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kalendarium szpitalne

styczeń / 
czerwiec 2016

•	 21 stycznia na Oddziale Kardiologii 
naszego Szpitala wszczepiono najmniej-
szy na świecie symulator serca Micra Tps. 
Zabieg implantacji przeprowadził dr hab. 
n. med. Przemysław Mitkowski.

•	 6 lutego br. w galerii City Center od-
był się prozdrowotny event „Uszczyp-
nij Raka”, którego organizatorem był 
nasz Szpital. Wydarzenie zorganizowa-
ne w  związku z obchodami Światowego 
Dnia Walki z Rakiem.

•	 6 lutego br. w Auli Uniwersytetu im. 
Adam Mickiewicza odbył się jubileuszo-
wy Koncert dla Przyjaciół i Dobrodzie-
jów Hospicjum Palium.

•	 11 lutego wizyta arcybiskupa Sta-
nisława Gądeckiego w naszym Szpitalu 
przy ul. Szamarzewskiego.

•	 22 kwietnia br. nasz Szpital otrzy-
mał główną nagrodę w konkursie Lider 
Ochrony Zdrowia w kategorii profilakty-
ka i promocja zdrowia za projekt Wielko-
polska Onkologia.

•	 W dniach 19-20 maja br. w Uniejo-
wie odbył się kolejny Zjazd Polskiej Unii 
Szpitali Klinicznych.

•	 W dniach 10-11 czerwca br. w hotelu 
Novotel miała miejsce konferencja „Nie-
wydolność Serca 2016 – nowe wytycz-
ne – nowe wyzwania”, zorganizowana 
przez I Klinikę i Katedrę Kardiologii UM 
w Poz naniu.

•	 17 czerwca br. odbyło się uroczyste 
otwarcie Banku Komórek Macierzystych 
przy ul. Szamarzewskiego.

•	 Z dniem 1 lipca Pan Dyrektor Ra-
fał Staszewski objął funkcję Zastępcy 
Kanclerza w Uniwersytecie Medycznym. 
Gratulujemy i życzymy skutecznej pracy 
dla dobra Uczelni, a w tym szpitali kli-
nicznych. Dziękujemy za wspólną pracę, 
która była owocnym i pełnym dynami-
zmu doświadczeniem. Będziemy – mam 
nadzieję – kontynuować wspólne dobre 
dzieła.

Opracowanie: Bartosz Sobański

Długi weekend majowy trwał w tym roku dziewięć dni. Naj-
pierw kilka dni spędziłem wraz z żoną i grupą przyjaciół 
nad Morzem Śródziemnym, a ostatnią sobotę i niedzielę, 

razem z  dziećmi i wnuczką, w naszym domu na wsi w sercu 
Puszczy Zielonki. Było pięknie: koncert leśnego ptactwa, sło-
neczna pogoda, błękitne niebo, pełne kolorów pąki drzew owo-
cowych i pierwsze przedwcześnie rozkwitłe bzy. Natura nazy-
wana cudem... Nasycony radością życia, w niedzielę wieczorem 
powiedziałem żonie, że był to jeden z najpiękniejszych tygodni 
w moim życiu. W takim nastroju zasnąłem.
 W poniedziałek rano wstałem później niż zwykle. Robię tak 
po każdym urlopie. Staram się unikać nerwowej, pourlopowej 
krzątaniny i szukania w głębokim stresie kalendarza z zapisa-
nymi terminami. Nie muszę, na szczęście, biec z nerwowo trze-
począcym sercem do pracy, by podpisać listę obecności. Cenię 
sobie to, że niespiesznie wstaję, gimnastykuję się, zjadam śnia-
danie, a potem jeszcze znajduję czas na to, żeby w spokoju przej-
rzeć prasę…
 Była 8.15, gdy zadzwonił telefon. Nie zalogował się numer 
dzwoniącego. O 8.15 nie odbieram telefonów, zwłaszcza wtedy, 
gdy się nie logują. Ale tym razem odebrałem.
 – Pan Tomasz Działyński? – spytał kobiecy głos – Oddział 
Pulmunologii i Onkologii Pulmonologicznej, Szpital Kliniczny 
Przemienia Pańskiego. Pan sobie robił u nas badania płuc tomo-
grafem komputerowym w ramach projektu Unii Europejskiej?
 – Tak, robiłem. – odpowiedziałem nieco drżącym głosem.

 – Zgłaszałem się dwa tygodnie temu po wynik, ale jeszcze 
go nie było. 
 – Mamy już wynik. Chciałam pana zaprosić na konsul-
tacje na godzinę 12.15. Czy znajdzie pan dzisiaj czas, żeby się 
spotkać z lekarzem? 
 – Czy w tym wyniku jest coś niepokojącego? – nie potrafi-
łem wymyślić bardziej sensownego pytania.
 – Proszę pana, niech się pan nie denerwuje. To co, zapisać 
pana na 12.15 ?
 – Tak, oczywiście, będę o 12.15. 
 Te następne cztery godziny będę długo pamiętał. Jak każdy 
długoletni palacz żyję w strachu przed rakiem płuc. Gdybym 
nawet na chwilę zapomniał o zagrożeniu, z wielu stron mam do 
dyspozycji przerażające ostrzeżenia. Wiem, że palenie zabija … 
A przecież wbrew tym wszystkim ostrzeżeniom i rozsądkowi, 
cały czas palę. No, powiedzmy, popalam. Dwie paczki tygodnio-
wo to niedużo. Ale strach jest…
 Po tym telefonie doszedłem natychmiast do wniosku, że 
pora uporządkować swoje sprawy majątkowe, zacząć rozwa-
żać treść testamentu, czy też ustalić zasady jego wykonania, bo 
może nie mam już zbyt wiele czasu. Powiadomiłem o telefonie 
i moich obawach żonę, która postanowiła odwieźć mnie na kon-
sultację. Powiadomiłem dzieci. Córka się popłakała. Wszyscy 
bardzo tę niespodziewana wiadomość przeżywaliśmy. Chociaż 
tak naprawdę jeszcze nic się nie stało, każdy z nas miał świa-
domość, że zaproszenie na konsultacje, po takim badaniu, nie 
wróży nic dobrego. 
 W poradni pojawiłem się sam, trochę przed wyznaczonym 
czasem. Nie chciałem narażać żony na stres. Panował tam ruch 
i atmosfera jak w handlowej galerii. Albo może bardziej jak 

Okiem Naszego PacjentaZaproszenie na 
konsultację

▶
Na okładce: Wiceminister dr Jarosław Pinkas oraz Dyrektor dr Jan Talaga podczas dyskusji w gronie dyrektorów szpitali klinicznych w Uniejowie w dniu 19 maja br.
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na dobry początek

Okiem NacZelNegO lekarZa SZpitala

Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala

Okiem DyrektOra NacZelNegO SZpitala

Jan Talaga
Dyrektor Naczelny Szpitala

Dobra 
współpraca

budowa





Zaciekawiony podszedł do jednego 
z robotników ją wznoszących i za-
pytał go: Co tutaj robisz? Robotnik 

ten wyglądał na nieszczęśliwego i przy-
gnębionego. Odpowiadając spojrzał na 
wędrowca z wyrzutem: Przychodzę co-
dziennie rano i tnę kamienie na równe 
bloki. Jest to bardzo nudne i monotonne. 
To bardzo ciężka praca. Nie chcę jej wyko-
nywać, ale mam za to jakąś zapłatę, Choć 
– gdybym mógł – rzuciłbym to jarzmo 
i wolałbym tego nie robić.
 Wędrowiec zadziwiony przeszedł ka-
wałek dalej i zapytał drugiego spośród 
robotników. Zadał to samo pytanie. Ro-
botnik spojrzał na niego i zaczął tłuma-
czyć: Mam żonę i gromadkę dzieci. Muszę 
mieć pieniądze, aby ich utrzymać. Przy-

Na południu średniowiecznej Europy 
pewien wędrowiec zawitał do wielkiego 
miasta, w którym w jego centrum na placu 
powstawała ogromna budowla.

chodzę więc codziennie i tnę bloki skalne 
na równe kamienie. Jest to ciężka praca, 
ale dzięki temu mogę utrzymać moją ro-
dzinę. Jest to mój cel życiowy. Lubię tę pra-
cę i cieszę się, że ją mam, gdyż dzięki temu 
moja rodzina ma zapewniony byt. 
 Ośmielony tą odpowiedzią wędro-
wiec podszedł z tym samym pytaniem 

do trzeciego robotnika: Co tutaj robisz? 
Robotnik podniósł twarz. Wędrowiec 
dostrzegł w nim oczy, które okazały się 
rozpromienione i lśniące. Usłyszał w wy-
szeptane przez robotnika z przejęciem: ja 
buduję katedrę. 
 Przedstawiany obrazek nie jest moim 
oryginalnym. Zapamiętałem jedną z jego 
wersji wczytując się przed wielu laty 
w  „Twierdzę” Antoine’a de St. Exupery-
’ego. Powracał wreszcie podczas moich 
wędrówek w południowej Francji w cza-
sie odbywanych stypendiów. I jeszcze 
niedawno przypomniał go – w nieco in-
nej wersji – w internetowej pogawędce, 
ceniony o. Adam Szustak. 
 Czy punkt widzenia zależy od per-
spektywy, z której spoglądamy na rzeczy-
wistość? Robiąc te same w życiu rzeczy 
można myśleć o nich zupełnie różnie. To 
co robimy, może być, bądź to mozołem, 
bądź realizowaniem jakiegoś sensowne-
go działania, ale może też być wypełnia-
niem niezwykłych wyzwań. 

(dokończenie na str. 14)

kolejny rok współpracy polsko-nor-
weskiej, którą nawiązaliśmy przy 
realizacji projektu Wielkopolska 

Onkologia owocuje ogromnym rozwo-
jem zaplecza medycznego. Cieszymy się, 
że inwestycje, które uwzględnione były 
w projekcie nabrały namacalnego kształ-
tu – 17 czerwca 2016 uroczyście prze-

cięliśmy wstęgę na nowym, doskonale 
wyposażonym budynku, mieszczącym 
Bank Komórek Macierzystych, Labora-
torium Diagnostyki Hematologicznej 
i Pracownię Histopatologii. 

 Nie tylko cieszą nowe możliwości 
i  ekspansja działań, ale przede wszyst-
kim przyjazna atmosfera, pozytywne na-
stawienie, otwartość na rozmowy i chęć 
poszukiwania najbardziej efektywnych 
rozwiązań, których możemy stale do-
świadczać ze strony Norwegii. 
 To dobry przykład na to, jak zaanga-
żowanie finansujących i ich zaintereso-
wanie najlepszymi efektami działań skut-
kuje podniesieniem standardów opieki 
nad pacjentami. 
 Tak udanej współpracy życzyłbym 
sobie w całym sektorze służby zdrowia.

w  jakimś urzędzie. Ludzie starzy i młodzi, kobiety i mężczyź-
ni, przychodzili i wychodzili. Centralnie umieszczona maszyna 
wydająca numerki kierowała ruchem. W recepcji siedziało pięć 
pań. Cztery głośno o czymś rozmawiały, śmiejąc się przy tym 
beztrosko, jedna była zajęta pacjentami, choć także uczestniczy-
ła w rozmowie koleżanek. Po chwili zrobiło się przy niej wolne 
miejsce, więc skorzystałem z okazji i podszedłem wyjaśniając 
cel mojej wizyty. 
 – Nie potrzebuje pan numerka. Proszę pójść pod gabinet 
109. Ja zaraz zadzwonię po lekarza. 

 Rozejrzałem się. Nie byłem sam. Takich jak ja, którzy po 
rannym telefonie przyszli do poradni na konsultacje na 12.15, 
można było łatwo w tłumie odnaleźć. Wyróżniali się wyraźnie 
i dopiero po chwili zrozumiałem, dlaczego. W oczach mieli 
nieumiejętnie skrywany strach. Niby to przyszli do lekarza, jak 
wszyscy w koło. Ale tylko oni byli w towarzystwie milczącego 
męża czy żony. Dobrze ubrani, pozornie opanowani, niepewnie 
rozglądali się dokoła. Siedzieli w milczeniu razem ze mną, pod 
drzwiami gabinetu nr 109. 
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stymulator serca

Dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski podczas zabiegu

W dniu 21 stycznia 2016 r. w naszym 
Szpitalu, w Klinice Kardiologii Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
przeprowadzono po raz pierwszy w Polsce 
zabieg wszczepienia najmniejszego na 
świecie stymulatora serca Micra TPS.

Wszczepione urządzenie miało 
wielkość 24 mm, około 6 mm 
średnicy i ważyło 1 gram. Jest o 

90 proc. mniejsze i lżejsze od zazwyczaj 
stosowanych rozruszników. Dzięki mi-
niaturowym wymiarom, wszczepia się 
go przezcewnikowo, bezpośrednio do 
prawej komory serca przez żyłę udową, 
a więc znacznie mniej inwazyjnie, niż w 
przypadku metody tradycyjnej. 
 W odróżnieniu od klasycznego ukła-
du stymulującego, Micra nie wymaga 
stosowania pokrytej silikonem elektro-
dy – najbardziej zawodnego i najczęściej 
ulegającego uszkodzeniu lub powodują-
cego infekcje elementu dotychczas stoso-

wanych systemów. Impulsy elektryczne 
generowane są przez małe, metalowe 
elektrody umieszczone na powierzchni 
stymulatora. Może to w istotnym stopniu 
wpłynąć na zwiększenie długofalowego 
bezpieczeństwa stałej stymulacji serca.
 Urządzenie mocuje się do ściany 
mięśnia sercowego poprzez małe za-
czepy. Dodatkowym atutem jest fakt, że 
w czasie zabiegu implantacji, trwającym 
średnio kilkadziesiąt minut, rozrusznik 
może być bezpiecznie repozycjonowany. 
Pozwala to na osiągnięcie optymalnego 
położenia urządzenia – takiego, które 
zapewni najwyższą skuteczność terapii. 
Stymulator reaguje na poziom aktywno-
ści pacjenta i automatycznie dostosowuje 
do niej swoją pracę. Mikroskopijna ba-
teria pozwala urządzeniu działać nawet 
10 lat, a więc tak samo długo, jak w dużo 
większym klasycznym rozruszniku (po 
wyczerpaniu baterii można wszczepić 
kolejne urządzenia). Micra jest stymula-

torem, który umożliwia pacjentowi bez-
pieczną diagnostykę rezonansem magne-
tycznym.
 „Jesteśmy dumni z możliwości zaofe-
rowania naszym pacjentom tak nowo-
czesnej, wręcz kosmicznej technologii. 
Czekaliśmy ponad 40 lat, aby idea takiego 
rozwiązania mogła zostać zastosowana 
w praktyce klinicznej; aby mogła przy-
nieść realne korzyści chorym” – mówi 
dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski 
z I  Kliniki Kardiologii Katedry Kardio-
logii Uniwersytetu Medycznego im. Ka-
rola Marcinkowskiego w Poznaniu, który 
przeprowadził zabieg implantacji stymu-
latora. 
 Pierwsza implantacja stymulatora 
Micra TPS odbyła się w grudniu 2013 r. 
w szpitalu w Linz (Austria). Do dziś urzą-
dzenie zostało wszczepione ponad 1000 
pacjentom na świecie. 
 „Korzystanie z najnowszych zdo-
byczy medycyny jest możliwe dzięki 

Pierwszy taki 

wszczep

Fot. ?????????????

▶
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terapia dla dzieci

profesjonalizmowi i pasji zarówno tych, 
którzy oferują innowacyjne rozwiązania, 
tych, którzy je stosują, jak i zaufaniu tych, 
którzy z nich korzystają. Niezbędna jest 
także przychylność administracji szpita-
la i płatnika, które pozwolą zaoferować 
chorym taki poziom opieki, jaki jest do-
stępny za granicą. Jestem przekonany, że 
za kilka lat implantacja miniaturowego 
rozrusznika będzie standardem opieki 
medycznej nad pacjentami z zaburze-
niami rytmu serca. Dzisiejsze zabiegi są 
przykładem tego, że jedynym ogranicze-
niem postępu technologii w medycynie 
jest ludzka wyobraźnia” – mówi prof. dr 
hab. n. med. Romuald Ochotny z Kate-
dry Kardiologii Uniwersytetu Medyczne-
go im. Karola Marcinkowskiego w Poz-
naniu.

Martyna Wasiak

19 lutego 2016 r. w Hospicjum 
Palium otwarto magiczny po-
kój dla dzieci osieroconych. 

Stworzenie pokoju terapeutycznego – 
bezpiecznego, przyjaznego i bajkowe-

Otwarcie bajkowego pokoju do 
terapii dla Dzieci

go miejsca dla dzieci da im możliwość 
oderwania się choć na chwilę od trudnej 
rzeczywistości. Tu mogą spotkać ludzi 
rozumiejących oraz dzieci, które również 
utraciły kogoś bliskiego ich sercu.

 Pokój został zaprojektowany przez 
znaną architektkę Magdalenę Filcek. Pół-
ki niczym drzewa, a na gałęziach piękne 
książki; miękkie pufy, hamak i ciepłe 
kolory powodują, że to miejsce jest nie-
zwykle i przytulne. Soczysta zieleń koron 
drzew jest prawdziwym dziełem sztuki 
wprowadzonym do Hospicjum za sprawą 
artystki i malarki Katarzyny Kulpy, która 
jest również nauczycielką art-terapii.
 Dziękujemy wszystkim, którzy 
przy czynili się do tego, że to wspaniałe 
miejsce dla dzieci mogło powstać!

•	 Kulczyk	Foundation	za	sfinansowa-
nie pierwszego tego typu przedsię-
wzięcia w Polsce.

•	 Organizacji	Zaczytani.org	za	 stwo-
rzenie przepięknej biblioteczki dla 
Dzieci.

•	 Firmie	 Benjamin	Moore	 Polska	 za	
udzielenie 40% zniżki na bardzo 
kosztowne i specjalistyczne farby 
użyte w pokoju dla Dzieci.

Barbara Grochal

Dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski wraz z zespołem

Fot. ?????????????
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W  ramach Wielkopolskiego-
Regionalnego Programu-
Ope racyjnego na lata 2007- 

-2013, współfinansowanego przez 
Unię Europejską, nasz Szpital w 
ubiegłym roku złożył wniosek o do-
finansowanie projektu „E-szpital – 
rozwój infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego w obszarze ochrony 
zdrowia”. 
 Dzięki ogromnemu zaangażowa-
niu Zastępcy Dyrektora ds. Admini-
stracji – dr. n. med. Rafała Staszew-
skiego, Pani Marii Przybył – Kierow-
nika Działu Informatyki – Głównej 
Księgowej, Pani mgr Marioli Staliń-
skiej oraz całemu zespołowi Działu 
Księgowości Szpital dofinansowanie 
otrzymał. Niezwykle wytężona praca 
administracyjna (wymiana licznej 
korespondencji z Urzędem Marszał-
kowskim), ale także praca związana 
z wdrażaniem oprogramowania, za-
kupy sprzętowe aż po prace budow-
lane – budowa nowej serwerowni 
przy ul. Szamarzewskiego. 
 „E-szpital” to projekt mający na 
celu budowę nowoczesnego systemu 
umożliwiającego pełną cyfryzację 
dokumentacji medycznej i elektro-
niczny obieg dokumentów admini-
stracyjnych. Wartość całego przed-
sięwzięcia to ponad dwa miliony 
złotych.
 W praktyce oznacza to zwiększe-
nie dostępu do elektronicznej doku-
mentacji medycznej szybki dostęp 
do wyników badań, składanie wnio-
sków do szpitala w  formie elektro-
nicznej, zwiększenie bezpieczeństwa 
danych medycznych.

Bartosz Sobański

Szpital 
innowacyjny

Jakie usługi 
farmaceutyczne były świadczone 
przez aptekę szpitalną w 2015 roku

1.	 Wartość	leków
 Wartość wyrobów medycznych
 Wartość programów lekowych 
 (zdrowotnych)

 RAZEM:

2.	 Ilość	przetargów na leki i wyroby
 medyczne
3.	 Ilość	wydanych	antybiotyków
  wartość
 Leków przeciwgrzybiczych
  wartość
 Leków przeciwwirusowych
  wartość

4.	 Ilość	płynów	infuzyjnych

5.	 Żywienie	pozajelitowe
 Ilość gotowych worków RTU
 Zaopatrzenie w leki do żywienia
 pozajelitowego pacjentów w   
 domu; wartość wydanych leków
 i wyrobów medycznych
6. Receptura	klasyczna
 (proszki, maści, płyny do
 pielęgnacji jamy ustnej, roztwory
 do stosowania wewnętrznego)
 Receptura	jałowa
  leki cytotoksyczne
  żywienie pozajelitowe
  leki oczne (krople, maści)
  podania doszklistkowe
  inne: Cymevene, 
      Kardioplegina
 Taxa	laborum należna za 
 wykonanie leków ogółem
7.	 Badania	kliniczne

8.	 Albuminy

9.	 Nadwyżki	leków	cytotoksycznych

10.	Wartość	zamówień	do
	 30 000	Euro

2014

31 690 263,00 zł
39 698 365,00 zł
46 531 667,00 zł

117 920 295,00	zł

82

128 254 sztuk
2 277 366,66 zł

9 175 sztuk
2 350 801,97 zł

8 344 sztuk
377 099,94 zł

393 654 sztuk

4 274 sztuk
780 807,74 zł
(28 pacjentów)

64 269 op

30 637 preparatów
1 730
3 497

34
1 075

1 704 190,80 zł

51 badań

231 790 ml
460 027,08 zł

106 675,62 zł

1 083 289,00 zł

2015

35 825 091,00 zł
46 843 423,00 zł
44 319 332,00 zł

126 987 846,00	zł

89

122 945 sztuk
1 811 768,75 zł

9 007 sztuk
3 275 164,82 zł

9 886 sztuk
372 139,91 zł

379 104 sztuk

6 070 sztuk
938 656,92 zł
(28 pacjentów)

69 587 op

29 241 preparatów
1 784
3 369
154

1 065

1 736 224,29 zł

56 badań

164 300 ml
298 686,88 zł

156 910,35 zł

511 941,37 zł

2014/2015

↑ 13 %
 ↑ 18 %

↑ 7 %

↑ 8%

↑ 39 %

↑ 18 %

↑ 42 %
↑ 20 %

↑ 8 %

↑ 3 %

↑ 353 %

↑ 2 %

↑ 10 %

↑ 47 %

apteka

Autorki:
Izabela Kołodziej, Hanna Jankowiak-Gracz
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szpitale kliniczne

W dniach 19-20 maja 2016 w Uniejowie odbył się 
kolejny już Zjazd Polskiej Unii Szpitali Klinicznych – 
Stowarzyszenia zrzeszającego Dyrektorów oraz oso-
by zarządzające szpitalami klinicznymi w całej Polsce. 
Podczas corocznych spotkań członkowie Stowa-
rzyszenia podejmują dyskusję na temat bieżących 
problemów szpitali klinicznych w Polsce, analizują 
ich sytuację finansową oraz omawiają perspektywy, 
szanse i zagrożenia stojące przed systemem opieki 
zdrowotnej. 

tegoroczne spotkanie obfitowało w merytorycznie 
istotne dyskusje również dzięki obecności zapro-
szonych gości – Pana Jarosława Pinkasa, Sekreta-

rza Stanu Ministerstwa Zdrowia oraz Pani Katarzyny 
Chmielewskiej, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia. Możliwość 
rozmowy w życzliwej atmosferze o roli szpitali klinicz-
nych w systemie ochrony zdrowia i wskazanie prioryte-
tów Ministerstwa Zdrowia na najbliższe lata, było nie-
ocenioną wskazówką dla zarządzających placówkami 
medycznymi. 
 Obrady obudziły nadzieję na faktyczne przełożenie 
prowadzonych rozmów prowadzonych z Ministerstwem 
na sytuację szpitali klinicznych w Polsce. Ministerstwo 
zadeklarowało bowiem otwartość w kwestii współpracy 
z członkami Stowarzyszenia, a także możliwość przed-
stawienia postulatów Unii odpowiednim Komisjom Sej-
mowym odpowiadającym za ochronę zdrowia. Pokło-
siem spotkania jest szansa zaprezentowania Minister-
stwu założeń ustawy o szpitalach klinicznych, o której 
uchwalenie Stowarzyszenie walczy od lat.
 Pośród licznych poruszanych tematów nie zabrakło 
aspektów analitycznych. W związku z uwzględnieniem 
przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfi-
kacji opinii PUSK dotyczącej standardu rachunku kosz-
tów u świadczeniodawców przy formułowaniu przy-
gotowanego przez ekspertów Agencji uzasadnienia dla 
rozporządzenia Ministra Zdrowia, na spot kanie zapro-
szeni zostali także przedstawiciele AOTMiT. Pani Wio-
letta Baran, Ekspert w Wydziale Taryfikacji, oraz Pani 
Anna Jaśkowiak, Główny Specjalista, przedstawiły zasa-
dy ewentualnej współpracy Unii z AOTMiT przy ujed-
nolicaniu systemu gromadzenia danych kosztowych.
 Przed Członkami Stowarzyszenia okres wytężonej 
pracy, jednak zrozumienie i solidarność w chęci roz-
wiązywania problemów odczuwalna ze strony zaproszo-
nych gości bardzo cieszy i dobrze wróży na przyszłość.

Karolina Moszyńska

Szpitale kliniczne w natarciu
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fotorelacja

Nowo otwarty pawilon diagnostyki onkologicznej mieści Pracownię Diagno-
styki Hematologicznej, Bank Komórek Macierzystych oraz Zakład Pato-
morfologii Nowotworów.

 Otwarcie pawilonu to część projektu „Wielkopolska Onkologia” – największe-
go, wartego 25 milionów złotych projektu z zakresu profilaktyki nowotworów w 
Polsce, finansowany ze środków norweskich.
 Obiekt mieści się przy ul. Szamarzewskiego, na terenie naszego Szpitala. 
 Uroczyste otwarcie miało miejsce w piątek, 17 czerwca br. Gośćmi uroczysto-
ści byli darczyńcy projektu Wielkopolska Onkologia, przedstawiciele Minister-
stwa Zdrowia, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Uniwersytetu Medycz-
nego oraz wielu innych zacnych gości. 
 Spotkania rozpoczęto w gabinecie Dyrekcji, gdzie Pan Dyrektor Naczelny Jan 
Talaga powitał gości. Po powitaniu miało miejsce kilka prelekcji dotyczących funk-
cjonowania projektu. Następnie goście przeszli do Pracowni Histopatologii oraz 
Pracowni Endoskopii. Po krótkiej wizytacji gości zaproszono na oficjalne otwarcie. 
W imieniu władz Uczelni darczyńcom podziękował prorektor, Profesor Grzegorz 
Oszkinis. Przemawiał także Dyrektor Talaga, który szczególne podziękowania skie-
rował do dr. Rafała Staszewskiego, pomysłodawcy i kierownika projektu.
 Harmonogram spotkania obejmował także pokaz zdrowego gotowania, gdzie 
Adam Adamczak przygotował dla gości m.in. lody za pomocą ciekłego azotu.

Bartosz Sobański
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Bartosz Sobański Uroczyste otwarcie 
Banku Komórek Macierzystych



10  nowiny szpitalne  1/2(72/73)2016

Historia neogotyckiej studzienki 
sięga 1846 roku. Wybudowano ją 
przy prowadzonym przez siostry 

szarytki szpitalu Przemienienia Pańskiego 
przy ul. Długiej. Pomysłodawcą budowy 
tej niezwykłej studni był hrabia Edward 
Raczyński. Hrabia postanowił dopro-
wadzić do wybranych punktów miasta 
czystą, źródlaną wodę z pagórków for-
tecznych w pobliżu Fortu Winiary. Stud-
nia przy ul. Długiej była czwartą na linii 
drewnianego wodociągu ufundowanego 
przez Hrabiego. Wszystkie cztery stu-
dzienki zostały przekazane miastu przez 
Konstancję Raczyńską. Od tamtego czasu 
musiał upłynąć jeszcze rok; w 1847 na-
stąpiło oficjalne przekazanie studzienek 
miastu. 
 Studnia przy ul. Długiej została 
umieszczona w ceglanym zagłębieniu 
muru szpitalnego. Wykonana była z pia-
skowca w formie aediculowej kapliczki 
o neogotyckich formach i ustawiona na 
dwukondygnacyjnym cokole. Jej au-
torem był Christian Gottlieb Cantian. 
Jednak centralnym punktem studzienki 
była wykonana z brązu figura Madon-
ny z Dzieciątkiem w oparciu o gipsowy 
model autorstwa Augusta Fischera. Od-
lew wykonano w hucie w Lauchhammer 
w Saksonii. Pierwowzorem dla rzeźby 
był słynny obraz Madonny Sykstyńskiej 
autorstwa Rafaela Santi (obecnie zbiory 
Galerii Obrazów w Dreźnie). 
 Mała ciekawostka: głowy obu postaci 
nie były umocowane na stałe, gdyż Kon-
stancja Raczyńska zamierzała je z czasem 
zastąpić portretami członków rodziny. 
Na cokole posągu, na życzenie wdowy 
umieszczono następującą inskrypcję: 
„Edward Hrabia Raczyński sprowadził 
wodę Poznaniowi przed św. Wojciechem, 
przed Landszaftą, na Podgórnej ulicy i tę 
kapliczkę z Boga Rodzicą wystawił na 
chwałę Boską. Pobożni proście o jego du-
szę. 1846.”

studzienka

Szpital 
tradycyjny

▶
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 Woda ze studzienki uważana była za 
leczniczą, szczególnie w chorobach oczu. 
Już w 1852 roku drewniane rury, mające 
małą przepustowość, zamieniono na me-
talowe.
 W czasie II wojny światowej studzien-
kę zniszczono, a posąg Madonny został 
przewieziony do huty i przetopiony.
 Znając doskonale historię studzienki 
Dyrekcja Szpitala powzięła decyzję o jej 
odbudowie. We współpracy z Towarzy-
stwem Opieki Nad Zabytkami przygoto-

Światowy Dzień Chorego to zawsze szczególny moment w Szpitalu. 
W tym roku ową wyjątkowość dodatkowo podkreśliła wizyta 
J. Eksc. Ks. Abp dr Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, 
Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski, który w dniu 11 lutego 
2016 odwiedził chorych w Szpitalu przy ul. Szamarzewskiego. 

Skromna szpitalna kaplica zapełniła się pacjentami podczas uroczystej 
Mszy świętej odprawionej o godzinie 11:00 przez Jego Ekscelencję. Po 
zakończonej Eucharystii, Ksiądz Arcybiskup zwiedził teren Szpitala, 

między innymi Pracownię Cytostatyków czy salę ćwiczeń. Przede wszystkim 
jednak poświęcił swój czas na indywidualne rozmowy z pacjentami Oddzia-
łu Chemioterapii – z każdym chorym starał się zamienić choć kilka słów, 
ofiarowując duchowe wsparcie czy błogosławieństwo. Pacjenci z przejęciem 
przyjmowali życzenia zdrowia i słowa otuchy w cierpieniu, niektórym z nich 
trudno było ukryć wzruszenie. Cieszymy się, że wizyta dostojnego gościa po-
zytywnie wpłynęła na samopoczucie pacjentów.

Karolina Moszyńska

pacjenci

Światowy Dzień Chorego

wano projekt. W dniu 23 października 
2015 roku nastąpiło symboliczne wbicie 
łopaty w miejscu, gdzie znajdowała się 
historyczna budowla. Udało się przy-
wrócić dawny charakter muru okalają-
cego studzienkę; do jego budowy użyto 
zabytkowych cegieł z  Puszczykowa. We 
współpracy z przedsiębiorstwem wo-
dociągowym Aquanet S.A. wykonane 
zostało doprowadzenie do studzienki 
wody miejskiej. Obecnie prowadzona jest 
zbiórka na figurę Madonny z Dzieciąt-

kiem. Wszystkie osoby i instytucje zainte-
resowane wsparciem inicjatywy prosimy 
o dokonanie wpłaty na poczet renowacji z 
dopiskiem „Odbudowa studzienki”. Dane 
do przelewu: Bono Serviamus Stowarzy-
szenie Na Rzecz Rozwoju Szpitala Kli-
nicznego Przemienienia Pańskiego UM 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 
Długa 1/2, 61-848 Poz nań.
Nr konta: 07103012470000000079912018

Bartosz Sobański
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wielkopolska

profilaktyka to słowo klucz w przypadku nowotworów. Jak wy-
nika z prognoz WHO, w 2020 roku co czwarty Polak może 
usłyszeć podobną diagnozę- nowotwór. O tym, jak zmniejszyć 

ryzyko zachorowania, jak dbać o swoje zdrowie i dobre samopo-
czucie dowiedzieli się mieszkańcy wielkopolski podczas sobotnie-
go, lutowego poranka w galerii Poznań City Center. 

 „Uszczypnij Raka” – to hasło przewodnie akcji, którym chcie-
liśmy w lekki i humorystyczny sposób pokazać mieszkańcom Po-
znania i wielkopolski, że nie należy się bać mówić o nowotworach. 
Każdego dnia trzeba szczypnąć raka zmieniając swoje życie na 
zdrowsze – przekonuje Izabela Cienkus, pomysłodawca akcji, spe-
cjalista ds. promocji Projektu Wielkopolska Onokologia.

 O tym, że profilaktyka jest ważna przekonywali lekarze i spe-
cjaliści ze Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego. Tego dnia 
przygotowano dla mieszkańców mobilny punkt bezpłatnych badań 
profilaktycznych, gdzie można było porozmawiać  z onkologiem, 
dietetykiem, psychologiem, a także wykonać podstawowe badania 
krwi oraz badanie dermatoskopem. Z badań profilaktycznych i 
konsultacji tego dnia skorzystało ponad 300 osób.

 Jednak same badania to nie wszystko. Wydarzenie miało poka-
zać mieszkańcom Poznania i okolic jak dbać o swoje zdrowie, aby 
ustrzec się przed chorobami. Trzeba wprowadzać w życie zasady 
zmniejszające ryzyko zachorowania na nowotwór. Wystarczy trzy-
mać się prostych zasad, a mianowicie pięć porcji owoców i warzyw 
dziennie, 30 min. aktywności fizycznej i eliminacja używek – to 
wszystko – komentuje dr n. med. Rafał Staszewski ze Szpitala Kli-
nicznego Przemienienia Pańskiego. 
 Jak smacznie i zdrowo gotować  oraz jak ważne jest spożywanie 
pełnowartościowego śniadania pokazali znakomici poznańscy ku-
charze: Szymon Sławiński (restauracja „Modra Kuchnia”), Adam 
Adamczak (finalista programu Top Chef – restauracja „Oskoma”), 
Piotr Markowski (restauracja „Jadalnia”) oraz Dawid Łagowski 
(uczestnik programu Top Chef – restauracja w Pałacu Mierzęcin). 
W menu znalazły się takie zdrowe posiłki jak kaszka z nasion ama-
rantusa na mleku kokosowym, omlet ze szpinakiem i pestkami 
dyni, staropolski kulebiak z duszonymi warzywami, granola z jo-
gurtem naturalnym. Podczas zdrowego śniadania wydano ponad 
600 porcji posiłków. Nie obyło się również bez konkursu kulinar-
nego na przygotowanie zdrowych past, w  którym udział wzięli 
kucharze oraz pracownicy Naszego Szpitala (którzy przygotowali 
pastę z suszonych pomidorów z przepisu pasjonata kuchni i am-
basadora zdrowego stylu życia w Naszym Szpitalu pana dr n. med. 
Rafała Staszewskiego). 

Uszczypnij Raka
W sobotę 6 lutego 2016 r. w galerii handlowej City Center w ra-
mach projektu Wielkopolska Onkologia obył się event prozdrowotny 
„Uszczypnij raka”, podczas którego przygotowaliśmy jedno z najwięk-
szych śniadań w Polsce! Wydarzenie zorganizowane zostało w związku 
z obchodami Światowego Dnia Walki z Rakiem. Gośćmi byli najlepsi 
szefowie poznańskich kuchni, utytułowani sportowcy, aktorzy i przede 
wszystkim specjaliści ze Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
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 Podczas sobotniego spotkania „Uszczyp-
nij Raka” powstała również strefa sportu, 
gdzie można było spróbować swoich sił w wy-
ścigu na ergometrach i zmierzyć się z Micha-
łem Jelińskim – mistrzem olimpijskim w wio-
ślarstwie oraz Krystyną Wechmann – prezes 
Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. Ponad-
to goście mogli porozmawiać z fizjoterapeu-
tą, sprawdzić swoją wydolność i kondycję fi-
zyczną, a na scenie dla wszystkich odbyła się 
energetyczna Zumba. 
 O tym, jak należy dbać o zdrowie od naj-
młodszych lat, a także jak przygotować zdro-
wy i smaczny posiłek przekonani się również 
najmłodsi poznaniacy. Specjalnie dla nich 
przygotowano warsztaty kulinarne, gdzie fir-
ma „Pyszoty” pokazywała jak smacznie przy-
gotować soki i posiłki z owoców i warzyw.

 Cieszymy się, że Podczas „Uszczypnij 
Raka” mogliśmy być z mieszkańcami Pozna-
nia i, że udało się nam pokazać, że mówienie 
o nowotworach jest ważne i nie musi budzić 
strachu. Mamy nadzieję, że poznaniacy za-
pamiętają nasze rady jak zdrowo żyć, aby 
uchronić się przed chorobami!
 W ramach wydarzenia powstała strona 
na Facebooku, która dociera z informacja-
mi i poradami jak zdrowo żyć już do ponad 
70  tysięcy osób!!! Nasze posty przed wyda-
rzeniem czytało średnio 6 tysięcy osób. Za-
praszamy do śledzenia fanpaga Uszczypnij 
Raka.
 Organizatorem wydarzenia „Usz czy-
pnij Raka” był Szpital Kliniczny Przemienie-
nia Pańskiego im. Karola Marcinkowskiego 
w  Poz naniu. Wydarzenie organizowane jest 
w ramach projektu Wielkopolska Onkologia.  

 Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu 
sponsorów i mediów. 
 Sponsorzy i partnerzy medialni: Aquanet, 
Eurocash, BTL – systemy medialne, Meliński 
Minuth, Zwrotnik Raka, Drużyna Szpiku, 
federacja Amazonki, Jadalnia, Oskoma, Mo-
dra Kuchnia, Jatomi Fitness, Saturn, Amica, 
Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka, CUD 
MIÓD box, Chroma Druk, TVP Poznań, 
Ströer , Piotr i Paweł, Fantom, YERS Roche, 
Clear Channel Poland, Go Events, ProRozyn 
Produkcja Kreatywna i Gazeta Wyborcza.
 Szczegóły na: 

www.wielkopolskaonkologia.pl 

Izabela Cienkus
specjalista ds. promocji projektu 

Wielkopolska Onkologia
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 Kiedy wreszcie nadeszła moja kolej, lekarz zaprosił mnie do 
środka. 
 – Przepraszam – uśmiechnął się – To tak długo trwa, bo 
musimy wypełnić tę całą papierologię – wskazał na leżące na 
biurku dokumenty. 
 Oczywiście zgodziłem się z pełnym zrozumieniem.
 – Korzystając z okazji przeprowadzę z panem krótki wy-
wiad. Proszę powiedzieć, od jak dawna pan pali? 
 Przez parę minut mechanicznie udzielałem odpowiedzi. 
Oczekiwanie na wyrok przedłużało się. Czas stanął… 
 – Proszę pana – spojrzał na mnie poważnie. – stwierdzi-
liśmy u pana w płucach stan zapalny, jakąś infekcję. Powinien 

pan poddać się dodatkowemu badaniu, bronchoskopii, które 
ustali rodzaj bakterii i pozwoli ocenić stopień zagrożenia.
 – Czy to jest groźne onkologicznie?
– No wie pan, onkologicznie nie, ale trzeba to zbadać. Oczywi-
ście my przeprowadzając nasze badania zawsze kładziemy nacisk 
na ten element zagrożenia. Ale póki co, nic panu nie grozi. 
 Czas znowu zaczął biec. A więc jednak moje obawy się nie 
potwierdziły. Wyszedłem na korytarz, gdzie czekali następni. 
Patrzyli mi pytająco w oczy. Uśmiechnąłem się do nich i z wiel-
ką ulgą zapewniłem.
 – Nic takiego. Stan zapalny. Proszę się nie martwić. – I wy-
szedłem.
 Tego dnia rzuciłem palenie. Nie wiem na jak długo, ale na 
razie nie palę. 

Tomasz Działyński 

(dokończenie ze str. 2)

Zaproszenie na konsultację

6 lutego w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył 
się wspaniały, jubileuszowy koncert dla Przyjaciół i Dobro-
dziejów Hospicjum Palium. 

 Bardzo dziękujemy wykonawcom, którzy oczarowali słu-
chaczy nade wszystko profesjonalizmem, wyraźną miłością do 
muzyki i bezinteresownością. Jesteście fantastyczni! Uśmiecha-
my się do naszych najmłodszych wolontariuszy z motylego wo-
lontariatu, bo to oni zadbali o komfort nas wszystkich w dniu 
koncertu. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich uhonorowanych 
złotymi i srebrnymi motylami – bez Was, Dobrodziejów i na-
szych Przyjaciół, nie udałoby się nam zrealizować tak śmiałych 
marzeń jak rozbudowa Hospicjum. 
 Zatem ruszamy znowu, pełni nadziei, bo wiemy, że nie je-
steśmy sami. Hospicjum Palium to dzieło nas wszystkich, niech 
więc rośnie!
 Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

Agnieszka Kaluga

Wyjątkowy Koncert

W dniach 14-16 kwietnia miał 
miejsce VI Ogólnopolski Zjazd 
Towarzystwa Kardiodiabetologi-

cznego. Zjazd miał miejsce w Hotelu An-
dersia. Uczestniczyło w nim ok. 500 osób 
oraz 70 wykładowców. Wykłady dotyczą-
ce problemów kardiologicznych i diabeto-
logicznych wygłosili znawcy powyższych 
zagadnień. W dniu poprzedzającym Zjazd 
odbyły się dwukrotnie warsztaty Diabeto-
logiczne. Część sesji była sponsorowana 

Kardiodiabetologia
przez firmy farmaceutyczne (KRKA, Lilly, 
AMGEN i inne).
 W czasie Zjazdu firmie Novo Nordisk 
przyznano tytuł przyjaciela kardiodiabe-
tologii.
 Zjazd cieszył się dużym zaintereso-
waniem. Nad programem merytory cz-
nym czuwała prof. Danuta Pupek Mu-
sialik, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Kardiodiabetologicznego. Kolejny Zjazd 
odbędzie się w Rzeszowie.



Okiem Naszego Pacjenta
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