi³ miêdzy innymi o lekarstwie na mieræ: Prawdziwym lekarstwem przeciwko mierci nie jest to, które
powoduje przed³u¿anie w nieskoñczonoæ
¿ycia doczesnego. Prawdziwe lekarstwo
daj¹ce niemiertelnoæ tkwi w naszym
wnêtrzu, tworz¹c tam ¿ycie nowe, zas³uguj¹ce na wiecznoæ.
Na koniec uroczystoci przemówi³
Pan Profesor Jacek £uczak, wyra¿aj¹c
radoæ z tego niezwyk³ego dnia, który
z pewnoci¹ bêdzie pamiêtany i wspominany w Hospicjum. Relikwie Jana

Jana Pawła II

ca obecności
Paw³a II s¹ wyró¿nieniem, jakie otrzymuje Hospicjum i bêd¹ wsparciem dla
chorych, ich rodzin, a tak¿e pracowników.
Wielki człowiek
Jan Pawe³ II  wszyscy Go przecie¿
pamiêtamy, Jego pochylanie siê nad cierpi¹cymi i wdziêcznoæ im za modlitwê
i ofiarowywanie swego bólu w wielorakich intencjach. Czêsto mówi³ o tym
podczas spotkañ z chorymi, które by³y
nieod³¹cznym punktem programu ka¿dej pielgrzymki. Nie s¹ ju¿ tajemnic¹
liczne uzdrowienia za porednictwem
Jego modlitwy. Wreszcie sam zosta³ dotkniêty chorob¹. Pokaza³ wtedy samym
sob¹, jak mo¿na cierpieæ, nie za³amywaæ

siê w bólu i pomimo niego obdarowywaæ sob¹. A potem te wielkie wiatowe
rekolekcje w godzinach Jego odchodzenia  wiadomego w pos³uszeñstwie
woli Tego, któremu odda³ ¿ycie ju¿ od
samego pocz¹tku.
I jeszcze niezapomniane: Teraz wy
przyszlicie do mnie.
Czym jest kropla krwi Cz³owieka,
zamkniêta w szklanym pomieszczeniu
relikwiarza? Mylê, ¿e jest obecnoci¹ 
tajemnic¹ obecnoci Jana Paw³a wród
chorych. Mówi o tym ksi¹dz Przemys³aw  Ju¿ s¹ owoce tej Obecnoci  widzê
je w rozmowach z chorymi, w ich spowiedziach, odbywanych nieraz po wielu latach.
Kaplica B³ogos³awionego Jana Paw³a
II to zaszczyt i wyró¿nienie. Ale tak¿e
zadanie, aby Jego obecnoæ wzbogaci³a
ten dom.
Dr Halina Bogusz
Prof. dr hab. Jacek £uczak
Pe³ny tekst homilii ksiêdza Arcybiskupa
mo¿na odnaleæ na stronie: http://www.
archpoznan.pl/content/view/2346/123/
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blog

To był dzień
17 lutego ogłoszono wyniki konkursu Blog Roku 2011. Przyznano
główne miejsce oraz ogłoszono listę laureatów w 10 kategoriach
tematycznych, przyznano nagrody specjalne i Wyróżnienia Główne.
To było najważniejsze wydarzenie w polskiej blogosferze.

G

ala fina³owa siódmej edycji konkursu Blog Roku 2011 odby³a siê
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Gospodarzami byli dziennikarka Anna Maruszeczko oraz prezenter Maciej Or³o.
Wyró¿nienie G³ówne konkursu z r¹k
Macieja Kossowskiego  Cz³onka Zarz¹du Grupy Onet, otrzyma³a wolontariuszka Hospicjum Palium Agniesz-

Nie ma

ka Kaluga za blog Zorkownia. To by³
Agnieszki wielki dzieñ  otrzyma³a
bowiem trzy statuetki. Poza Wyró¿nieniem G³ównym, zosta³a nagrodzona
przez blogerów nagrod¹ Blog Blogerów.
Zygmunt Mi³oszowski wyró¿ni³ równie¿ blogerkê w kategorii Blogi Literackie. Juror tak mówi³ o Agnieszce Kaludze: Fajnie, ¿e dosta³a a¿ trzy nagrody. Myla³em o niej  moja blogerka,

moja blogerka! Nie spodziewa³em siê,
¿e znajdê kogo takiego w blogosferze. Zorkownia jest naprawdê wyj¹tkowa, to taki rzut oka w ostatecznoæ, co
nas czeka raczej szybciej, ni¿ raczej
póniej.
Nie tylko nas urzek³ piêkny styl
Agnieszki i jej sposób postrzegania
wiata i ludzi. Cieszymy siê, ¿e Zorkownia  hospicyjna myloodsiewnia 
miejsce poruszaj¹cych spotkañ z pacjentami Hospicjum Palium, blogunikat wród kandydatów do nagrody, zosta³ zauwa¿ony i doceniony.
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do lektury bloga Agnieszki!
Na pewno zajrzycie do niego nie
raz: www.zorkownia.blogspot.com.
Redakcja

ważniejszych rzeczy

Z Agnieszką Kalugą, wolontariuszką Hospicjum Palium, laureatką Wyróż−
nienia Głównego, pierwszego miejsca w kategorii Blogi Literackie i Bloga
Blogerów w konkursie Blog Roku 2011 – o unikatowym blogu Zorkownia
rozmawia Monika Dudziak.

Jakie znaczenie maj¹ dla Ciebie uzyskane nagrody?
Te trzy nagrody s¹ na pewno upewnieniem mnie w s³usznoci obranej drogi. Do tej pory bardzo niepewnie pisa³am mojego bloga. Zawsze istnieje obawa, ¿e mogê nim kogo zraniæ, napiszê
co w niew³aciwy sposób lub ludzie
nie odbior¹ moich intencji prawid³owo.
To, ¿e Zorkownia zosta³a nagrodzona,
to znak, ¿e ludzie zrozumieli, po co go
piszê, ¿e nie jest to forma sensacji czy
wzbudzania niezdrowych uczuæ. Moje
intencje okaza³y siê czytelne.
Konkurs pozwoli³, ¿eby Zorkowniê
zobaczyli inni. Jakie emocje towarzyszy³y
Tobie podczas trwania konkursu?
Wszystko, co pisa³am na blogu, by³o
bez absolutnej wiadomoci, ¿e uka¿e
siê on szerszemu gronu czytelników
i ¿e bêdzie bra³ udzia³ w jakimkolwiek
konkursie. Zorkownia jest prawdziwa,
bo nie ma w niej niczego, co by³oby
zrobione pod publikê. Na czas trwania
konkursu postanowi³am nie przychodziæ do Hospicjum, nie chcia³am szukaæ
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niesamowitych historii, ¿eby podkrêciæ
bloga i robiæ z niego wyciskacz ³ez. Pisa³am swoje rzeczy, nie takie, które mia³yby spowodowaæ wzrost popularnoci,
która wtedy zaczê³a mnie troszkê przera¿aæ. Przez 2 lata prowadzenia bloga
pilnowa³am, ¿eby nikt nie pokojarzy³
Zorkowni ze mn¹. Pisa³am tak, ¿eby
nikt nie by³ w stanie siê domyliæ, ¿e to
Poznañ i Hospicjum Palium. Zorkownia by³a pisana, jak blog jakiej wolontariuszki, o jakim hospicjum. Wtedy
zda³am sobie sprawê, ¿e to siê zmieni.
Czy Zorkownia zmieni³a siê od tamtego czasu?
Obecnie Zorkownia ma oko³o 2 tys.
ods³on dziennie; w dniu po konkursie
by³o ich 58 tys. Powiem szczerze, ¿e mia³am wtedy ochotê go zamkn¹æ, bo pomyla³am, ¿e co siê skoñczy³o. Teraz mylê,
¿e te kilka tysiêcy osób dziennie to tylko
cyfra  ja tych ludzi nie widzê, kiedy piszê,
siedzê z moim laptopem w pokoju i tyle.
Moje pisanie na pewno siê zmieni³o.
Bardziej uwa¿am na to, co piszê i ¿eby
nie pisaæ zbyt wprost. W tej chwili opi-

ród³o: AKPA

sujê równie¿ rzeczy, które na bie¿¹co s¹
w mojej g³owie. Mam przyjaciela, który
jest po udarze mózgu, ma 39 lat i jest
muzykiem. Przy pe³nej absolutnie wiadomoci, mruga tylko powiekami,
zdiagnozowano zespó³ zamkniêcia,
i w³aciwie od miesi¹ca siedzê codziennie u niego w szpitalu. Obecnie, je¿eli
piszê na blogu, to w³anie o nim. To on
zajmuje moj¹ codziennoæ.
Jakie by³y reakcje czytelników Zorkowni?
Dalsze prowadzenie bloga uzale¿ni³am od reakcji osób, które znam z Hospicjum Palium. Po konkursie bardzo
ba³am siê wróciæ do Hospicjum, bo nie
chcia³am wracaæ tam, jako gwiazda ani

roku 2011

Czym dla Ciebie jest Zorkownia?
Zorkownia jest po prostu takim
moim miejscem, gdzie wrzucam rzeczy,
obrazy, o których nie chcê zapomnieæ,
a których nie mogê dwigaæ w g³owie.
Je¿eli bêdê ¿y³a poprzednimi historiami
przy ³ó¿ku kolejnego podopiecznego,
to nie udwignê tego tu i teraz.
Zorkownia to dla mnie bezcenna
szkatu³ka, do której odk³adam wa¿ne
historie. Mój pierwszy wpis dwa lata
temu jest mocno reporterskim wpisem,
z którego teraz siê miejê. Wtedy mia³am potrzebê opisywania dos³ownie
wszystkiego, co siê wydarzy³o, teraz
piszê zupe³nie inaczej.
By³ taki moment, kiedy umar³a przy
mnie Gosia, osierocaj¹c 2,5-letni¹ córkê.
Wtedy po raz pierwszy nie wyla³am
wszystkiego na Zorkowni. To by³ tak mocny i intymny moment, ¿e nie chcia³am
o nim pisaæ. To wtedy co siê zaczê³o we
mnie prze³amywaæ  przesta³am pisaæ
o wszystkim. Nadal piszê o rzeczach
wa¿nych, ale poddajê je du¿ej selekcji.
Czym mo¿e byæ Zorkownia dla tych
kilku tysiêcy czytelników?
Kiedy piszê bloga ze wiadomoci¹,
¿e inni to czytaj¹, staram siê myleæ, co
mogê daæ tym ludziom. Opowiadanie
tylko o tym, co robi³am i widzia³am
wydaje mi siê bez sensu. Nie jestem tak
atrakcyjn¹ osob¹, ¿eby ca³y wiat
musia³ wiedzieæ, co mylê na ka¿dy
temat. Ale wk³adam teraz na blog Zorkowniê wiêcej historii, które mog¹ stanowiæ wartoæ dla zupe³nie obcych mi
ludzi.

druga strona. ¯e jest te¿ mieræ i rzeczy,
które siê nie udaj¹, nie s¹ po kolei; ¿e
jest ból, cierpienie i bezradnoæ. W Hospicjum bardzo czêsto towarzyszy tobie
bezradnoæ  nie mo¿esz tutaj nikogo
uratowaæ, nie mo¿esz powiedzieæ, ¿e
bêdzie dobrze, ani sprawiæ, ¿e zniknie
rak. I nawet w tak beznadziejnych, zdawa³oby siê, sytuacjach jest bardzo du¿o
rzeczy do zrobienia; mo¿esz byæ obecny, mo¿esz drugiego cz³owieka wys³uchaæ, a przede wszystkim siê od niego
nie odwracaæ.
Nagle okaza³o siê, ¿e my potrzebujemy takich s³ów. Bo skoro ten blog
otrzyma³ a¿ trzy nagrody to znaczy, ¿e
stanowi jak¹ przeciwwagê do tego
piêknego, kolorowego wiata. Przeciwwagê, dziêki której poczujemy siê dobrze osadzeni, poczujemy siê na w³aciwym miejscu. Powtarzam za Szymborsk¹: moje znaki szczególne to zachwyt
i rozpacz.

ród³o: AKPA

Jakie znaczenie maj¹ dla Ciebie spotkania z podopiecznymi w Hospicjum?

Blog o spotkaniach w hospicjum, trudnych tematach cierpienia i umierania w dzisiejszym wiecie móg³ siê po prostu nie udaæ...
Zorkownia nie jest projektem, który
mo¿e/nie mo¿e siê udaæ. Jest wyrazem
buntu wobec wiata w tym sensie, ¿e
próbuje pokazaæ doæ mocno pozas³aniany jego aspekt  to dziêki owemu
buntowi blog pojawi³ siê w konkursie.
Chcia³am pokazaæ, ¿e w wiecie pe³nym m³odoci, zdrowia i urody, zakupów i wyprzeda¿y, istnieje jeszcze ta

ród³o: AKPA

jak kto, kogo nale¿y siê baæ, bo ka¿de
spotkanie opisze na blogu. Obawia³am
siê, ¿e ludzie mog¹ mi przypisywaæ nie
moje intencje, ¿e kto mnie skrytykuje
i powie, ¿e nie mam prawa pisaæ.
Wczeniej czyta³am komentarze, które
by³y pod moim wywiadem na Onecie 
zdarza³y siê bardzo nieadekwatne
opinie.
Kiedy pojawi³am siê w Hospicjum,
zosta³am tak ciep³o przywitana, ¿e siê
pop³aka³am. Dosta³am piêkny bukiet
z motyli wykonanych przez pacjentów
i cukierków. Przyszed³ prof. Jacek £uczak i wrêczy³ mi list gratulacyjny; dosta³am te¿ list gratulacyjny od Wicewojewody Poznania, który czyta³ mojego
bloga i jest wielkim przyjacielem Hospicjum. Nie spodziewa³am siê, ¿e ludzie tak pozytywnie zareaguj¹. Wtedy
poczu³am, ¿e jestem na w³aciwym
miejscu, robiê dobre rzeczy i ¿e nie s¹
one odbierane inaczej, ni¿ ja to czujê.

Te spotkania przede wszystkim zbudowa³y mnie jako cz³owieka. Bez tych
wszystkich historii nie by³abym osob¹,
któr¹ jestem teraz. W³aciwie wszystko
zaczê³o siê od tego, ¿e 10 lat temu
zmar³a mi 10-dniowa córeczka  wczeniak. Kiedy Martynka zmar³a, otworzy³y mi siê oczy, ¿e takie rzeczy, nie po
kolei, s¹ mo¿liwe, ¿e istnieje ból, cierpienie i ¿a³oba.
Wtedy by³am w punkcie, w którym
mog³am siê poddaæ. Obieca³am jednak
mojej córce, ¿e sobie z tym poradzê, ¿e
nie utonê, i dotrzyma³am s³owa. Martynka nauczy³a mnie dostrzegaæ ludzi
w podobnych sytuacjach, zaczê³am
poznawaæ mamy, które równie¿ utraci³y swoje dzieci, za³o¿y³am Organizacjê
DLACZEGO dla rodziców po stracie.
W pewnym momencie poczu³am, ¿e
da³am radê. Wtedy dostrzeg³am te¿, ¿e
moje dowiadczenie ¿yciowe spowodowa³o, i¿ doæ dobrze radzê sobie ze
s³uchaniem innych, z otwieraniem siê
na ich historie. I wtedy w³anie, dopiero po omiu latach od w³asnej straty,
pojawi³am siê w Hospicjum.
W Hospicjum spotkania z ludmi s¹
dla mnie swoistym materia³em budulcowym. Czujê, ¿e tutaj ronie mi serce.
Okazuje siê, ¿e to cudowny organ, bo
ronie do koñca ¿ycia. Im wiêcej ludzi
spotykasz i im bli¿ej nich jeste, tym
serce masz wiêksze. Chyba nie ma wa¿niejszych rzeczy na wiecie ni¿ bycie
z drugim cz³owiekiem.

■
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Rok 2011 w

styczeń

fotoreportaż

luty

 Pracownicy i wolontariusze Hospicjum Palium tworz¹ specjalny serwis
informacyjny www.opiekawdomu.info, powiêcony opiece nad ciê¿ko chorym w domu. W ramach portalu pacjenci i ich rodziny mog¹ liczyæ na szybk¹ i profesjonaln¹ pomoc zespo³u specjalistów z zakresu opieki i medycyny
paliatywnej.

maj

kwiecień

 Katedra i Klinka Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej we wspó³pracy z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowicydoz¹ organizuje spotkania warsztatowe dla opiekunów chorych na mukowiscydozê z
regionu Wielkopolski.

 Na hospicyjnej aukcji pojawia siê unikatowa wielkanocna niespodzianka 
ogromny zaj¹c ze Starego Browaru, pomalowany przez Magdê Gessler, Monikê Mrozowsk¹ oraz grupê NIETAK na ¿ywo w Dzieñ Dobry TVN.
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 Pocz¹tek roku to równie¿ wspólne Medyczne kolêdowanie w Kociele
Przemienienia Pañskiego. Kolêdy Chóru Zamku Kórnickiego Castellum Cantans pod dyrekcj¹ prof. Marka Gandeckiego przeplatane poezj¹, recytowan¹ przez aktora Teatru Nowego, uwietni³y to wi¹teczne jeszcze spotkanie.

marzec

 W 2011 rok nasz Szpital wkracza bogatszy o dwa tomografy komputerowe. Wysokiej klasy urz¹dzenia diagnostyki obrazowej trafiaj¹ do nowego budynku Radiologii przy ul. Szamarzewskiego oraz do obiektu przy ul.
D³ugiej.

nowiny szpitalne

 W ramach obchodów wiêta Placu Bernardyñskiego po raz drugi podjêlimy siê organizacji Bia³ej Soboty  Szpital Miastu. Z bezp³atnych konsultacji lekarskich i badañ skorzysta³o ponad 200 osób. W akcjê zaanga¿owa³o
siê 70 naszych pracowników.

maj

obiektywie

2011 rok

 Nasz Szpital do³¹cza do programu Szpital Przyjazny Kombatantom,
propaguj¹cego respektowanie szczególnych uprawnieñ kombatantów i osób represjonowanych, których na terenie Wielkopolski jest ok. 16 tysiêcy.

czerwiec

 W maju nasi Kardiochirurdzy podjêli inicjatywê organizacji spotkañ edukacyjnych  Dni Transplantologii w Starym Browarze. W czasie 12 dni poprzez ró¿norodne formy przekazu przybli¿ali poznaniakom procedurê transplantacji serca.

 Mimo wakacji trwaj¹ prace nad jubileuszowym albumem 20-lecia Wydzia³u
Lekarskiego II, którego 6 klinik znajduje siê w strukturach naszego Szpitala. Na
oddzia³ach trwaj¹ poszukiwania archiwalnych zdjêæ oraz przygotowania do
wspólnych fotograficznych sesji. W albumie jest te¿ rozdzia³ o Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pañskiego.

 Konferencja Tomografia Komputerowa by³a symbolicznym podsumowaniem realizowanego projektu wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej. Projekt umo¿liwi³ rozwój zaplecza diagnostyki obrazowej w rozbudowanym obiekcie przy ul. Szamarzewskiego.

sierpień

lipiec

 Prof. Jacek £uczak w poznañskim Ratuszu odbiera nadany przez Radê Miasta
Poznania tytu³: Zas³u¿ony dla Miasta Poznania. Odznaczenie przyznano
w uznaniu dla dorobku naukowego Pana Profesora ze szczególnym uwzglêdnieniem dzia³alnoci na rzecz utworzenia i prowadzenia Hospicjum Palium.

 Wakacyjny szpitalny sezon ogórkowy, czyli dziura w asfalcie. Na zdjêciu Kierownik Dzia³u Technicznego Pani Irena Usowicz z pracownikami.
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wrzesień

październik
 Jestemy uczestnikami wielkiego wydarzenia  otwarcia nowego obiektu
onkologicznego wraz z zespo³em poradni specjalistycznych. Budowa szpitalnych
obiektów o ³¹cznej powierzchni 5,7 tys. m2 zajê³a kilka lat. Dziêki rozbudowie mo¿emy s³u¿yæ pacjentom w nowoczesnych wnêtrzach.

październik

 Otwarcie Bufetu Aga w obiekcie szpitalnym przy ul. D³ugiej. Gruntownie wyremontowane pomieszczenie zachwyca wystrojem. Niebawem
powstanie równie¿ bufet przy ul. Szamarzewskiego, z którego chêtnie skorzystaj¹ nasi pacjenci i pracownicy.

 W nowym budynku Zespo³u Poradni Specjalistycznych przy ul. Szamarzewskiego zaczyna funkcjonowaæ elektroniczny system przywo³ywania
pacjentów. To jednak nie jedyne nowoczesne rozwi¹zanie  w Rejestracji
kilka miesiêcy wczeniej zamontowano 2 systemy automatycznych rega³ów
do przechowywania poradnianych kartotek.

grudzień

 Zmiana warty na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyñ. Dyrekcja sk³ada szczere podziêkowania Profesorowi Wac³awowi Majewskiemu za wieloletni¹ pracê na stanowisku Ordynatora Oddzia³u. Stanowisko obejmuje prof.
Grzegorz Oszkinis.

 Jubileuszowe X Forum Szpitali Klinicznych gromadzi w padzierniku
wielu znamienitych goci. Podczas Wieczoru w. £ukasza, który poprzedza
ogólnopolskie wydarzenie moglimy pos³uchaæ o. dr Karola Meissnera,
Wojciecha Cejrowskiego oraz Kwartetu Rampa.

listopad

październik

 Wejcie g³ówne w obiekcie przy ul. D³ugiej zmienia siê nie do poznania. Generalny remont vestibulum pozwala podkreliæ charakterystyczne,
zabytkowe wnêtrze naszego Szpitala, który mo¿e poszczyciæ siê blisko 190letni¹ tradycj¹.

 Przeciêcie wstêgi, czyli otwarcie wyremontowanego Oddzia³u Anestezjologii i Intensywnej Terapii w obiekcie szpitalnym przy ul. D³ugiej.

 Jest kolejny powód do szczêcia  wolontariusze Hospicjum Palium otrzymuj¹ w kategorii zespo³owej tytu³ Poznañskiego Wolontariusza Roku 2011.
Taki dzieñ zdarza siê tylko raz w ¿yciu  podsumowuje uroczyst¹ galê
Barbara Grochal, koordynator wolontariuszy.

stowarzyszenie

Bono Serviamus w 2011 roku

Działalność

stowarzyszenia

W 2004 roku z inicjatywy osób, którym bliski jest Szpital Kliniczny Przemienienia
Pañskiego UM w Poznaniu powsta³o Stowarzyszenie Bono Serviamus. Rok 2011
by³ szczególny dla dzia³alnoci Stowarzyszenia, które aktywnie w³¹czy³o siê w ¿ycie
Szpitala, staj¹c siê nie tylko wspó³organizatorem wielu wydarzeñ, ale tak¿e wspieraj¹c rzeczowo jednostki szpitalne.

Stowarzyszenie powsta³o z inicjatywy
dr Szczepana Cofty i dyrektora Jana Talagi. Pocz¹tki nie by³y ³atwe. ¯mudna,
przeci¹gaj¹ca siê procedura rejestracyjna,
wieloæ formalnych kwestii rejestracyjnych nie napawa³a optymizmem. Oficjalna dzia³alnoæ rozpoczyna siê w dniu
20 wrzenia 2004 r. Wraz z nabywaniem
dowiadczenia rozwija siê zakres dzia³alnoci Stowarzyszenia, które rodki finansowe gromadzi ju¿ nie tylko od darczyñców, ale tak¿e w ramach prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej. Nieoceniona
jest pomoc pani Wandy Frankowskiej,
odpowiedzialnej za finanse i ksiêgowoæ.
Dzi Stowarzyszenie realizuje swoj¹ misjê
tak¿e w oparciu o przedsiêwziêcia o charakterze biznesowym, z których zysk
przeznaczany jest na cele statutowe,
wspieraj¹ce Szpital Kliniczny Przemienienia Pañskiego UM w Poznaniu.

Siła w szkoleniach
Szpital Kliniczny Przemienienia Pañskiego stan¹³ przed koniecznoci¹ przeszkolenia pracowników w zakresie obowi¹zkowych kursów ochrony radiologicznej pacjenta. Gdyby zdecydowano siê na
szkolenia zewnêtrzne, by³by to nie tylko
spory wydatek, ale tak¿e niewykorzystanie wyj¹tkowego potencja³u naukowego
Zak³adu Radiologii Szpitala Klinicznego
Przemienienia Pañskiego UM w Poznaniu.
Wspólnie z prof. Robertem Juszkatem
zarz¹d stowarzyszenia podejmuje decyzjê
o rozpoczêciu kluczowego dzi produktu Bono Serviamus  kursów ochrony
radiologicznej pacjenta. Od pocz¹tku za
organizacjê kursów odpowiedzialne s¹
panie Sylwia Sikorska-Maj i Patrycja Rakowska. Dziêki organizacji szkoleñ, które
od 2011 r. dostêpne s¹ w formie on-line,
mo¿liwe by³o nie tylko przeszkolenie
pracowników Szpitala. Zgromadzone
rodki umo¿liwi³y realizacjê wielu przedsiêwziêæ. Na tym jednak nie poprzestano.
Kolejne propozycje edukacyjne to szkolenia w zakresie opieki paliatywnej, które
rozpoczêlimy realizowaæ w 2011 r. oraz
planowane szkolenia w obszarze zaka¿eñ
szpitalnych. We wszystkich tych przed-

siêwziêciach pracownicy Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego mog¹ uczestniczyæ bez ponoszenia jakichkolwiek
kosztów.

Dobre wydarzenia
Ale dzia³alnoæ Stowarzyszenia to nie
tylko szkolenia. W ubieg³ych latach bylimy wspó³inicjatorem takich medycznych
wydarzeñ edukacyjnych, jak np.: Wielkopolskie Spotkania Endowaskularne.
W 2011 r., po raz kolejny wspó³organizowano jubileuszowe, X Forum Szpitali
Klinicznych. Tradycj¹ jest tak¿e zapewnienie rodków finansowych i podjêcie trudu
organizacji Wieczoru w. £ukasza, który
zgromadzi³ ostatnio blisko 700 osób.
Gwiazd¹ wieczoru by³ Wojciech Cejrowski i Kwartet Rampa. Stowarzyszenie
prowadzi tak¿e od pocz¹tku istnienia
dzia³alnoæ wydawnicz¹ w zakresie Nowin Szpitalnych oraz kalendarzy. W roku 2011 postanowilimy jednak wydaæ
kalendarz nieco skromniejszy, aczkolwiek
równie dobrze oddaj¹cy wyj¹tkowego
ducha Szpitala. Pocz¹tek roku 2011 to
nowy projekt  Medyczne kolêdowanie
 wspólne spotkanie rodowiska medycznego i pacjentów z kolêdami i pastora³kami w Kociele Przemienienia Pañskiego.

Szpitalne inwestycje
12 miesiêcy minê³o pod znakiem inwestycji wp³ywaj¹cych na wizerunek
przestrzeni szpitalnych. W obiekcie przy
ul. D³ugiej wspó³finansowano remont
zabytkowego holu oraz zakupiono lampy
do klatki schodowej, za w nowym obiekcie onkologicznym przy ul. Szamarzewskiego postawiono na stworzenie przyjaznych miejsc dla pacjentów, wyposa¿aj¹c
oddzia³y m.in. w sofy, obrazy oraz szafki
kuchenne dla pacjentów. Wspólnie z Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej
sfinansowano tak¿e zakup nowego gastroskopu. Rok 2011 obfitowa³ tak¿e w wydarzenia specjalne. Wyj¹tkow¹ uroczystoæ
otwarcia rozbudowanego Szpitala przy
ul. Szamarzewskiego wspó³organizowa³o
Stowarzyszenie Bono Serviamus. Tak¿e
bia³a sobota z okazji wiêta Placu Bernardyñskiego zatytu³owana Szpital Miastu
mo¿liwa by³a dziêki zaanga¿owaniu osób

Zdjêcia: Archiwum

Od początku

zwi¹zanych z Bono Serviamius. Rok 2011
przyniós³ wiele wydarzeñ i mimo sporych poniesionych nak³adów, zakoñczy³
siê dodatnim wynikiem finansowym.
Wierzymy, ¿e mo¿liwa bêdzie dalsza,
jeszcze bardziej owocna dzia³alnoæ Stowarzyszenia, do której serdecznie zachêcamy wszystkich przyjació³ Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego. Bono
Serviamus otwarte jest na wszelkie inicjatywy s³u¿¹ce wspólnemu dobru.
Dr Rafa³ Staszewski
Z-ca Dyrektora ds. Administracji

nowiny szpitalne
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Istota jakości

zespół jakości
naczyniowego z têtnicy promieniowej tak, aby stanowi³y one wiêkszoæ wród zabiegów Pracowni.
7. Dalsze rozwijanie dzia³alnoci
w dziedzinie zabiegów przezskórnej
implantacji zastawek serca.
8. Kontynuowanie i zwiêkszenie wykonania procedury w Pracowni Hemodynamiki  zamkniêcie uszka lewego
przedsionka u pacjentów ze zwiêkszonym ryzykiem udaru i wskazaniami
do leczenia przeciwkrzepliwego.
9. Stworzenie mo¿liwoci elektronicznego dokumentowania wyników
badañ w Pracowni Hemodynamiki
Serca w systemie Eskulap.
10. Pozyskanie rodków na dalsz¹ rozbudowê obiektu przy ul Szamarzewskiego w zakresie specjalistycznej diagnostyki i lecznictwa onkologicznego.
11. Pozyskanie rodków na rozwój infrastruktury informatycznej Szpitala
w zakresie systemu PACS i rozwoju
elektronicznej historii chorób.
12. Wdro¿enie systemu zapewniania jakoci w Banku Komórek Macierzystych i w³¹czenie do systemu Szpitala.

Każdy z nas tworzy określoną jakość poprzez swoje działa−
nia i postawę. Mówiąc o jakości w Szpitalu w pierwszej ko−
lejności musimy wyjść od celu i istoty naszych działań.

P

odmiotem naszej pracy jest cz³owiek i to z regu³y dotkniêty chorob¹
lub cierpieniem, a wiêc nasze dzia³ania
zawodowe winny skupiæ siê na aspekcie niesienia pomocy, leczenia, wsparcia
i dawania pacjentowi poczucia bezpieczeñstwa. Aby siê to wszytko mog³o
dziaæ, scalamy energiê naszych dzia³añ
cz¹stkowych, uznaj¹c istotnoæ ka¿dego
z personelu, który spotyka siê z naszym
pacjentem w tutejszej placówce. Jakoæ
nie jest umiejêtnoci¹ wyuczon¹, ale
ci¹g³ym samodoskonaleniem i choæ
brzmi patetycznie, w rzeczywistoci
odnosi siê do wiadomych ¿yczliwych
relacji personelu z pacjentem, nale¿ytej
starannoci w wykonywanych czynnociach i zapewnienia satysfakcji zarówno personelowi, jak i pacjentowi z uzyskiwanych rezultatów.
Cele jakociowe wyznaczone na
bie¿¹cy rok odzwierciedlaj¹ nasze starania w drodze do poprawy wiadczeñ
realizowanych w naszym Szpitalu. Dla

Violetta Matecka  absolwentka Akademii
Medycznej w Poznaniu Wydzia³u Pielêgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, po drodze
studia podyplomowe w Wy¿szej Szkole
Handlu i Us³ug, na Akademii Ekonomicznej oraz w Wy¿szej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Entuzjastka
inicjatyw spo³ecznych, autorka wielu projektów wspó³finansowanych z UE dot.
aktywnoci spo³ecznej i edukacyjnej. Pe³ni
rolê egzaminatora dla jednostek wspó³pracuj¹cych z pañstwowym systemem ratownictwa medycznego w Polsce.

Fot. Monika Dudziak

Fot. Natalia Marciniak

przypomnienia przytoczmy g³ówne
za³o¿enia jakociowe przyjête przez
Dyrekcjê, a mo¿liwe do realizowania,
tylko poprzez aktywny udzia³ i w³¹czenie siê w nie personelu  czyli nas.
Realizuj¹c politykê jakoci Szpitala, postawilimy sobie nastêpuj¹ce cele jakoci:
1. Dalsze rozwijanie dzia³alnoci
w dziedzinie transplantologii 
transplantacja serca i p³uc.
2. Zmniejszenie odsetka zaka¿eñ rany
operacyjnej u pacjentów po zabiegach.
3. Utrzymanie miertelnoci ogólnej na
dotychczasowym niskim poziomie.
4. Wyeliminowanie odle¿yn i poparzeñ
u pacjentów na Oddziale Kardiochirurgii.
5. Kontynuowanie zabiegów naczyniowych wykonywanych na têtnicach
odchodz¹cych od ³uku aorty (szyjnych, krêgowych i podobojczykowych) oraz na têtnicach nerkowych.
6. Dalsze zastosowania w zabiegach
angioplastyki wieñcowej dostêpu

Halina Bogusz  absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu Wydzia³u Lekarskiego,
od 10 lat pracuje w tutejszym Szpitalu
i wdro¿y³a system jakoci Szpitala. Zwi¹zana zawodowo tak¿e z Hospicjum Palium.
Ukoñczy³a studia podyplomowe w Wy¿szej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od 2 lat
pracuje w Katedrze i Zak³adzie Historii Nauk
Medycznych Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu. £¹czy w swej pracy obszary
przesz³oci i teraniejszoci w us³ugach
medycznych. Autorka wielu publikacji
z zakresu jakoci i historii medycyny.

Z dobrych wiadomoci to udaje siê
propagowaæ ideê zg³aszania zdarzeñ
niepo¿¹danych i zmieniaj¹ siê wobec
nich postawy personelu, rozumiej¹cego
istotê i mechanizm wynikaj¹cy z takich
zg³oszeñ. Naczeln¹ zasad¹ jest zadanie
dwóch pytañ: dlaczego tak siê sta³o,
jaka jest przyczyna? i co mo¿emy zrobiæ, aby w przysz³oci tego unikn¹æ?
Uda³o siê stworzyæ system zapewniania jakoci w Banku Komórek Macierzystych, który jest obecnie na etapie
wdra¿ania i mamy nadziejê, ¿e bêdzie
skutecznym gwarantem bezpieczeñstwa dla dzia³añ zwi¹zanych z przeszczepami szpiku, realizowanymi w
naszym Szpitalu. Realizowane s¹ bie¿¹ce audyty wewnêtrzne, które równie¿
bêd¹ podstaw¹ analizy dotycz¹cej doskonalenia w zakresie dokumentowania
procesu hospitalizacji, w tym ³¹czenia
obszarów dokumentacji medycznej
papierowej z dokumentacj¹ elektroniczn¹ systemu Eskulap.
Jedna z definicji jakoci us³ug medycznych mówi, ¿e to zaspokajanie lub
przekroczenie oczekiwañ pacjenta, spe³nienie standardów i ocena stopnia osi¹gania (realizacji) za³o¿onych celów. Oby
siê nam udawa³o w codziennej pracy
sprostaæ tej definicji, czego ¿yczy Zespó³ ds. Jakoci.
Mgr Violetta Matecka
Pe³nomocnik ds. Jakoci
nowiny szpitalne
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denerwacja

Metoda

z przyszłością

Nowa metoda denerwacji tętnic nerkowych to nie−
zwykła szansa dla grupy pacjentów cierpiących na
nadciśnienie tętnicze, oporne na farmakoterapię.
Denerwacja tętnic nerkowych
Zabieg denerwacji têtnic nerkowych polega na wprowadzeniu elektrody do têtnicy nerkowej i wykonaniu przestrzennej ablacji pr¹dem RF nerwów wspó³czulnych, zlokalizowanych w cianie aorty. Zasadnicz¹ ide¹ tego zabiegu jest zniszczenie unerwienia uk³adu sympatycznego i uwolnienie nerki
z procesu generowania nadcinienia.
Sam zabieg denerwacji nie jest skomplikowany dla kogo,
kto wykonuje na co dzieñ angiografie têtnic. Ka¿dy dowiadczony kardiolog i radiolog interwencyjny czy chirurg naczyniowy, który w swoim polu zainteresowañ ma têtnice móg³by

Nadciśnienie

siê go podj¹æ. Od wielu lat wykonujê w Szpitalu stentowanie
têtnic nerkowych, dlatego zwrócono siê do mnie z prob¹ o
wykonywanie zabiegów. Interesuje mnie ten problem, wiêc
chêtnie podj¹³em wyzwanie.
Podczas zabiegu nale¿y w 4-6 punktach przy³o¿yæ specjalnie skonstruowan¹ elektrodê do ciany aorty, pod kontrol¹
napiêcia i temperatury. Im wiêcej tych miejsc, tym wiêksza
gwarancja, ¿e zabieg wykonany bêdzie prawid³owo. Zabieg
jest ¿mudny i trwa ok. 45 minut, przy sta³ej kontroli procesu
krzepniêcia i opiece anestezjologa. Chory podczas zabiegu
niestety ma mocne bóle, dlatego wymaga równie¿ sta³ej kontroli podawania rodków przeciwbólowych.

Bezpieczeństwo
Powik³ania zabiegu denerwacji s¹ niewielkie. W efekcie
ablacji pr¹dem RF mog¹ powstawaæ dyskretne nisze w cianie

oporne

Z prof. dr hab. Andrzejem Tykarskim, Ordynatorem Oddziału Hipertensjologii i Angiologii o metodzie
denerwacji tętnic nerkowych rozmawia Monika Dudziak.

Czym jest nowatorska metoda denerwacji têtnic nerkowych
i u jakich pacjentów mo¿na j¹ zastosowaæ?

wy¿szenie cinienia. Podczas zabiegu denerwacji to sprzê¿enie zwrotne zostaje przerwane na poziomie têtnicy nerkowej.

Denerwacja têtnic nerkowych to nowa metoda leczenia
inwazyjnego opornego nadcinienia têtniczego. Na ogó³ nadcinienie têtnicze leczy siê za pomoc¹ leków hipotensyjnych
i jest to leczenie przewlek³e, na ca³e ¿ycie. Niestety u pewnego
odsetka chorych leki nie pozwalaj¹ obni¿yæ cinienia do wartoci prawid³owych, czyli poni¿ej 140/90 mmHg. Je¿eli na
trzech lekach w pewnych dawkach nie osi¹gamy kontroli cinienia to tak¹ postaæ nadcinienia nazywamy nadcinieniem
têtniczym opornym.
To w³anie w tych przypadkach wykorzystujemy now¹
metodê leczenia inwazyjnego, która obecnie jest jeszcze na
etapie eksperymentu klinicznego.

Czy mo¿na ju¿ mówiæ o skutecznoci denerwacji têtnic nerkowych w leczeniu opornego nadcinienia têtniczego?

Na czym ona polega i w jaki sposób nerki wp³ywaj¹ na poziom
cinienia têtniczego?
Metoda polega na wejciu odpowiednim cewnikiem pod³¹czonym do generatora energii do têtnicy nerkowej i przypaleniu czyli ablacji przebiegaj¹cych wzd³u¿ tej têtnicy w³ókien wspó³czulnych.
Nerka jest kluczowym narz¹dem w regulacji cinienia
krwi. Jednym z mechanizmów jest sprzê¿enie pomiêdzy nerk¹
a mózgiem. Sygna³y z nerkowych w³ókien wspó³czulnych
zwiêkszaj¹ aktywnoæ obszarów mózgu odpowiedzialnych za
regulacjê cinienia, a stymulacja przez mózg tych w³ókien
biegn¹cych do nerki powoduje skurcz têtnic nerkowych i pod-
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Dotychczasowe badania, przede wszystkim amerykañskie,
pokaza³y ¿e denerwacja têtnic nerkowych u mniej wiêcej po³owy pacjentów, cierpi¹cych na oporne nadcinienie têtnicze
znacznie obni¿y³a cinienie têtnicze. Wydaje siê, ¿e nie jest to
metoda, która pozwoli na ca³kowite wyleczenie nadcinienia,
a wiêc odstawienie leków hipotensyjnych. Natomiast istotne
jest, ¿e znacznie zwiêkszamy szansê na to, ¿e pacjent bêdzie
bra³ mniejsz¹ iloæ leków, bêd¹ one skuteczne i nadcinienie
nie bêdzie oporne.
Ile takich zabiegów wykonano ju¿ w Polsce?
W naszym orodku 5, natomiast na terenie kraju kilkanacie. Te liczby bardzo dynamicznie siê zwiêkszaj¹. Po raz
pierwszy w Polsce zebra³o siê konsorcjum kilku orodków,
które prowadz¹ wspólny rejestr denerwacji.
W Poznaniu do wykonywania zabiegów zosta³a wybrana
I Klinika Kardiologii, natomiast w celu kwalifikacji do zabiegu
i dalszej opieki na chorymi Klinika Hipertensjologii i
Angiologii. W ka¿dym z miast funkcjonuje takie po³¹czenie
pracy kardiologów i hipertensjologów. Staramy siê rejestrowaæ czy badanie jest bezpieczne, a wiêc jak czêsto dochodzi
do jakichkolwiek powik³añ oraz sprawdziæ czy efektywnoæ

tętnic nerkowych
naczyniowej, tzw. zbliznowacenia ródb³onka, które po 2-3
miesi¹cach siê wygajaj¹. Nie generuje to tak¿e procesu
mia¿d¿ycowego. Jedynym opisywanym powik³aniem, które
grozi 1% pacjentów poddawanych zabiegowi denerwacji jest
pêkniêcie têtnicy podczas manipulowania elektrod¹ albo przy
zbyt d³ugim jej dzia³aniu miejscowym. Mo¿emy jednak przyj¹æ, ¿e nowa metoda leczenia opornego nadcinienia têtniczego jest bezpieczna.
Jak po ka¿dym zabiegu pacjent po denerwacji têtnic nerkowych jest obola³y i apatyczny z powodu zastosowanych leków znieczulaj¹cych. Pacjenci jednak s¹ zadowoleni  jedynym ich powodem do zmartwieñ po zabiegu jest brak diametralnego obni¿enia nadcinienia têtniczego. U po³owy pacjentów cinienie znacznie siê obni¿a ju¿ 2-3 dni po zabiegu; inni
musz¹ czekaæ kilka tygodni na widoczny efekt. Denerwacja
têtnic nerkowych to dla pacjentów z opornym nadcinieniem
têtniczym olbrzymia szansa.
Prof. dr hab. Stefan Grajek
Ordynator Oddzia³u Kardiologii

denerwacji têtnic nerkowych bêdzie w pewnym sensie bilansowa³a koszty.
Czy metoda denerwacji têtnic nerkowych ma szansê byæ procedur¹ powszechn¹?
Mamy tak¹ nadziejê. Je¿eli wyniki badañ wiatowych i równie¿ naszego rejestru poka¿¹, ¿e metoda jest bezpieczna, u istotnego odsetka pacjentów obni¿a cinienie têtnicze i sprawia, ¿e nadcinienie przestaje byæ oporne, to istnieje du¿a szansa, ¿e wejdzie
ona do powszechnego u¿ycia i bêdzie refundowana przez NFZ.
Czy to jedyna mo¿liwoæ walki z opornym nadcinieniem?
Istnieje jeszcze druga, rozwa¿ana przez hipertensjologów, nowoczesna metoda leczenia skrajnych przypadków

Fot. Miros³aw Baryga

Efekty

Od lewej: prof. Andrzej Tykarski i prof. Stefan Grajek

nadcinienia têtniczego, która polega na wszczepieniu
systemu stymuluj¹cego baroreceptory w têtnicach szyjnych.
Jest to jednak metoda bardziej inwazyjna i na razie wydaje siê,
¿e denerwacja ma wiêksz¹ przysz³oæ.
Kto w naszym Szpitalu odpowiedzialny jest za pacjentów, u których wykonuje siê zabieg denerwacji?
Osob¹ wykonuj¹c¹ zabiegi w naszym Szpitalu jest
prof. dr hab. Stefan Grajek, rekrutacj¹ pacjentów zajmuje
siê dr med. Pawe³ £opatka, kieruj¹cy Poradni¹ Nadcinienia Têtniczego, a na oddziale tymi chorymi zajmuje siê
i prowadzi rejestr denerwacji dr med. Katarzyna Kostka-Jeziorny.

■
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Leczenie krwią
Koncentrat krwinek czerwonych
Podstawow¹ funkcj¹ krwinek
czerwonych jest transport tlenu (O2)
z p³uc do wszystkich komórek organizmu. Dostarczanie tlenu musi byæ
ci¹g³e, poniewa¿ komórki nie maj¹
systemu gromadzenia tlenu na zapas.
Brak tlenu prowadzi do mierci komórek. P³uca umo¿liwiaj¹ przechodzenie tlenu wdychanego z powietrzem z pêcherzyków do naczyñ w³osowatych oplataj¹cych pêcherzyki
p³ucne. Tlen z p³uc przenoszony jest
z krwi¹ do serca g³ównie poprzez
hemoglobinê zawart¹ w erytrocytach.
Krew z serca rozprowadzana jest
têtnicami do tkanek ca³ego organizmu; w tkankach hemoglobina poprzez p³yn ródmi¹¿szowy przechodzi do komórek. W mitochondriach
komórkowych z hemoglobiny uwalniany jest tlen oraz tlenek azotu
(NO). Uwolniony tlenek azotu rozszerza miejscowo naczynia krwionone, zwiêkszaj¹c przep³yw krwi.
W warunkach normy w tkankach
pozostaje ok. 25 % transportowanego
w ten sposób tlenu. Tlen niepobrany
przez tkanki wraca z krwi¹ ¿yln¹ do
p³uc. W przypadku, gdy zu¿ycie tlenu w tkankach wzrasta do 60-70 %,
taki transport nie jest wystarczaj¹cy
i pojawia siê niedotlenienie tkanek.
Uruchamiaj¹c mechanizmy kompensacyjne, organizm przeciwdzia³a hipoksji.
Kompensacja
Przy nag³ej utracie krwi dochodzi
do centralizacji kr¹¿enia, procesu,
który zabezpiecza utlenowanie wa¿nych dla ¿ycia narz¹dów. Szpik kostny przyspiesza wytwarzanie krwinek
czerwonych. W¹troba zwiêksza produkcjê bia³ek odpowiedzialnych za
utrzymanie cinienia koloidoosmotycznego w ³o¿ysku naczyniowym.
Przesuniêcie wody i bia³ek z p³ynu
ródkomórkowego do ³o¿yska naczyniowego powiêksza objêtoæ krwi
kr¹¿¹cej. Serce przyspiesza swoj¹
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czynnoæ, zwiêkszaj¹c tzw. rzut serca (w warunkach prawid³owych
serce pompuje ok. 6 litrów krwi
w ci¹gu minuty). Wzrasta zu¿ycie
tlenu w tkankach. Kompensacja obni¿onej objêtoci krwi jest mo¿liwa,
gdy stê¿enie hemoglobiny wynosi
przynajmniej 6 g/dl (za 100% normy
przyjmowane jest 16 g/dl). Hematokryt powinien przekraczaæ 20%
(objêtoæ erytrocytów w warunkach
normy mo¿e wynosiæ po³owê ca³kowitej objêtoci krwi kr¹¿¹cej). Przy
stê¿eniu hemoglobiny poni¿ej 3g/dl
i hematokrycie poni¿ej 10% wystêpuj¹ nieodwracalne zmiany w tkankach
i zatrzymanie czynnoci serca.
Utrata krwi
Leczenie nag³ej utraty krwi wymaga równie nag³ego dzia³ania. Postêpowanie pocz¹tkowe polega na
wype³nianiu ³o¿yska naczyniowego
p³ynami (krystaloidy, koloidy). Nastêpnie przetacza siê koncentrat
krwinek czerwonych (KKCz), wie¿o
mro¿one osocze (FFP- fresh frozen
plazma) oraz koncentrat krwinek
p³ytkowych (KPP) w odpowiednich
proporcjach. Praktycznie nie stosuje
siê krwi pe³nej.
Do planowanych operacji chirurgicznych rutynowo wczeniej przygotowuje siê (dobiera w próbie zgodnoci) koncentrat krwinek czerwonych. Pomimo trudnoci w dok³adnej
ocenie utraty krwi w trakcie operacji,
chirurdzy szacunkowo okrelaj¹ liczbê jednostek KKCz potrzebnych do
danego zabiegu. Pilne zabiegi na du¿ych naczyniach s¹ jednak pod tym
wzglêdem nieprzewidywalne i czêsto
wymagaj¹ wielkiego zaanga¿owania
osób zarówno na sali operacyjnej, jak
i s³u¿by krwi.
Niedokrwistość
Typowe objawy przewlek³ej niedokrwistoci to ³atwa mêczliwoæ,
dusznoæ wysi³kowa, tachykardia,
sennoæ. Prawid³owa rednia wartoæ
hemoglobiny dla kobiet to 8,6 mmol/l,

dla mê¿czyzn 9,6 mmol/l, odpowiednio 13,8 g/dl i 15,5 g/dl. Umowny
próg do rozwa¿enia przetoczenia
KKCz stanowi stê¿enie hemoglobiny
poni¿ej 5,0 mmol/l lub 8 g/dl. Czêsto przy d³ugotrwa³ym, powolnym
spadku stê¿enia hemoglobiny, jej
znacznie ni¿sze wartoci s¹ tolerowane zaskakuj¹co dobrze. Nale¿y rzetelnie oceniæ stan kliniczny chorego
przed podjêciem decyzji o przetoczeniu KKCz (nie leczymy wyników,
lecz pacjenta).
Najczêstsz¹ przyczyn¹ niedokrwistoci jest niedobór ¿elaza, manifestuj¹cy siê w morfologii zmniejszeniem
redniej objêtoci krwinki czerwonej
(MCV-mean corpuscular volume).
Jeli obni¿enie stê¿enia ¿elaza wywo³ane jest przewlek³ym krwawieniem,

krwią

Fot. Archiwum

to usuniêcie przyczyny krwawienia
i uzupe³nienie niedoboru tego pierwiastka prowadzi najczêciej do
wzrostu stê¿enia hemoglobiny i nie
wymaga przetoczenia KKCz. Natomiast w przebiegu przewlek³ych stanów zapalnych lub chorób nowotworowych substytucja ¿elaza nie jest
wskazana i czasem trzeba podnieæ
stê¿enie hemoglobiny poprzez przetoczenie 1-2 jednostek KKCz.
U osób starszych dojæ mo¿e do
g³êbokiej niedokrwistoci z niedoboru kwasu foliowego i/lub witaminy
B12, manifestuj¹cych siê w morfologii zwiêkszeniem MCV. Przyczyny s¹
ró¿norodne  niew³aciwe od¿ywianie, alkoholizm, zaburzenia wch³aniania witamin w jelitach, leki. Ustalenie przyczyny niedokrwistoci,

substytucja brakuj¹cej witaminy wraz
z odpowiednim leczeniem daje bardzo dobre efekty, najczêciej bez koniecznoci podawania KKCz.
Wskazaniem do leczenia krwi¹
u osób starszych jest niedokrwistoæ
w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych (MDS-myelodysplastic
syndrome). Przyczyny MDS zwi¹zane s¹ z uszkodzeniem komórki macierzystej szpiku kostnego. Bywa, ¿e
konieczne jest przetaczanie 2 jednostek KKCz co dwa tygodnie.
Niedokrwistoci aplastyczne wywo³ane s¹ uszkodzeniem szpiku
kostnego. Choroby te charakteryzuj¹
siê bardzo ma³¹ iloci¹ komórek
krwiotwórczych w szpiku oraz
znacznym niedoborem krwinek czerwonych, krwinek bia³ych i p³ytek we

krwi obwodowej. Przyczyny uszkodzenia szpiku kostnego s¹ czasem
nieznane, jednak czêsto s¹ efektem
stosowanych leków oraz promieni
jonizuj¹cych. Zazwyczaj konieczne
jest toczenie KKCz.
Wyj¹tkowo trudne jest leczenie
niedokrwistoci autoimmunohemolitycznych. Prawid³owo krwinka czerwona, po przejciu ze szpiku kostnego do krwi obwodowej, ¿yje oko³o
120 dni. Jeli dochodzi do jej przyspieszonego rozpadu, z przyczyn
wrodzonych lub nabytych, to we
krwi ujawnia siê niedokrwistoæ;
zwiêksza siê te¿ liczba niedojrza³ych
erytrocytów  retikulocytów. Jedn¹
z przyczyn hemolizy jest op³aszczenie erytrocytów przeciwcia³ami skierowanymi do antygenów obecnych
na b³onie komórkowej krwinek czerwonych. Zale¿nie od typu przeciwcia³, do zniszczenia krwinki dochodzi
albo bezporednio w ³o¿ysku naczyniowym, albo w ledzionie i w¹trobie. Czêsto nie udaje siê okreliæ swoistoci przeciwcia³; najczêciej przeciwcia³a skierowane przeciwko w³asnym erytrocytom reaguj¹ z krwinkami dawców badanych w próbie
zgodnoci. Chorzy zazwyczaj dobrze
reaguj¹ na kortykosteroidy i inne leki
t³umi¹ce produkcjê przeciwcia³.
W razie bezwzglêdnej koniecznoci
przetacza siê krwinki czerwone dodatkowo dobierane fenotypowo w
uk³adzie Rh i Kell. Czas prze¿ycia
przetoczonych krwinek czerwonych
jest skrócony.
Przetaczanie
Stosowanie krwi i jej sk³adników
wymaga zawsze namys³u i rozwagi.
Decyduj¹c siê na przetaczanie choremu koncentratu krwinek czerwonych
mamy obowi¹zek przedstawiæ mu
wszystkie za i przeciw takiego postêpowania. Krew to lek szczególny, biologiczny, mog¹cy wywo³aæ niekorzystn¹ reakcjê immunologiczn¹ u biorcy
i zwi¹zane z tym powik³ania. Za jej
porednictwem mo¿e dojæ do przeniesienia do kr¹¿enia biorcy paso¿ytów, bakterii, wirusów, prionów.
W dokumentacji pacjenta powinna znajdowaæ siê pisemna zgoda na
leczenie krwi¹.
Dr Jolanta Nagadowska
Transfuzjonista Szpitala
nowiny szpitalne
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komórki macierzyste

Szansa
dla pacjentów
Fot. Monika Dudziak

Rosnąca liczba chorych z niewydol−
nością serca, w tym z jej najcięższą
postacią, wymusza poszukiwanie
nowych metod leczenia i sposobów
regeneracji mięśnia sercowego.
Jednak po ponad dziesięciu latach
badań medycyna regeneracyjna nie
spełniła całkowicie pokładanych
w niej nadziei, płynących chociażby
z badań prowadzonych na zwierzę−
tach. Niemniej zdobyte doświadcze−
nia i wiedza spowodowały zmianę
dotychczasowego spojrzenia na
mięsień sercowy.

stych. Jedne z pierwszych prób ocenia³y
terapiê szpikowymi komórkami macierzystymi u chorych z zawa³em serca;
wówczas podawano je bezporednio do
têtnicy wieñcowej zaopatruj¹cej strefê
zawa³u (równie¿ w I Klinice Kardiologii
naszego Szpitala). Jednak¿e po wstêpnym sukcesie badañ na modelach zwierzêcych, podanie dowieñcowe przynios³o rozczarowanie. Obserwowano tylko
nieznaczny wp³yw takiej terapii na poprawê unaczynienia i czynnoci miênia sercowego. Nieco lepsze wyniki
przynios³o wstrzykniêcie szpikowych
komórek macierzystych bezporednio
w miêsieñ serca.

Mioblasty
Komórki macierzyste
Uprzednio uwa¿ano, ¿e serce ludzkie jest narz¹dem, w którym sta³a liczba
komórek ulega stopniowemu obumieraniu wraz z wiekiem i nie regeneruje
siê. Obecnie pogl¹dy te ewoluowa³y:
serce jest samoodnawiaj¹cym siê narz¹dem, w którym zachodzi powolny proces wymiany miocytów pochodz¹cych
z puli sercowych komórek macierzystych. Prowadzone w przesz³oci badania kliniczne skupia³y siê na terapii
z zastosowaniem komórek macierzy-
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Obecnie w badaniach klinicznych
prowadzonych na ca³ym wiecie testowanych jest wiele rodzajów komórek
macierzystych (komórki szpikowe, mezenchymalne, pêpowinowe, mioblasty,
itd.) oraz metod ich podawania. W naszym Szpitalu w marcu br. dokonano
po raz pierwszy dosercowego wstrzykniêcia mioblastów do serca. Badanie
prowadzone jest przez I Klinikê Kardiologii we wspó³pracy z Zak³adem Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych
Instytutu Genetyki Cz³owieka Polskiej

Akademii Nauk w Poznaniu. Projekt
badawczy zak³ada udzia³ pacjentów
z ciê¿k¹ niewydolnoci¹ serca, dla
których wyczerpano dostêpne obecnie
opcje leczenia i/lub zakwalifikowanych
do przeszczepu serca. Zespó³ naukowców pod kierunkiem prof. Macieja
Kurpisza z PAN przygotowa³ komórki
pobrane wczeniej z uda pacjenta.
Komórki poddano specjalnej modyfikacji genetycznej, maj¹cej na celu zmniejszenie ryzyka pozabiegowych zaburzeñ
rytmu serca i utrzymanie komórek
w miejscu ich wstrzykniêcia. Mioblasty
zosta³y nastêpnie wszczepione do
uszkodzonego zawa³em serca pacjenta
przez dr Adriana Gwizda³ê z Pracowni
Elektrofizjologii Serca I Kliniki Kardiologii. Podczas procedury wykorzystano
system NOGA, który s³u¿y do przestrzennej wizualizacji jam serca, umo¿liwia identyfikacjê uszkodzonych obszarów i nastêpnie celowane wstrzykniêcie komórek macierzystych w starannie wybrane miejsca. W kwietniu pobrano materia³ komórkowy od kolejnych pacjentów.
Dr med. Adrian Gwizda³a
Pracownia Elektrofizjologii Serca

Fot. Witold Breliñski

spotkania

Repetytorium

Pulmonologiczne

W dniach 9 i 10 marca 2012 r. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM zgromadzi³o ponad 250 lekarzy na Ogólnopolskim Repetytorium Pulmonologicznym.
Sympozjum naukowe objête honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu
Medycznego  prof. dr hab. med. Jacka Wysockiego  zosta³o ju¿ po raz dziewi¹ty zorganizowane przez Katedrê i Klinikê Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej oraz Stowarzyszenie Wspierania Pulmonologii Poznañskiej. Opiekunem medialnym by³o wydawnictwo medyczne Termedia.

P

rof. dr hab. med. Halina BaturaGabryel i prof. dr hab. med. Witold
M³ynarczyk  kierownicy naukowi
sympozjum  spotkali siê ze swoimi
goæmi na 11 sesjach naukowych, podczas których wys³uchali wyk³adów
dotycz¹cych schorzeñ uk³adu oddechowego, ich diagnostyki i leczenia.

Tym razem tematem g³ównym konferencji by³y zaka¿enia oddechowe.
Uczestnicy Repetytorium dyskutowali
m.in. o problemach diagnostycznych i
infekcjach w zaburzeniach odpornoci;
przygl¹dali siê ciekawym obrazom klinicznym, grulicy p³uc oraz nowoczesnym metodom leczniczym w pulmono-

logii. Podczas omawiania wspó³czesnej
diagnostyki wspomniano m.in. o oscylometrii w badaniu czynnociowym p³uc,
implantacji zastawek oskrzelowych i
próbach prowokacyjnych w astmie.
Kolejne sobotnie sesje dotyczy³y
sierocych chorób p³uc, chorób op³ucnej, a tak¿e terapii astmy. Mówiono
o zmianach w leczeniu POChP  najnowszej diagnostyce, wynikach ostatnich badañ klinicznych oraz opcjach
terapeutycznych zwi¹zanych z tym
schorzeniem.
Podjêto równie¿ temat wspó³czesnego
leczenia raka p³uca i obturacyjnego bezdechu ródsennego. Uczestnicy wyk³adów
mieli tak¿e szansê zapoznaæ siê z programem przeszczepów p³uc w Zabrzu.
Oprócz sesji naukowych organizatorzy zaproponowali gociom czêæ artystyczn¹. W pi¹tkowy wieczór prelegenci oraz uczestnicy sympozjum zostali
zaproszeni na koncert zespo³u jazzowego, którego wystêp przyjêto z prawdziwym entuzjazmem. 9 Repetytorium
Pulmonologiczne zakoñczy³o siê pónym popo³udniem w sobotê.
Ju¿ za rok kolejna edycja konferencji, na któr¹ organizatorzy serdecznie
zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych problematyk¹ pulmonologiczn¹.
Mgr Agnieszka Jeleñ
Oddzia³ Pulmonologii, Alergologii
i Onkologii Pulmonologicznej

Misja medyczna – Projekt Trzecie Oko
Poznańska inicjatywa Projekt Trzecie Oko (laureata nagrody
Traveler 2010 w kategorii Społeczna Inicjatywa Roku 2010,
przyznanej przez National Geographic Polska) to odpo−
wiedź na wysokie zapotrzebowanie na opiekę okulistyczną
w krajach rozwijających się. Dociera do odległych terenów
świata, oferując pomoc w postaci eye camp, gdzie okuliści
przywracają wzrok pacjentom dotkniętym zaćmą – główną
przyczyną utraty wzroku.
czestnikami multinarodowej misji medycznej byli m.in.
dr Rafa³ Nowak i dr Piotr Kleina-Schmidt. Zespó³
w dniach 24.11.2011-7.12.2011 za³o¿y³ w Azji Eye Camp Bakulia (Indie) & Eye Camp Trishuli (Nepal). Udzielono pomocy
medycznej pacjentom z chorobami oczu oraz dolegliwociami
natury ogólnej w liczbie ok. 1700. Patronat nad wypraw¹
sprawowa³ National Geographic Polska i Wielkopolska Izba
Lekarska. Koszty podró¿y i pobytu na miejscu lekarze pokrywali sami. Ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie sprzêtu,
materia³y reklamowe i inne drobne wydatki sfinansowano
dziêki pomocy sponsorów (Lions Club Poznañ Rotunda, firma Drukmedia) oraz pieniêdzy przekazanych z 1% podatku

Fot. Archiwum

U

(nr KRS organizacji po¿ytku publicznego dla Lions Clubu Poznañ Rotunda: 0000315673 prosimy o naznaczenie, ¿e darowizna jest dla Projektu Trzecie Oko).
Opracowali:
dr Piotr Kleina-Schmidt, mgr Natalia Marciniak
Wiêcej informacji o projekcie na stronie: www.sight4all.org
nowiny szpitalne
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diagnostyka

Konferencja naukowo-szkoleniowa zgromadzi³a wielu s³uchaczy

Wyk³ad dr Marii Zozuliñskiej podczas konferencji naukowo-szkoleniowej

Społeczna

Pani Agnieszka Ró¿añska, aktorka Teatru
Nowego podczas wystêpu

Otwarcie uroczystej gali przez Prezes El¿bietê Puacz

Konferencja z galą

U

roczyste obchody otworzy³a zorganizowana 20 kwietnia
br. przez Zarz¹d Oddzia³u PTDL w Poznaniu konferencja naukowo-szkoleniowa Trendy laboratoryjno-kliniczne
w zaburzeniach uk³adu hemostazy.
Wieczorem w Wadze Miejskiej w Poznaniu rozpoczê³a siê
Gala, na której Prezes KRDL El¿bieta Puacz przedstawi³a
historiê powstania samorz¹du zawodowego, podkrelaj¹c
znacz¹cy udzia³ rodowiska wielkopolskiego w tworzeniu
struktur samorz¹dowych. Nastêpnie wrêczy³a diagnostom
laboratoryjnym z województw: wielkopolskiego, lubuskiego
i zachodniopomorskiego nagrody.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wyst¹pienie prof. Grzegorza Oszkinisa  Prorektora ds. Klinicznych i Szkolenia
Podyplomowego UM w Poznaniu, który zwróci³ uwagê na
potrzebê wspó³pracy pomiêdzy zespo³ami lekarzy i diagnostów laboratoryjnych. Natomiast Teresa Kuczkowska  Przewodnicz¹ca Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Poznaniu podkreli³a koniecznoæ zwiêkszenia wspó³pracy
medycznych samorz¹dów zawodowych. Uroczystoæ
uwietnili aktorzy z Teatru Nowego w Poznaniu: Agnieszka
Ró¿añska i Andrzej Lajborek.
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Zdjêcia: Jolanta Dró¿d¿

Uczestnicy gali w Wadze Miejskiej

świadomość
X−lecie Samorządu Zawodowego
Diagnostów Laboratoryjnych
i I Ogólnopolski Dzień Diagnosty
Laboratoryjnego w Poznaniu
20−21 kwietnia 2012 r.

laboratoryjna

Happening w centrum handlowym M1

Wystawa dotycz¹ca X-lecia Samorz¹du Zawodowego Diagnostów
Laboratoryjnych

Dr Jolanta Nagadowska podczas udzielania porad w k¹ciku diagnostycznym

Happening

K

olejnego dnia w Galerii Handlowej M1 odby³ siê happening
dla mieszkañców miasta, po³¹czony z wystaw¹ przygotowan¹ przez Krajow¹ Izbê Diagnostów Laboratoryjnych. Poznaniacy
mogli siê dowiedzieæ wiêcej o zawodzie diagnosty laboratoryjnego oraz znaczeniu diagnostyki. Przez ca³y czas trwania happeningu i wystawy czynne by³y punkty konsultacyjne, przy których
dy¿urowali specjalici ró¿nych dziedzin. Dla mieszkañców Poznania przygotowano talony na bezp³atne badania laboratoryjne.
Ich realizacja bêdzie mo¿liwa przez najbli¿szy miesi¹c tak¿e w laboratoriach Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Nie by³oby mo¿liwe wykonanie
bezp³atnych badañ laboratoryjnych dla mieszkañców regionu bez
zaanga¿owania firm diagnostycznych. W obchodach poznañskich
sprzêt i odczynniki na ten cel zaoferowa³y nastêpuj¹ce firmy:
Ortho Clinical Diagnostics, Sarstedt, Roche i Sysmex.
Podobne akcje maj¹ s³u¿yæ budowaniu szerokiej spo³ecznej
wiadomoci o znaczeniu zawodu diagnosty laboratoryjnego
Patronat honorowy nad uroczystociami w Poznaniu objêli:
 Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski
 J.M. prof. dr hab. Jacek Wysocki, Rektor Uniwersytetu
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 Marek Woniak, Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego
 Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania

Studenci medycyny laboratoryjnej podczas happeningu

K¹cik genetyczny przyci¹ga³ wielu zainteresowanych

Dr Bogus³aw Grabowski
Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
Rewident Zak³adowy
nowiny szpitalne
Prezes KRDL wród mieszkañców naszego miasta
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wywiad

Wiele zadań

Fot. Jolanta Dró¿d¿

przed nami

Prezes El¿bieta Puacz z Wiceprezesem Bogus³awem Grabowskim

Z Elżbietą Puacz, Prezes Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych, o diagnostyce laboratoryjnej
rozmawia Monika Dudziak.

Za nami obchody 10-lecia Samorz¹du Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych  co przez ten czas uda³o siê osi¹gn¹æ?
Analityk, laborant, inny pracownik medyczny  tak
by³o jeszcze przed 1989 rokiem. Oficjalnego zapisu o zawodzie diagnosty laboratoryjnego na pró¿no by³o szukaæ. Nie
by³a to korzystna sytuacja dla rodowiska diagnostów. Wykonuj¹cy zawód medyczny to nie tylko lekarz, farmaceuta
czy pielêgniarka, ale te¿ osoba, która pozostaje w relacji
z pacjentem. To kto, kto wykonuje czynnoci, które s³u¿¹
zbadaniu i podtrzymaniu zdrowia oraz które s¹ niezbêdne
do dobrego funkcjonowania procesu profilaktyki, diagnostyki i terapii.
Sytuacja uleg³a zmianie na fali przemian demokratycznych w Polsce. To w tym czasie zrodzi³a siê potrzeba utworzenia w³asnej izby samorz¹dowej. Na mocy nowej ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 roku powsta³ zapis o zawodzie diagnosty laboratoryjnego. Dziêki
temu pojawi³a siê mo¿liwoæ ukazania roli, jak¹ powinna
pe³niæ szeroko pojêta diagnostyka laboratoryjna w ówczesnym i obecnym systemie ochrony zdrowia.
Najwa¿niejsze z odniesionych sukcesów...
Uda³o siê stworzyæ przede wszystkim zasady i warunki:
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, wykonywania czynnoci diagnostyki laboratoryjnej w medycznym
laboratorium diagnostycznym oraz dzia³ania samorz¹du
diagnostów laboratoryjnych, dzia³u ewidencji diagnostów
laboratoryjnych, medycznych laboratoriów diagnostycz-
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nych, zespo³u Wizytatorów, zespo³u Rzecznika Dyscyplinarnego i S¹dów Dyscyplinarnych.
Istnieje rejestr diagnostów laboratoryjnych, których
w Polsce jest ok. 14 tys., Wzór Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego oraz ewidencja medycznych
laboratoriów diagnostycznych, wykonuj¹cych wiadczenia
w 13 dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej. Posiadamy
w Warszawie siedzibê biura KIDL, która jest równie¿ miejscem szkoleñ; wydajemy co kwarta³ gazetê Diagnosta Laboratoryjny, która kolportowana jest do wszystkich
diagnostów oraz bibliotek Uniwersytetu Medycznego
w Polsce.
Mamy siê czym pochwaliæ, ale wiele zadañ jeszcze
przed nami.
Jak z perspektywy pierwszego roku pracy obecnej kadencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych ocenia Pani jej dzia³ania?
III kadencja KRDL rozpoczê³a dzia³ania konieczne dla
wzmocnienia statusu zawodu diagnosty laboratoryjnego
oraz polepszenia pozycji diagnostyki laboratoryjnej w organizacji ochrony zdrowia. Jednym z nich jest w³¹czenie opisu
zawodu diagnosty laboratoryjnego do Dyrektywy Unijnej
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
07.09.2005 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych. Drugim
z zainicjowanych dzia³añ jest nowelizacja rozporz¹dzenia
w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytu³u specjalisty
przez diagnostów laboratoryjnych. Proces nowelizacji naszego rozporz¹dzenia wprowadzi zmiany w sposobie zdawania egzaminu specjalizacyjnego z trzystopniowego na
dwustopniowy, czyli skrócenie egzaminu do dwóch czêci:
teoretycznej (przeprowadzanej w formie testu lub egzaminu ustnego) oraz praktycznej. Pozwoli to na zmniejszenie
wysokoci op³aty egzaminacyjnej, przy zachowaniu dotychczasowego poziomu weryfikacji wiedzy zdaj¹cych. Inn¹
wa¿n¹ zmian¹ jest zniesienie limitu 36 miesiêcy przeznaczonych na z³o¿enie egzaminu po ukoñczeniu programu
specjalizacji, wzrasta tak¿e rola i uprawnienia kierownika
specjalizacji. Rozporz¹dzenie przesz³o ca³y tryb legislacyjny
i czeka na podpis Pana Ministra.
Przedmiotem naszych dzia³añ sta³a siê te¿ ocena jakoci
badañ wykonywanych z zakresu genetyki medycznej. Wielkim zmartwieniem onkologów, patomorfologów, genetyków, a tak¿e producentów leków onkologicznych jest s³aba
jakoæ wiadczonych us³ug diagnostycznych w wielu laboratoriach wykonuj¹cych czynnoci diagnostyki molekularnej i genetycznej. Skutkuje to wieloma bardzo gronymi
konsekwencjami dla pacjenta. Aby zapobiegaæ takim zjawiskom, za aprobat¹ Ministra Zdrowia powsta³a Grupa Robocza ds. powo³ania Centralnego Orodka ds. Jakoci
w Medycznej Diagnostyce Genetycznej. Ministerstwo

prezes
Zdrowia zadeklarowa³o powo³anie do ¿ycia na mocy rozporz¹dzenia wy¿ej wymieniony orodek. Uzyskanie przez
laboratorium certyfikatu jakoci wiadczonych us³ug diagnostycznych z zakresu diagnostyki genetycznej wydanego
przez ten orodek umo¿liwi wykonywanie badañ genetycznych. Kolejnym problemem dla diagnostów by³o, nierozró¿nianie przez NFZ badañ molekularnych wykonywanych
przy: diagnostyce chorób nowotworowych, badañ genetycznych cz³owieka i diagnostyki chorób infekcyjnych. Odpowiedzi¹ na ten problem bêdzie nowelizacja rozporz¹dzenia o wiadczeniach gwarantowanych, w których pracach
wemie udzia³ KIDL. Na sercu le¿¹ nam te¿ dzia³ania zwi¹zane z promocj¹ zawodu diagnosty laboratoryjnego.
W ostatnim roku uda³o siê
zorganizowaæ wiele niebagatelnych wydarzeñ promocyjnych.

Podczas obchodów dnia diagnosty w ka¿dym miecie
bêdzie prezentowana wystawa ukazuj¹ca informacje o zawodzie diagnosty laboratoryjnego oraz znaczeniu diagnostyki laboratoryjnej w diagnozie i terapii wybranych chorób. Podczas Dnia Diagnosty Laboratoryjnego mieszkañcy
miast bêd¹ mieli mo¿liwoæ otrzymania zaproszeñ na bezp³atne badania laboratoryjne.
Jakie zadania stoj¹ przed Krajow¹ Rad¹ Diagnostów Laboratoryjnych? Perspektywy na przysz³oæ.
W chwili obecnej podejmowane s¹ dzia³ania legislacyjne, do których nale¿¹: udzia³ KIDL w pracach nad ustaw¹
o zdrowiu publicznym,
udzia³ KIDL w realizacji
Narodowego Programu
Zdrowia Publicznego, prace nad wejciem w ¿ycie
rozporz¹dzenia, które
wprowadza przy rejestracji
MLD koniecznoæ pozytywnej opinii KIDL i Wojewódzkiego Konsultanta,
dzia³ania koñcz¹ce prace
nad rozporz¹dzeniem w
sprawie technologicznego
opisu medycznych procedur diagnostycznych, rozmowy w sprawie poprawienia zdawalnoci egzaminów specjalizacyjnych
w dziedzinach diagnostyki
laboratoryjnej, pilotowanie
utworzenia w Komisji Europejskiej platformy kwalifikacji zawodu diagnosty
laboratoryjnego we
wszystkich pañstwach
cz³onkowskich Unii Europejskiej, a tak¿e prace nad
ocen¹ i unormowaniem
obci¹¿enia prac¹ diagnosty
laboratoryjnego.
Fot. Archiwum

Kapitu³a Nagrody Zaufania przyzna³a KIDL statuetkê Z³oty OTIS za akcjê
Uwaga nerki!, w której 
na probê samorz¹du diagnostów wziê³y medyczne
laboratoria, wykonuj¹c
badania eGFR. Wielka gala
wrêczenia statuetek zgromadzi³a wiele mediów
ogólnopolskich. Podczas
gali wrêczania statuetki
Z³oty OTIS promowana
by³a nasza nowa ogólnopolska akcja spo³eczna
Nie mam HCV!. W 35
laboratoriach ró¿nych
miast Polski diagnoci
laboratoryjni przez ca³y
tydzieñ od 9 do 13 maja
2011 r. spo³ecznie wykonali
blisko 4000 badañ w kierunku zaka¿enia HCV. Wyniki z tej akcji pokaza³y, jak
wa¿ne w diagnostyce zaka¿eñ s¹ badania laboratoryjWizja Prezesa dotycz¹ca
ne i ¿e konieczne s¹ badafunkcjonowania i kszta³tu
nia potwierdzaj¹ce.
Krajowej Rady Diagnostów
El¿bieta Paucz, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
Mi³ym akcentem naszej
Laboratoryjnych.
akcji by³o znacz¹ce zainteBrakuje nam r¹k do pracy, której jest coraz wiêcej. Mam
resowanie mediów. Cieszy tak¿e postawa Polaków, którzy
jednak wspania³ych cz³onków Prezydium oraz aktywnych
t³umnie przybyli do przedstawionych na licie laboratodiagnostów, którym le¿y na sercu dobro diagnostyki laborariów. W 90 procentach laboratoriów ofiarowane odczynniki
toryjnej. W tym miejscu muszê wspomnieæ o wiceprezesach
na akcjê Nie mam HCV! wyczerpa³y siê ju¿ pierwszego
dr Bogus³awie Grabowskim i dr Rolandzie Ró³kowskim,
dnia akcji. Nasz¹ akcjê rozpowszechnia³y media ogólnopolktórzy s¹ dla mnie wielkim wsparciem i bardzo aktywnie
skie i lokalne.
pracuj¹ ca³kowicie spo³ecznie we wszystkich pracach samoW celu promocji naszego zawodu w tym roku inaugururz¹du.
jemy coroczne obchody Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty
Pod koniec kwietnia w Pañstwa miecie obchodzilimy
Laboratoryjnego. W dniu 27 maja 1961 roku o 3:00 nad raPierwszy Ogólnopolski Dzieñ Diagnosty Laboratoryjnego
nem Heinrich J. Matthaei i Marshall Warren Nirenberg odpo³¹czony wraz z 10-leciem Krajowej Izby Diagnostów Labokryli tajemnicê kodu genetycznego, a tym samym tajemnicê
ratoryjnych. Ten czas by³ okazj¹ do bli¿szego poznania fascy¿ycia na Ziemi. Odkrycie ich da³o podwaliny pod wszelkie
nuj¹cego wiata diagnostyki laboratoryjnej, a tak¿e wykonapóniejsze dokonania z dziedziny genetyki i biotechnologii.
nia bezp³atnie podstawowych badañ laboratoryjnych.
St¹d dzieñ 27 maja zosta³ obrany okresem corocznych ob■
chodów Dnia Diagnosty Laboratoryjnego.
nowiny szpitalne
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diagnosta

Zawodowo
Zawód diagnosty laboratoryjnego jest jednym z medycznych zawodów
zaufania publicznego, obok lekarza, farmaceuty i pielęgniarki, czynnie
uczestniczącym w procesie diagnostyczno−leczniczym. Ten stosunkowo
“młody” zawód pojawił się we wszystkich krajach UE w odpowiedzi na
postęp metod analityczno−pomiarowych, a wywodzi się z dziedziny
lekarskiej, jaką jest diagnostyka/medycyna laboratoryjna.

W

Polsce zawód diagnosty labora-toryjnego wykonuje ok.
14 tys. osób bêd¹cych specjalistami

w trzynastu dziedzinach medycznej
diagnostyki laboratoryjnej. Aktualnie
istnieje ok. 2700 medycznych labora-

Mgr Anna Mól i dr hab. Maria Koz³owska-Skrzypczak wród odznaczonych
Zas³u¿ony Diagnosta Laboratoryjny

Medyczne

laboratorium diagnostyczne
ramach Miêdzynarodowego
Salonu Medycznego Salmed,
w dniach 14-15 marca 2012 r. odby³a
siê Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
SALMED  LABORATORIUM 2012.
Wiod¹cym tematem konferencji by³o
Medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie opieki zdrowotnej
 stan aktualny i perspektywy rozwoju. Patronat honorowy nad konferencj¹ obj¹³ JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
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Prezes KRDL El¿bieta Puacz wrêcza odznaczenie dr Marii Zozuliñskiej

Konferencja Naukowo−Szkoleniowa

W

toriów diagnostycznych o ró¿nych
profilach. Medyczna diagnostyka
laboratoryjna to jedno z najwa¿niejszych i najbardziej obiektywnych róde³, opisuj¹cych stan zdrowia pacjenta. Wyniki badañ diagnostycznych
dostarczaj¹ a¿ 70-90% informacji o
stanie zdrowia pacjenta. Ten wa¿ny
obszar us³ug medycznych czêsto ukazuje pierwsze dowody istnienia choroby lub powik³añ leczenia. Ponadto
jest niezbêdny do postawienia trafnej
diagnozy, wyboru w³aciwej terapii
i oceny efektów leczenia, a tak¿e jest
jednym z podstawowych narzêdzi
profilaktyki zdrowotnej.

w Poznaniu prof. dr hab. med. Jacek
Wysocki.
Organizatorzy
Ju¿ po raz szósty konferencja zosta³a zorganizowana dla diagnostów laboratoryjnych przez Katedrê i Zak³ad
Diagnostyki Laboratoryjnej przy
wspó³udziale Zarz¹du Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Poznaniu, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce oraz

Zdjêcia: Jolanta Dró¿d¿

Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Gospodarzem Konferencji i jednoczenie Przewodnicz¹cym Komitetu
Naukowego i Organizacyjnego by³
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyñski.
Inauguracja
W pierwszym dniu konferencji
podczas sesji Zarz¹dzanie medycznym laboratorium diagnostycznym
wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³
prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa,
przedstawiaj¹c aktualne zagadnienia
dotycz¹ce obecnego stanu i perspektyw rozwoju medycznych laboratoriów
diagnostycznych w Polsce. Ciekaw¹
prezentacjê przygotowa³ tak¿e dr n.
farm. Jerzy Hennig, który omówi³ zasady akredytacji laboratoriów w wietle ustawy o akredytacji w ochronie
zdrowia. Du¿e zainteresowanie wzbu-

bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo
W ostatnim czasie Dział Administracji przeprowadził
weryfikację zabezpieczenia obiektów Szpitala.
naliza zosta³a przeprowadzona
w zwi¹zku z incydentem przedostania siê na teren Szpitala osoby
nieupowa¿nionej. W konsekwencji
wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia  m. in. wzmo¿ono kontrolê
poprzez zamkniêcie wejæ na teren
szpitalnych budynków.
Portierzy w obiekcie przy ul. D³ugiej w celu prawid³owego zabezpieczenia Szpitala przed wejciem osób
nieuprawnionych zobowi¹zani s¹ do
zamykania wszystkich wejæ o godz.
21:50. Natomiast przy ul. Szamarzewskiego dwa wejcia boczne zamykane
s¹ o godz. 16:00, kolejne dwa o godzinie 18:00; wejcie g³ówne do budynku
Szpitala zamykane jest o godzinie
22:00. Na os. Rusa w Hospicjum Palium wejcia dodatkowe s¹ zabezpieczane o godz. 17:00, a wejcie g³ówne
o godz. 22:00.
Jednoczenie dla przypomnienia
informujemy, i¿ osoby odwiedzaj¹ce
pacjentów maj¹ mo¿liwoæ wejcia do

Szpitala w godzinach 11:00-19:00. Po
godzinach odwiedzin portier zobowi¹zany jest skontaktowaæ siê z pielêgniark¹ lub lekarzem na danym oddziale w celu uzyskania zgody na
wejcie.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w wyznaczonych godzinach odwiedzin oraz
w godzinach pracy Poradni Specjalistycznych, naj³atwiej jest przedostaæ
siê na teren Szpitala osobom nieupowa¿nionym. Dlatego nale¿y
w tym czasie zwróciæ szczególn¹
uwagê i wykazaæ dba³oæ o w³aciwe
zabezpieczanie i ograniczenia
dostêpu do pomieszczeñ w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, podleg³ych Kierownikom, Ordynatorom i Pielêgniarkom Oddzia³owym.

dzi³ wyk³ad prof. dr hab. n. med. Zygmunta Kopczyñskiego, który zapozna³
uczestników konferencji z za³o¿eniami
Programu oceny wdro¿enia obligatoryjnych standardów jakoci w medycznych laboratoriach diagnostycznych w
Wielkopolsce.

polskiej oraz g³ówne czynniki ryzyka
rozwoju tej choroby. Sesjê w drugim dniu
konferencji zakoñczy³ znakomitym wyk³adem prof. dr hab. n. med. Marek Jemielity, który podkreli³ wartoæ wspó³pracy oddzia³u kardiochirurgicznego z
medycznym laboratorium diagnostycznym dla prawid³owego przeprowadzenia
zabiegu transplantacji serca.

Rola laboratorium
W drugim dniu konferencji podczas
sesji powiêconej roli medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece
kardiologicznej nad pacjentem dr hab.
n. med. Tomasz Zdrojewski omówi³
przydatnoæ badañ laboratoryjnych w
ocenie czynników ryzyka powstawania
chorób sercowo-naczyniowych. Interesuj¹ce by³o te¿ wyst¹pienie dr hab. n.
med. Wies³awa Bryla, który przedstawi³ uczestnikom konferencji aktualne
dane dotycz¹ce czêstoci wystêpowania nadcinienia têtniczego w populacji

Sejf
P

echowy dzieñ  27 czerwca
1996 roku  apteka rozpoczyna
dzieñ, jak co dzieñ. Leki odurzaj¹ce
zamkniête w s³u¿¹cym od 1939
roku, prawdopodobnie sprowadzonym jeszcze przez Zgromadzenie
Sióstr Mi³osierdzia w. Wincentego
aPaulo, sejfie s¹ potrzebne chorym, ale jedyny klucz niespodziewanie zagin¹³. Kierownik Apteki
dr n. farm. Hanna JankowiakGracz, po wykonaniu kilkunastu
telefonów kontaktuje siê z Bankiem
PKO. Pracownicy banku kieruj¹
Pani¹ Doktor do fachowca zajmuj¹cego siê sejfami.

Arkadiusz Stasiak
Beata Sypniewska
Dzia³ Administracji

Zgodnie z tradycją
Konferencjê zakoñczy³a dyskusja,
w której mo¿na by³o dostrzec troskê
o dalszy rozwój diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Diagnoci laboratoryjni
wyrazili nadziejê, ¿e zgodnie z tradycj¹,
za dwa lata znowu bêd¹ mieli mo¿liwoæ
spotkania siê na kolejnej ju¿ VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej SALMEDLABORATORIUM.
Anna Thielemann
Dzia³ Diagnostyki Laboratoryjnej

Fot. Natalia Marciniak

A

Z kroniki Apteki Szpitalnej

Kasiarz  barczysty, rubaszny
Pan po herbatce z pr¹dem  rozumiej¹c powagê sytuacji podczas
wizyty w aptece w jeden dzieñ nie
tylko wypru³ zamek, ale tak¿e zabezpieczy³ sejf. Za³o¿y³ nowy zamek, przekaza³ do niego pêk kluczy i od tego dnia co rok dzwoni
do Pani Doktor Hanny JankowiakGracz z propozycj¹ konserwacji
zamka.
To nie jedyny sejf w naszym
Szpitalu, ale to ju¿ inna historia...
Opracowa³a:
Mgr Natalia Marciniak
nowiny szpitalne
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Laureaci

N

Dr hab. Maria Koz³owska-Skrzypczak

agrody, dyplomy i odznaczenia przyznane przez Komisjê Nagród i Odznaczeñ
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
zosta³y wrêczone przez Prezes Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych El¿bietê Puacz
podczas uroczystej Gali w Wadze Miejskiej
w Poznaniu.
Odznaczenie Zas³u¿ony Diagnosta Laboratoryjny otrzyma³y:
 Dr hab. Maria Koz³owska-Skrzypczak
 Dr Maria Zozuliñska
 Mgr Anna Mól

Dr Maria Zozuliñska

Nagrodê  dyplomWyró¿niaj¹ce siê medyczne laboratorium diagnostyczne przyznano:
 Laboratorium Mikrobiologii
Dyplom za wzorow¹ pracê otrzyma³:
 Mgr Andrzej liwowski

Mgr Anna Mól z zespo³em

Pani Prezes przyzna³a równie¿ Dyplom za
dotychczasow¹ pracê na rzecz podnoszenia presti¿u i znaczenia zawodu diagnosty laboratoryjnego
prof. dr hab. Zygmuntowi Kopczyñskiemu.
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