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maj/ 
sierpień 2018

Szpital na        acebooku!
Dołącz do nas

https://www.facebook.com/SzpitalKlinicznyPrzemienieniaPanskiego

•	 25 kwietnia odbyła się VII Konferen-
cja Naukowo-Szkoleniowa „Laboratoryjna 
Diag nostyka Hematologiczna”.

•	 26 kwietnia w Centrum Biologii Me-
dycznej UM odbyła się Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowa pt. „Pacjent w obliczu 
reform systemu ochrony zdrowia”.

•	 W Uniejowie, w dniach 17-18 maja od-
był się Zjazd Polskiej Unii Szpitali Klinicz-
nych.

•	 W dniu 21 maja odbyła się Rada Me-
dyczna.

•	 28 maja w sali seminaryjnej Oddziału 
Okulistyki odbyła się Rada Społeczna.

•	 W dniu 4 czerwca odbyła się Rada Kli-
nicystów.

•	 Przy ul. Szamarzewskiego w dniu 
20  czerwca na Oddziale Onkologicznym 
odbyły się warsztaty z wiązania turbanów.

•	 Także dnia 20 czerwca nasz Szpital był 
współinicjatorem wykładu  pt. „Czy fizyka 
wszystko potrafi opisać?”, poprowadzone-
go przez prof. Krzysztofa Meissnera, wnuka 
przedwojennego dyrektora naszego Szpita-

la. Wykład odbył się się w auli Katedralnej 
Szkoły Muzycznej.

•	 W trakcie kilku tygodni od początku 
lipca Zespół prof. Marka Jemielitego prze-
prowadził cztery przeszczepy serca.

•	 24 lipca w holu drugiego piętra Szpitala 
wystąpiła Pani Natalia Nowaczyk z reper-
tuarem piosenek patriotycznych w ramach 
projektu „Niepodległa”.

•	 W dniach 27-28 lipca odbyła się wizy-
ta certyfikująca wybrane Jednostki naszego 
Szpitala na zgodność z wymaganiami nor-
my ISO 9001-2015.

•	 W dniu 30 lipca odbyło się zebranie 
Rady Medycznej (zdjęcie poniżej). •	 31 lipca br. – ostatni dzień składania 

podpisów przez Dyrektora Jana Talagę we 
współpracy z Panią Hanną Jankowiak (fot. 
Bartosz Sobański)

•	 3 sierpnia w sali Jezierskiego miał miej-
sce wykład pt. „Ikonografia Przemienienia 
Pańskiego na przykładzie wybranych dzieł 
sztuki Zachodu i Wschodu”, który popro-
wadziła Pani dr Justyna Sprutta, dr historii 
sztuki, dr nauk teologicznych, polonistka.

Oprac. Bartosz Sobański

W ramach relaksu, w trosce o jak najlepsze samo-
poczucie naszych Pacjentów, w dniu 24  lipca 
2018 r. o godz. 14:30 w obiekcie przy ul. Dłu-

giej 1/2 odbył się koncert z cyklu: „Niepodległa”. 
 W holu II piętra wystąpiła Natalia Nowaczyk z re-
pertuarem piosenek patriotycznych. Solistka wystąpiła 
przy akompaniamencie fortepianu. Przedsięwzięcie 
jest realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt w ra-
mach projektu „Niepodległa”.

Tekst i zdjęcie:
Karolina Moszyńska

Piosenki 
patriotyczne

Na okładce: budynek administracji Szpitala, widok od strony dziedzińca, 
dawniej „dom dla nieuleczalnie chorych kobiet sfer znaczniejszych”. Fot. Bartosz Sobański
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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



Szpital nieco jak...

orkiestra

kochane 
wakacje



Nareszcie nadeszło upragnione lato. 
Dobrze byłoby, gdybyśmy w tym 
czasie zerwali ze zwyczajami dnia 

codziennego i oddali się wypoczynko-
wi – w parku, na plaży, w ogródku, czy 
w  górach. Ci, którzy zostali w pracy 
mają jej „podwójny wymiar”, gdyż trze-
ba zastąpić tych, którzy odpoczywają. 
To ciężki dla nich okres. Okazuje się, że 

liczba pacjentów wcale nie maleje w tym 
czasie. Pacjenci nie mają wakacji od cho-
roby. Do tego często doskwierający upał, 
duchota odczuwany szczególnie przez 
starszy personel. Być może w przyszłości 
doczekamy się lepszych warunków pracy 
w nowej wymarzonej siedzibie. Na razie 
„rozgęszczamy” Szpital przy ul. Dłu-
giej poprzez budowę nowego oddziału 

okulistyki. Rozgęszczamy także oddział 
pulmonologii z funduszy unijnych w ra-
mach projektu Propulmo. 
 Pogoda letnia jak zwykle w krat-
kę i  dodatkowo może zalać nas deszcz 
i  kanalizacja sanitarno-burzowa Starego 
Miasta. Chciałoby się powiedzieć nihil 
novo sub sole (nic nowego pod słońcem), 
ale przecież to nie prawda. 
 Wszystko się zmienia, szczególnie 
otoczka organizacyjno-prawna szpitala. 
Chociażby RODO, sieć szpitali, nowe 
pomysły Ministerstwa Zdrowia dotyczą-
ce regulacji wysokości zatrudnienia nie-
których grup zawodowych, które już do 
końca burzą wydawałoby się poukładany 
kiedyś system płac.
 Życzymy wszystkim – i tym pracują-
cym i tym odpoczywającym – zdrowia, 
optymizmu, radości z życia na co dzień 
w te letnie dni.

Jesteśmy co najmniej dziewiątym po-
koleniem pracowników. Przed nami 
co najmniej osiem pokoleń pracują-

cych w naszych – sukcesywnie rozbudo-
wywanych, przeobrażanych i pomnaża-
nych – murach. 
 Szpital działa, by służyć życiu i zdro-
wiu. By diagnozować i leczyć. Podtrzy-
mywać na ciele i duchu. Pocieszać. To 
jest jego istotą. Jest miejscem współ – 
czucia – nawet, jeśli na co dzień spoty-
kamy się z ograniczeniami wypełniania 
tego wyzwania i nie zdajemy sobie w za-
bieganiu sprawy z esencjalnego przeka-
zu zawartego w tym wyzwaniu. Mocno 
dotarła do mnie ostatnio – podczas wa-
kacyjnych wędrówek – sentencja brata 

Choć tegoroczne świętowanie 195-lecia 
szpitala jest (w swym zamierzeniu) nie 
narzucające się, dość ascetyczne i wpi-
sane w codzienność pełnionej przez nas 
służby, powinno być okazją do refleksji 
nad funkcjonowaniem naszego szcze-
gólnego „przedsiębiorstwa”.

Roger z Taizé: Jeśli zanika współczucie, 
zanika wszystko. To jest prawdą: nawet 
jeśliby ktoś tę myśl kontestował lub nie 
miał wrażliwości, by dostrzec jej war-
tość. Od lat stawiamy niezmiennie takie 
same wyzwania, choć ciągle nieco inaczej 
wyrażane – na miarę ewolucji medycyny 
i jej burzliwego w ostatnich dekadach 
postępu. Jesteśmy kolejnym pokoleniem 
stającym w ich łańcuchu, by podtrzymać 
podstawową misję.
 Gdy zastanawiam się, jakie można 
by przywołać analogie funkcjonowa-
nia szpitala, pojawia się – jako pierwsza 
– myśl o orkiestrze. Szpital jest nieco – 
w  pewnym sensie – jak orkiestra sym-
foniczna. Uderza i porywa dopełniającą 
się różnorodnością, obejmującą wszel-
kie wymiary tworzące końcową jakość 
brzmienia w  mnogości dźwięków i ich 
barw, a także wspólnego rytmu. Tak bo-
gaty jest i nasz szpital. Różnorodność 
specjalności i form działania. Szczególne 

bogactwo potencjału ludzkiego, także 
udostępnionych nam instrumentów. 
 Każdy niezbędny. Jest miejsce dla 
wszystkich – w orkiestrze jest mnóstwo 
„przestrzeni”. Czy na scenie, czy w jej 
otoczeniu w krzątaninie umożliwiającej 
organizację koncertu. Muzycy pierw-
szych skrzypiec czy fletu, ale także mu-
zyki tła. Niektórzy wzmacniają rytmy je 
uwypuklając. Musi dominować harmo-
nizacja brzmienia. Jest też miejsce dla so-
listów – powinniśmy próbować uchwycić 
i podkreślać ich blask. Choć ich wirtuo-
zeria musi być ujęta w harmonii całości. 
Są koordynujący poszczególne sekcje 
muzyczne, czuwający – dzięki żmudne-
mu działaniu – by poszczególne brzmie-
nia składały się na pełnię bogactwa cało-
ści. Niezbędne jest skupienie, unikanie 
niepotrzebnych marginalnych wrażeń 
i gestów – przydawanie właściwej wagi 
temu, co istotne bądź zakłócające. Dyry-
gent staje się zwornikiem jedności, choć 
powołany jest, by nadawać dynamizm 
lub wyciszać go, wydobywać i uwypu-
klać jakość brzmienia. Uwiarygadniać 
całość. Dla każdego w tym zaszczytnym 
organizmie jest godne i właściwe miej-
sce współtworzenia. Pracując w naszym 
szpitalu „gramy” na pewno w renomo-
wanej filharmonii. 
 Można by jeszcze długo „rysować” 
teksty oraz pod-teksty zaproponowanej 
analogii. Zostawiam tę przestrzeń Czy-
telnikom, zwłaszcza współtworzącym 
Szpital. 



4  nowiny szpitalne  2/2018 (81)

W

4  nowiny szpitalne  2/2018 (81)

szpitale kliniczne

Zdjęcia: Bartosz Sobański

W dniach 17-18 maja 2018 r. pod 
przewodnictwem Dyrektora Na-
czelnego Jana Talagi w Uniejowie 

odbył się Zjazd Polskiej Unii Szpitali Kli-
nicznych. W tegorocznym zjeździe udział 
wzięło 49 członków kadry zarządzającej 
z 26 szpitali klinicznych z całej Polski. 
 Podczas Zjazdu omawiane były kwe-
stie związane z sytuacją finansową szpi-
tali po I kwartale 2018 r., które zapre-
zentował p. Roger Hartwig ze Szpitala 
Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza 
w Bydgoszczy oraz wpływ projektowa-
nych regulacji płacowych na sytuację 
finansową Szpitali, które omówił p. Sta-
nisław Szczepaniak ze Szpitala Klinicz-
nego im. Heliodora Święcickiego w Poz-
naniu. Pierwszego dnia obrad odbył się 
również Zwyczajny Walny Zjazd Stowa-

Majowy zjazd Polskiej Unii Szpitali Klinicznych
rzyszenia, na którym odbyły się wybory 
uzupełniające do Zarządu oraz Komisji 
Rewizyjnej. Nowymi członkami Zarzą-
du zostali dr  n.  o zdr. inż. Jacek Kryś – 
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 
im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy oraz Ma-
rek Karp – Dyrektor Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego w Białymstoku za-
stępując byłych już Dyrektorów, a obec-
nie Członków Honorowych Stowarzysze-
nia – dr hab. med. Macieja Kowalczyka 
oraz Ewę Książek-Bator. W skład Komisji 
Rewizyjnej zastępując Piotra Nowickiego 
– Honorowego Członka Stowarzyszenia 
wszedł dr n. med. Wiesław Chudzik – 
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Kli-
nicznego WAM w Łodzi. 
 Drugi dzień obrad dedykowany był 
kwestiom prawnym związanym z od-

Od lewej: inż. Czesław Walkowiak 
– Z-ca Dyr. ds. Technicznych, 
dr Maciej Sobkowski – Dyrektor 
Ginekologiczno-Położniczego 
Szpitala Klinicznego UM w 
Poznaniu, lek. med. Jan Tala-
ga – Dyrektor SKPP, dr n. med. 
Krystyna Mackiewicz – Dyrektor 
Szpitala Klinicznego im. Heliodora 
Święcickiego UM w Poznaniu, 
dr n. med. Paweł Daszkiewicz – 
Dyrektor Szpitala Klinicznego im. 
K. Jonschera w Poznaniu

powiedzialnością dyrektorów szpitali. 
Prawne aspekty odpowiedzialności za-
wodowej lekarzy pełniących funkcje 
kierownicze w podmiotach wykonują-
cych działalność leczniczą przedstawił 
dr Grzegorz Wrona – Naczelny Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej Naczel-
nej Izby Lekarskiej. Drugim poruszanym 
tematem, który przedstawił prof. UAM 
dr hab. Jędrzej Skrzypczak – kierownik 
Zakładu Systemów Prasowych i Prawa 
Prasowego Wydziału Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, było 
„Bezpieczeństwo medialne podmiotów 
leczniczych i osób pełniących funkcje 
kierownicze w podmiotach prowadzą-
cych działalność leczniczą. Reakcja na 
krytykę prasową.”

Agata Michalak

Dyrektorzy Szpitali Klinicznych
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Majowy zjazd Polskiej Unii Szpitali Klinicznych
W dniu 25 kwietnia 2018 r. odbyło 

się kolejne spotkanie z laborato-
ryjną diagnostyką hematologicz-

ną. Konferencja skupiła diagnostów labo-
ratoryjnych z całej Polski i zgromadziła 
ponad 200 uczestników. Limit miejsc 
został szybko wyczerpany, co świadczy 
o bardzo dużym zainteresowaniu tą pro-
blematyką. 
 Uroczystego otwarcia spotkania do-
konał Dyrektor Naczelny Szpitala Kli-
nicznego Przemienienia Pańskiego UM 
dr Jan Talaga, a patronatem honorowym 
konferencję objął JM Rektor prof. dr hab. 
med. Andrzej Tykarski. Władze Wydzia-
łu Farmaceutycznego z Oddziałem Ana-
lityki Medycznej reprezentowała Pro-
dziekan dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak, 
a Krajową Radę Diagnostów Laborato-
ryjnych dr n. med. Bogusław Grabowski. 

VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Laboratoryjna Diagnostyka 

Hematologiczna”

Sponsorem strategicznym konferencji 
była firma Horiba ABX. 
 W tym roku tematem przewodnim 
konferencji był układ płytkotwórczy. 
Omówiono wiele praktycznych zagad-
nień, począwszy od zasad prawidłowego 
pobrania materiału do badań hemostazy, 
aż po interpretację uzyskanych wyników 
przez diagnostę i lekarza. Wykład prze-
wodni wygłosiła prof. zw. dr hab. med. 
Maria Podolak-Dawidziak z wrocław-
skiej Kliniki Hematologii, a praktycz-
ne aspekty laboratoryjnej diagnostyki 
przedstawiły koleżanki z Pracowni He-
mostazy Laboratorium Diagnostyki He-
matologicznej: dr n. med. Ewelina Woj-
tasińska oraz mgr Zuzanna Kanduła. 
 Powodzeniem cieszyły się wykłady 
dotyczące diagnostyki HIV oraz dia-
gnostyki malarii wygłoszone przez za-

proszonych gości, prof. dr hab. Miłosza 
Parczewskiego oraz mgr Krystynę Frąc-
kowiak. Płytkami krwi w transfuzjologii 
zainteresowała słuchaczy dr Agnieszka 
Łaba z RCKiK w Poznaniu. 
 W trakcie konferencji jak zwykle 
była możliwość praktycznego sprawdze-
nia swoich umiejętności. Tym razem do 
sprawdzianu przystąpili prawie wszy-
scy uczestnicy konferencji. Konkuren-
cja była bardzo duża. Pierwsze miejsce  
uzyskała mgr inż. Anna Przybyłowicz-
-Chalecka z Laboratorium Diagnostyki 
Hematologicznej. Laureatów nagrodzo-
no książkami, z których pierwsza opa-
trzona została dedykacją od autorów 
i v-ce prezesa Krajowej Rady Diagnostów 
Laboratoryjnych. Pięcioletnie dokonania 
Poznańskiego Towarzystwa Studentów 
Medycyny Laboratoryjnej, współorgani-
zatora konferencji, zaprezentowane zo-
stały w  formie wykładu przez studentkę 
Paulinę Kobyłkę. W przerwie swoje prace 
w formie wirtualnej wystawy przedsta-
wiła mgr Kinga Eling, nasza koleżanka 
pracująca w Laboratorium Diagnostyki 
Hematologicznej w Poznaniu.
 Dziękuję wszystkim uczestnikom 
oraz organizatorom za bardzo udane 
spotkanie. Serdecznie dziękuję Pani Ka-
rolinie Moszyńskiej ze szpitalnej Sekcji 
Marketingu i Konferencji. 

Przewodnicząca Komitetu 
Naukowego i Organizacyjnego 

dr hab. n. med. Maria Kozłowska-
-Skrzypczak prof. UM

Zdjęcia: Karolina Moszyńska
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leczenie ran

W dniach 9-11 maja 2018 roku w Krakowie odbyła się 
28 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Leczenia 
Ran (European Wound Management Association – 

EWMA). Ten największy europejski kongres i jeden z najwięk-
szych na świecie był poświęcony tematyce ran przewlekłych 
i  odbywał się przy współpracy i współorganizacji z Polskim To-
warzystwem Leczenia Ran (PTLR). Mottem Konferencji było: 
Kraków – „Nowe Horyzonty w Leczeniu Ran”, a obrady odby-
wały się w salach centrum targowego EXPO. 
 EWMA to europejskie towarzystwo powstałe w 1991 roku, 
zajmuje się promowaniem, edukacją i badaniami epidemiologii, 
patofizjologii, diagnostyki, zapobiegania i leczenia ran prze-
wlekłych o różnej etiologii. Corocznie organizuje konferencje 
w różnych krajach Europy. 
 W tym roku dzięki staraniom byłego prezesa PTLR prof. Ar-
kadiusza Jawienia i obecnego prezesa PTLR dr. hab. Macieja 
Sopaty z Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej UM w Hospi-
cjum Palium naszego Szpitala, po raz pierwszy na miejsce tego 
spotkania wybrana została Polska.
 Łącznie w konferencji wzięło udział 3512 uczestników z 77 
krajów z całego świata, w tym 577 z Polski – w tym lekarze i licz-
na grupa pielęgniarek z naszego szpitala. Uroczystego otwarcia 
konferencji dokonali prof. Alberto Piaggesi, sekretarz EWMA, 
prof. Sue Bale, obecna prezydent EWMA i dr hab. Maciej Sopa-
ta, prezes PTLR. 
 Łącznie w ciągu trzech dni w dziewięciu salach centrum 
odbyło się 147 sesji naukowych, w tym w trzech największych, 

28 Konferencja Europejskiego Towarzystwa 
leczenia ran (eWma) w krakowie

równoległe wykłady i prezentacje były tłumaczone symultanicz-
nie na język polski. W czasie dwóch pierwszych dni odbyło się 
równie równolegle dziewięć sesji PTLR przygotowanych i pro-
wadzonych przez polskich ekspertów. Każdy uczestnik miał 
możliwość wyboru sesji lub warsztatów poświęconych interesu-
jącej go tematyce.
 Łącznie zgłoszono i zaprezentowano 897 prac naukowych 
przedstawianych w postaci wykładów plenarnych, doniesień 
ustnych i plakatów zarówno w wersji tradycyjnej „papierowej”, 
jak i e-posterów. Bardzo aktywni byli uczestnicy z Polski, któ-
rzy zgłosili łącznie 76 prac, w większości zakwalifikowanych 
przez Komitet Naukowy do prezentacji ustnych lub plakato-
wych. 
 W olbrzymiej hali centrum EXPO zorganizowano część 
wystawową, gdzie swoje produkty i wyroby prezentowało 147 
wystawców z całej Europy.
 Konferencja spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem 
ze  strony uczestników, którzy w ankietach, rozmowach nie 
szczędzili słów uznania za wysoki poziom naukowy i bardzo 
dobrą organizację. Słowa uznania i podziękowania na ręce 
PTLR złożył na sesji zamykającej konferencję sekretarz EWMA, 
prof. Alberto Piaggesi. 
 Mamy wszyscy nadzieję spotkać się ponownie w przyszłym 
roku w dniach 5-7 czerwca w Geteborgu, w Szwecji.

Dr hab. Maciej Sopata

Dr hab. Maciej Sopata Warsztaty EWMA
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reformy

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Centrum Biologii Medycz-
nej UM w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konfe-
rencja Naukowa „Pacjent w obliczu reform systemu 

ochrony zdrowia” organizowana już po raz drugi przez Katedrę 
i Zakład Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opie-
ce Zdrowotnej UMP. 
 W tym roku organizatorzy konferencji chcieli poddać pod 
rozwagę liczne zmiany w prawie z zakresu ochrony zdrowia, 
w których często nie tylko pacjent, ale i podmioty działające 
w służbie zdrowia zdają się być zagubione. Wśród poruszanych 
podczas obrad kwestii znalazły się takie zagadnienia jak: błąd 
lekarski, bezpieczeństwo prawne lekarzy, aspekty jakościowe, 
ubezpieczeniowe, a także kwestie związane z  projektowanymi 
kolejnymi zmianami prawnymi dotyczącymi m.in. ratownictwa 
medycznego. 
 Podczas konferencji nie zabrakło przedstawicieli naszego 
Szpitala. Jako jeden z prelegentów wystąpił Dyrektor Jan Tala-
ga przybliżając słuchaczom najważniejsze założenia dotyczące 
utworzonej w 2017 r. tzw. sieci szpitali. Podczas prezentacji pt. 
„Wokół sieci” Pan Dyrektor wskazał na niepokojące, z punktu 
widzenia zarządzających szpitalami, pojawiające się „dziury” w 
systemie, a także wskazał rekomendacje możliwych do wpro-
wadzenia modyfikacji w założeniach do sieci. W panelu Pacjent 
w zmieniającym się podmiocie leczniczym swoje wystąpienie 
przedstawił Naczelny Lekarz Szpitala, dr hab. med. Szczepan 
Cofta. Podczas prezentacji pt. „Nieustanna reforma – ten sam 
pacjent – garść refleksji naczelnego lekarza szpitala” podzielił 

„Pacjent w obliczu reform systemu ochrony zdrowia”
Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem Dyrekcji Szpitala

się swoimi obserwacjami z dwóch perspektyw: zarządczej i jako 
lekarz na co dzień wykonujący swój zawód.

Agata Michalak

Na zdjęciu z mikrofonem Dyrektor Jan Talaga

Wolontariusz 
szpitalny 

poszukiWany!

Od 10 września 2018 r. rozpoczynamy kolejną już edycję naboru na szkolenie dla kandydatów 
na wolontariuszy szpitalnych SKPP (dla Oddziałów Szpitala zlokalizowanych przy ul. Długiej 1/2 

oraz przy ul. Szamarzewskiego 82/84).

Przed rozpoczęciem szkolenia przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna 
z koordynatorem wolontariatu szpitalnego oraz psychologiem.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie odbędą kurs przygotowawczy składający się z 20 h zajęć 
teoretycznych oraz 12 h zajęć praktycznych na Oddziale.

Swoją kandydaturę należy zgłosić do Koordynatora Wolontariatu Szpitalnego – mgr Danuty Wołtosz
	 	 •	 wysyłając	w	treści	maila	swój	numer	telefonu	na	adres:	danuta.woltosz@skpp.edu.pl
	 	 •	 bądź	dzwoniąc	pod	numer	telefonu	502	376	060	od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	15-19.

Serdecznie zapraszamy
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23 lipca 2018 r. nasz Szpital 
przy ul. Długiej odwiedziła 
ponad 40-osobowa delega-

cja składająca się ze studentów, sta-
żystów i internistów pochodzących 
z Ukrainy. Grupa przyjechała do nas 
w ramach współpracy z Europejską 
Ligą Doskonalenia Zawodowego, 
która wraz z uniwersytetami me-
dycznymi organizuje projekt zwią-
zany z badaniem systemów opieki 
zdrowotnej krajów europejskich. 
W  oparciu o szpitale i centra me-
dyczne w Europie wizytujący zazna-
jamiają się z różnymi rozwiązaniami 
w zakresie służby zdrowia, poznają 
metody leczenia chorób i nowe tech-
nologie. 
 Podczas wizyty w naszym Szpita-
lu grupa zwiedziła Oddział Kardio-
chirurgii pod przewodnictwem dr 
Tomasza Urbanowicza, a specyfikę 
pracy na Oddziale Anestezjologii 
i  Intensywnej Terapii zaprezentował 
dr Tomasz Losy.
 Dużym zainteresowaniem od-
wiedzających cieszyły się procedu-
ry dotyczące przeszczepu organów, 
jak również organizacja systemu 
nauczania i zasady zatrudnienia ob-
cokrajowców w Polsce. Na wszelkie 
pytania zainteresowanym odpowia-
dał Naczelny Lekarz Szpitala, dr hab. 
med. Szczepan Cofta.
 Z naszego Szpitala delegacja kie-
rowała się dalej do placówek w Berli-
nie, Paryżu i Amsterdamie.

Tekst i zdjęcia:
Karolina Moszyńska

Dzielimy się 
doświadczeniem

                  Studenci przed naszym Szpitalem

Lekarze oraz studenci na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii... i na sali wykładowej im. Jezierskiego
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z  myślą o Pacjentkach przebywają-
cych na oddziałach onkologicznych 
w naszym obiekcie przy ul. Szama-

rzewskiego 82/84 w dniu 20 czerwca 
2018 r. zorganizowane zostały warsztaty 
z wiązania turbanów. Inicjatorem tego 
wyjątkowego przedsięwzięcia była Pani 

W dniach 27 i 28 lipca br. odbyła 
się po raz 17 wizyta certyfiku-
jąca wybrane jednostki naszego 

Szpitala na zgodność działań z wymaga-
niami normy ISO 9001-2015. 
 W audycie uczestniczyli audytorzy: 
dr Rober Prusiński, mgr Barbara Plewik 
z DNVGL. Przejście na nowe wymaga-
nia normy wiązało się ze zmianą spek-
trum patrzenia na działalność szpitala. 
ISO dla większości z nas kojarzy się 
z  procedurami i instrukcjami, czasem 
może jeszcze z audytami. Nowe wydanie 
normy mniej wymaga od nas w posta-

ci procedur, ale zdecydowanie bardziej 
akcent stawia na świadomość podmiotu 
i  celowości działań. Myśląc o szpitalu 
musimy myśleć nie tyko o tym, żeby wy-
leczyć pacjenta i żeby wyszedł zadowolo-
ny, ale powinniśmy mieć na uwadze, że 
szpital działa w określonych warunkach 
kontekstu zewnętrznego i wewnętrzne-
go. 
 Praca nas wszystkich to udział w rea-
lizacji określonych procesów np. usług 
medycznych, czy procesów zarządzania, 
ale też procesów odnoszących się do   
usług wspomagających, bez których nie 

da się jednak skutecznie leczyć, jak praca 
centralnej sterylizatorni, czy żywienia. 
 Pozytywnie oceniono nasze działania 
kliniczne w komórkach audytowanych. 
Personel nasz przedstawił empiryczne 
dowody staranności i skuteczności po-
dejmowanych działań w Hemodynami-
ce, Mikrobiologii, Kardiochirurgii wraz 
z  blokiem, Banku Komórek Macierzy-
stych w powiązaniu z Oddziałem OHT. 
Przekonaliśmy audytorów, że patrzymy 
na nasze działania nie tylko przez ocenę 
skutków, ale szacujemy ryzyko i potrafimy 
je minimalizować. Dostrzeżono pozytyw-
ne zmiany usprawniające organizację pra-
cy w Szpitalu, w tym zmiany w Centralnej 
Sterylizacji. Pochwalono nas za przyjętą 
i stosowaną praktykę względem zdarzeń 
niepożądanych. Wskazano na otwartość, 
zaangażowanie i kompetentność persone-
lu uczestniczącego w audycie.
 Zatem sukces ten jest w cząstce suk-
cesem każdego z nas, bo według swych 
umiejętności wpływamy na realizacje 
usług medycznych w naszym Szpitalu. 
Jeszcze raz składamy podziękowania 
za współuczestnictwo i zaangażowanie 
w trakcie wizyty oceniającej nasz Szpital, 
w zakresie spełnienia wymagań zarządza-
nia jakością wg normy ISO 9001-2015.

Violetta Matecka

Stawiamy na jakość

kolorowy zawrót głowy
Barbara Górska – Wiceprezes Stowarzy-
szenia Na Rzecz Walki Z Rakiem Jajnika 
„Niebieski Motyl”. 
 Podczas warsztatów nasze Pacjentki 
poznały trzy sposoby wiązania chust w 
estetyczne i modne turbany. Miały okazję 
osobiście poćwiczyć wiązanie pod czuj-

nym okiem instruktorki – Pani Sylwii 
Luks, właścicielki marki Looks by Luks, 
która oprócz cennej wiedzy przekazała 
w prezencie Uczestniczkom warsztatów 
piękne chusty do wiązania i gotowe, ko-
lorowe, ręcznie szyte turbany.
 Dziękujemy organizatorom za zaan-
gażowanie i poświęcony czas, dzięki któ-
remu mogliśmy ofiarować Pacjentkom 
chwilę radości.

Tekst i zdjęcia:
Karolina Moszyńska
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sylwetki

Nasza Rada społeczNa

Teresa Kruczkowska – mgr pielęgniarstwa

Kontynuujemy przybliżanie sylwetek Członków Rady Społecznej Szpitala.

Po ukończeniu Liceum Medycznego w Kaliszu w 1979 
roku uzyskała tytuł pielęgniarki i podjęła pracę w Wo-
jewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu, a po roku 

pracy podjęła studia stacjonarne na Wydziale Pielęgniar-
skim ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu. 
 Studia ukończyła w 1984 uzyskując tytuł magistra pielę-
gniarstwa, po czym podjęła pracę w charakterze nauczyciela 
zawodu w Zespole Szkół Medycz-
nych w Koninie. W 1986 roku otrzy-
mała tytuł nauczyciela mianowanego 
po pierwszej ocenie pedagogicznej. 
 Sytuacja rodzinna stała się powo-
dem zmiany miejsca pracy i od wrze-
śnia 1986 r. została zatrudniona na 
stanowisku przełożonej pielęgniarek 
w Sanatorium Rehabilitacyjnym dla 
Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu (póź-
niej Szpital Rehabilitacyjny, a  obec-
nie Ośrodek Rehabilitacyjny Szpi-
tala Wojewódzkiego w Poznaniu). 
Funkcję tę pełni do roku 2006. Był to 
okres realizacji dodatkowych zadań 
w zakładzie (inspektor bhp – 11 lat, 
pielęgniarka epidemiologiczna, prze-
wodnicząca Komisji ds. Zamówień 
Publicznych, członek Komisji Poli-
tyki Lekowej, Komitetu ds. Zakażeń 
Szpitalnych, itp.). Była także człon-
kiem-współzałożycielem Stowarzy-
szenia Grona Przyjaciół Dzieci Nie-
pełnosprawnych Szpitala Rehabilita-
cyjnego przekształconego później na 
organizację pożytku publicznego. 
 W 2006 roku podjęła się nowe-
go wyzwania, jakim było rozpo-
częcia pracy na nowo utworzonym stanowisku specjalisty 
ds.  spraw merytorycznych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Poznaniu. 
 Zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska pielęgnia-
rek i położnych oraz zdobyte doświadczenie w tym obszarze 
pozwoliły na objęcie stanowiska Przewodniczącej Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku na czas 
trwania VI, a następnie VII kadencji. 
 Czas pracy zawodowej to również dobry okres do pod-
noszenia kwalifikacji. W 1994 roku uzyskała pierwszy sto-
pień specjalizacji w zakresie medycyny społecznej, a cztery 
lata później – drugi stopień w dziedzinie organizacji ochro-
ny zdrowia. W 2003 roku ukończyła studia podyplomowe. 

Poza pracą zawodową wiele czasu poświęcała na działalność 
społeczną w różnych organizacjach zawodowych i  poza 
zawodowych. Na szczególną uwagę zasługuje praca w Pol-
skim Towarzystwie Pielęgniarskim, najpierw na stanowisku 
Sekretarza  Zarządu Oddziału, a w latach 1992-2000 jako 
Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP w Poznaniu. Do 
ubiegłego roku była członkiem Zarządu, a od września 2017 

roku przewodniczącą Komisji Rewi-
zyjnej Oddziału. 
 W 1999 roku ówczesny Lekarz 
Wojewódzki powierzył jej pełnienie 
funkcji Konsultanta Wojewódzkiego 
ds. Pielęgniarstwa (pilotaż trwał do 
roku 2001). Była także członkiem 
Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Społecznej. 
 Z samorządem zawodowym pie-
lęgniarek i położnych związana „od 
zawsze”. Była członkiem Komitetu 
Założycielskiego w Poznaniu, który 
jako pierwszy w kraju zainicjował 
prace nad projektem ustawy w sa-
morządzie pielęgniarek i położnych 
w 1989 roku, by w efekcie doprowa-
dzić do jej uchwalenia w roku 1991. 
Pracowała w Okręgowej Izbie Pie-
lęgniarek i Położnych w Poznaniu 
w I kadencji, potem od IV kadencji 
do chwili obecnej. W IV kadencji 
pełniła funkcję I Wiceprzewodni-
czącej. 
 Przez dwie kadencje pracowa-
ła także w powołanym przez Pre-
zydenta Miasta Poznania Zespole 
Interdyscyplinarnym  ds. Przeciw-

działania Przemocy w Rodzinie. 
 W styczniu b.r. otrzymała z rąk Wojewody Wielkopol-
skiego powołanie na członka Komisji ds. Zdarzeń Medycz-
nych. 
 Za całokształt działań na rzecz pielęgniarek i położnych 
POZ, Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Pol-
sce uhonorowało p. Teresę Kruczkowską tytułem Honoro-
wego Członka Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzin-
nych w Polsce.
 Hobby: 21 lat śpiewu w chórze DOLOROSA przy parafii 
Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. Preferuje wypoczynek 
na łonie natury z książką i krzyżówką.

Oprac. Bartosz Sobański
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opieka medyczna

Od roku uczestniczymy w projekcie dotyczącym 
nadzoru nad ryzykiem opieki medycznej i moni-
torowania zdarzeń niepożądanych we współpracy 

z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 
w Krakowie. Projekt ten współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. 
 W ramach realizowanego projektu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Opieki zmodyfikowaliśmy katalog 

Nasze uczestnictwo w projekcie: 
Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki

jednokrotnie do zdarzeń tych prowadzi pośpiech i błędy 
w komunikacji wewnętrznej. Tym cenniejsze wydawały 
się nasze doświadczenia z warsztatów psychologicznych. 
 Ponadto w ramach projektu powołano Zarządzeniem 
Dyrektora Zespół ds. Bezpieczeństwa Opieki w skład, 
którego wchodzą nasi pracownicy cieszący się dużym 
autorytetem zawodowym i zaufaniem – prof. Paweł Bog-
dański, prof. Bartłomiej Perek i prof. Łukasz Dzieciucho-
wicz. W ramach nowych zadań i kompetencji uczestniczą 

naszych zdarzeń i rozszerzyliśmy o kategorie zdarzeń 
niedoszłych – szczegóły można znaleźć w intranecie w 
procedurze P-DZ. 2-7 Procedura zgłaszania zdarzeń 
niepożądanych.
 Kolejnym etapem były szkolenia, w tym szkolenie 
warsztatowe ze zdarzeń niepożądanych i komunikacji 
interpersonalnej, które odbyło się w dniach 23-24 maja 
2018 roku. W szkoleniu z dużym zaangażowaniem uczest-
niczyło blisko 70 osób, które reprezentowały przekrojowo 
prawie wszystkie grupy zawodowe Szpitala. Warsztaty te 
pozwoliły zintegrować się wewnętrznie, a każdy z uczest-
ników rzucał nową perspektywę patrzenia na bezpieczeń-
stwo opieki i omawiane przykłady zdarzeń niepożąda-
nych. W oparciu o nabyte doświadczenia wiemy, że nie-

oni w analizowaniu i omawianiu zdarzeń niepożądanych, 
wydawaniu zaleceń lub rekomendacji na podstawie wy-
ciągniętych wniosków. Poza tym co kwartał od stycznia 
bieżącego roku uczestniczymy z telekonferencjach doty-
czących zarejestrowanych zdarzeń w naszym szpitalu. 
 Dla zobrazowania struktura zdarzeń zgłaszanych 
przez nasz personel jest prezentowana powyżej na wykre-
sie.
 Projekt zakończymy w pierwszym kwartale przyszłe-
go roku. Przekonani jesteśmy, że nasze uczestnictwo jest 
zdobywaniem nowych doświadczeń i udoskonali nasz 
system monitorowania zdarzeń niepożądanych.

Oprac. Violetta Matecka
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W  naszym Szpitalu podsumowaliśmy trzy różne badania 
oceniające zadowolenie naszych pacjentów z dostarcza-
nej opieki i leczenia.

 W czerwcu przeprowadzono ankietyzację bezpośrednią 
wśród pacjentów leczonych w poradniach, w drugim badaniu 
zapytaliśmy o opinie Pacjentów leczonych na naszych oddzia-
łach szpitalnych i w trzecim badaniu odnieśliśmy się do pod-
sumowania ankiet online wypełnianych przez pacjentów, po 
hospitalizacji.
 Od kwietnia 2017 roku uruchomiono możliwość oceny za-
dowolenia z pobytu w Szpitalu poprzez stronę www.skpp.edu.pl, 
po zakończeniu hospitalizacji do czerwca br. wypełniono w ten 
sposób 108 ankiet. 
 Najbardziej aktywni Pacjenci wypisujący ankiety online 
są z chemioterapii, hematologii, hipertensjologii, chorób 
metabolicznych i trochę mniej z kardiologii.

Badania satysfakcji pacjentów 
leczonych w Szpitalu klinicznym 

Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

 Poniżej przedstawimy kilka wykresów obrazujących opinie 
pacjentów wyrażone w trakcie badań.
 Nastąpiła istotna zmiana w zakresie komunikacji z Pacjen-
tem. Względem lat ubiegłych znacząco wzrosło zadowolenie ze 
zrozumienia treści przekazywanych przez personel oraz oma-
wiania wyników procesu terapeutycznego.
 Problemem pozostaje brak informowania Pacjentów o pla-
nie leczenia, co potwierdzają niedostatki zapisów informacji 
w dokumentacji medycznej weryfikowanej podczas kontroli.
 Ponadto z ankiet wynika – zbyt długi czas oczekiwania Pa-
cjentów na korytarzach w dniu wizyty. Elementy te wymagają 
poprawy organizacji pracy (dotyczy zwłaszcza poradni Chirur-
gii Ogólnej i Naczyń, Hematologicznej oraz Chirurgii Onkolo-
gicznej).

Violetta Matecka, Marzena Radomska, Mateusz Kwinecki

zadowolenie pacjentów z procesu rejestracji (dot. aos)

Czas oczekiwania na wizytę (dot. aos)

Do	dwóch	tygodni:
•	 Poradnia	Onkologii	Okulistycznej
 Ginekologii Onkologicznej

Rok	i	więcej:
31%	Pacjentów	Poradni	Chirurgii	
Ogólnej i Naczyń
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subiektywne czynniki wpływające na poprawę zdrowia 
(dot. aos)

ocena uprzejmości personelu szpitala
(dot. Hosp)

odsetek pacjentów korzystających ze szpitalnego Wi-Fi (dot. pacj. hosp.)

Niewydolność serca (NS) to w przeci-
wieństwie do chorób nowotworowych 
czy choroby wieńcowej, problem mniej 
znany i doceniany. A to poważny pro-
blem zdrowotny, który może dotykać 
nawet 1 miliona osób w Polsce i będzie 
tych chorych w najbliższych latach 
przybywać. Brak świadomości choroby 
i brak wiedzy oraz bagatelizowanie jej 
wczesnych objawów wpływa na późne 
rozpoczynanie leczenia, obciąża roko-
wanie.

Wczesne wykrycie niewydolno-
ści serca i rozpoczęcie leczenia 
zgodnego z obowiązującymi wy-

tycznymi daje chorym szansę na nawet 
znaczną poprawę czynności serca i wy-
dłużenie życia. Również chorzy z za-

Niewydolność serca
awansowaną NS mają szansę na przedłu-
żenie życia. 
 Od wielu lat zespół lekarzy w Klinice 
Kardiologii zajmuje się diagnostyką i le-
czeniem chorych z niewydolnością serca, 
w tym kwalifikacją do przeszczepienia 
serca (HTX), a także do wszczepiania 
urządzeń do mechanicznego wspoma-
gania krążenia. Efektem tych działań jest 
systematyczne włączanie nowych cho-
rych na listy aktywne do HTX. Rocznie, 
na zebraniach transplantacyjnych oma-
wiamy ok. 150 chorych. Aktualnie na pil-
ny przeszczep oczekuje 9, a planowy ok. 
30 chorych. Do tej pory zespół prof. Mar-
ka Jemielitego wykonał 45 przeszczepień 
serca oraz 8 implantacji urządzeń do 
średnio- i długoterminowego wspoma-
gania mechanicznego serca. Świetne 
wyniki przeszczepiania, 91% przeżycie 

Wsparcie 
przy niewydolności serca

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydol-
nością Serca jest formalną grupą wspar-
cia dla chorych na niewydolność serca 
i ich rodzin, przyjaciół oraz wszystkich 
tych, którzy takiego wsparcia oczekują 
lub takim wsparciem chcą być dla in-
nych. Jest to grupa pacjentów z  niewy-
dolnością serca, którzy wspólnie z rodzi-
nami, przyjaciółmi, lekarzami oraz opie-
kunami chcą wspierać osoby w podobnej 



14  nowiny szpitalne  2/2018 (81)

wykład 

Zespół redakcyjny: 
Szczepan Cofta, 

Agata Michalak, Karolina 
Moszyńska, Bartosz Sobański 

(redaktor prowadzący)

Wydawca: 
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu, Stowarzyszenie 
Bono Serviamus, Wydawnictwo Kontekst

Sekcja Marketingu i Konferencji:
Karolina Moszyńska

karolina.moszynska@skpp.edu.pl
tel. 61 854 92 18

Realizacja:
Wydawnictwo Kontekst

www.wkn.com.pl • kontekst2@o2.pl

Druk: POSITIV

Redakcja nie zwraca materiałów nieza
mówionych, zastrzega sobie prawo reda
gowania nadsyłanych tekstów i nie odpo
wiada za treść zamieszczanych reklam.

REDAKCJA
ul. Długa 1/2, 61848 Poznań

tel. 61 854 91 21, fax 61 852 94 72
szpital@skpp.edu.pl

RE
D

AK
CJ

A

▶ sytuacji.  Choroba jaką jest niewydolność serca jest stanem przewlekłym z  którym 
pacjenci muszą borykać się wiele lat. W ich codziennym życiu bardzo ważne jest aby 
mieć wsparcie, które pomaga przetrwać trudne chwile. Członkowie Stowarzyszenia  
chcą przybliżać wiedzę na temat niewydolności serca, która staje się epidemią XXI 
wieku.

 Cele Stowarzyszenia to:
• zjednoczenie osób z niewydolnością serca, ich rodzin i przyjaciół,
• tworzenie grup wsparcia,
• wspomaganie członków stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów życiowych,
• organizowanie działań edukacyjnych dotyczących wiedzy o niewydolności serca 

kierowanych zarówno do pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia,
• współpraca z Ministerstwem Zdrowia, NFZ oraz Polskim Towarzystwem Kardio-

logicznym w celu wprowadzenia najlepszego modelu opieki nad pacjentami 
z niewydolnością serca oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych w tym do 
nowoczesnych terapii.

Źródło: http://nspacjenci.pl/

1 roku, są związane z doskonałą opieką 
przed i po przeszczepie.
 Wyrazem uznania naszej działalno-
ści jest fakt wyboru prof. Ewy Strabu-
rzyńskiej-Migaj do Zarządu Sekcji Nie-
wydolności Serca PTK, w tym w latach 
2015-2017 na Przewodniczącą Sekcji i dr 
Adriana Gwizdały na Sekretarza w  la-
tach 2015-2017, a dr Marty Kałużnej-
-Oleksy na Sekretarza aktualnie. W 2017 
roku zorganizowaliśmy przy współpracy 
naszym Szpitalem „Dzień Świadomości 
Niewydolności Serca – Halo tu Serce!”. 
Z naszej inicjatywy powstało w tym roku 
Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewy-
dolnością Serca, które wśród licznych 
celów ma m.in. integrować chorych i ich 
edukować. Planujemy, że pierwsze spot-
kanie pacjentów będzie miało miejsce 
19  września. Zainteresowanych zapra-
szamy na stronę www.nspacjenci.pl. 
 Dla dalszego rozwoju działalności 
i  istnienia na mapie polskich ośrodków 
niewydolności serca (których stale przy-
bywa) niezbędne wydaje się formalne 
utworzenie Pododdziału Niewydolności 
Serca. Wobec zwiększającej się świa-

domości problemu niewydolności ser-
ca w  kręgach decydentów w ochronie 
zdrowia może to być warunek niezbędny 
udziału w planowanej koordynowanej 

opiece nad chorymi z niewydolnością 
serca.
Prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska Migaj

Lekarz Kierujący Pododdziałem G

W dniu 3 sierpnia o godz. 18.45 
w sali Jezierskiego przy ul. Dłu-
giej odbył się wykład pt. „Ikono-

grafia Przemienienia Pańskiego na przy-
kładzie wybranych dzieł sztuki Zachodu 
i Wschodu”. 
 Wykład poprowadziła dr Justyna 
Sprutta, dr historii sztuki, dr nauk teolo-
gicznych, polonistka, autorka ponad stu 
artykułów naukowych, autorka i redak-
torka książek w zakresie historii sztuki, 
wykładowca historii sztuki i konserwacji 
zabytków.
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Ikonografia
Przemienienia Pańskiego

Dr Justyna Sprutta podczas wykładu
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regionalny program medyczny  

Innowacyjny, regionalny program „ECMO 
dla WIELKOPOLSKI” otrzymał III Nagro-
dę Prezesa Rady Ministrów za wybitne 
osiągnięcie naukowo-techniczne, których 
wdrożenie przyniosło lub przynosi wymier-
ne efekty ekonomiczne lub efekty społecz-
ne za rok 2017-2018.

Wyróżnienie otrzymali: 
dr n. med. Mateusz Puślecki, dr n. med. 
Marcin Ligowski, mgr Marek Dąbrowski
z zespołem w składzie:
prof. dr hab. Marek Jemielity, 
prof. dr hab. Marek Karczewski, 
dr hab. Bartłomiej Perek, 
dr hab. Łukasz Szarpak, 
dr hab. Paweł Sobczyński, 
dr hab. Wojciech Mrówczyński, 
dr Sebastian Stefaniak, 
dr Aniela Artyńska, 

dr Mariusz Gezela, 
dr Tomasz Małkiewicz, 
dr Wojciech Telec, 
dr Łukasz Gąsiorowski, 
mgr Małgorzata Ładzińska, 
mgr Piotr Ładziński, 
mgr Agata Dąbrowska, 
mgr Marcin Zieliński, 
mgr Aleksander Pawlak, 
mgr Maciej Sip, 
mgr Tomasz Kłosiewicz, 
mgr Radosław Zalewski, 
mgr inż. Michał Kiel, 
lic. Konrad Baumgart.

 Program „ECMO dla Wielkopol-
ski” koordynowany jest przez Klinikę 
Kardiochirurgii i Transplantologii Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu pod 
auspicjami Kierownika Kliniki: prof. dra 

hab. n. med. Marka Jemielitego. Autora-
mi projektu są: dr n. med. Mateusz Pu-
ślecki, dr n. med. Marcin Ligowski, oso-
bą odpowiedzialną za symulację w pro-
jekcie: mgr Marek Dąbrowski.
 Celem Programu „ECMO dla WIEL-
KOPOLSKI” jest stworzenie ogólnosys-
temowych procedur identyfikacji, koor-
dynacji działań i leczenia pozaustrojo-
wego potencjalnych kandydatów do za-
stosowania perfuzji pozaustrojowej oraz 
ich transportu do wyspecjalizowanych 
centrów medycznych, w celu wdroże-
nia terapii i prowadzenia jej na najwyż-
szym możliwym poziomie. Może to być 
możliwe dzięki usprawnieniu dyspozy-
cji i  koordynacji Systemu Ratownictwa 
Medycznego, odpowiedniej kwalifikacji 
personelu medycznego Szpitalnych Od-
działów Ratunkowych i wybranych od-
działów Intensywnej Terapii Medycznej, 
stworzeniu i specjalistycznym wyszkole-
niu zespołów resuscytacyjnych, perfu-
zyjnych i transplantacyjnych.
 Główną siłę programową stanowi 
implementacja powszechnego zastoso-
wania perfuzji pozaustrojowej. Wszyst-
kie ramiona programowe od momentu 
wdrożenia Programu w czerwcu 2016 
roku są realizowane równolegle. Efek-
tem tych działań ma być usprawnienie 
opieki i terapii nad chorymi w stanach 
krytycznych, a także wzrost liczby po-
tencjalnych organów mogących posłu-
żyć przeszczepieniom.
 Program „ECMO DLA WIELKO-
POLSKI” pozwala na zastosowanie tera-
pii perfuzyjnej dla ratowania mieszkań-
ców Wielkopolski w sposób komplekso-
wy, we wszystkich krytycznych stanach 
chorobowych, przez co wydaje się być 
programem unikatowym w skali ogól-
nokrajowej.
 Gratulujemy Zespołowi i życzymy 
kolejnych sukcesów!

Karolina Moszyńska

ECMO dla 
WielkOPOlSki 

docenione przez 
Prezesa Rady Ministrów

Dr Mateusz Puślecki oraz dr Marcin Misterski, w dniu 26 kwietnia w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach
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Współtwórcy programu od lewej: Tomasz Kłosiewicz, Marek-Dąbrowski, Łukasz Szarpak, 
Mateusz Puślecki, Maciej Sip, Konrad Baumgart, Radosław Zalewski
Źródło: https://wirtualnyregion.pl/slupczanin-marek-dabrowski-nagroda-prezesa-rady-ministrow/




