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aktualności
 Zebranie zgonowe oraz spotkanie
Zespo³u ds. badañ klinicznych mia³y
miejsce 21 czerwca.
 22 czerwca mia³o miejsce spotkanie
Komitetu Terapeutycznego.
 Spotkanie dotycz¹ce opieki ambulatoryjnej odby³o siê 27 czerwca.
 29 czerwca odby³ siê audyt Dzia³u
Radiologii przy ul. Szamarzewskiego.

Szpitalne
kalendarium

 Dnia 2 czerwca br. roku odby³o siê
spotkanie dotycz¹ce ustawy o badaniach klinicznych.
 Odbiór budynku poradni przy ul.
Szamarzewskiego 82/84 odby³ siê dnia
3 czerwca w obecnoci Inspektora
Nadzoru Budowlanego, Dyrekcji oraz
Pracowników Dzia³u Technicznego.
 Wyprawa profesora £uczaka na
Ural. Celem czerwcowej podró¿y by³o
nawi¹zanie kontaktów w zakresie
opieki hospicyjnej.
 Dnia 10 czerwca odby³y siê spotkania dotycz¹ce prowadzenia list oczekuj¹cych oraz dokumentacji medycznej w
naszym Szpitalu.
 Kolejne zebrania Rady Medycznej
mia³y miejsce 13 czerwca oraz 25 lipca.
G³ównymi tematami spotkañ by³y farmacja apteczna i dzia³alnoæ okulistyczna.
 15 czerwca po raz kolejny zebra³a
siê Rada Spo³eczna naszego Szpitala.
Przedstawiono informacjê o bie¿¹cej
dzia³alnoci Szpitala, sytuacji ekonomicznej oraz plan finansowo-inwestycyjny za rok 2010.
 20 czerwca odby³o siê spotkanie
dot. hematologii oraz chemioterapii
niestandardowej. Organizatorem by³
pan Profesor Mieczys³aw Komarnicki
oraz Naczelny Lekarz Szpitala Szczepan Cofta.
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 25 lipca odby³a siê ostatnia, przed
okresem urlopowym Rada Medyczna.
Zaprezentowano na niej dzia³alnoæ
okulistyczn¹ w naszym Szpitalu. Ponadto Dyrektor Jan Talaga podkreli³,
¿e tzw. nadwykonania s¹ niezwykle
ryzykowne, szczególnie w kontekcie
braku funduszy z NFZ oraz zagro¿eñ
przekszta³cenia Szpitali (w tym szpitali
klinicznych) w spó³ki prawa handlowego.
 26 lipca odby³o siê spotkanie
dotycz¹ce list oczekuj¹cych, natomiast
27 lipca oraz 16 sierpnia zebra³ siê Zespó³ ds. chemioterapii niestandardowej.
 18 sierpnia w Urzêdzie Wojewódzkim mia³o miejsce spotkanie z dyrektorami szpitali. Tematem spotkania by³y
sta¿e kierunkowe.
 25 sierpnia w budynku przy ul.
Szamarzewskiego zosta³ zainstalowany mammograf.
 W budynku przy ul. Szamarzewskiego w dniu 26 sierpnia odby³o siê
spotkanie Komisji ds. opracowania
kryteriów przydzielania miejsc parkingowych przy tym obiekcie szpitalnym.
 12 wrzenia odby³a siê, pierwsza
po przerwie urlopowej, Rada Medyczna. Tematem przewodnim by³a dzia³alnoæ kardiochirurgiczna w naszym
Szpitalu.
 Podczas spotkania Zespo³u ds. chemioterapii niestandardowej, które mia³o miejsce 13 wrzenia, omówiono kolejne wnioski pacjentów.
 19 wrzenia w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym odby³ siê
warsztat, którego celem by³o poznanie
opinii pracowników i studentów
naszej Uczelni, na temat jej mocnych
i s³abych stron oraz pojawiaj¹cych siê
szans i zagro¿eñ. Przeprowadzona
w trakcie tego spotkania analiza
SWOT pos³u¿y do opracowania misji,

Nagrodzona
publikacja
W dniu 6 padziernika 2011 r.
we Wroc³awiu podczas uroczystego otwarcia XV Miêdzynarodowego Kongresu PTK zosta³a przyznana Nagroda za Publikacjê Naukow¹ w roku 2010 zespo³owi autorów: prof. Stefanowi Grajkowi,
dr Ma³gorzacie Popiel, dr Lidii Gil,
dr Piotrowi Brêborowiczowi, doc.
Maciejowi Lesiakowi, dr Rafa³owi
Czepczyñskiemu, dr Krzysztofowi
Sawiñskiemu, doc. Ewie Straburzyñskiej-Migaj, dr Aleksandrowi
Araszkiewiczowi, dr Annie Czy¿,
doc. Marii Koz³owskiej- Skrzypczak, prof. Mieczys³awowi Komarnickiemu.
Publikacja: Influence of bone
marrow stem cells on left ventricle
perfusion and ejection fraction in
patients with acute myocardial infarction of anterior wall: randomized
clinical trial nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
zosta³a opublikowana w European Heart Journal.
Serdecznie gratulujemy!
Redakcja

wizji i celów strategicznych Uniwersytetu. Warsztat prowadzony by³ przez
prof. dr. hab. Henryka Mruka wraz z
Zespo³em Wspó³pracowników. Szpital
Kliniczny Przemienienia Pañskiego ze
strony Dyrekcji reprezentowa³ Dyrektor Piotr Bogacz.
 Pod koniec wrzenia mia³y miejsce
dwa spotkania, dotycz¹ce organizacji
wiadczeñ medycznych w kontekcie
otwarcia oddzia³ów onkologicznych
przy ul. Szamarzewskiego 82/84.
21 wrzenia swoje sugestie, obawy
oraz w¹tpliwoci przedstawi³ Dyrekcji
zespó³ z ul. £¹kowej, natomiast
22 wrzenia zosta³o zorganizowanie
spotkanie dla pracowników z ul. Szamarzewskiego.
Numer zamkniêto: 30 wrzenia 2011 r.
Opracowanie: Natalia Marciniak
Ok³adka: Fot. Monika Dudziak
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OKIEM DYREKTORA NACZELNEGO SZPITALA

“Ab ovo...”
O

twarcie nowego szpitala to niecodzienne wydarzenie i jednoczenie ogromne przedsiêwziêcie
logistyczne. Zamawianie sprzêtu,
mebli, drobnego wyposa¿enia i usuwanie niewielkich niedoróbek powoduje
podniecenie i nerwowoæ pracowników.

Jednak¿e dominuje uczucie radoci
zasiedlania nowego. Mamy nadziejê,
¿e pachn¹ce jeszcze wie¿¹ farb¹ mury
bêd¹ szczêliwe i przyjazne dla
pacjentów i dla personelu, a nowy
Szpital wpisze siê znakomicie w krajobraz miasta i stanie siê godnym reprezentantem Uniwersytetu Medycznego,
na którego terenie zosta³ wybudowany.
Ceremonia otwarcia Szpitala i przychodni przyszpitalnych daje nam mo¿liwoæ przyjrzenia siê funkcjonowaniu
Szpitala w infrastrukturze nie tylko

miasta, ale i ca³ego kraju. Zaprosilimy wielu goci oraz media, które
uwietni³y tê rzadk¹ uroczystoæ. Z tej
okazji ¿yczymy wszystkim pracownikom samych dobrych chwil spêdzonych w pracy, a przysz³ym pacjentom
szybkich powrotów do zdrowia.
Jan Talaga
Dyrektor Naczelny Szpitala
Fotoreporta¿ z otwarcia nowego obiektu szpitalnego i poradni na stronie 4.

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA

Szukając tego,

co dobre

Sądzę, że każdy z nas – powracając w swoim życiu do refleksji i swego rodzaju
“samo − kwestionowania” – stara się podpatrywać innych, od których przejęcie
dobrych cech i wartości, pomaga lepiej przeżywać tych kilkadziesiąt ofiarowanych
nam lat. Potrzeba podobnego przypatrywania się także dla doskonalenia organizmu
szpitalnego życia. Takie “podglądanie” dobra u innych może stać się istotnym
elementem naszej nauki.

J

eli analizujê swój rozwój lekarski, to
odkrywam, ¿e by³ on znaczony postaciami wielu osób, których postawa
ukazywa³a mi pewne wartoci, pomaga³a dorastaæ i mobilizowa³a. Spotka³em, jak zapewne wielu, wzorce lekarzy i innych powiêcaj¹cych swój trud
pacjentom, od których próba przejêcia
choæby czêci wzorców mog³a stawaæ
siê ubogacaj¹ca. Poszukiwanie dobrych przyk³adów i szukanie dobra
jest na pewno wa¿nym elementem
¿ycia.
Szpitalne “samo – kwestionowanie”
Podobnie dobrze by³oby, gdybymy tak¿e w kontekcie funkcjonowania naszego Szpitala powracali w swej

refleksji do samo  kwestionowania
naszych rutynowych zachowañ, przyzwyczajeñ i poszukiwania tego, co
najlepsze. Mo¿emy przypatrywaæ siê
temu, co wród nas. Jeli mia³bym
wymieniæ szczególnie wartociowe
elementy naszej dzia³alnoci, to lista
zapewne by³aby trudna do zamkniêcia.
Na przyk³ad ujmowaæ mo¿e merytoryczna kompetencja osób prowadz¹cych w naszym Szpitalu pacjentów
przed przeszczepami (jakimikolwiek
sporód u nas wykonywanych), w ich
trakcie czy po nich. Przekonuje manualna sprawnoæ radiologów zabiegowych. Dobrze wiadczy ³atwoæ kontaktu i wspó³praca w kontekcie
naszych problemów mikrobiologicz-

no-epidemiologicznych. Warto braæ
wzór z odpowiedzialnoci Dzia³u
Organizacji o troskê organizacyjn¹
i ekonomiczn¹ czy ¿yczliwoci dla
pracowników szefowej Dzia³u Kadr.
Dobrego zorganizowania obiegu
pacjentów na przyk³ad na oddziale F,
sprawnoci oddzia³owej na pulmonologii czy sekretarki na ginekologii
onkologicznej. Próby uwiadamiania
koniecznoci opieki holistycznej przez
wyzwanie, jakim jest dla nas dzia³alnoæ hospicyjna. Nie bêdê d³u¿ej
wymienia³, lecz zakoñczê ju¿ na
samym pocz¹tku listy, któr¹ mo¿na by
ci¹gn¹æ bardzo d³ugo. Proszê wybaczyæ, ¿e tak ma³o wymieni³em, ale jest
(dokoñczenie na str. 5)
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Nowy
obiekt onkologiczny

już
otwarty
S³owo Dyrektora

Wyrazy wdziêcznoci dla starañ prof. Janiny Markowskiej. W tle prof. Sylwia Grodecka-Gazdecka

Esencja W³adzy

S³owo Rektora

Marsza³ek Sejmu i Rektor naszego Uniwersytetu
Medycznego

S³owo Marsza³ka Grzegorza Schetyny

D

nia 5 padziernika 2011 r.
o godzinie 9.00 nast¹pi³o
uroczyste otwarcie nowego
obiektu onkologicznego wraz z
zespo³em poradni specjalistycznych w Szpitalu Klinicznym
Przemienienia Pañskiego. Nowy,
czterokondygnacyjny budynek
z nowoczesnym sprzêtem mieci
Oddzia³y: Chemioterapii, Ginekologii Onkologicznej, Chirurgii
Onkologicznej oraz Blok Operacyjny z profesjonalnie wyposa¿onymi salami. Pacjenci naszego
Szpitala bêd¹ mogli korzystaæ z
przestronnych dwuosobowych i
trzyosobowych sal z ³azienkami.
Ju¿ nied³ugo w nowej lokalizacji
funkcjonowaæ bêdzie tak¿e Oddzia³ Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Budowa obiektu szpitalnego
i poradni o ³¹cznej powierzchni
5,7 tys. m2 zajê³a kilka lat.
W otwarciu uczestniczyli m.in.:
JM Rektor oraz przedstawiciele
Uniwersytetu Medycznego, Dyrekcja oraz pracownicy naszego
Szpitala, a tak¿e Marsza³ek Sejmu Grzegorz Schetyna, Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek Woniak,
Wicemarsza³kowie Wojciech
Jankowiak i Leszek Wojtasiak,
Wojewoda Wielkopolski Piotr
Florek, Wicewojewoda Przemys³aw Pacia oraz Ekscelencja Biskup Grzegorz Balcerek.
Monika Pietrek

Zdjęcia: Witold Breliński

Ostatnie takie wejcie na salê operacyjn¹
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W

Piękno

nowym budynku szpitalnym przy
ul. Szamarzewskiego znajdziemy
miejsce doskonale przygotowane do
lecznictwa, jak równie¿ przyjazne ku temu
otoczenie. Na korytarzach, w salach
chorych oraz k¹cikach dla pacjentów
ciany zdobi¹ zdjêcia wykonane przez
pana Kazimierza Frysia, fotografa oraz
dr Macieja Frankiewicza z Dzia³u
Radiologii Klinicznej. Tematem zbiorów
jest natura we wszystkich wystêpuj¹cych
formach, kolorach i rozmiarach  ujêcia
stworzone ku chwili zadumy nad piêknem.
Dziêkujemy autorom zdjêæ za udostêpnienie swoich nietuzinkowych prac.
Redakcja

Fot. Monika Dudziak

Zasłużony

dla Poznania

W

uznaniu dla dorobku naukowego ze szczególnym
uwzglêdnieniem dzia³alnoci na
rzecz utworzenia i prowadzenia
Hospicjum Palium, Rada Miasta
Poznania na sesji w dniu 17 maja
2011 nada³a Profesorowi Jackowi
£uczakowi tytu³: ZAS£U¯ONY
DLA MIASTA POZNANIA.
Ceremonia wrêczenia odby³a siê
w dniu w. Piotra i Paw³a 29
czerwca br. w Ratuszu Poznañskim.
Marta Osiñska

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA
(dokoñczenie ze str. 3)

to uwarunkowane tylko i wy³¹cznie
szczup³oci¹ felietonowego miejsca.
Jeliby aplikowaæ ka¿d¹ z cnót, dostrzeganych w ró¿nych wymiarach
w ró¿nych Jednostkach, to powstawa³by organizm szpitalny nie do przecigniêcia.
Jelibymy kwestionowali nasze
utarte cie¿ki i przyzwyczajenia,

podgl¹daj¹c dobre strony najlepszych
przyk³adów, których tak du¿o, to
uczynimy dla Szpitala bardzo wiele.
Podróże kształcą
Czas jesienny jest tak¿e dla wielu z
nas okazj¹ do podró¿y na sympozja
czy sta¿e do innych orodków. Warto
przywoziæ i ubogacaæ tak¿e nasz Szpital w dobre dowiadczenia i przyk³ady

innych  medyczne i organizacyjne 
które (przy zharmonizowaniu z ca³ym
Szpitalem  mo¿na by zaaplikowaæ u
nas. Podró¿e na pewno kszta³c¹ (niektórzy dodaj¹ jeszcze: zale¿y, kogo siê
pole)  warto wyniesione z nich dowiadczania szerokim gestem wykorzystywaæ.
Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala
nowiny szpitalne
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Poszerzenie
naszych możliwości
Klinika Onkologii została utworzona decyzją władz Akademii Medycznej
w Poznaniu w 1976 roku w budynku przy ul. Łąkowej 1/2, który jest włas−
nością Sióstr Elżbietanek. Pierwszym kierownikiem Kliniki został prof. dr
hab. Szczęsny Simm, następnie funkcję tę pełnił prof. dr hab. Cezary
Ramlau, prof. dr hab. Mieczysław Komarnicki i prof. dr hab. Janina Mar−
kowska, która stanowisko to piastuje do dnia dzisiejszego.
Nowa lokalizacja
Przez ca³y 35-letni okres dzia³alnoci Kliniki Onkologii przy ul. £¹kowej przepracowali w niej: prof. dr hab. Janina Markowska, dr Halina
Dziêgielewska i dr med. Grzegorz Many. Dr Halina Dziêgielewska przeprowadzi³a znieczulenie do pierwszego zabiegu operacyjnego w 1976
roku i bêdzie mia³a okazjê wykonaæ znieczulenie do ostatniego zabiegu,
jaki zostanie przeprowadzony w Klinice Onkologii przy ul. £¹kowej.
Okres dzier¿awy budynku przy ul. £¹kowej koñczy siê w niedalekiej
przysz³oci, dlatego podjêto starania o stworzenie nowej lokalizacji dla
Kliniki przy udziale prof. dr hab. Janiny Markowskiej (lobbowanie w
Ministerstwie Zdrowia o finansowanie). Zamierzenia te przy udziale
W³adz Uniwersytetu Medycznego i Dyrekcji Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego zosta³y zrealizowane z sukcesem.

Nowoczesny budynek
Przenosimy siê do nowego i nowoczenie urz¹dzonego budynku przy
ul. Szamarzewskiego. Przede wszystkim radykalnie poprawi¹ siê warunki hospitalizacji chorych (ma³e sale, ka¿da z wêz³em sanitarnym). Du¿¹
nadziejê wi¹¿¹ Oddzia³y Operacyjne z przestronnym, nowoczesnym Blokiem Operacyjnym oraz planowanym otwarciem w 2012 roku Oddzia³em
Intensywnej Opieki Medycznej. Stworzy to warunki do zwiêkszenia iloci zabiegów operacyjnych, dostêpnoci sal operacyjnych oraz operowania chorych, wymagaj¹cych intensywnej opieki pooperacyjnej.

Owocna współpraca
Klinika Onkologii bêdzie ulokowana w bezporednim s¹siedztwie
innych Klinik Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego przy ul. Szamarzewskiego. W zwi¹zku z tym wi¹¿emy du¿e nadzieje na owocn¹
wspó³pracê z tymi Jednostkami oraz poszerzenie naszych mo¿liwoci
leczniczych i diagnostycznych  pe³ni pozytywnych nadziei na t¹ zmianê
w naszej pracy zawodowej.
Dr med. Grzegorz Many
Oddzia³ Ginekologii Onkologicznej

Zdjêcia: Monika Dudziak
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Historyczne

wydarzenie
Przenosiny Oddziału Chemioterapii wraz z całą Kliniką do nowego
budynku przy ulicy Szamarzewskiego to wydarzenie, które można
wręcz nazwać historycznym, następuje bowiem po 35 latach działal−
ności Kliniki przy ulicy Łąkowej.
Wymagania
Czasy siê zmieniaj¹ i stary budynek, mimo swojego niezaprzeczalnego uroku, od dawna nie spe³nia wymagañ, jakie w chwili
obecnej stawiane s¹ nowoczesnym szpitalom. Warto tu jednak przypomnieæ, ¿e Oddzia³ Chemioterapii przy ulicy £¹kowej by³ pierwsz¹
tego typu placówk¹ w Wielkopolsce i przez wiele lat jedyn¹. Przez
ten czas uda³o siê wypracowaæ model dzia³ania oddzia³u tak, by by³
postrzegany jako miejsce, które zapewnia pacjentom specjalistyczne
leczenie, troskliw¹ opiekê i dobre warunki. Z tym ostatnim by³y
czêsto, z powodu przestarza³ej infrastruktury, powtarzaj¹ce siê problemy.
Nowoczesność
Budynek przy ulicy Szamarzewskiego imponuje natomiast nowoczesnoci¹ i wrêcz komfortowymi warunkami dla chorych. Chcielibymy wraz z tym, podnieæ jakoæ leczenia i wiadczonych us³ug,
by optymalnie wykorzystaæ moment przenosin. Funkcjonowanie
Oddzia³u Chemioterapii w nowym budynku, gdzie zlokalizowanych jest wiêcej specjalistycznych jednostek stwarza ku temu korzystne warunki. Daje to nowe mo¿liwoci, które w³aciwie zastosowane powinny przynieæ pacjentom realne korzyci. Pe³ne i ca³odobowe zaplecze diagnostyczne zapewnia zdecydowanie wiêkszy
komfort pacjentom i personelowi medycznemu w porównaniu z
obecnymi warunkami.
Nadzieje
Warto równie¿ przy okazji pomyleæ o pewnych modyfikacjach
w pracy oddzia³u, co wydaje siê w nowym miejscu nieuchronne. Na
ich realizacjê przyjdzie pewnie jednak pora dopiero po zapoznaniu
siê z prac¹ w nowym rodowisku, ale jednym z wa¿niejszych elementów powinno byæ usprawnienie procedur zwi¹zanych z kompleksow¹ opiek¹ i leczeniem, a zw³aszcza ich uproszczenie i skrócenie. Du¿e nadzieje wi¹¿emy równie¿ z planowanym i niezbêdnym
powiêkszeniem Oddzia³u Chemioterapii o czêæ przeznaczon¹ do
prowadzenia chemioterapii jednodniowej, co przyniesie korzyci
zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu.
Zdjêcia: Monika Dudziak

Atmosfera
Przenosz¹c siê w nowe miejsce, chcemy zabraæ ze sob¹ nie tylko
sprzêt i wyposa¿enie, ale tak¿e wszystko to, co dobre i warte kontynuowania, nazywane przez nas Duchem £¹kowej  atmosferê, w
której pacjent wraz z przyjaznym lekarzem d¹¿y przez chorobê ku
wyleczeniu i zdrowiu.
Dr med. Piotr Tomczak
Ordynator Oddzia³u Chemioterapii
nowiny szpitalne
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Początek realizacji

Oddział Chirurgii Onkologicznej dys−
ponuje 30 łóżkami, na których hospi−
talizowanych i leczonych operacyjnie
jest ponad 950 chorych rocznie. Le−
karze Oddziału zabezpieczają także
codzienną pracę Poradni Chirurgicz−
nej, która przyjmuje około 7000 pa−
cjentów rocznie i w której wykonuje
się ponad 300 zabiegów ambulato−
ryjnych w skali roku.
Wysokospecjalistyczne podejście
W zakres leczenia operacyjnego
wchodzi przede wszystkim chirurgia
gruczo³u piersiowego. Ronie nie tylko
liczba operowanych z powodu raka
piersi, ale przede wszystkim liczba pacjentek operowanych z zachowaniem
narz¹du, w tym z zaoszczêdzeniem
uk³adu ch³onnego, dziêki technice biopsji wêz³a wartownika. Terapia raka piersi spe³nia standardy wysokiej jakoci
leczenia, m.in. dziêki funkcjonowaniu
Interdyscyplinarnego Zespo³u ds. Raka
Piersi, na posiedzeniu którego ustalane
jest optymalne postêpowanie dla ka¿dej
pacjentki. Dziêki wysokospecjalistycznemu podejciu do leczenia raka piersi
Oddzia³ jest w pe³ni predysponowany
do tworzenia podwalin pod organizacjê
rekomendowanych w Europie Centrów
Leczenia Raka Piersi (Breast Units).

Najwyższy poziom
Co roku od 12 lat odbywaj¹ siê konferencje naukowe z cyklu Padziernik
miesi¹cem profilaktyki raka piersi, zapewniaj¹ce obecnoæ w charakterze wyk³adowców najwiêkszych autorytetów

Fot. Archiwum

nowych
zamierzeń
Zespó³ pracowników Oddzia³u Chirurgii Onkologicznej. Od lewej, pierwszy rz¹d: Pielêgniarka Oddzia³owa Krystyna Kutny, dr n. med. Andrzej Otworowski, Ordynator prof. dr hab. Sylwia GrodeckaGazdecka, lek. med. Maria Czub-wierczek; drugi rz¹d: lek. med. Grzegorz Urbañski, lek. med.
Andrzej Pra¿yñski, piel. Romana £ysiak, dr n. med. Grzegorz Gertig, sekretarka Jadwiga Bulzacka,
rejestratorka Bogus³awa Majchrzycka; w g³êbi piel. Ma³gorzata Przybylska, z prawej dr n. med. Robert Gryczka

polskiej i wiatowej onkologii. Dydaktyka prowadzona przez nauczycieli
Oddzia³u Chirurgii dla studentów
wszystkich Wydzia³ów Uniwersytetu
Medycznego oraz kursy dla lekarzy
oceniane s¹ przez ankietowanych rokrocznie na najwy¿szym poziomie.
W trakcie 35-letniej historii Oddzia³u 7 osób uzyska³o tytu³ doktora nauk
medycznych (trzy kolejne przewody
doktorskie s¹ otwarte), jedna tytu³ doktora habilitowanego, dwie osoby stanowisko profesora nadzwyczajnego i jedna tytu³ profesora nauk medycznych.
Zrealizowano szereg prac magisterskich
i licencjackich. Kilka osób wyspecjalizowano w chirurgii onkologicznej, a tak¿e
ogólnej. Urodzi³o nam siê 26-cioro dzieci (czworo kontynuuje tradycjê zawodu
lekarza) i 5-cioro wnuków.

Zamierzenia – dziś i jutro
Odchodzimy z £¹kowej z uczuciem
nostalgii, bo tu spêdzilimy najpiêkniejszy i najd³u¿szy czas naszego ¿ycia
zawodowego. Znamy swoje upodobania kulinarne, sympatie polityczne
i przywi¹zanie, co do osoby instrumen-

tariuszki, rodzaju narzêdzi i szwów
przy stole operacyjnym. Jednoczenie
przeprowadzka do obiektu przy ul.
Szamarzewskiego wyzwala now¹ energiê, stanowi pocz¹tek realizacji nowych
zamierzeñ, w tym rozszerzenia zakresu
zabiegów operacyjnych, niemo¿liwych
wczeniej z powodu braku Oddzia³u
Intensywnej Opieki Medycznej. Z konsekwencj¹ bêdziemy d¹¿yæ do stworzenia Centrum Leczenia Raka Piersi. Silne
wiêzi miêdzyludzkie zaowocowa³y
szczególnym klimatem, pe³nym serdecznoci i poszanowania osoby pacjenta. Oddzia³ cieszy siê w tym wzglêdzie znakomit¹ opini¹ wyra¿an¹ w
rozmowach, listach do nas i do Dyrekcji, we wpisach do kroniki, w dedykowanych poszczególnym osobom wierszach i ca³ych tomikach poezji. Zabieramy ze sob¹ dowiadczenie zawodowe,
dobre nawyki i wielk¹ chêæ wykorzystania mo¿liwoci, jakie powinno nieæ
nowe miejsce pracy.
Prof. Sylwia Grodecka-Gazdecka
Ordynator Oddzia³u Chirurgii
Onkologicznej

Zdjêcia: Monika Dudziak
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Fot. Monika Dudziak

naczelna pielęgniarka

Ogromna
Z Dorotą Liczbańską, Naczelną Pielęgniarką
Szpitala o pielęgniarstwie i podejściu do
pacjenta rozmawia Monika Dudziak.
Inspiracja
Podobno nie ma przypadków.
Kiedy nie zosta³am przyjêta na studia
medyczne, podjê³am decyzjê, ¿e rozpocznê naukê w szkole pielêgniarskiej. I tak to siê wszystko zaczê³o.
Nie ma tradycji rodzinnych zwi¹zanych z medycyn¹ w mojej rodzinie,
chocia¿ równolegle ze mn¹ szko³ê
pielêgniarsk¹ rozpoczê³a równie¿
moja siostra bliniaczka, która do tej
pory jest pielêgniark¹. Tak naprawdê,
t¹ drog¹ zawodow¹ sz³ymy od pocz¹tku razem.
Mia³am krótki moment w swoim
¿yciu osobistym, jeszcze przed
podjêciem decyzji o szkole, kiedy
opiekowa³am siê moj¹ chor¹ na czerniaka mam¹. Byæ mo¿e to w jaki

sposób rzutowa³o póniej na mój wybór?
Pierwsze kroki
Po ukoñczeniu szko³y pielêgniarskiej razem z Mari¹ Gajewsk¹  póniej wieloletni¹ Pielêgniark¹ Oddzia³ow¹ Oddzia³u Ginekologii  rozpoczê³ymy pracê na Oddziale H, gdzie
funkcjê Oddzia³owej pe³ni³a pani
Aleksandra Samek. To ona przekazywa³a nam, m³odym pielêgniarkom,
cenne wskazówki wprowadzaj¹ce w
zawód. Ordynatorem Oddzia³u by³a
pani prof. Bo¿ena Raszeja-Wanic, która bardzo czêsto pierwsze kroki na
oddziale kierowa³a do dy¿urki
pielêgniarskiej, aby z nami porozma-

szansa
wiaæ. Pamiêtam, ¿e by³a zawsze ¿yczliwa i umiechniêta. ¯yczliwoci i
pomocy od pielêgniarek, pracuj¹cych
na oddziale, dowiadcza³ymy ka¿dego dnia. Wtedy Szpital pe³ni³ tzw.
ostry dy¿ur w wyznaczone dni tygodnia  na oddzia³ przyjmowani byli
pacjenci w bardzo ciê¿kim stanie,
zaniedbani, z ró¿nych rodowisk. W
tamtych czasach nie by³o sprzêtu jednorazowego  pod³¹czanie kroplówek
przez ig³ê wielorazowego u¿ytku
by³o czym normalnym, co przy pobudzonych chorych przysparza³o
wielu problemów. Brakowa³o pielêgniarek  praca z pani¹ salow¹ w
czasie trwania ostrego dy¿uru by³a
prawie norm¹. To by³a prawdziwa
szko³a ¿ycia.
nowiny szpitalne
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Istota pielęgniarstwa
Kiedy podjê³am pracê na stanowisku pielêgniarki nie mia³am w³asnego
dowiadczenia choroby. Sta³o siê to
dopiero póniej. Czêsto mylê, ¿e
pracownicy s³u¿by zdrowia, aby móc
dobrze opiekowaæ siê innymi powinni dowiadczyæ, choæby w niewielkim
stopniu, bycia pacjentem i to pacjentem le¿¹cym, który wymaga ca³odobowej opieki, pielêgnacji i który musi
siê zmierzyæ z samym sob¹, z problemem pewnego trudu proszenia o pomoc. Mylê, ¿e po takich dowiadczeniach opiekuj¹cy siê pacjentem inaczej na niego spojrz¹. Bêd¹ wiedzieæ,
jak trudno jest prosiæ o pomoc i jak
³atwo dostrzec niezadowolenie, niepokój i zniecierpliwienie osoby opiekuj¹cej. Dziêki temu inaczej siê na
swoj¹ pracê przy ³ó¿ku chorego patrzy.
Traktuj pacjenta tak, jakby chcia³a, ¿eby ciebie traktowano  t¹ probê
kierujê do nowoprzyjêtych pielêgniarek, kiedy rozmawiamy ze sob¹ przed
rozpoczêciem pracy  czy chcia³aby, aby ciê obna¿ano, traktowano
przedmiotowo, nie informowano 
Bez ogromnego profesjonalizmu,
uczciwoci zawodowej i humanitaryzmu nie mo¿emy mówiæ o pielêgniarstwie na wysokim poziomie.
Przyświecający wzór

Osob¹, która zawsze przywieca³a mi
w pracy  w opiekowaniu siê chorymi, by³ wiêty brat Albert Chmielowski, który swoim mottem ¿ycia uczyni³ zdanie: Byæ dobrym jak chleb.
Zawsze uwa¿a³am, ¿e ka¿dy, kto
zwróci siê do mnie o pomoc, musi
byæ zaspokojony  nakarmiony.
Jako pielêgniarka, pochylaj¹c siê nad
chorymi i teraz, jako Naczelna Pielêgniarka, kiedy spotykam siê z ludmi, staram siê t¹ maksym¹ kierowaæ.
Pacjent, nie klient

Uwa¿am, ¿e jestemy s³u¿b¹ zdrowia, a cz³owiek chory jest pacjentem.
Nie lubiê i nie uznajê s³owa klient w
stosunku do pacjenta, bo tak coraz
czêciej siê mówi; tym bardziej teraz,
po wielu zmianach, kiedy jedn¹ z
wa¿niejszych rzeczy jest sprawozdawczoæ i procedury, a wiêc pieni¹-
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dze. Dla mnie pacjent to cz³owiek,
którym trzeba siê zaopiekowaæ, nad
którym nale¿y siê pochyliæ. Nie zgadzam siê z materialnym podejciem
do chorego i tempem, w jakim przysz³o nam teraz pracowaæ.
Zawód pielęgniarki

Wykonywanie zawodu pielêgniarki polega na udzielaniu wiadczeñ
zdrowotnych, do których nale¿¹ miêdzy innymi: planowanie i sprawowanie opieki nad pacjentem, wspó³udzia³ w procesie leczenia, poprzez
wykonywanie zleceñ lekarskich oraz
szeroko pojêta edukacja pacjenta,
przygotowuj¹ca do samoopieki.
W zakresie tych wymiarów pielêgniarka ma ogromn¹ mo¿liwoæ realizowania siê. Pochylanie siê nad chorym i praca dla niego jest piêknym
i bardzo odpowiedzialnym zadaniem.
Pielęgniarstwo kiedyś i dziś

Pracê na oddziale na stanowisku
pielêgniarki podjê³am w 1973 r. Od
tamtego czasu dostrzegam, jak wiele
siê zmieni³o w diagnozowaniu, leczeniu i opiece nad chorym.
Obecnie mamy nowe wyzwania,
których wczeniej nie by³o. Dla pielêgniarek to mo¿liwoæ wspó³udzia³u
w bardzo skomplikowanych procedurach.
Obowi¹zuj¹ce ustawy i rozporz¹dzenia, opracowane i wdro¿one procedury wymuszaj¹ zmiany organizacyjne i nowe zadania dla pielêgniarek. St¹d wynika chocia¿by koniecznoæ prowadzenia dokumentacji pielêgniarskiej, która na pocz¹tku budzi³a doæ du¿y sprzeciw. Jednoczenie,
za rozporz¹dzeniem prowadzenia
dokumentacji pielêgniarskiej, musia³a
iæ zmiana organizacyjna pracy pielêgniarskiej  podzia³ odpowiedzialnoci za pacjenta. Nie mo¿e byæ tak, ¿e
jedna pielêgniarka pisze dokumentacjê, a druga pielêgnuje chorego  to
rozmija³oby siê z prawd¹. Tym bardziej, ¿e mówimy o holistycznej opiece pacjenta.

nik, po to, ¿eby pacjent przebywaj¹c
w szpitalu, odczuwa³ faktyczne poczucie bezpieczeñstwa i ¿eby otrzyma³ wiadczenie na mo¿liwie najwy¿szym poziomie. Podjêcie nowych
obowi¹zków przyjê³am z pokor¹  to
by³a trudna decyzja.
Przez lata, pe³ni¹c obowi¹zki Naczelnej Pielêgniarki, tak naprawdê nie
mia³am czasu siê nudziæ, bo ca³y czas
co siê w Szpitalu dzia³o. Albo zmiany sposobu kontaktowania, finansowania, albo przenoszenie klinik, remontowanie oddzia³ów, zasiedlenie
obiektu przy ul. Szamarzewskiego,
potem rozszerzenie go o hematologiê,
a nastêpnie rozbudowa, po drodze
budowa Hospicjum Palium i przenoszenie opieki paliatywnej. To wszystko nadawa³o ogromne tempo i mam
wra¿enie, ¿e ci¹gle idziemy do przodu. Nie bez znaczenia by³a ci¹g³a
troska i zabieganie o zatrudnianie
pielêgniarek, co w niektórych momentach by³o bardzo trudne.
Odczuwam du¿e zadowolenie
z tego, jaki kszta³t w tej chwili maj¹
oddzia³y i opieka pielêgniarska. Jednoczenie nie ukrywam te¿, ¿e nie
jest idealnie, ale nie na wszystko
mam wp³yw. Czy mo¿e byæ lepiej?
Mylê, ¿e tak.
Dzisiejsze pielęgniarstwo

Aktualnie pielêgniarki uzyskuj¹
kwalifikacje i prawo wykonywania
zawodu po ukoñczeniu studiów
I stopnia z tytu³em zawodowym 
licencjat pielêgniarstwa. Pielêgniarki,
które wczeniej ukoñczy³y szko³ê,
uzupe³niaj¹ wykszta³cenie na studiach pomostowych. Pielêgniarki
podnosz¹ kwalifikacje na kursach
kwalifikacyjnych, specjalizacjach, kursach specjalistycznych, kontynuuj¹
naukê na dwuletnich studiach uzupe³niaj¹cych magisterskich. Mylê, ¿e
mamy kadrê pielêgniarsk¹ dobrze
przygotowan¹ do zawodu, wiadom¹
odpowiedzialnoci i wyzwañ, jakie
niesie postêp naukowo  techniczny
w s³u¿bie zdrowia.

Praca Naczelnej Pielęgniarki

Kryzys zawodu

Funkcja Naczelnej Pielêgniarki to
bycie pomostem ³¹cz¹cym pielêgniarki oddzia³owe z dyrekcj¹, kierownikami poszczególnych dzia³ów i kli-

Pielêgniarstwo nie jest i nigdy nie
by³o atrakcyjne, jeli chodzi o zarobki,
(dokoñczenie na str. 20-21)

dydaktyka

Studenci

na praktykach

Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę studentów,
którzy odbyli praktyki w Szpitalu Klinicznym Przemienienia
Pańskiego UM w Poznaniu w terminie od stycznia do końca
sierpnia 2011 r.

N

ajwiêcej studentów odby³o u nas
praktykê z zakresu pielêgniarstwa (163 studentów) z nastêpuj¹cych
uczelni: Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  153 studentów (w tym z kierunku: pielêgniarstwa 134 studentów,
lekarskiego 13 studentów, stomatologii 6 studentów), Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y w Gnienie  5 studentów,
Collegium Medicum im. Ludwika
Rydgiera w Bydgoszczy  kierunek
lekarski  4 osoby, a tak¿e z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  kierunek lekarski  1 student. Dodatkowo studenci z kierunku pielêgniarstwa ze studiów niestacjonarnych pomostowych odbyli praktyki z nastêpuj¹cych dziedzin pielêgniarstwa:
internistycznego (12 studentów), chirurgicznego (8 studentów), geriatrycznego (1 student), anestezjologicznego
(11 studentów) i opieki paliatywnej
(94 studentów).
Ponadto w naszym Szpitalu odby³y siê praktyki z zakresu:

1) dietetyki  30 studentów (w tym: 19
studentów z poznañskiego Uniwer-

9) fizjoterapii  2 studentów odby³o
u nas praktykê z kierunku fizjoterapia z Akademii Wychowania
Fizycznego.

7) opiekun medyczny  2 studentów
z Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Poznaniu,

Ka¿dy student, odbywaj¹cy praktyki w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pañskiego UM w Poznaniu,
zobowi¹zany jest do posiadania ubezpieczenia OC i NNW, zawiadczenia
o szczepieniu przeciw WZW typu B,
aktualnej ksi¹¿eczki do celów sanitarno-epidemiologicznych, ochronnego
ubrania medycznego, identyfikatora
oraz w³aciwej dla danego wydzia³u
dokumentacji, niezbêdnej do zaliczenia praktyki.
Studenci przed rozpoczêciem
praktyk zobligowani s¹ do ukoñczenia szkolenia BHP, a po jego odbyciu
musz¹ przekazaæ kartê szkolenia BHP,
a tak¿e wype³niony formularz praktyk do Sekcji Badañ Naukowych i Dydaktyki.
W terminie od stycznia do koñca
sierpnia 2011 roku Szpital Kliniczny
Przemienienia Pañskiego UM w Poznaniu udostêpni³ 15 studentom dane
Szpitala w celach badawczych (dane
zosta³y wykorzystane do prac licencjackich, magisterskich i doktorskich).
Warunkiem uzyskania tych danych
by³o podpisanie Owiadczenia o zachowaniu poufnoci.

8) pracownik socjalny  1 student
z Kolegium Pracowników S³u¿b
Spo³ecznych w Poznaniu,

Joanna Latuszewska
Sekcja ds. Badañ Naukowych i Dydaktyki

sytetu Medycznego, 11 studentów
z poznañskiego Uniwersytetu Przyrodniczego),
2) elektroradiologii  20 studentów
z Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu,
3) farmacji  29 studentów z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
4) ratownictwa medycznego na bloku
operacyjnym  12 studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu,
5) zdrowia publicznego  6 studentów
z Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
6) analityki medycznej  4 studentów
(w tym: 2 studentów z poznañskiego Uniwersytetu Medycznego,
2 studentów z poznañskiego Uniwersytetu Przyrodniczego),

nowiny szpitalne
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Cenne na rynku pracy
M

ój kontakt ze Szpitalem rozpocz¹³
siê w 2009 roku, kiedy w okresie
wakacyjnym po II roku studiów na
kierunku Zdrowie Publiczne  Zarz¹dzanie w Opiece Zdrowotnej, zosta³am
skierowana na praktykê do Dzia³u
Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych pod opiekê Pani mgr Krystyny
Pi¹tkowskiej. By³a to pierwsza, tak d³uga, bo 3-tygodniowa praktyka, podczas
której, razem z dwiema kole¿ankami
z roku, mog³ymy siê przyjrzeæ pracy
administracji szpitalnej. Mia³ymy okazjê dowiedzieæ siê o zadaniach i obowi¹zkach, którym na co dzieñ musz¹
sprostaæ pracownicy Dzia³u.
Wykorzystuj¹c fakt, i¿ w czasie
praktyk mog³am zapoznaæ siê z dzia³alnoci¹ Szpitala oraz dziêki ¿yczliwoci
zatrudnionych tam osób, napisa³am
nieca³y rok póniej pracê licencjack¹ na
temat Cele, zadania i sposoby motywacji pracowników Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego Uniwersytetu

Fot. Monika Dudziak

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zaznajomi³am siê
z bogat¹ i ciekaw¹ histori¹, profilem
dzia³alnoci oraz struktur¹ organizacyjn¹ Szpitala. Dziêki przychylnoci
Dyrekcji oraz pracowników, przeprowadzi³am badania ankietowe, dotycz¹ce
motywacji oraz uzyska³am informacje
statystyczne o zatrudnieniu w Szpitalu,
co by³o baz¹ do napisania pracy.
Dzi jestem studentk¹ II roku studiów uzupe³niaj¹cych magisterskich
i obecnie odbywam wolontariat w Sekcji Organizacji u Pani mgr Anny Ruszczak. Praca ta daje mi ogromn¹ satysfakcjê, poniewa¿ przy wykonywaniu
zlecanych mi zadañ, mogê wykorzystaæ

swoje umiejêtnoci, zdobyte podczas
studiów i wczeniejszych praktyk.
Atmosfera w Sekcji jest bardzo mi³a,
a ¿yczliwe Panie zrozumiale i cierpliwie
dziel¹ siê ze mn¹ swoj¹ wiedz¹, któr¹
na pewno wykorzystam w przysz³ej
pracy zawodowej.
Uwa¿am, ¿e ró¿ne formy praktyk
czy wolontariatu to wietny sposób
zdobywania umiejêtnoci i dowiadczenia, które s¹ bardzo cenne na dzisiejszym rynku pracy.
Aleksandra Chmara
Studentka II roku SUM
Zdrowie Publiczne  Zarz¹dzanie
w Opiece Zdrowotnej

Międzynarodowa Szkoła Letnia Ultrasonografii

USG latem
Tegoroczna, druga już, Międzynarodowa Szkoła Letnia
Ultrasonografii odbyła się w dniach 11−15 lipca 2011 r. pod
patronatem JM Rektora UM prof. dr hab. Jacka Wysockiego.
Przewodniczącym komitetu naukowego Szkoły Letniej był
prof. UM dr hab. Robert Juszkat.
Fot. Archiwum

B

y³o to wspólne przedsiêwziêcie
Bono Serviamus Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego
Przemienienia Pañskiego Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu oraz Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego.
Gocilimy w Poznaniu trójkê studentów z zagranicy: Portugalii, Estonii
i Rumunii. Oprócz tego w Szkole Letniej uczestniczy³o trzech studentów
z anglojêzycznego programu na naszej
uczelni oraz czterech Polaków.
Program merytoryczny by³ bogaty
i obejmowa³ poranne zajêcia praktyczne
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oraz teoretyczne po po³udniu. Uczestnicy mieli okazjê zdobywaæ dowiadczenie i umiejêtnoci z zakresu ultrasonografii z nastêpuj¹cych dziedzin: USG
jamy brzusznej, USG naczyñ, USG tarczycy, zastosowania USG w praktyce
ginekologicznej i po³o¿niczej oraz
uczestniczyli w zabiegach biopsji cienkoig³owych pod kontrol¹ USG. Poza
tym, odby³y siê zajêcia praktyczne z zakresu ultrasonografii FAST.
W komitecie naukowym, pod przewodnictwem prof. UM Roberta Juszkata, znaleli siê prof. Marek Rucha³a,
prof. Jan Brêborowicz, doc. Marek Staj-

gis, dr Bartosz Mañkowski, dr Pawe³
Kurzawa oraz zespó³ lekarzy radiologów z Katedry Radiologii. Warto doceniæ wspó³pracê wielu pracowni ultrasonograficznych dzia³aj¹cych przy Klinikach UM.
Uczestnicy po raz kolejny docenili
organizacjê Szko³y Letniej, mo¿liwoæ
praktycznego udzia³u w badaniach
ultrasonograficznych oraz ogromne
zaanga¿owanie prowadz¹cych oraz
wyk³adowców.
Katarzyna Stanis³awska
Komitet Organizacyjny

opieka paliatywna
Jedna z najmłodszych
specjalności medycznych,
nieobecna jeszcze do dziś
w wielu europejskich kra−
jach, polska specjalność
(4 miejsce na kontynencie)
opieka paliatywna po raz
kolejny stara się o zmiany.

Polska specjalność
P

owo³ana w 1993 roku przy Ministrze Zdrowia Rada ds. opieki paliatywnej dawno ju¿ zakoñczy³a swoj¹
dzia³alnoæ. Jednak od kilku lat podejmowano starania o jej ponowne powo³anie. Dlaczego?
Jak wygl¹da obecnie sytuacja tej
m³odej dziedziny? Czym jest, a czym
nie jest opieka paliatywno-hospicyjna?
Jakie ma potrzeby i troski, zagro¿enia
i wyzwania? Jakie perspektywy i plan
rozwoju? Czy istniej¹ce rozporz¹dzenie
o wiadczeniach gwarantowanych
w sposób kompleksowy zapewnia
pacjentom równomierny dostêp do
wiadczeñ z tego zakresu?
Na te i inne pytania ma odpowiedzieæ nastêpca krajowej Rady  Zespó³
ds. opieki paliatywnej i hospicyjnej powo³any przez minister Ewê Kopacz. Wielu z jego cz³onków, jak na przyk³ad Pan
profesor Jacek £uczak, zasiada³o kiedy
w krajowej Radzie, ale s¹ tak¿e cz³onkowie z nowego pokolenia, miêdzy
innymi dr Aleksandra Kotliñska-Lemieszek  wiceprzewodnicz¹ca zespo³u.
G³ówne cele, jakie stawia sobie
nowe gremium to:
■
uzyskanie zwiêkszenia finansowania dla opieki paliatywnej i hospicyjnej, co pozwoli na rozwój istniej¹cych i powstawanie nowych orodków;
■
uporz¹dkowanie rozporz¹dzenia
koszykowego;
■
przygotowanie zmian w programie
specjalizacji.
Mo¿e uda siê tak¿e nakreliæ nowy
program rozwoju specjalnoci  Pan
Profesor Jacek £uczak pokazuje zdziwionym urzêdnikom Ministerstwa,
przyjêty przez nie w koñcu ubieg³ego
wieku, PROGRAM ROZWOJU OPIEKI
PALIATYWNEJ W POLSCE. Dokument

Dalsze losy Rady ds. opieki paliatywnej

obecnie nieznany i choæ czêci za³o¿eñ
nie wykonano do dzi, nie wiadomo,
czy kto przeanalizowa³ dlaczego.
W ramach zespo³u wspó³pracuj¹
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia,
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
liczni reprezentanci rodowisk hospicyjnych i paliatywnych z ró¿nych stron
Polski. Powstaj¹ grupy robocze ds.
kosztów, programu specjalizacji, opieki
paliatywnej dla dzieci.
Na ostatnim spotkaniu bardzo ciekawie szereg problemów zarysowa³a
pani dr Jolanta Stok³osa  szefowa szacownego, jednego z pierwszych w Polsce hospicjów w. £azarza w Krakowie.
Nowa ustawa o dzia³alnoci leczniczej
pozostawia bowiem wiele pytañ, co do
statusu wielu orodków prowadzonych
przez organizacje po¿ytku publicznego.
Czy zespó³ zajmie siê spraw¹ 
w oczach wielu zarz¹dzaj¹cych w systemie opieki zdrowotnej  niezwykle
istotn¹  sprecyzowaniem podzia³u
kompetencji opieki paliatywno-hospicyjnej i podstawowej opieki zdrowotnej? Dowiemy siê za klika miesiêcy.
Nie jest to zapewne proste  nie
uda³o siê tego dokonaæ podczas spotkania zorganizowanego przed miesi¹cem
w Poznaniu. Na zaproszenie Szpitala
Klinicznego Przemienienia Pañskiego do
Hospicjum Palium przybyli przedstawiciele wielu hospicjów wielkopolskich.
Byli te¿ przedstawiciele podstawowej
opieki zdrowotnej, konsultanci wojewódzcy obu dziedzin oraz pracownicy
NFZ. Spotkanie zakoñczy³o siê podpisaniem wspólnego stanowiska, podkrelaj¹cego przede wszystkim niedofinansowanie i zbyt ma³¹ liczbê zakontraktowanych wiadczeñ. Dobre i to, ale mo¿na by oczekiwaæ wiêcej.
Mija ju¿ prawie trzydzieci lat od
kiedy w Polsce pierwsi wolontariusze

zaczêli tworzyæ nieformalne zespo³y
opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz
pos³ugiwaæ (tak to wtedy zwykle nazywano) umieraj¹cym na nowotwory i ich
rodzinom.
To pokolenie przemija i medycyna
paliatywna siê zmienia:
■
Musimy skoñczyæ z mitem, ¿e opieka
paliatywna jest tania, bo oparta na
wolontariuszach.
■
Potrzebujemy lekarzy.
■
Pielêgniarki nie s¹ odpowiednio kszta³cone.
■
Coraz wiêksz¹ liczbê wiadczeñ przejmuj¹ lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy nie zawsze s¹ dobrze
wykszta³ceni.
■
Nikt ju¿ nie pracuje za darmo.
■
Leki s¹ coraz dro¿sze.
■
Spotykamy siê czêsto z pacjentami po
agresywnym leczeniu chemioterapi¹,
którego powik³ania musimy leczyæ.
■
Stosujemy coraz bardziej wyrafinowane
i drogie techniki terapeutyczne. Konieczna jest diagnostyka dolegliwoci.
■
Leczymy chorych, których nikt nie chce
leczyæ.
 to zdania wypowiadane przez
cz³onków Zespo³u ds. opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz przez wielu paliatywistów w Polsce.
Mylê, ¿e potrzeba wizji, która poka¿e
jak ta ci¹gle zmieniaj¹ca siê specjalnoæ
ma odnajdowaæ miejsce w systemie
opieki zdrowotnej tak, aby nadal by³a
przede wszystkim tym szczególnym
pochyleniem siê nad chorym, którym
fascynowa³a jej promotorów i twórców
przed trzydziestu laty. Odwagi w kreleniu tych planów nale¿y ¿yczyæ cz³onkom zespo³u przy Ministrze Zdrowia.
Lek. med. Halina Bogusz
Pe³nomocnik ds. Zarz¹dzania Jakoci¹
nowiny szpitalne
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archiwum

Archiwum
z prawdziwego zdarzenia

Fot. Monika Dudziak

P

ocz¹tki by³y trudne  ma³e pomieszczenie z du¿¹ iloci¹ niedbale
z³o¿onych dokumentacji medycznych
z okresu piêciu lat, tj. od pocz¹tku powstania Kliniki Onkologii przy ul. £¹kowej. Zabra³am siê za zabezpieczenie
dokumentacji, zaprowadzi³am ewiden-

Właśnie minęło 30
lat odkąd zaczęłam
pracę jako archiwi−
sta w Szpitalu Kli−
nicznym Przemie−
nienia Pańskiego.
Byłam wtedy pierw−
szą archiwistką za−
trudnioną na etacie.

cjê posiadanych i przyjmowanych akt.
Podjê³am te¿ wspó³pracê z komórkami
organizacyjnymi ca³ego Szpitala. Jestem
zadowolona, ¿e ta wspó³praca trwa do
dzi i uk³ada siê bardzo dobrze.
Przyjmujê niearchiwaln¹ dokumentacjê medyczn¹ kat B z ca³ego obiek-

tu przy ul. £¹kowej. Wczeniej, kiedy
archiwum posiada³o wiêcej miejsca,
przyjmowana by³a te¿ dokumentacja
z jednostek przy ul. D³ugiej. Na bie¿¹co
przygotowujê kasacjê niearchiwalnej
dokumentacji medycznej, dzia³aj¹c
w oparciu o ogólne przepisy likwidacji
dokumentów. Archiwum wydaje te¿
kserokopie dokumentacji medycznej
wszystkim pacjentom, którzy z³o¿¹
wniosek o jej udostêpnienie.
Obecnie trwa trudny i nerwowy
okres zwi¹zany z przeniesieniem dokumentacji do nowego obiektu przy ul.
Szamarzewskiego. Mimo to, cieszê siê
¿e nareszcie po tylu latach bêdê pracowa³a w archiwum z prawdziwego
zdarzenia.
El¿bieta Czarnecka
Archiwista

Dokumentacja złożona

w kartonach
Historia jest wiadkiem
czasów, wiat³em prawdy,
¿yciem pamiêci, nauczycielk¹ ¿ycia.
Marcus Tullius Cyceron

Fot. Monika Dudziak

W

moim przekonaniu powy¿szy
cytat najpe³niej oddaje to, z
czym mamy do czynienia w archiwum, mieszcz¹cym uporz¹dkowan¹
dokumentacjê medyczn¹ kategorii
B, czyli tak¹, która sk³adowana jest
przez 20 lat. Przechowywanie tych
róde³ niearchiwalnych umo¿liwia
osobom zainteresowanym, np.: leka-
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rzom, studentom medycyny przeledzenie przebiegu choroby, podjêtego
leczenia oraz jego efektów w celach
naukowych.
Pracê w Szpitalu Klinicznym
Przemienienia Pañskiego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. £¹kowej
rozpoczê³am w 1995 roku. W 2003

roku zosta³am zapoznana z dzia³aniem archiwum i procedurami zwi¹zanymi z dokumentacj¹ medyczn¹,
przez kole¿ankê El¿bietê Czarneck¹,
w celu jej zastêpstwa. To dowiadczenie, wsparte rozwojem w³asnych
kwalifikacji, u³atwi³o mi 2 lata póniej
pracê w nowopowsta³ym archiwum w
Hospicjum Palium. Na miejscu zasta³am dokumentacjê z³o¿on¹ w kartonach, któr¹ nale¿a³o uporz¹dkowaæ w
myl archiwistycznego fachu.
W chwili obecnej od d³u¿szego
czasu dokumentacja jest ju¿ przeze
mnie przyjmowana i wydawana na
bie¿¹co. Wspieram te¿ swoj¹ osob¹
archiwa przy ul. £¹kowej i ul. Szamarzewskiego, pojawiaj¹c siê tam na
zastêpstwo kole¿anek.
Barbara Pankiewicz-Bugzel
Archiwista

szpitalne

Trzeba mieć

Fot. Anna Ruszczak

W

tym roku minê³o 7 lat mojej
pracy w Archiwum przy ul. Szamarzewskiego. Przyznajê, ¿e pierwsze
dni by³y dla mnie bardzo trudne. Pomieszczenia archiwum mieci³y siê

trochę siły

wtedy jedynie w piwnicach budynku
administracji. Ogromna iloæ akt na
rega³ach oraz w kartonach, czekaj¹cych na wypakowanie, spisanie i ustawienie na pó³kach. Myla³am, ¿e nie
dam rady, bo i warunki pracy nie by³y
najlepsze  brakowa³o miejsca chocia¿by na ustawienie sto³u i krzes³a; ale
uda³o siê.
Niebawem archiwum powiêkszy³o
siê o dodatkowe pomieszczenie z rega³ami stacjonarnymi. Niestety przez
kolejne dwa lata zosta³o zape³nione po
brzegi. W maju 2007 roku wyremontowano kolejne pomieszczenie i rega³y
stacjonarne zosta³y zast¹pione rega³ami jezdnymi.
Na dzieñ dzisiejszy archiwum jest
zape³nione, mimo ¿e co roku przeprowadza siê wydzielanie dokumentacji
niearchiwalnej, której okres przecho-

wywania up³yn¹³. W tym roku zlikwidowano ok. 60 metrów bie¿¹cych takich akt. Jednak iloæ przyjmowanej
dokumentacji z roku na rok jest coraz
wiêksza. Gdyby u³o¿yæ wszystkie akta
w jednym rzêdzie to utworzy³by siê
odcinek d³ugoci ok. 1800 mb.
Archiwum przechowuje dokumenty ze wszystkich oddzia³ów szpitalnych przy ul. D³ugiej i Szamarzewskiego, wszystkich pracowni, laboratorium
i jednostek administracyjnych.
Trzeba byæ systematycznym, mieæ
trochê si³y fizycznej i zami³owanie
do porz¹dku, by praca w archiwum
by³a przyjemna. Ja nie zamieni³abym
pracy archiwisty na inn¹. Bardzo lubiê
to co robiê, a praca daje mi wiele
satysfakcji.
Hanna Sienkiewicz
Archiwista

Jak w dobrym
małżeństwie
W

Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pañskiego przy ul. D³ugiej pracujê od stycznia 1997 r. Po zakoñczonym kursie archiwistycznym w roku
2002 powierzono mi obowi¹zek organizacji archiwum zak³adowego.
Z powodu skromnych mo¿liwoci
lokalowych zasoby archiwalne przy ul.
D³ugiej zosta³y ograniczone do trzech
poradni przyszpitalnych, co i tak jest
du¿ym wyzwaniem logistycznym.
¯ywotnoæ dokumentacji medycznej
w sk³adnicy akt jest okrelona w przepisach prawa i wynosi aktualnie 20 lat.
Nie trzeba du¿ej wyobrani, by uwiadomiæ sobie ogrom iloci wytwarzanej
corocznie dokumentacji, a tendencje te
s¹ niestety wzrostowe.
W chwili obecnej nadzorujê oko³o
136 metrów bie¿¹cych kartotek. rednio
rocznie archiwizujê oko³o 10 mb. Brakowanie (kasacja) nastêpuje po up³ywie

Fot. Monika Dudziak

czasu przechowywania, po oszacowaniu dokumentów przez przedstawicieli
komórek organizacyjnych Szpitala, które
je wytworzy³y oraz po uzyskaniu zgód
Dyrektora Szpitala i Archiwum Pañstwowego.
Reasumuj¹c, mo¿liwoci metra¿owe
archiwum niebezpiecznie siê kurcz¹,
mimo optymalnego wykorzystania rega³ów, co mo¿e w niedalekiej przysz³oci skutkowaæ brakiem miejsca.

Z przyczyn ode mnie niezale¿nych
zosta³am po³¹czona z archiwistyk¹,
przy pocz¹tkowej niechêci do tego
zawodu (z wykszta³cenia jestem dietetykiem). Lecz z biegiem czasu  jak
w dobrym ma³¿eñstwie z rozs¹dku
czerpiê satysfakcjê z wykonywanej
pracy i mam poczucie przydatnoci
moich dzia³añ.
Iwona Grzelczak
Archiwista
nowiny szpitalne
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Fot. Monika Dudziak

krew

Małpa i my
– co nieco o grupach krwi

Ludzie i małpy

O

znaczenie grupy krwi obejmuje badanie 2 podstawowych uk³adów
grupowych: antygenów A i B z uk³adu
AB0 oraz antygenu D z uk³adu Rh.
O uk³adzie AB0 i grupie Bombaj pisa³am
w poprzednim wydaniu Nowin Szpitalnych. Dzi o najbardziej skomplikowanym uk³adzie, wykrytym w 1940 roku,
którego nazwa pochodzi od jednego z gatunków ma³py, Macacus rhesus.

Antygen D
Antygeny Rh wystêpuj¹ tylko na
krwinkach czerwonych, nie ma ich na
krwinkach bia³ych i p³ytkach krwi. Do
niedawna na wyniku oznaczenia grupy
krwi widnia³o: Rh +(dodatni) lub Rh (ujemny). Obecnie uk³ad Rh opisujemy
jako Rh D dodatni lub ujemny, poniewa¿
sprawdzamy czy antygen D jest obecny,
czy te¿ brak go na badanych erytrocytach.
Antygen D na krwinkach czerwonych
wystêpuje u 85% osób rasy bia³ej, do 95%
rasy czarnej, a ponad 99% rasy ¿ó³tej.
Warunkiem koniecznym jest obecnoæ
genu RHD na chromosomie 1. Od lat
przyzwyczailimy siê do regu³ dziedziczenia Mendla, uwa¿aj¹c, ¿e od ka¿dego
z rodziców dostajemy po³ówkê genu,
czyli w przypadku antygenu D powinno
to dawaæ 3 mo¿liwoci (fenotypy): DD,
Dd, dd. A tu przed kilkunastu laty okaza³o siê, dziêki badaniom genetycznym, ¿e
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over), która prowadzi do powstania du¿ej
liczby odmian antygenów. Na bazie tych
genów powstaj¹ dwa oddzielne ³añcuchy
bia³kowe, które przebijaj¹ siê przez b³onê
komórkow¹ krwinki czerwonej jak w¹¿
i pokazuj¹ swoje zwoje 6 razy na powierzchni krwinki. Pomaga to utrzymaæ
dwuwklês³¹, podobn¹ do dysku, strukturê krwinki czerwonej.
Okaza³o siê, ¿e osoby, które nie maj¹
bia³ek z uk³adu Rh (bardzo rzadki fenotyp Rh null), maj¹ zmieniony kszta³t
krwinek czerwonych, co prowadzi do ich
szybszego rozpadu (zdrowa krwinka ¿yje
i pracuje 120 dni). Pojawia siê ³agodna
niedokrwistoæ hemolityczna, któr¹ szpik
stara siê pocz¹tkowo niwelowaæ wzmo¿on¹ prac¹ (w badaniach wzrasta iloæ
retikulocytów). Jeli jednak z wiekiem
szpik wyczerpie swoje mo¿liwoci kompensacyjne i dojdzie do objawowej niedokrwistoci, to leczenie krwi¹ nie jest mo¿liwe. Przetoczenie krwi Rh ujemnej prowadzi bowiem do powstania przeciwcia³
odpornociowych w odniesieniu do pozosta³ych antygenów uk³adu Rh. Nale¿a³oby przetaczaæ krew od dawcy Rh null, ale
taki nie doæ, ¿e trafia siê jeden na kilka
milionów, to jeszcze sam ma k³opoty.

nowiny szpitalne

osoby Rh ujemne nie maj¹ genu d. Jeli
wiêc dziedziczymy D od jednego z rodziców, to dawka antygenu jest o po³owê
mniejsza, ni¿ gdybymy otrzymali go od
obojga. W zwi¹zku z tym liczba antygenów na jednej krwince czerwonej mo¿e
byæ bardzo ró¿na, od kilkudziesiêciu
w odmianach s³abych, do trzydziestu
kilku tysiêcy w postaciach typowych.
Dla wygody opisu fenotypu Rh utrzymano historyczn¹ literê d, ale oznacza to
tylko, ¿e zbadane krwinki nie posiadaj¹
antygenu D. W niektórych przypadkach
cis³e okrelenie czy kto jest Rh dodatni,
czy ujemny jest trudne (budzi te¿ czasem
w¹tpliwoci dotycz¹ce ojcostwa). W zale¿noci od posiadanych odczynników
mo¿e prowadziæ równie¿ do ca³kiem
rozbie¿nych wyników oznaczeñ antygenu D, wykonanych w dwóch ró¿nych
pracowniach serologii.

Przyczyny powikłań
Drugim genem w uk³adzie Rh jest
RHCE, który obecny jest zarówno u osób
Rh dodatnich, jak i Rh ujemnych. Zawiera
on antygeny CcEe i ¿aden z nich nie jest
amorficzny, jak opisany powy¿ej antygen
d. Ka¿dy z tych antygenów jest zdolny
do wytworzenia przeciwcia³, czyli mo¿e
byæ przyczyn¹ powik³ania poprzetoczeniowego.
Oba geny le¿¹ blisko siebie, co powoduje mo¿liwoæ zamiany miejsc (crossing

Jaki w koñcu jest nasz zwi¹zek z ma³p¹ Rhesus? W odniesieniu do Rh  ¿aden;
nazwê zachowano z historycznych
wzglêdów. Najpierw panowie Levin
i Stetson opublikowali w 1939 pracê,
gdzie opisali reakcjê hemolityczn¹ u kobiety, której przetoczono krew mê¿a po
urodzeniu wczeniaka. Trafnie wywnioskowali, ¿e kobieta posiada przeciwcia³a
przeciwko antygenom krwi mê¿a, które
wytworzy³a po kontakcie z odziedziczonymi od mê¿a antygenami p³odu. Natomiast panowie Landsteiner i Wiener testowali przeciwcia³a wytworzone przez
króliki, którym podawano krwinki rzeczonej ma³py. Reagowa³y one równie¿ z
krwinkami czerwonymi u 85% badanych
ludzi. Uznano wiêc, ¿e jest to wspólny
antygen dla ludzi i ma³p. Odkrycie opublikowano w 1940; po latach okaza³o siê,
¿e chodzi³o o inne przeciwcia³a i inny
antygen. Uk³ad ten obecnie nosi nazwê
LW, od pierwszych liter nazwisk odkrywców. Pomy³ka powsta³a z tego powodu,
¿e antygeny LW do swego ujawnienia
siê wymagaj¹ obecnoci antygenu RhD.
Dr Jolanta Nagadowska
Transfuzjonista Szpitala
Przy pisaniu artyku³u korzysta³am z ksi¹¿ki Transfuzjologia kliniczna pod redakcj¹
Jolanty Korsak i Magdaleny £êtowskiej
(2009).

obrazowanie naczyń

Nowoczesne techniki
obrazowania naczyń
w tomografii
komputerowej
Fot. Patrycja Rakowska

T

Wszystkie narzędzia

echniki badañ naczyniowych wraz
z rozwojem wielorzêdowej tomografii komputerowej (MDCT, Multi-rowDetector Cumputed Tomography) znacznie siê rozwinê³y. Obecnie MDCT, obok
rezonansu magnetycznego, cyfrowej
angiografii subtrakcyjnej oraz ultrasonografii dopplerowskiej jest jednym
z g³ównych narzêdzi w obrazowaniu
naczyñ i diagnostyce schorzeñ naczyniowych oraz g³ównym narzêdziem obok
ultrasonografii w przypadku ostrych
patologii naczyñ. Dodatkowo MDCT to
badanie nieinwazyjne oraz szeroko dostêpne.
Wielorzêdowe detektory promieniowania rentgenowskiego oraz najnowoczeniejsze oprogramowanie komputerowe umo¿liwi³y obrazowanie w warstwach o gruboci 0,6 mm. Po do¿ylnym
podaniu rodka cieniuj¹cego mo¿liwa
sta³a siê wizualizacja naczyñ o rednicy
ok. 1 mm.
Wielorzêdowa tomografia komputerowa w porównaniu ze skanerami jednorzêdowymi pozwoli³a na: skrócenie
czasu badania, zwiêkszenie objêtoci
skanu podczas obrotu lampy oraz rozdzielczoci czasowej; zastosowanie nowych aplikacji, np: rekonstrukcji naczyñ
3D, badañ czynnociowych; zmniejszenie dawki promieniowania. Obecnie
najwiêkszym osi¹gniêciem techniki s¹

aparaty 320-rzêdowe  dotychczas niedostêpne w Polsce.

Z kart historii

coch³onnymi metodami manualnymi zosta³y zmodyfikowane i zautomatyzowane.

Katedra i Zakład

Diagnostyki Laboratoryjnej

W

1986 roku, decyzj¹ ówczesnego
Rektora Akademii Medycznej im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na
bazie Laboratorium przy ul. £¹kowej, powo³ano Zak³ad Analityki Medycznej Katedry Onkologii. Dokonano centralizacji
rozproszonych Pracowni oraz przeprowadzono remont Laboratorium i Zak³adu.
Badania laboratoryjne wykonywane pra-

Obrazowanie naczyń w neurologii
i neurochirurgii
Angiografia TK jest narzêdziem kluczowym, ze wzglêdu na wiêksz¹ dostêpnoæ oraz ni¿szy koszt badania w porównaniu z angiografi¹ rezonansu magnetycznego, w nieinwazyjnej diagnostyce wad naczyñ mózgowych, m.in.
têtniaków wewn¹trzczaszkowych oraz
malformacji têtniczo-¿ylnych lub wariantów rozwojowych. Wykazano, ¿e
czu³oæ i specyficznoæ badania angioTK
w diagnostyce têtniaków wewn¹trzczaszkowych siêga 97,2%. Co wiêcej,
udowodniono, ¿e subtrakcyjna angiografia TK aparatu 320-rzêdowego ma
równ¹ skutecznoæ w wykrywaniu patologii naczyñ wewn¹trzczaszkowych, jak
rotacyjna cyfrowa angiografia subtrakcyjna 3D.
Rekonstrukcje przestrzenne naczyñ
mózgowych pozwalaj¹ na dok³adn¹
ocenê rodzaju wady naczyniowej, jej
morfologii. W przypadku têtniaków
naczyñ mózgowych umo¿liwiaj¹ dok³adn¹ ocenê lokalizacji têtniaka, jego
wielkoæ  badanie TK pozwala na wykrycie têtniaków o rednicy poni¿ej
3 mm, morfologiê, relacje do naczynia
macierzystego. Pozwalaj¹ zaplanowaæ

Działalność
W 2002 roku Zak³ad Analityki Medycznej zosta³ przekszta³cony w Zak³ad
Diagnostyki Laboratoryjnej, a w 2007
roku w Katedrê i Zak³ad Diagnostyki
Laboratoryjnej. W tym samym roku poszerzono bazê Katedry o Dzia³ Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Klinicznego
Przemienienia Pañskiego.
W pierwszym okresie dzia³alnoci
Zak³adu problematyka naukowa dotyczy³a oceny zaburzeñ metabolicznych dojrza³ych erytrocytów u chorych na przewle-

do dyspozycji
sposób leczenia: chirurgiczny lub wewn¹trznaczyniowy oraz dobraæ odpowiedni¹ metodê leczenia wewn¹trznaczyniowego. Wczeniejsze planowanie
zabiegu pozwala przygotowaæ pacjenta
zarówno psychicznie, jak i farmakologicznie.

Obrazowanie naczyń w chirurgii
naczyniowej i kardiochirurgii
Obrazowanie rozpoczyna siê od têtnic
szyjnych, które s³u¿y w przewa¿aj¹cej
czêci ocenie ich dro¿noci, stopnia ich
zwê¿enia oraz morfologii blaszki mia¿d¿ycowej. Angiografia TK jest metod¹
weryfikacji wyniku badania USG Doppler w przypadkach trudnych oraz oceny przedoperacyjnej. Pozwala wybraæ
metodê leczenia, odpowiedni¹ do wskazañ u danego pacjenta. Ocena dro¿noci
oraz morfologii zwê¿eñ pozosta³ych
têtnic ³uku aorty, tj. têtnicy podobojczykowej lewej, pnia ramienno-g³owowego
oraz jego ga³êzi jest konieczna w przypadku nieinwazyjnej diagnostyki niedokrwienia koñczyn górnych. AngioTK jest
metod¹ z wyboru w ocenie aorty  zarówno piersiowej, jak i brzusznej. S³u¿y
do diagnostyki patologii aorty w trybie
planowym oraz w stanach ostrych, takich
jak jej rozwarstwienie, pourazowe pêkniêcie czy pêkniêcie têtniaka prawdziwego.
Jest narzêdziem koniecznym w ocenie

k³¹ niewydolnoæ nerek, póniej zosta³a
poszerzona o przydatnoæ kliniczn¹ oznaczania markerów nowotworowych u
chorych na raka jajnika i piersi. W ostatnich latach wprowadzono nowe kierunki
badañ naukowych.
Od chwili powo³ania Zak³adu podjêto
dzia³alnoæ dydaktyczn¹. Zosta³y opracowane i wdro¿one programy dydaktyczne,
wprowadzono przedmioty zawodowe
oraz zajêcia praktyczne w lecznictwie
ambulatoryjnym i szpitalnym.

Dydaktyka
W Katedrze realizowane s¹ zajêcia
dydaktyczne ze studentami Oddzia³u
nowiny szpitalne

17

obrazowanie naczyń
mo¿liwoci terapeutycznych, w wyborze
metody zabiegu operacyjnego oraz planowaniu zabiegu  umo¿liwia odpowiednie dobranie rozmiarów protez do wymiarów naczynia. Dopiero po wnikliwej
ocenie warunków anatomicznych oraz
mo¿liwoci leczniczych, na podstawie
obrazu badania angioTK, zespó³ zabiegowy przystêpuje do operacji.
Jednym z kolejnych celów diagnostycznych w chirurgii naczyñ s¹ naczynia trzewne oraz naczynia nerkowe.
Badanie angioTK z wtórn¹ rekonstrukcj¹
naczyñ pozwala na dok³adn¹ ocenê pnia
trzewnego, têtnicy krezkowej górnej
oraz dolnej przy podejrzeniu przewlek³ego lub ostrego niedokrwienia jelit
oraz ocenê têtnic nerkowych przy podejrzeniu zwê¿enia têtnicy nerkowej - chorób nierzadkich, lecz bardzo rzadko
zdiagnozowanych. I w tym przypadku
angiografia TK umo¿liwia ocenê naczyñ
oraz planowanie zabiegu.
Ocena morfologii i wariantów anatomicznych naczyñ trzewnych, a dok³adniej unaczynienia w¹troby pozwala na
ocenê przedoperacyjn¹ w przypadku
planowania wewn¹trznaczyniowej embolizacji guzów w¹troby lub zabiegu
operacyjnego w¹troby.
Jednym z najczêstszych problemów
w praktyce chirurga naczyniowego jest
niedokrwienie koñczyn dolnych. Badanie angiograficzne TK pozwala na ocenê
têtnic koñczyn dolnych  ocenê dro¿noci naczyñ oraz stopnia zaawansowania
zmian mia¿d¿ycowych, identyfikacjê
poziomu i d³ugoci niedro¿noci lub
zwê¿enia.

Obrazowanie naczyń w kardiologii
Tomografia komputerowa pozwala
zobrazowaæ struktury anatomiczne, takie jak: naczynia wieñcowe, jamy serca,
zastawki, osierdzie, a tak¿e umo¿liwia

Pêkniêty têtniak aorty brzusznej z przetok¹ do
¿y³y g³ównej dolnej

Podsumowanie

Têtniak têtnicy nerkowej w badaniu angio KT

wstêpn¹ ocenê funkcjonaln¹  pomiar
kurczliwoci czy frakcji wyrzutowej.
Niezwykle istotnym zastosowaniem tej
metody jest tak¿e ilociowa ocena stopnia
uwapnienia naczyñ wieñcowych, pozwalaj¹ca na okrelenie stopnia zaawansowania mia¿d¿ycy. Zastosowanie odpowiednich protoko³ów badania i oprogramowania komputerowego umo¿liwia
ocenê wymienionych struktur w czasie
jednego badania chorego.

Analityki Medycznej, Biotechnologii
i s³uchaczami Niestacjonarnych Studiów
Podyplomowych. Studenci OAM, oprócz
obligatoryjnych zajêæ dydaktycznych,
maj¹ mo¿liwoæ rozwoju swojej wiedzy
teoretycznej i umiejêtnoci praktycznych
w ramach ko³a naukowego dzia³aj¹cego
przy Katedrze i Zak³adzie Diagnostyki
Laboratoryjnej. Katedra prowadzi tak¿e
zajêcia w ramach kszta³cenia podyplomowego dla diagnostów laboratoryjnych.
Katedra i Zak³ad Diagnostyki Laboratoryjnej czynnie uczestniczy³y w opracowaniu standardów jakoci w medycznych
laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych.
W latach 2002-2007 decyzj¹ Ministra
Zdrowia Katedra koordynowa³a
etapowe wdra¿anie systemu jakoci w
nowiny szpitalne

Zastosowanie obrazowania naczyñ
w tomografii komputerowej jest obecnie
bardzo szerokie. Wraz z szybkim rozwojem technik obrazowania poszerzaj¹ siê
wskazania do stosowania tej metody
obrazowej w diagnostyce patologii naczyñ. Jeszcze kilkanacie lat temu zapewne nieliczni myleli o wykorzystaniu
tomografii w ocenie naczyñ wieñcowych. Ka¿dego dnia pojawiaj¹ siê doniesienia o pionierskich metodach w diagnostyce obrazowej.
Mo¿emy byæ zadowoleni, ¿e i w naszym Szpitalu mamy do dyspozycji
wszystkie nowoczesne narzêdzia s³u¿¹ce
obrazowaniu naczyñ.
Prof. dr hab. Robert Juszkat
Dzia³ Radiologii Klinicznej
medycznych laboratoriach diagnostycznych, opartego o normy miêdzynarodowe ISO.

Aktywność
Du¿ym obszarem dzia³alnoci Katedry by³o organizowanie wielu Konferencji Naukowo-Szkoleniowych i Zjazdów,
m.in. cyklicznych Konferencji w ramach
Miêdzynarodowego Salonu Medycznego
SALMED. W 2001 roku Katedra wspó³uczestniczy³a w organizacji XIV Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Poznaniu.
Prof. dr hab. Zygmunt Kopczyñski
Kierownik Katedry i Zak³adu
Diagnostyki Laboratoryjnej
Fot. Monika Dudziak

18

TK w diagnostyce naczyñ wieñcowych
s³u¿y do oceny stopnia uwapnienia blaszek, tak zwanego wskanika uwapnienia w skali Agatstona (CS), który jest
uznanym czynnikiem ryzyka wyst¹pienia incydentów wieñcowych; analizy
anatomii ujæ naczyñ wieñcowych, morfologii cian, przebiegu naczynia, obecnoci mostków miêniowych; oceny
zwê¿eñ têtnic wieñcowych oraz ró¿nicowania morfologii blaszek mia¿d¿ycowych uwapnionych i nieuwapnionych;
analizy dro¿noci implantowanych stentów oraz pomostów aortalno-wieñcowych. S³u¿y ponadto do oceny naczyñ
têtniczych, które bêd¹ wykorzystane
jako pomosty do naczyñ wieñcowych
(LIMA, têtnica promieniowa).
AngioTK jest najczêciej stosowan¹
metod¹ oceny naczyñ p³ucnych przy
podejrzeniu zatorowoci p³ucnej. Pozwala na szybkie potwierdzenie b¹d wykluczenie obecnoci materia³u zatorowego w naczyniach p³ucnych, co umo¿liwia wczesne wdro¿enie leczenia.

rejestracja

Rejestracja

na miarę
XXI wieku
Fot. Anna Ruszczak

W

2009 r. w Szpitalu Klinicznym
Przemienienia Pañskiego wraz z now¹ inwestycj¹  budow¹ dwóch nowych obiektów przy ul. Szamarzewskiego: szpitala i poradni powsta³ projekt dotycz¹cy stworzenia nowoczesnej
rejestracji przyjaznej pacjentom. Projekt
zak³ada³ wykorzystane najnowoczeniejszych systemów logistycznych
istniej¹cych na rynku.
W powy¿szym celu zastosowano
system rega³ów automatycznych LeanLift, za który odpowiedzialna by³a firma ISL  Innowacyjne Systemy Logistyczne z Krakowa. G³ówn¹ jego

korzyci¹ by³a mo¿liwoæ sk³adowania
du¿ej iloci dokumentacji medycznej,
przy minimalnej dostêpnej powierzchni
oraz integracja z dzia³aj¹cym w Szpitalu informatycznym systemem Eskulap.
Rega³ automatyczny Lean-Lift zbudowany jest z ruchomego podajnika,
którego zadaniem jest pobieranie lub
umieszczanie ruchomych pó³ek z dokumentacj¹ medyczn¹ w docelowych
lokalizacjach sk³adowania wewn¹trz
rega³u. Pó³ki mog¹ byæ umieszczane na
przedniej i tylnej cianie rega³u w rozmieszczonych co parê centymetrów
prowadnicach. Na poziomie operatora

Remont szpitalnego

O

d padziernika pacjenci oraz pracownicy Szpitala przy ul. D³ugiej
znów mog¹ korzystaæ z wejcia g³ównego, które jednak nieco zmieni³o swój
wizerunek
Dziêki zaanga¿owaniu Stowarzyszenia Bono Serviamus, pracowników

znajduje siê okno dostêpowe, w którym
zlokalizowany jest zespó³ fotokomórek.
¯¹dana kartoteka medyczna pacjenta
wraz z dan¹ pó³k¹ jest umieszczana w
oknie dostêpowym, sk¹d Pani rejestratorka mo¿e j¹ wygodnie odebraæ.
W ka¿dym z dwóch urz¹dzeñ LeanLift o wysokoci 6,2 m zosta³o zainstalowanych 40 pó³ek, które pomieszcz¹
190 metrów bie¿¹cych dokumentacji
medycznej  sumuj¹c, w ca³ym systemie osi¹gamy pojemnoæ 380 metrów
bie¿¹cych. Urz¹dzenia zosta³y zintegrowane z systemem informatycznym
Eskulap, co pozwala na zdaln¹ pracê
z punktów obs³ugi pacjenta.
System zosta³ wdro¿ony w maju
2011 r.; zapewni³ nie tylko oszczêdnoæ
powierzchni sk³adowania, ale tak¿e
skróci³ czas dostêpu do dokumentacji
medycznej przy zapewnionej ergonomicznej pracy Pañ rejestratorek. Mamy
równie¿ nadziejê, ¿e bêdzie s³u¿yæ
przez d³ugie lata pacjentom oraz obs³udze rejestracji.
Anna Ruszczak
Micha³ Witczak

vestibulum

Szpitala oraz ofiarnoci sponsorów
mo¿liwe by³o wykonanie remontu 
po³o¿enie nowych p³ytek ciennych,
wymiana okien, odwie¿enie cian i sufitu, zamontowanie nowego owietlenia. Inwestycja ta pozwoli³a podkreliæ
charakterystyczne, zabytkowe wnêtrze

obiektu szpitalnego, który mo¿e poszczyciæ siê blisko 190-letni¹ tradycj¹
oraz wyeksponowaæ unikatow¹ pod³ogê, znajduj¹c¹ siê w sercu naszego
Szpitala.
Daria Szaj
Sekcja Marketingu i Konferencji

Fot. Archiwum

nowiny szpitalne
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przeprowadzka

Tor
z przeszkodami
Każda istotna modyfikacja organizacji działal−
ności Szpitala odbywa się pod okiem Działu Ad−
ministracji. Jesteśmy po to, by zapewnić spraw−
ne i bezpieczne realizowanie zaplanowanych
zmian.

¯

ycie stawia przed nami ci¹g³e wyzwania, daj¹c nowe
mo¿liwoci rozwoju. Tak te¿ jest w naszym Szpitalu, który
musia³ zmierzyæ siê z trudnym logistycznym wyzwaniem, jakim
by³o przeniesienie komórek organizacyjnych, znajduj¹cych siê
w obiekcie przy ul. £¹kowej do nowo wybudowanych budynków
przy ul. Szamarzewskiego. Ta zmiana organizacyjna by³a niezbêdna, by znacznie poprawiæ warunki pracy naszych pracowników
oraz zwiêkszyæ komfort i bezpieczeñstwo pacjentów oraz osób ich
odwiedzaj¹cych.
Przygotowania do przeprowadzki Dzia³ Administracji rozpocz¹³ na pocz¹tku roku. Rozpoczêcie przenosin do nowych pomieszczeñ rozpoczêlimy 26 wrzenia br., a Laboratorium jako
ostatnia komórka organizacyjna przeprowadzkê zaczê³o 20 padziernika.
To by³ najlepszy sprawdzian czy przygotowania teoretyczne
sprawdz¹ siê w praktyce i czy pracownicy podejm¹ wspó³pracê.
Zmierzylimy siê z du¿ym przedsiêwziêciem, które wymaga³o od
nas ogromnej systematycznoci i doskona³ej organizacji. Nie mo¿na by³o przewieæ wszystkiego naraz, chcielimy wszystkim daæ
czas na rozpakowanie i ulokowanie siê w nowych pomieszczeniach, których przestrzeñ i nowoczesnoæ na wielu zrobi³a du¿e
wra¿enie.
Arkadiusz Stasiak
Kierownik
Dzia³u Administracji

Ogromna

szansa

(dokoñczenie ze str. 10)

chocia¿ mam odwagê powiedzieæ, ¿e
w tej kwestii sporo siê zmieni³o. S¹
pielêgniarki, które nie zarabiaj¹ ju¿
w tej chwili le, równie¿ w naszym
Szpitalu; pozosta³a jednak du¿a iloæ
pielêgniarek, które zarabiaj¹ ma³o.
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Zaczyna byæ odczuwalny brak
pielêgniarek  s¹ okresowe trudnoci
w zatrudnieniu na zwalniaj¹ce siê
etaty. Czêsto pielêgniarki, równie¿
naszego Szpitala, pracuj¹ na dwa etaty. W tym zakresie musi siê co zmieniæ.
Jestem przekonana, ¿e pielêgniarska kadra kierownicza  pielêgniarki
oddzia³owe, wykazuj¹ce siê profesjonalizmem i humanitaryzmem nie
pozwol¹ na kryzys zawodu w naszym Szpitalu.

Szansa i pomysł na pielęgniarstwo

Ogromne zadanie stoi przede
wszystkim przed ca³ym rodowiskiem pielêgniarskim. Pielêgniarstwo
jest zawodem samodzielnym. Je¿eli
rzeczywicie pielêgniarki bêd¹ potrafi³y same stanowiæ o swoim zawodzie, jego ranga zostanie podniesiona.
Pielêgniarstwo nie jest zawodem s³u¿ebnym w stosunku do innych grup
zawodowych, do pacjenta  zawsze.
Coraz czêciej pielêgniarki maj¹ pe³n¹

szpital po rozbudowie

Szpital
Fot. Jacek Kowalski

po rozbudowie
Nasz pokany Szpital przy ul. Szamarzewskiego z lotu ptaka

N

owo powsta³y obiekt onkologiczny Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego UM w Poznaniu to
z pewnoci¹ krok milowy w kierunku
podnoszenia standardów leczenia.
Budynek powsta³ przy wspó³pracy
wielu pracowników i wymaga³
ogromnego nak³adu pracy. Dobudowê nowego skrzyd³a onkologicznego
finansowanego przez Ministerstwo
Zdrowia rozpocz¹³ szpital w listopadzie 2007 roku, wykonuj¹c wykopy,
fundamenty oraz ciany piwnic. Dal-

sz¹ budowê przej¹³ Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
Jednoczenie prowadzono inne
prace zwi¹zane z rozbudow¹ budynku szpitalnego o budynek Radiologii
wraz z przebudow¹ czêci istniej¹cej
i poradni przyszpitalnych. Prowadzono równie¿ prace termomodernizacyjne.
Poradnie przyszpitalne z ul. £¹kowej i ul. Szamarzewskiego doczeka³y
siê mnóstwa pozytywnych zmian.
Dziêki przeprowadzonym zmianom

pacjenci bêd¹ mogli korzystaæ z opieki
zdrowotnej na wysokim poziomie.
Przeprowadzone inwestycje nie
by³y ³atwe, gdy¿ w jednakowym
okresie trwa³y roboty budowlane na
ca³ym terenie szpitalnym, a zagospodarowanie placu budowy dla tak licznych prac wymaga³o sprawnej organizacji.

tego wiadomoæ, zatem pielêgniarstwo ma ogromn¹ szansê samo siê
obroniæ.

siê, ¿e przysz³o mi pracowaæ z tak¹
dyrekcj¹, paniami oddzia³owymi,
kierownikami dzia³ów i klinik. Wszyscy zdaje siê wiedz¹, po co tu s¹.
Nasz Szpital daje ogromne mo¿liwoci,
jest wyzwaniem dla wszystkich pracowników, aby kszta³ciæ siê, d¹¿yæ do
profesjonalizmu i s³u¿yæ cz³owiekowi.

do opiekuj¹cych siê trzy proby chorego: pomó¿ mi, wys³uchaj mnie i zostañ ze mn¹. Te proby uwiadamia³y
mi istotê opieki nad chorym, który
umiera. Ale te proby s¹ w³aciwie
aktualne zawsze, kiedy pochylamy
siê nad chorym. Towarzyszenie chorym w cierpieniu i umieraniu zmieni³o mój wiat wartoci  s¹ rzeczy
wa¿ne i mniej wa¿ne (np. materialne). Cieszê siê ¿yciem, ludmi, s³oñcem, deszczem

Z perspektywy lat

Dobrze by³o pracowaæ w takim
Szpitalu, z tak¹ renom¹, kadr¹ i tradycj¹. Mylê, ¿e nie bez powodu pacjenci, mimo kiepskich warunków
lokalowych, który ma obiekt przy
ul. D³ugiej  matka pozosta³ych jednostek, przychodz¹ do nas. Cieszê

Świat wartości

Prekursorka opieki hospicyjnej w
Anglii Dame Cicely Saunders kieruje

Irena Usowicz
Kierownik
Dzia³u Technicznego

■
nowiny szpitalne
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letnia szkoła onkologii

Kolejna

edycja

Fot. Monika Dudziak

P

o raz 5 w Poznaniu we wspó³pracy
z ECCO (European CanCer Organisation) oraz Uniwersytetem Medycznym
w Poznaniu Klinika Onkologii zorganizowa³a ELECTIVE COURSE in Oncology for Medical Students, zwan¹ przez
nas Letni¹ Szko³¹ Onkologii. Jak w poprzednich latach wziê³o w niej udzia³

24 studentów z ca³ej Europy. W tym
roku odwiedzi³o nas 6 studentów z Rumunii, 5 z Polski, 3 z Wielkiej Brytanii,
2 z Portugalii i Cypru oraz po jednym
studencie z Grecji, Finlandii, Irlandii,
W³och, Litwy i Rosji.
Po raz pierwszy miejscem wyk³adów
by³ nie budynek przy ulicy £¹kowej, ale

To, co studenci

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W pierwotnym planie mielimy przeprowadziæ zajêcia w nowym budynku Kliniki Onkologii, ale po raz
ostatni przeprowadzilimy je na £¹kowej.
Tegoroczn¹ szko³ê nale¿y uznaæ za
bardzo udan¹, co podkrelali zarówno
studenci, jak i wyk³adowcy i to zarówno
je¿eli chodzi o program dydaktyczny,
jak i zajêcia nadobowi¹zkowe.
Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyæ
wiêcej zapraszamy na http://www. facebook.
com/#!/groups/ecopoznan2011/.
ECCO pragnie przeprowadziæ kolejne edycje zadowolone z sukcesu, jakim
by³a kolejna szko³a w Poznaniu.
Dr med. Rados³aw M¹dry
Oddzia³ Ginekologii Onkologicznej

cenią najbardziej

Z dr med. Krzysztofem Rożnowskim, pracującym na Oddziale Chemiote−
rapii oraz jednym z wykładowców podczas tegorocznej Letniej Szkoły
Onkologii rozmawiają Monika Dudziak i Daria Szaj.

Chętnych do wzięcia udziału w Letniej
Szkole Onkologii nie brakuje. Co przy−
ciąga studentów?
Fot. Monika Dudziak

Dlaczego warto?
Letnia Szko³a Onkologii cieszy siê
du¿ym zainteresowaniem studentów z ca³ej Europy, rozwija siê, podejmuje nowe
tematy, omawiane s¹ aktualne osi¹gniêcia
w walce z chorobami nowotworowymi.
Potwierdzeniem, ¿e warto w niej uczestniczyæ jest chocia¿by fakt, ¿e to ju¿ 5 sesja
organizowana w Poznaniu, a liczba chêtnych do uczestnictwa wzrasta z roku na
rok. Wspó³organizowanie i uczestniczenie
w kursie, któremu patronuje najwa¿niejsza organizacja europejska w dziedzinie
onkologii klinicznej, jest dla naszej Kliniki
bardzo presti¿owe.
Dla uczestnicz¹cych studentów wyj¹tkowe jest to, ¿e praktycznie w ci¹gu 2
tygodni omawiane s¹ wszystkie podstawowe zagadnienia dotycz¹ce chorób nowotworowych przez wybitnych specjalistów nie tylko z Poznania, ale i zaproszonych goci z Niemiec, Belgii czy Finlandii.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które
maj¹ ju¿ jak¹ wiedzê na tematy zwi¹zane
z onkologi¹ i s¹ nimi zainteresowane;
umo¿liwia tak¿e w krótkim czasie znacz¹ce pog³êbienie tej wiedzy.
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Organizatorzy i wyk³adowcy staraj¹
siê przy ka¿dej kolejnej edycji mówiæ
ciekawiej na podstawie wczeniejszych
dowiadczeñ. Wiemy, czego oczekuj¹
studenci. Potrzebuj¹ oni oprócz wiedzy
teoretycznej, przede wszystkim kontaktu
z pacjentem, st¹d wiêksza czêæ zajêæ to
nie czysta teoria czy stawiane pytania na
sali wyk³adowej, ale w³anie wizyty na
oddzia³ach, które zajmuj¹ siê leczeniem
pacjentów onkologicznych. To jest to, co
studenci ceni¹ sobie najbardziej. Dlatego
nauczeni dowiadczeniem, staramy siê t¹
czêæ kursu rozwijaæ oraz w sposób coraz
ciekawszy i jak najbardziej praktyczny
przedstawiaæ zagadnienia rozpoznawania
i leczenia chorób nowotworowych przy
³ó¿ku pacjenta.

Jak można zatem ocenić poziom wie−
dzy onkologicznej polskich specjali−
stów?
Poziom wiedzy naszych specjalistów, nie
tylko onkologów klinicznych, ale tak¿e
ginekologicznych, chirurgicznych czy
dzieciêcych naprawdê nie odbiega w ¿aden sposób od poziomu wiedzy naszych
kolegów z Europy czy wiata. Nie musimy siê niczego wstydziæ, na bie¿¹co poszerzamy nasz¹ wiedzê, dotycz¹c¹ naj-

nowszych osi¹gniêæ onkologii. Równie¿
mamy podobne, a czêsto takie same, mo¿liwoci diagnozowania i leczenia nowotworów. Oczywicie niestety w Polsce s¹
wiêksze ograniczenia finansowe i organizacyjne. Mimo, ¿e mamy dostêp do najnowszych leków, nie wszystkich chorych
mo¿emy leczyæ zgodnie ze standardami
wiatowymi.

Studenci przed i po kursie
Studenci Letniej Szko³y Onkologii
pochodz¹ z wielu krajów europejskich,
w których na studiach dydaktyka prowadzona jest na ró¿nym poziomie i w ró¿nym zakresie. S¹ takie kraje, w których
nie ma odrêbnego przedmiotu, takiego jak
onkologia, a studenci nabywaj¹ wiedzê
onkologiczn¹ w trakcie innych zajêæ na
przyk³ad z zakresu chorób wewnêtrznych, chirurgii czy ginekologii. Nie maj¹
zatem mo¿liwoci, by nabyt¹ w ten sposób wiedzê, dotycz¹c¹ chorób nowotworowych, zgromadziæ w jednym momencie
i w³aciwie j¹ sobie pouk³adaæ. To dla nich
uczestnictwo w kursie jest szczególnie
cenne. Studenci podczas Letniej Szko³y
zdobywaj¹ i porz¹dkuj¹ wiedzê, ale tak¿e
czêsto po raz pierwszy maj¹ kontakt z pacjentem onkologicznym na oddziale czy
w poradni.
Dr med. Krzysztof Ro¿nowski

Bezpieczna

praca

P

owszechnie u¿ywane skróty literowe: BHP lub bhp i kryj¹ce siê za
nimi pojêcie bezpieczeñstwo i higiena
pracy to czêsto u¿ywane sformu³owanie okrelane przez wiele definicji, które oznacza ogó³ rodków i warunków,
okrelonych przepisami prawnymi,
maj¹cych na celu zabezpieczenie osób
wykonuj¹cych pracê przed zagro¿eniami dla ich ¿ycia lub zdrowia, wystêpuj¹cymi podczas pracy.
BHP to sfera dotycz¹ca dzia³añ ludzkich, jak i sprawnoci maszyn i urz¹dzeñ, odpowiedniego szkolenia pracowników, wyposa¿enia obiektów, pomieszczeñ, stanowisk pracy oraz w³aciwych parametrów rodowiska pracy.
Dodatkowo jest to sfera obwarowana przepisami, normami, nakazami
i kontrolowana przez specjalnie powo³ane do tego celu instytucje pañstwowe
i organy administracyjne.
Przepisy bezpieczeñstwa i ochrony
pracy stanowi¹ podstawowy zbiór
norm ochrony pracy. Ustawowo zosta³
on okrelony w dziale X Kodeksu pracy, a tak¿e w innych aktach prawnych
(rozporz¹dzeniach, ustawach). Stosowanie ich przez pracowników pozwala
na poprawê warunków pracy, a co siê
z tym wi¹¿e  lepsz¹ ochronê ich zdrowia i ¿ycia.

Zadania Sekcji BHP w naszym Szpita−
lu:
■

■

■

■
■
■

■

■

■

■

Zdjêcia: Monika Dudziak

■

przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
ustalanie okolicznoci i przyczyn
wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeñ o takie choroby,
monitorowanie i przechowywanie
wyników badañ i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w
rodowisku pracy,
ocena ryzyka zawodowego,
szkolenia bhp,
dofinansowanie do okularów w
pracy przy monitorze ekranowym,
wypisywanie wywiadu zawodowego (na potrzeby ZUS-u),
wysy³anie dokumentacji niezbêdnej
do ustalenia uszczerbku na zdrowiu
ubezpieczonego, spowodowanego
wypadkiem przy pracy lub chorob¹
zawodow¹ do jednostki terenowej
ZUS,
przydzia³ odzie¿y i obuwia roboczego
oraz rodków ochrony indywidualnej,
przydzia³ napojów profilaktycznych
 wody (w okresie letnim),
wspó³praca z Pañstwow¹ Inspekcj¹
Pracy i Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹.

Agnieszka Urbaniak  st. specjalista ds. bhp
Ukoñczy³a Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu na wydziale Ekonomii  kierunek Ekonomika pracy i zarz¹dzanie kadrami
i studia podyplomowe na kierunku Zarz¹dzanie bhp. Zatrudniona w Szpitalu od
1 czerwca 1999 r., a w Sekcji BHP od listopada 2004 r. Prywatnie mama 2-letniej Marysi, powiêcaj¹ca swój wolny czas na wypoczynek, jazdê na rowerze i spacery.

sekcja BHP
Co lubimy w pracy w sekcji
Najwiêcej satysfakcji sprawia nam
mo¿liwoæ pomocy pracownikom, niejednokrotnie w ciê¿kich ¿yciowych
chwilach (gdy trac¹ zdrowie i szansê
zarobkowania). Chêtnie s³u¿ymy rad¹
i pomoc¹ w uzyskaniu nale¿nych
wiadczeñ, wype³nianiu dokumentów
i kontaktach z urzêdami.
Ale sensem pracy w Sekcji pozostaje
ochrona zdrowia pracowników i polepszanie warunków pracy. Jest to jednoczenie zadanie najtrudniejsze.

Czego nie lubimy w pracy
Niestety pracownicy nie ceni¹ swojego zdrowia i przywi¹zuj¹ ma³¹ wagê
do spraw bezpieczeñstwa pracy: u¿ywaj¹ niew³aciwego obuwia  zwiêkszaj¹cego ryzyko wypadkowe, nie u¿ywaj¹ rodków ochrony indywidualnej:
gogli, rêkawic, odzie¿y ochronnej,
a przede wszystkim nie interesuj¹ siê
pomiarami czynników szkodliwych na
swoich stanowiskach pracy (do wgl¹du
u kierowników oraz w Sekcji Bhp). Zainteresowanie pracowników nastêpuje
zazwyczaj po fakcie czyli gdy ju¿ ulegn¹
wypadkowi lub rozwinie siê choroba
zawodowa. Wtedy nasza rola ogranicza
siê do pomocy w uzyskaniu roszczeñ.

Ważne obowiązki
Obowi¹zkiem ka¿dego pracownika
jest przestrzeganie przepisów i zasad
bezpieczeñstwa i higieny pracy. Kierownicy powinni d¹¿yæ do egzekwowania od pracowników ich przestrzegania
oraz do organizowania pracy pracowników w taki sposób, by zabezpieczyæ ich
przed wypadkami w pracy i chorobami
zawodowymi. Powinni tak¿e dbaæ o
sprawnoæ rodków ochrony indywidualnej i wymagaæ od pracowników ich
stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonywanie pracy bez szkody dla
zdrowia zale¿y zarówno od pracowników, jak i kierowników.
Agnieszka Urbaniak i Gabriela Bia³ecka
Sekcja BHP

Gabriela Bia³ecka  specjalista ds. bhp
Ukoñczy³a Uniwersytet Przyrodniczy na
kierunku Biotechnologia, studia podyplomowe na kierunku Zarz¹dzanie bhp oraz szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpo¿arowej w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. Zatrudniona w Szpitalu od lutego
2008 r. W nielicznych wolnych chwilach
uwielbia spotkania z przyjació³mi, wypoczynek na ³onie natury oraz lekturê (najchêtniej podró¿nicz¹ i biograficzn¹).

Przydatne adresy:
■

■

■

Centralny Instytut Ochrony Pracy –
Państwowy Instytut Badawczy:
www.ciop.pl
Portal KulturaBezpieczeństwa.pl:
www.kulturabezpieczenstwa.pl
Portal BHP.pl: www.portalbhp.pl
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Vademecum

prawa

Dla
pacjenta
20 września 2010 r. Rada Społecz−
na naszego Szpitala powołała
nowe stanowisko Pełnomocnika
ds. Praw Pacjenta i Kombatantów.
Rok pracy zaowocował powsta−
niem wielu informatorów dla pa−
cjentów oraz wydawaniem na
bieżąco informacji dotyczących ich
praw, w tym także uprzywilejowa−
nych grup, m.in. kombatantów.
Powstałe dla chorych Vademecum
dostępne jest w Biurach Ruchu
Chorych, na każdym oddziale oraz
w szpitalnych gablotach.

7

kwietnia podczas wiatowego
Dnia Zdrowia uda³o nam siê
przeprowadziæ akcjê informacyjn¹,
któr¹ zainteresowa³o siê wiele osób.
Niemal¿e 100 z nich podpisa³o
owiadczenie woli, wyra¿aj¹ce zgodê, by po mierci przekazaæ swoje
narz¹dy chorym potrzebuj¹cym
przeszczepów.
Dok³adamy wielu starañ, by
poszanowanie praw pacjentów by³o
w naszym Szpitalu szczególnie
respektowane. Przyk³adamy du¿¹
wagê do tego, by wychodzili z naszego Szpitala z pe³n¹ informacj¹
i mogli liczyæ na wyjanienie trudnych spraw. Dodatkowo ka¿da
zg³aszana proba lub skarga jest
przez nas szczegó³owo analizowana i nie pozostawiona bez odpowiedzi. Staramy siê równie¿, by nasz
Szpital by³ Szpitalem Przyjaznym
Kombatantom, zgodnie z przyst¹pieniem w dniu 13 maja 2011 r. do
porozumienia z Wojewódzk¹ Rad¹
Kombatantów i Osób Represjonowanych, objêtym honorowym patronatem Marsza³ka Województwa
Wielkopolskiego oraz Przewodnicz¹cego Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego.
Mamy nowe pomys³y, które
chcemy realizowaæ w przysz³oci.
Monika Dudziak
Anna Ruszczak
Biuro Pe³nomocnika
ds. Praw Pacjenta i Kombatantów
Sekcja Organizacji
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Prawa pacjenta
Przestrzeganie praw pacjenta jest
ustawowym obowi¹zkiem wszystkich
uczestnicz¹cych w udzielaniu wiadczeñ
zdrowotnych. Od organów w³adzy publicznej pocz¹wszy, poprzez osoby wykonuj¹ce zawód medyczny, do wszystkich
innych, którzy z racji wykonywanego
zawodu maj¹ kontakt z pacjentem.

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowot−
nych
Pacjent ma prawo do wiadczeñ zdrowotnych udzielanych z nale¿yt¹ starannoci¹, odpowiadaj¹cych wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
■
Pacjent ma prawo do korzystania z
rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych listy oczekuj¹cych  w
sytuacji ograniczonej dostêpnoci do
wiadczeñ zdrowotnych.
■
Pacjent ma prawo ¿¹daæ drugiej opinii.
W razie w¹tpliwoci pacjent ma prawo
¿¹daæ, by lekarz zasiêgn¹³ opinii innego
lekarza lub zwo³a³ konsylium lekarskie,
a pielêgniarka (po³o¿na) zasiêgnê³a opinii
innej pielêgniarki (po³o¿nej). ¯¹danie
oraz ewentualn¹ odmowê odnotowuje siê
w dokumentacji medycznej.

■

■

■

■

Pacjent ma prawo do natychmiastowego
udzielenia úwiadczeÒ zdrowotnych ze wzglÍdu
na zagroøenie zdrowia lub øycia.

Prawo wyboru
Ka¿dy pacjent korzystaj¹cy ze wiadczeñ
opieki zdrowotnej finansowanych ze
rodków publicznych ma prawo wyboru:
■
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej  lekarza, pielêgniarki i po³o¿nej;
■
w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  lekarza specjalisty sporód wszystkich lekarzy przyjmuj¹cych w poradniach specjalistycznych,
które maj¹ umowê z NFZ. Wybór
placówki medycznej realizuj¹cej
wiadczenia w ramach kontraktu z
NFZ jest dowolny;
■
w ramach leczenia stomatologicznego
 lekarza dentysty sporód wszystkich
lekarzy przyjmuj¹cych w poradniach,
które maj¹ umowê z NFZ;
■
w ramach leczenia szpitalnego  dowolnego szpitala, posiadaj¹cego umowê z NFZ, na terenie ca³ej Polski.

Prawo do informacji
■

Pacjent ma prawo do informacji o
swoich prawach, dlatego ka¿da placówka udzielaj¹ca wiadczeñ opieki
zdrowotnej jest zobowi¹zana umieciæ

■

stosown¹ informacjê na temat praw
pacjenta.
Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie wiadczeñ udzielanych u danego wiadczeniodawcy
oraz o osobach udzielaj¹cych tych
wiadczeñ.
Pacjent ma prawo do informacji zrozumia³ej i przystêpnej dla niego. Ma
prawo prosiæ o wyjanienia tak d³ugo,
a¿ przekazana informacja bêdzie
przez niego w pe³ni zrozumia³a.
Pacjent ma prawo do informacji
o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i leczniczych, daj¹cych siê przewidzieæ
nastêpstwach ich zastosowania albo
zaniechania, wynikach leczenia oraz
rokowaniu. Ma tak¿e prawo zadecydowaæ, komu i jakie informacje o tym
mog¹ byæ przekazywane.
Pacjent ma prawo do rezygnacji
z otrzymywania informacji. Powinien
jednak dok³adnie wskazaæ, z których
informacji rezygnuje, np. o swojej
sytuacji zdrowotnej.

Pacjent do ukoÒczenia 16. roku øycia ma prawo
do uzyskania od lekarza informacji w formie
i w zakresie niezbÍdnym do prawid≥owego
udzielenia úwiadczenia.
W przypadku utraty wiadomoci
przez pacjenta obowi¹zuj¹ wczeniejsze
ustalenia poczynione z pacjentem.

Prawo do wyrażenia zgody
■
Pacjent, tak¿e ma³oletni, który ukoñczy³ 16 lat, ma prawo do wyra¿enia wiadomej zgody na udzielenie wiadczenia
zdrowotnego.
Je¿eli pacjent:
 nie ukoñczy³ 18 lat,
 jest ca³kowicie ubezw³asnowolniony,
 niezdolny do wiadomego wyra¿enia zgody,
prawo do wyra¿enia zgody ma przedstawiciel ustawowy, a w przypadku jego
braku  opiekun faktyczny.
■
Pacjent ma prawo odmówiæ lub za¿¹daæ zaprzestania udzielenia wiadczenia.
Pacjent:
 który ukoñczy³ 16 lat,
 ubezw³asnowolniony,
 chory psychicznie lub upoledzony umys³owo, lecz dysponuj¹cy
dostatecznym rozeznaniem,
ma prawo do wyra¿enia sprzeciwu co do
udzielenia wiadczenia zdrowotnego,
pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim
przypadku wymagane jest zezwolenie
s¹du opiekuñczego.

praw pacjenta
W przypadku zabiegu operacyjnego albo
zastosowania metody leczenia lub diagnostyki
stwarzajπcych podwyøszone ryzyko dla pacjenta,
zgodÍ wyraøa siÍ w formie pisemnej.

Prawo pacjenta do przechowywania
rzeczy wartościowych w depozycie
■

Zgoda lub odmowa powinna zostaæ poprzedzona przedstawieniem pacjentowi
wyczerpuj¹cej informacji na temat planowanego b¹d ju¿ udzielanego wiadczenia.

Prawo pacjenta do tajemnicy informa−
cji z nim związanych
Pacjent ma prawo do poufnoci 
zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji z nim zwi¹zanych, a w
szczególnoci o jego stanie zdrowia,
rozpoznaniu i rokowaniu, badaniach
i ich wynikach.
Bez zgody pacjenta (lub zgody osoby
sprawuj¹cej opiekê prawn¹ nad pacjentem) nie wolno informowaæ nikogo o jego
stanie zdrowia. Pacjent ma prawo wskazaæ, komu informacje objête tajemnic¹
bêd¹ przekazywane. Prawo to obowi¹zuje tak¿e po mierci pacjenta.
■

Prawo do poszanowania intymności
i godności pacjenta
Pacjent ma prawo do poszanowania
intymnoci i godnoci  osoba udzielaj¹ca wiadczeñ ma obowi¹zek postêpowaæ w sposób zapewniaj¹cy poszanowanie tego prawa.
■
Pacjent ma prawo do godnego umierania.
■
Pacjent ma prawo do obecnoci bliskiej osoby przy udzielaniu wiadczeñ
zdrowotnych.
Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku
prawdopodobieñstwa wyst¹pienia
zagro¿enia epidemicznego osoba
udzielaj¹ca wiadczeñ zdrowotnych
mo¿e odmówiæ obecnoci osoby bliskiej pacjentowi. Odmowa musi zostaæ odnotowana w dokumentacji
medycznej.
Obecnoæ innych osób przy udzielaniu
wiadczenia, np. studentów medycyny,
wymaga zgody pacjenta. Je¿eli pacjent
jest ma³oletni, ca³kowicie ubezw³asnowolniony lub niezdolny do wiadomego wyra¿enia zgody, wymagana jest zgoda jego
opiekuna oraz lekarza udzielaj¹cego
wiadczenia zdrowotnego.
■

Prawo pacjenta do dokumentacji me−
dycznej
■

Pacjent ma prawo do dostêpu do
dokumentacji medycznej dotycz¹cej
jego stanu zdrowia oraz udzielonych
mu wiadczeñ zdrowotnych.

Pacjent przebywaj¹cy w zak³adzie
opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla
osób wymagaj¹cych ca³odobowych lub
ca³odziennych wiadczeñ zdrowotnych
(np. w szpitalu) ma prawo do przechowywania rzeczy wartociowych w
depozycie. Koszty przechowywania
ponosi zak³ad opieki zdrowotnej, chyba
¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec
opinii albo orzeczenia lekarza
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mog¹ wnieæ sprzeciw wobec
opinii albo orzeczenia lekarza, je¿eli
maj¹ one wp³yw na prawa lub obowi¹zki pacjenta.
Sprzeciw wnosi siê do Komisji Lekarskiej
dzia³aj¹cej przy Rzeczniku Praw Pacjenta,
za porednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania
opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekaj¹cego o stanie zdrowia pacjenta.
■

Prawo do poszanowania życia prywat−
nego i rodzinnego
Pacjent przebywaj¹cy w zak³adzie
opieki zdrowotnej, przeznaczonym
dla osób wymagaj¹cych ca³odobowych lub ca³odziennych wiadczeñ
zdrowotnych (np. w szpitalu) ma
prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego
z innymi osobami, ale te¿ ma prawo
do odmowy takiego kontaktu.
■
Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielêgnacyjnej, która nie polega na
udzielaniu wiadczeñ zdrowotnych (np.
opieka sprawowana nad pacjentk¹ w
warunkach ci¹¿y, porodu i po³ogu).
Je¿eli zak³ad opieki zdrowotnej ponosi
koszty realizacji powy¿szych praw, mo¿e
obci¹¿yæ nimi pacjenta.
■

Wysokoæ op³aty rekompensuj¹cej wspomniane koszty ustala kierownik zak³adu,
a informacjê o jej wysokoci oraz sposobie
jej ustalenia udostêpnia siê w lokalu zak³adu opieki zdrowotnej.

Prawo do opieki duszpasterskiej
■

■

Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
W sytuacji pogorszenia siê stanu zdrowia lub zagro¿enia ¿ycia pacjenta
zak³ad opieki zdrowotnej, w którym
pacjent przebywa, jest obowi¹zany
umo¿liwiæ pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

Przestrzeganie i poszanowanie praw pacjenta
jest jednym z podstawowych obowiπzkÛw
úwiadczeniodawcy.

pacjenta
Kierownik zak³adu opieki zdrowotnej lub
upowa¿niony przez niego lekarz mo¿e
ograniczyæ korzystanie z praw pacjenta w
przypadku wyst¹pienia zagro¿enia epidemicznego lub ze wzglêdu na bezpieczeñstwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku niektórych praw tak¿e ze wzglêdu na
mo¿liwoci organizacyjne zak³adu.

Skargi pacjentów
W centrali i oddzia³ach wojewódzkich
Narodowego Funduszu Zdrowia funkcjonuj¹ komórki do spraw skarg i wniosków,
w których pacjent mo¿e z³o¿yæ skargê
zwi¹zan¹ z udzielaniem wiadczeñ opieki
zdrowotnej przez zak³ady opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ.
Skargi mog¹ byæ sk³adane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo ¿¹daæ pisemnego potwierdzenia przyjêcia skargi.
Uwaga! Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska oraz adresu osoby,
która j¹ wnios³a, nie zostanie rozpatrzona.
Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla
niego zadowalaj¹cy, mo¿e tak¿e z³o¿yæ
skargê do:
■
Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
■
Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej Izby Lekarskiej,
■
Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej Okrêgowej Izby Pielêgniarek
i Po³o¿nych,
■
Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Nie rozpatruje siê jako skarg pism dotycz¹cych spraw, które zosta³y rozstrzygniête prawomocnym wyrokiem s¹du lub
ostateczn¹ decyzj¹ administracyjn¹.

Odstąpienie od leczenia
W szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz mo¿e nie podj¹æ lub odst¹piæ
od leczenia pacjenta. Zw³oka w udzieleniu pomocy nie mo¿e jednak spowodowaæ niebezpieczeñstwa utraty ¿ycia, ciê¿kiego uszkodzenia cia³a lub ciê¿kiego
rozstroju zdrowia pacjenta.
Je¿eli jednak lekarz podejmie tak¹ decyzjê, ma obowi¹zek:
■
uprzedziæ o tym fakcie pacjenta (jego
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego) z odpowiednim
wyprzedzeniem;
■
wskazaæ pacjentowi lekarza lub zak³ad opieki zdrowotnej, w którym
pacjent ma realne mo¿liwoci uzyskania wiadczenia;
■
uzasadniæ i odnotowaæ ten fakt w
dokumentacji medycznej.
Informacja przygotowana na podstawie
Vademecum 2011 Narodowego Funduszu
Zdrowia
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wspomnienia

Ostatni raz
na

Łąkowej
Wielu z nas ze szpitalem
przy ul. Łąkowej było
związanych przez lata.
Dziś pozostaje wspom−
nienie miejsca, które
miało swoją niepowta−
rzalną atmosferę.
Zobaczmy ostatni raz
Łąkową.
Redakcja

Fotoreportaż:

Zofia Owecka
Anna Ruszczak
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X forum

Forum
już po raz
dziesiąty!
W

dniach 26-27 padziernika 2011
roku odbêdzie siê jubileuszowe
X Forum Szpitali Klinicznych. Nasz
Szpital jako g³ówny organizator wydarzenia jest szczególnie dumny, ¿e Forum na sta³e wpisa³o siê w kalendarz
poznañskich imprez, staj¹c siê najwiêkszym i najbardziej presti¿owym spotkaniem rodowisk medycznych, które
corocznie skupia niemal wszystkich
dyrektorów szpitali klinicznych, a tak¿e osoby zwi¹zane z sektorem ochrony
zdrowia. Tegoroczne spotkanie bêdzie
niepowtarzaln¹ okazj¹ do wymiany
dowiadczeñ i dyskusji na temat aktualnych wyzwañ zwi¹zanych z funkcjonowaniem szpitali klinicznych.

Podczas padziernikowego Forum
poruszone zostan¹ miêdzy innymi
zagadnienia zwi¹zane ze zmianami w
ustawie o dzia³alnoci leczniczej, informatyzacj¹ szpitali, kontraktowaniem
wiadczeñ zdrowotnych. Forum bêdzie tez okazj¹ do zaakcentowania
100-lecia dzia³alnoci Szpitala Klinicznego im. Heliodora wiêcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Jak co roku zapraszamy równie¿ na
Wieczór wiêtego £ukasza, podczas
którego swoimi refleksjami na temat
medycyny innych kultur podzieli siê
Wojciech Cejrowski, gociem czêci
muzyczno  rozrywkowej bêdzie
Kwartet Rampa.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
X Forum Szpitali Klinicznych, znajd¹
Pañstwo na stronie internetowej
www.skpp.edu.pl.
Serdecznie zapraszamy!
Dyrekcja Szpitala

Klimatyczny

bufet
O

d nied³ugiego czasu na terenie
Szpitala przy ul. D³ugiej funkcjonuje nowoczesny Bufet Aga. Przed
otwarciem budynek zosta³ gruntownie
wyremontowany. Dzi zachwyca piêknym wnêtrzem i mi³¹ obs³ug¹. Ciekawe po³¹czenie elementów naszego
Szpitala z fotografiami Poznania dobrze wkomponowuje siê w klimat naszej poznañskiej lecznicy.
Pacjenci wraz z rodzinami, bez koniecznoci wychodzenia na zewn¹trz
szpitalnego budynku, maj¹ mo¿liwoæ
spotkania siê i porozmawiania w kameralnej atmosferze. Zadowolenia nie
kryj¹ równie¿ pracownicy i studenci,
którzy chêtnie w nowym miejscu spêdzaj¹ przerwê.
Bufet oferuje ciep³e i zimne posi³ki,
przek¹ski i napoje.
Redakcja
Zdjêcia: Monika Dudziak
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Wejcie do rejestracji
i poradni specjalistycznych

W drodze na
Szamarzewskiego

Oddzia³y z £¹kowej
przeniesione do
nowoczesnego obiektu

Tablica informacyjna
przy wjedzie do
Szpitala

Nowoczesny

szpital
Wejcie g³ówne
do Szpitala

Po termomodernizacji
stary budynek komponuje siê z innymi obiektami

Nowy budynek
mieszcz¹cy poradnie
specjalistyczne

Dzia³ Diagnostyki
Obrazowej po
rozbudowie

Zdjęcia:

Monika Dudziak
REDAKCJA
ul. Długa 1/2, 61−848 Poznań
tel. 61 854 91 21, fax 61 852 94 72
szpital@skpp.edu.pl
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