
Periodyk informacyjny dla Pracowników i Sympatyków Szpitala Klinicznego 
Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (92-93)XXI rok 

styczeń – czerwiec 2021

ISSN 1643-0980

Szpitale: ul. Długa 1/2 • ul. Szamarzewskiego 84 • Hospicjum Palium – os. Rusa 55  nr 1-2/2021

Szpital tradycyjny i innowacyjny



2  nowiny szpitalne  1-2/2021 (92-93)

kalendarium szpitalne

styczeń/ 
czerwiec 2021

Szpital na        acebooku!
Dołącz do nas

https://www.facebook.com/SzpitalKlinicznyPrzemienieniaPanskiego

Oprac. Bartosz Sobański

Okładka: Codzienna obecność... – Szpital Tymczasowy na Międzynarodowych Targach Poznańskich (fot. Przemysław Błaszkiewicz)
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•	 W	 dniu	 11	 stycznia	 zostaje	 uru-
chomiony	 Punkt	 Szczepień	 –	 w	 jeszcze	
funkcjonującym	 jako	pasywny	–	Szpita-
lu	Tymczasowym	MTP.	Pierwszego	dnia	
zaszczepionych zostało 300 osób.

•	 W	 dniach	 18	 stycznia,	 15	 lutego,	
15 marca,	19	kwietnia	oraz	17	maja	od-
były	 się	 –	w	 formie	wideokonferencji	 –	
spotkania	Rad	Medycznych.

•	 W	 dniu	 1	 lutego	 swą	 działalność	
rozpoczyna	 Szpital	 Tymczasowy	 MTP	
(szczegółowe	 kalendarium	 dotyczące	
Szpitala	 Tymczasowego	 znajduje	 się	 na	
stronie	czwartej	„Nowin	Szpitalnych”).

•	 W	 dniu	 10	 lutego	 w	Urzędzie	Mar-
szałkowskim	 Województwa	 Wielkopol-
skiego	Dyrektor	Szczepan	Cofta	podpisał	
z ramienia Szpitala Klinicznego Przemie-
nienia Pańskiego	 umowę	 o	 dofinanso-
wanie	w	ramach	WRPO	2014+	projektu	
pn.	 „Zdrowe	Oczy	–	 rewitalizacja	usług	
społecznych na terenie miasta Poznania 
poprzez	 rozbudowę	 obiektu	 szpitalne-

go	 przy	 ul.	 Szamarzewskiego	 o	 oddział	
okulistyki	 wraz	 z	 blokiem	 operacyjnym	
i	poradniami	okulistycznymi”	dofinanso-
wanego	ze	 środków	Europejskiego	Fun-
duszu	Rozwoju	Regionalnego	w	ramach	
Wielkopolskiego	 Regionalnego	 Progra-
mu	Operacyjnego	na	lata	2014-2020.

•	 W	dniu	12	lutego	odbyło	się	spotka-
nie	 online	 pt.	 „Szczepienia	 przeciw	Co-
vid-19	 –	 wyzwania	 medyczne,	 prawne	
i etyczne”.

•	 W	dniu	10	marca,	po	raz	19,	kapitu-
ła	konkursowa	składająca	się	z	ekspertów	
wyłoniła	 laureatów	 prestiżowego	 plebi-
scytu	 „Lista	 Stu”	–	najbardziej	wpływo-
wych	osób	w	polskiej	medycynie	i	syste-
mie	 ochrony	 zdrowia.	Wśród	 laureatów	
znaleźli	się	prof.	dr	hab.	Andrzej	Tykarski	
oraz	 prof.	 dr	 hab.	 Przemysław	Mitkow-
ski.

•	 W	dniu	30	marca	w	Szpitalu	Tymczaso-
wym	w	godzinach	rannych	doszło	do	dra-
matycznego	wydarzenia	związanego	z bra-
kiem	tlenu.

•	 W	dniu	7	maja	w	Punkcie	Szczepień	
została	przedstawiona	wystawa	dotyczą-
ca	Centralnego	Zintegrowanego	Szpitala	
Tymczasowego.

•	 W	dniu	10	maja	minęło	 100	dni	od	
momentu	funkcjonowania	Szpitala	Tym-
czasowego	MTP.

•	 W	dniu	12	maja	obchodziliśmy	Mię-
dzynarodowy	 Dzień	 Pielęgniarek	 i	 Po-
łożnych.

•	 W	 dniu	 13	 maja	 jury	 prestiżowego	
konkursu	Grand	Press	Photo	nagrodziło	
zdjęcie	Przemysława	Błaszkiewicza,	 pie-
lęgniarza	 pracującego	 w	 Szpitalu	 Tym-
czasowym	 MTP.	 Zdjęcie	 przedstawiają-
ce	 łącznik	 między	 dwoma	 oddziałami	
w Szpitalu	Tymczasowym	zajęło	III	miej-
sce	 w	 kategorii	 „Zdjęcie	 pojedyncze	 –	
Wydarzenia”.

•	 W	dniu	27	maja	obchodziliśmy	Dzień	
Diagnosty	Laboratoryjnego.

APEL DO PRACOWNIKÓW SZPITALA

Pragnę	zaapelować	w	sposób	zdecydowa-
ny	do	wszystkich	Pracowników	Szpitala	
Klinicznego Przemienienia Pańskiego 

o refleksję	dotyczącą	konieczności	zaniecha-
nia	palenia	papierosów	w miejscu	pracy.	Sy-
tuacja	wielu	obserwowanych	uchybień	w	tym	
zakresie	 przynagla	 mnie,	 by	 w	 sposób	 jed-
noznaczny	zabrać	z	tym	większym	impetem	
głos	i wyrazić,	że	zaniechanie	palenia	i uczy-
nienie	ze	Szpitala	strefy	wolnej	od	dymu	ni-
kotynowego	jest	naszym	obowiązkiem	i	wy-
mogiem	czasu.
	 W	obliczu	tak	jednoznacznych	faktów	me-
dycznych,	 a	 także	 rzeczywistości,	 gdy	 jako	
Szpital	działamy	w	dużej	mierze	w	odpowie-
dzi	 na	 powstawanie	 skutków	 nałogu,	 jego	
kontynuowanie,	zwłaszcza	na	terenie	Szpita-
la,	wydaje	się	niestosowne.
	 Proszę	z	całą	mocą	o	dostosowanie	się	do	
zakazu	palenia	zgodnie	z	 regulacjami	praw-
nymi	zewnętrznymi	i	szpitalnymi.	Jednocze-
śnie	metodami	perswazji,	wzajemnego	pozy-
tywnego	wpływania	i	wsparcia,	a	także	admi-
nistracyjnymi,	będziemy	kontynuowali	dzia-
łania antynikotynowe. Życzymy palaczom 
skutecznego	 powstrzymania	 się	 od	 palenia,	
co	najmniej	w	naszym	szpitalnym	otoczeniu.

Dr hab. med. Szczepan Cofta
dyrektor

31 stycznia	 2021	 r.	 Hospicjum	
Palium	 pragnąc	 serdecznie	
podziękować	 za	 całoroczną	

współpracę	i	wspieranie	działalności	Sto-
warzyszenia	na	rzecz	Hospicjum	Palium	
zorganizowało	 tradycyjny	 Koncert	 dla	
Przyjaciół	 i	Darczyńców.	Za	nauką	Pro-
fesora	 Jacka	 Łuczaka,	 zespół	 Pracowni-
ków	i	Wolontariuszy	codziennie	dokłada	
wszelkich	 starań,	 aby	 tworzyć	w	Hospi-
cjum	prawdziwy	Dom	na	 czas	 choroby.	
Bez	wsparcia,	nie	byłoby	to	możliwe.	Te-
goroczny	koncert,	ze	względu	na	sytuację	
epidemiologiczną,	 przyjął	 inną	 formę	
i	 koncert	 odbył	 się	 w	 formie	 transmisji	
on-line. Przygotowany materiał pozwo-
lił	 jednak	 poczuć	 magiczną	 atmosferę	
przyjaźni,	która	zawsze	panowała	na	Auli	
UAM.	Dla	słuchaczy	zagrał	Zespół	Ban-
donegro,	a	w	trakcie	koncertu	rozpoczęła	
się	licytacja	atrakcyjnych	niespodzianek,	
z	których	dochód	zostanie	przeznaczony	
na	 zakup	 materacy	 przeciwodleżyno-
wych.	Poprowadził	ją,	już	tradycyjnie,	za-
przyjaźniony	 z	Hospicjum	aktor	Michał	

Grudziński.	Od	wielu	lat	w trakcie	kon-
certu	 wręczane	 są	 honorowe	 odznacze-
nia	Złotego	Motyla	oraz	Przyjaciela	Ho-
spicjum	Palium,	dla	osób	czy	 instytucji,	
które	w	szczególny	sposób	je	wspomogły.	
Złote	Motyle	 przygotowała	 firma	Orska	
biżuteria.
	 W	 tym	 roku	 „Złote	 motyle”	 otrzy-
mali:	Michał	Zator,	Firma	Hama	Polska,	
Jacek	Błaszkowiak,	Fundacja	Siepomaga.
	 Wyróżnienie	 „Przyjaciel	 Hospicjum	
Palium”	trafiło	do:	Wojciecha	Szała,	Enei	
S.A.,	Direct	IT,	Magazynu	dobra,	Bazaru	
Kreatywnego,	Leszka	Łukomskiego.
	 Serdecznie	 dziękujemy	 za	 obecność	
podczas	 koncertu	 oraz	 zaangażowanie	
w	pomoc	podopiecznym	Hospicjum	Pa-
lium.

Koncert dla 
Przyjaciół i Darczyńców 
Hospicjum Palium
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Dyrektorskim okiem

na dobry początek

Szczepan Cofta
Dyrektor Szpitala

Ciało i dusza szpitala 

Choć	przedstawiany	numer	Nowin 
Szpitalnych	 w	 dużej	 mierze	 po-
święcony	 jest	 naszej	 działalności	

na	Targach,	to	jednak	skupię	się	w	przed-
stawianych	refleksjach	przede	wszystkim	
na	naszej	 tradycyjnej	działalności,	która	
toczy	 się	 na	 Długiej,	 Szamarzewskiego	
i Osiedlu	Rusa.	Chciałbym bowiem zau
ważyć, ukazać i uszanować trud tych, 
którzy utrzymali w ostatnich miesią
cach działalność Szpitala bez uszczerb
ku, jaki mógł wynikać z rozszerzenia 
naszej działalności. 
	 Pragnę	 podziękować	 za	 wspaniale		
prowadzoną	 i	 ciągle	 dynamizowaną	
dzia	łalność	 kardiologiczną	 i	 chirurgii	
naczyniowej,	 które	 w	 najtrudniejszych	
miesiącach	 ratowały	 nasz	 ryczałt.	 Tak-
że	 na	 kardiochirurgii	 –	 obecnie	 jedynej	
w Wielkopolsce	–	mimo	ciężaru	epidemii	
i	 trwającego	 remontu	 przeprowadzono	
więcej	operacji	niż	w	okresie	wcześniej-
szym. 
	 Na	 Szamarzewskiego	 nie	 ucierpiała	
w	żadnej	mierze	działalność	onkologicz-
na	prowadzona	–	 jako	w	 jednym	z	nie-
licznych	 ośrodków	 –	 bez	 umniejszenia.	
Działamy	w	pięciu	obszarach	onkologii,	
na	 oddziałach	 chirurgii	 onkologicznej,	
ginekologii,	chemioterapii,	pulmonologii	
oraz	 oczywiście	 hematologii.	 Zwłaszcza	
w	 hematoonkologii	 nie	 tylko	 ratujemy	
bezpieczeństwo	 zdrowotne	 w	 obszarze	
ponadregionalnym,	ale	mamy	potencjał,	
który	czyni	z	nas	kluczowy	ośrodek	tego	
typu	w	krajach	naszego	regionu.	

	 Tyle,	że	ciągle	brakuje	–	w	zatłoczo-
nym	 ponad	 granice	 możliwości	 –	 na	
Szamarzewskiego	przestrzeni	do	właści-
wego	rozwoju	naszego	Uniwersyteckiego	
Centrum	Onkologii.	Dziękuję	też	za	ak-
ceptację	przejściowej	na	szczęście	niedo-
godności	związanej	z	brakiem	Oddziału	
Intensywnej	Terapii	w	tym	miejscu,	co	na	
szczęście	zostało	zażegnane.	
	 W	 sposób	 niezależny	 i	 chlubny	 –	
mimo	też	zatłoczenia	–	kontynuuje	dzia-
łalność	nasza	okulistyka,	choć	nie	zdąży-
liśmy	 jeszcze	 otworzyć	 jej	 oficjalnie	 po	
przeprowadzce.	Ale	będzie	do	tego	oka-
zja.
	 W	 ramach	 oddziału	 hematologii,	
a  także	 w	 Hospicjum	 Palium	 działa-
ły	 z  powodzeniem	 oddziały	 cowidowe,	
które	też	wymagały	naszej	elastyczności.	
Dziękuję	 także	 pracownikom	 właśnie	
Hospicjum	Palium,	 że	w	 sposób	wierny	
duchowi	profesora	Jacka	Łuczaka	próbu-
ją	mimo	epidemii	utrzymać	podstawową	
działalność	w	 tej	 lokalizacji	 służąc	 cho-
rym paliatywnym. 
 Pragnę z całego serca podziękować 
wszystkim, którzy nieśli ciężar tej dzia
łalności w miesiącach naszego większe
go zaangażowania na Targach. To dzięki 
poświęceniu i determinacji tych osób 
udało się utrzymać substancję Szpitala 
z nie najgorszym na dodatek wynikiem 
finansowym. Wyrazy uszanowania i po
dziękowania są kierowane do wszyst
kich. Każdy z nas stał się i jest niezwykle 
ważny. 

 Ciałem Szpitala jest nasza wielo
wymiarowa i bogata działalność czy
niąca z nas jeden z kluczowych szpi
tali regionu.	Mamy	tak	wiele	powodów	
do	 chluby,	 choć	 nie	 zapominajmy	 też	
o  sprawach	 trudnych,	 które	 z	 naszego	
życia	szpitalnego	powinniśmy	elimino-
wać.	
 Co jest natomiast duszą Szpitala? 
Zadałem	takie	pytanie	wszystkim	w	ko-
munikacie	przesłanym	mailowo.	W	bie-
żącym	 numerze	 publikujemy	 kilka	 wy-
powiedzi,	czekamy	na	dalsze.	
	 Moim	 przyczynkiem	 jest	 wyraże-
nie,	 że	 wielkim	 przeżyciem	 jest	 praca	
wśród	 osób,	 które	 rozumieją	misję	 po-
mocy	człowiekowi	w	potrzebie	–	w	ob-
liczu	dramatycznej	choroby	czy	śmierci,	
dając	 się	 zapalać	 do	 wspólnego	 dzieła,	
prowadzonego	nie	tylko	z	kompetencją,	
ale	również	oddaniem	i	zapałem.	Łączy 
nas więź wspólnego niesienia pomocy 
w łańcuchu pięknych postaw, które pro
mieniowały od początku Szpitala, od 
198 lat. 
	 Jesteśmy	 w	 naszym	 Szpitalu	 świad-
kami	–	u	dużej	części	naszego	personelu	
–	takich	postaw,	utożsamiania	się	i odda-
nia.	 Zarówno	wśród	 pracowników	me-
dycznych,	 jak	 i	 administracji.	 To	 spra-
wia,	że	dziedzictwo Szpitala Kliniczne
go Przemienienia Pańskiego ma niezwy
kle wyrazisty charakter i jest wartością, 
która wymaga pielęgnacji, a w żadnej 
mierze nie zapomnienia.	Także	w	kon-
tekście	 przewidywanego	 w  przyszło-
ści	 łączenia	nas	 z	bratnim	szpitalem	na	
Grunwaldzie.	
	 Wartością	 dodaną	 związaną	 z	 dzia-
łalnością	 na	 Targach	 jest	 poznanie	 tak	
wielu	 nowych	 osób,	 które	 dały	 porwać	
się	do	tego	dzieła.	Zaczęliśmy	współpra-
cę	z	tak	wieloma	wspaniałymi	lekarzami,	
ale	 także	 opiekunami	 czy	 pielęgniarka-
mi.	 Nie	 ukrywam,	 że	 chcielibyśmy	 do	
starych	 murów	 zaprosić	 przede	 wszyst-
kim	 pielęgniarki	 czy	 opiekunów,	 którzy	
ubogaciliby	naszą	codzienną	działalność,	
także	podejmując	odpowiedzialne	funk-
cje.	Także	piękny	duch	współpracy,	który	
został	 wytworzony	 w	 ostatnich	 miesią-
cach	w	Szpitalu	Tymczasowym	i	Punkcie	
Szczepień	 –	 naszym	wspólnym	dziele	 –	
powinien	przenikać	ożywiając	cały	Szpi-
tal,	a	nas	ubogacać.	
	 Antoine	 de	 Saint	 Exupery	 pisał	
w „Twierdzy”:	Jeśli każesz ludziom budo-
wać wieżę, staną się braćmi. 

Szczepan Cofta

Codziennością szpitala jest jego pełna 
kompetencji działalność, prowadzona 
z tak zamaszystym impetem. A co jest 
jego duszą? Wyrazić to jest trudniej, 
choć wielu spośród nas wyczuwa rze-
czywistość szczególną, przynależną 
naszej pracowniczej wspólnocie. Za 
nieco ponad pół roku przeżywaliby-
śmy dwustulecie naszej działalności, 
co sytuuje nas w łańcuchu pokoleń 
zaszczytnie tworzących spuściznę 
szpitala klinicznego Przemienienia 
Pańskiego.
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•	 W	dniu	1	lutego	br.	Szpital	Tymczaso-
wy	MTP	rozpoczyna	działalność	leczniczą	
w	 liczbie	66	 łóżek.	 Są	 to	dwa	moduły	po-
siadające	28	łóżek	internistycznych	oraz	je-
den	moduł	z	10	 łóżkami	respiratorowymi.	
Działalność	 dwóch	 pierwszych	 modułów	
inicjują	 dr	 Anna	 Lewandowska-Gradu-
szewska	oraz	dr	hab.	Szczepan	Cofta	z	Ze-
społami,	 ze	 szczególną	 rolą	 wspomagają-
cą	dr	med.	Agaty	Nowickiej	 oraz	dr	med.	
Marty	 Lembicz.	Oddziały	wspierają	 pielę-
gniarki	 Oddziałowe:	 Aneta	 Tomaszewska	
i  Joanna	Wrzosek.	Personel	 lekarski	koor-
dynuje	dr	med.	Hanna	Winiarska,	a perso-
nel	 pielęgniarski:	 mgr	 Ewa	 Nakielna	 oraz	
mgr	Anetta	Tomaszewska.

•	 W	dniu	13	lutego	zostaje	otwarty	kolej-
ny	moduł	 (28	 łóżek)	 66-łóżkowego	 wów-
czas	 szpitala;	 lekarzem	 koordynującym	
zostaje	 prof.	 Andrzej	 Tykarski.	 Szczegól-
ną	rolę	wspierającą	Rektora	pełni	dr	med.	

Paweł	 Uruski.	 Pielęgniarka	 Oddziałowa	 –	
mgr Karolina Kocik.

•	 W	 dniu	 9	marca	 uruchomiony	 zosta-
je	 moduł	 (28	 łóżek)	 pod	 kierownictwem	
prof.	Wiesława	Bryla	oraz	dr	hab.	Macieja	
Cymerysa.	Pielęgniarka	Oddziałowa	–	mgr	
Agnieszka	Andrzejewska.

•	 W	 dniu	 17	 marca	 otwieramy	 kolejny	
moduł,	 a	wsparcie	otrzymujemy	ze	 strony	
Szpitala	ze	Środy	Wielkopolskiej.	Lekarzem	
kierującym	zostaje	dr	Agnieszka	Ogłoziń-
ska.	 To	 kolejne	 28	 łóżek	 internistycznych.	
Pielęgniarka	Oddziałowa	–	mgr	Izabela	Ry-
backa.

•	 W	dniu	 19	marca	 zostaje	 uruchomio-
ny	 moduł,	 którego	 lekarzem	 kierującym	
zostaje	 dr	 hab.	 Aleksander	 Araszkiewicz.	
Pielęgniarka	 Oddziałowa	 –	 mgr	 Karolina	
Zarzeczny.	

•	 W	 dniu	 23	 marca	 do	 Szpitala	 trafiają	
pierwsi	powołani	przez	Wojewodę	lekarze.	

•	 W	dniu	24	marca	otrzymujemy	wspar-
cie	od	lekarzy	ze	Szpitala	w	Gnieźnie	oraz	
pielęgniarskie	 z	Ortopedyczno-Rehabilita-
cyjnego	Szpitala	Klinicznego	 im.	W.	Degi.	
Tym	 samym	zostaje	uruchomiony	kolejny	
moduł	w	postaci	28	łóżek	internistycznych.	
Lekarzem	 kierującym	 zostaje	 dr	 Marcin	
Koralewski.	 Pielęgniarka	 Oddziałowa	 –	
mgr	Grażyna	Nowak.

•	 Kolejny	 moduł	 zostaje	 uruchomiony	
w  dniu	 26	marca,	 a	 lekarzem	 kierującym	
zostaje	 dr	 Marcin	 Bednarek.	 Pielęgniarka	
Oddziałowa	–	mgr	Katarzyna	Górecka.	

•	 W	dniu	27	marca	uruchamiamy	kolej-
ne	łóżka	respiratorowe.	Do	istniejących	do-
łączamy	kolejnych	10	łóżek.	

•	 W	dniu	28	marca	uruchomiony	zosta-
je	 następny	moduł,	 którego	 lekarzem	 kie-
rującym	jest	dr	hab.	Paweł	Gut	ze	Szpitala	
Klinicznego	 im.	 Heliodora	 Święcickiego.	
Pielęgniarka	 Oddziałowa	 –	 mgr	 Klaudia	
Naskręt.

W szczytowym 
momencie działalności 
Szpital Tymczasowy MTP 
zatrudniał 918 osób w tym: 
• 145 lekarzy, 
• 434 pielęgniarki (w tym 73 studentki  
 i studentów pielęgniarstwa z powoła

nia Wojewody Wielkopolskiego), 
• 124 ratownikówstrażaków z powołania 

Wojewody Wielkopolskiego, 
• 141 opiekunów medycznych/studentów, 
• 12 sanitariuszy, 
• 14 pracowników rejestracji medycznej,
• 5 farmaceutów oraz techników farmacji
• 5 techników RTG 
oraz 
38 osób pozostałego Personelu. 

Ogromne wsparcie dla Szpitala 
zapewniają także żołnierze 
Wojsk Obrony Terytorialnej.

•	 W	 dniu	 30	 marca	 w	 godzinach	 ran-
nych	doszło	do	dramatycznego	wydarzenia	
związanego	z	brakiem	tlenu.	

•	 W	dniu	2	kwietnia	uruchomiony	zosta-
je	moduł	w	liczbie	28	łóżek,	a	lekarzem	kie-
rującym	zostaje	dr	Dariusz	Potoczny.	Pielę-
gniarka	Oddziałowa	–	mgr	Maria	Wojtko-
wiak.	Szpital	osiąga	tym	samym	356	łóżek	
(336	 łóżek	 internistycznych	 oraz	 20	 łóżek	
respiratorowych).	

•	 W	 dniu	 10	 kwietnia,	 po	 dziewiętna-
stodniowym	pobycie,	ze	Szpitala	Tymcza-
sowego	MTP	została	wypisana	Pani	Anie-
la,	 101-latka,	 która	wygrała	 walkę	 z  Co-
vid-19.

•	 W	 dniach	 od	 21	 do	 30	 kwietnia,	
w związku	z	poprawą	sytuacji	epidemiolo-
gicznej	w	kraju	oraz	w	Wielkopolsce	pod-
jęto	decyzję	o	wygaszaniu	poszczególnych	
modułów	 Szpitala	 Tymczasowego	 MTP.	
W ciągu	kilku	dni	Szpital	został	umniejszo-
ny	 o	 łączną	 liczbę	 112	 łóżek	 internistycz-
nych.

•	 W	 dniu	 30	 kwietnia	 z	 okazji	 100	 dni	
funkcjonowania	 Szpitala	 Tymczasowego	
odbyło	się	krótkie	spotkanie	Rektora	prof.	
Andrzeja	 Tykarskiego,	 Dyrektor	 Wydzia-
łu	 Zdrowia	 Urzędu	Wojewódzkiego	 Liwii	
Polcyn-Nowak,	dr	hab.	Macieja	Cymerysa	
–	Dziekana	Wydziału	Lekarskiego	oraz	Dy-
rektora,	dr	hab.	Szczepana	Cofty,	Dyrektor	
Anity	Pikosz	z	 licznie	zgromadzoną	kadrą	
Szpitala.

•	 W	 dniu	 1	 maja	 zapada	 decyzja	
o  umniejszeniu	 łóżek	 respiratorowych	 –	
zlikwidowane	zostaje	10	łóżek.

•	 W	 dniach	 od	 1	 do	 18	maja	 następują	
kolejne	wygaszenia	poszczególnych	modu-
łów	Szpitala	–	łącznie	wygaszonych	zostaje	
168	łóżek.

•	 W	dniu	14	maja	w	Szpitalu	Tymczaso-
wym	miało	miejsce	wydarzenie	muzyczne	
w	 wykonaniu	 Orkiestry	 Reprezentacyjnej	
Sił	Powietrznych	pod	przewodnictwem	mjr	
Pawła	 Joksa.	Następnie	orkiestra	udała	 się	
do	 Punktu	 Szczepień,	 gdzie	 również	miał	
miejsce	krótki	występ	muzyczny.	

Oprac. Bartosz Sobański

Szpital
Tymczasowy

kalendarium

• średni pobyt Pacjenta w Szpitalu Tymczasowym MTP – 9,5 dnia
 • 40% Pacjentów stanowią kobiety, 60% mężczyźni
  • średni wiek Pacjenta to 61 lat
   • 8% Pacjentów stanowią osoby w wieku powyżej 80 lat
    • 3% – Pacjenci poniżej 30 roku życia.
     • liczba hospitalizacji to około 
        1300 Pacjentów.
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Szpital Tymczasowy

Tunel łączący pawilony Zespół J.M. Rektora prof. Andrzeja Tykarskiego

Nietymczasowi bohaterowie Pani Aniela, 101-latka, która pokonała Covid-19

Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych RP



1-2/2021 (92-93)  nowiny szpitalne  7

z covidem

Jeden z Zespołów w Szpitalu MTP

Przygotowywanie posiłków

Strefa czysta w Szpitalu Tymczasowym

Spotkanie w setnym dniu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego

Każdego dnia o 14.30 odbywa się, w formie spotkania online – odprawa Szpitala Tymczasowego MTP

Codzienna obecność 
fot. Przemysław Błaszkiewicz

Zdjęcia: Archiwum Szpitala
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Początek

Gdy	 szczepienia	 w	 Szpitalu	 Klinicznym	 Przemienienia 
Pańskiego	 trwały	w	najlepsze,	rodziła	się	idea	wykorzy-
stania	hali	przeznaczonej	na	izbę	przyjęć	–	pozostające-

go	pasywnym	–	Szpitala	Tymczasowego	na	Targach.	Przestrzeń	
otwarta,	 duża,	 jasna	 –	 idealna	 –	 do	 stworzenia	 największego	
w  Poznaniu	 punktu	 szczepień	 masowych.	 Plany	 się	 ziściły,	
a Punkt	Szczepień	na	Targach	ruszył	11	stycznia	2021	r.	Pierw-
szego	 dnia	 zaszczepiliśmy	 300	 osób,	 do	 dyspozycji	 mieliśmy	
tylko	szczepionkę	firmy	Pfizer.	Wszystko	przebiegło	doskonale,	
perfekcyjnie.	 Powtarzaliśmy	 to	 w	 kolejnych	 dniach	 szczepiąc	
w styczniu	po	600-800	osób.	Pierwsze	dwa	tygodnie	były	nie-
ustanną	nauką	i	doskonaleniem,	wszyscy	się	docieraliśmy.	
	 Od	25	stycznia	ruszyła	E-rejestracja,	ogólnopolska	platfor-
ma	do	szczepień	populacyjnych	i	tegoż	samego	dnia	w	Punkcie	
pojawił	się	pierwszy	Senior,	a	właściwie	Seniorka,	która	nie	mo-
gła	ukryć	łez	wzruszenia.	Od	dnia	27	stycznia	zaczęliśmy	szcze-
pić	 również	 szczepionką	firmy	Moderna,	około	900	 szczepień	
dziennie.	Nie	obyło	 się	bez	 trudności	 i	niekończących	 się	py-
tań:	czy Moderna jest gorsza? A może jednak Pfizer?	Oraz	żądań:	
Chcę Pfizera! 

sprawdzian 

	 Nie	obyło	się	bez	trudności,	a	cóż	może	być	trudniejsze	niż	
szczepienie...	przy	braku	szczepionek?	Zdarzały	się	opóźnione	
dostawy,	zmniejszone	ich	ilości,	czy	błąd	w	kalkulacji.	Mieliśmy	
szczęście	wychodząc	z	opresji	wygranymi	–	znajdując	sprzymie-
rzeńców	w	 innych	 punktach	w	 Polsce,	 czy	 dzięki	 życzliwości	
Rządowej	Agencji	Rezerw	Materiałowych.	
	 Pamiętnym	 dniem	 był	mroźny	 i	 śnieżny	 25	 stycznia,	 gdy	
dostawa	 szczepionek	opóźniła	 się	 o	 kilka	 godzin.	W	napięciu	
staraliśmy	się	namierzyć	kierowcę	z	naszą	dostawą,	a	gdy	po	kil-
kunastu	telefonach	jasnym	się	stało,	że	nasz	kurczący	się	zapas	

Ziemia   obiecana

szczepionek	nie	starczy	na	zakładkę	z	nową	dostawą	-	mogliśmy	
tylko	 bezradnie	 patrzeć.	Kolejka	 osób	do	Punktu	 rosła,	 zaczął	
mocniej	prószyć	śnieg,	mróz	był	przejmujący.	Zachowując	mi-
nimalne	obwarowania	epidemiologiczne	zaprosiliśmy	Seniorów	
do	środka,	poczęstowaliśmy	ich	gorącą	herbatą,	wyszliśmy	z	sło-
wem	przeprosin	za	niedogodność	 i	 jakim	zaskoczeniem	było...	
zrozumienie	na	ich	twarzach!	Czekali.	Czekali	z	nami	na	tę	do-
stawę.	Gdy	wreszcie	dotarła,	rozbrzmiał	odgłos	ulgi	i	wzruszenia,	
a	niezawodne	Panie	Pielęgniarki	rozładowały	opóźnienie		w cią-
gu	jednej	godziny.	Wygraliśmy	tę	bitwę,	nie	schodząc	z frontu,	
nie	cofając	się	ani	na	pół	kroku	przed	epidemią.	

Przekraczamy granice

	 W	 miesiącach	 lutym	 i	 marcu	 szczepiliśmy	 dziennie	 900-
1300	osób.	Był	czas,	gdy	wydawało	się	nam,	że	1500	szczepień	

Chwilę przed rozpoczęciem działalności – jeszcze Izba Przyjęć MTP, jeszcze nie Punkt Szczepień

Tekst: Daria Springer
Zdjęcia: Archiwum Szpitala
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to	nasz	limit,	a	po	trudnych	walkach	o	pulę	szczepień	na	każdy	
kolejny	tydzień,	przyszła	wreszcie	informacja,	że	limity	zostały	
zwiększone.	Rodziło	się	w	nas	pragnienie	i	marzenie,	by	wyko-
rzystać	potencjał	Punktu	maksymalnie,	 ofiarować	mu	niejako	
drugie	 życie.	 Dyrekcja	 przychylnie	 odniosła	 się	 do	 pomysłu	
i  projektu	 rozbudowy,	 dostaliśmy	 zielone	 światło	 i	 tuż	 przed	
Świętami	Wielkanocy	Punkt	nocami	 ewoluował,	 zmieniał	 się,	
rozrastał.	Od	6	kwietnia	szczepimy	w	Punkcie	około	2 500	osób	
dziennie,	a	każdy	kolejny	dzień	to	nowe	wyzwanie.	

Po sąsiedzku

	 1	lutego	2021	ruszył	Szpital	Tymczasowy	w	sąsiednich	pa-
wilonach,	dzieli	te	dwa	światy	prowizoryczny	mur,	który	prze-
stawiałam	wielokrotnie	kończąc	zmianę	w	Tymczasowym	i	bie-
gnąc	do	Punktu.	Przez	wiele	tygodni	w	pawilonach	8,	8A,	7,	7A	
toczyła	się	walka	o	zdrowie	 i	życie	 tych,	którym	nie	udało	się	
uniknąć	zakażenia	koronawirusem,	by	tuż	obok	–	w	pawilonie	
5A	 –	 dawać	 nadzieję	 tysiącom	przed	 uchronieniem	 się	 przed	
nieprzewidywalną	chorobą.	
	 30	kwietnia	w	Punkcie	dokonaliśmy	niemożliwego...	zaszcze-
piliśmy	3357	osób,	kończąc	ten	dzień	z	łzami	w	oczach	z powodu	
dokonań	w	Punkcie	i	bohaterskiej	walki	w	Tymczasowym.	
	 Od	otwarcia	Punktu	w	dniu	11	stycznia	do	dnia	pisania	tego	
listu	tj.	20	maja	2021	r.	podaliśmy	147 436	dawek	szczepionek.	
Nasza	wojna	nadal	trwa,	ale	to	tu,	w	sercu	miasta,	mamy	szansę	
realnie	ją	wygrać.

Armia mtP

	 Rzesza	 ludzi	 pracujących	 przy	 Punkcie	 Szczepień	 na	 Tar-
gach	 jest	 niezliczona.	 Tych,	 których	widać	 każdego	 dnia	 to	 –	
od	wejścia	–	wolontariusze	w	żółtych	koszulkach,	którzy	dbają	
o  poinformowanie	 pacjentów,	 ułatwienie	 im	 przejścia	 proce-
su	 szczepienia,	odnalezienia	 się	w	nieznanym	miejscu.	Grupa	
wspierających	 nas	 Wolontariuszy	 z	 kilkudziesięciu	 osób	 pod	
opieką	Pani	Barbary	Grochal	rozrosła	się	do	grupy	ponad	150	
pod	pieczą	Pani	Danuty	Wołtosz,	która	przejęła	dzieło	rozpo-
częte	przez	Panią	Basię.	
	 W	 rejestracji	 i	 call	 center	 pracuje	 18	 osób,	 które	 wita-
ją	 i weryfikują		 Pacjentów	na	wejściu,	 sprawdzają	 poprawność	

danych.	Weryfikacja	 nazwisk	 przeszła	 niesamowitą	 zmianę	 –	
zaczynaliśmy		od	 jednego	stolika	 i	 jednej	osoby,	która	na	dru-
kowanych	listach	szukała	pośpiesznie	nazwiska	podanego	przez	
Pacjenta,	a	pierwszą	osobą,	która	to	robiła	był	Pan	Mikołaj,	któ-
ry	pożegnał	się	już	z	przygodą	na	MTP.	Ewoluował	ten	skrawek	
Targów	wielokrotnie,	 aż	 do	 dziś,	 gdzie	 obecnie	 dysponujemy	
długą	ladą,	przy	której	ustawione	są	komputery	i	pracują	przy	

▶
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Na pierwszej linii frontu pielęgniarki i rejestratorki

Niewidzialni bohaterowie – pracownicy call center
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nich	zdalnie	cztery	lub	pięć	osób	jednoczasowo,	aby	maksymal-
nie	usprawnić	proces	weryfikacji	nazwisk.	
	 Udało	 się	 porwać	 do	 wspólnego	 dzieła	 lekarzy	 stażystów,	
najpierw	z	naszego	Szpitala	–	grono	kilkunastu	osób,	które	po-
magały	 zupełnie	bezinteresownie	w	 szczepieniu	Pracowników	
SKPP,	 jeszcze	 w	 szpitalach	 przy	 ul.	 Szamarzewskiego	 i	 przy	
ul. Długiej.	Grono	 to	 rozrosło	 się	do	pięćdziesięciu	osób	pra-
cujących	przy	kwalifikacji	lekarskich,	a	po	rozbudowie	Punktu	
wsparli	 nas	 również	 lekarze	 stażyści	 z	 innych	 szpitali	 klinicz-
nych	w	Poznaniu.	
	 W	miejscu	tym	chciałabym	podziękować	klinikom	naszym,	
ich	kierownikom,	którzy	w	połowie	stycznia	odpowiedzieli	na	
wezwanie	Dyrekcji	o	pomoc	w	organizacji	Punktu	i	wspomo-
gły	 go	 delegując	 lekarzy	 nadzorujących,	 którzy	 mieli	 niejako	
najtrudniejsze	zadanie	–	opiekę	medyczną	nad	każdą	sytuacją	
trudną...	Szczęśliwie,	w	naszym	Punkcie,	sytuacji	tych	mieliśmy	
niewiele.	Każdy	dzień	tygodnia	objęty	był	pieczą	przez	inny	od-
dział	 i	mimo	trudności	kadrowych	oraz	pożerającego	naszych	
Pracowników	w	swoje	czeluści	Szpitala	Tymczasowego,	wspar-
liście	nas,	Ty	Droga	Koleżanko	i	Ty	Drogi	Kolego,	których	mia-
łam	okazję	poznać	w	Punkcie	–	prosto	–	dziękuję.

Na pierwszej linii frontu

	 Tymi,	które	stoją	każdego	dnia	na	pierwszej	linii	frontu	są	
Panie	Pielęgniarki,	 które	 szykują	 z	 czułością	 i	 jeszcze	większą	
atencją	podają	szczepienia	Pacjentom.	To	one	fizycznie	spotyka-
ją	się	z	ich	lękami,	nadziejami,	zdenerwowaniem.	Są	w	najbliż-
szym	kontakcie.	To	one	przekraczają	dystans,	z	dbałością	o za-
chowanie	 warunków	 epidemiologicznych,	 by	 dać	 Pacjentom	
nadzieje	na	uchowanie	się	przed	zachorowaniem.	
	 Pierwotnie	w	styczniu	zespół	stworzyła	mgr	Ewa	Nakielna,	
która	 oddała	 Punktowi	 swoje	 serce,	 by	 po	 chwili	 opuścić	 nas	
dla	Szpitala	Tymczasowego	i	tam	zostawić	jeszcze	większą	jego	
część.	Rozpoczęła	jednak	dzieło,	które	kontynuuje	mgr	Marze-
na	Pawlikowska,	a	dzieło	to	przemieniło	się	w	drugi	największy	
punkt	szczepień	w	Polsce.	
	 Przy	pielęgniarkach	pracują	Panie	Rejestratorki,	 które	pil-
nują,	by	każdy	kwestionariusz	trafił	w	odpowiednie	miejsce,	by	
każdy	papier	–	wśród	tony	papierów	–	nie	zaginął,	bo	choć	epi-
demia	niczym	wojna,	biurokracja	nas	nie	oszczędza.	

Własne biurko i pierwsze kwiaty

	 Nie	 tylko	 lekarze,	 nie	 tylko	pielęgniarki,	 nie	 tylko	 ci,	 któ-
rzy	od	rana	do	wieczora	przemierzają	kilometry	w	Punkcie	na	
Targach,	 ale	 też	 te	 osoby,	 których	 pracy	 nie	widać.	 By	 Punkt	
mógł	istnieć,	by	istniał	w	najlepszej	swojej	wersji,	administracja	
i	dyrekcja,	kadry	pracują	dniami	i	nocami.	Nawiązują	się	w	ten	
sposób	bliskie	relacje	–	zaryzykuję	stwierdzeniem,	ale	tak	czuję	
–	również	przyjaźnie.	
	 Dyrektor	Cofta	przekazał	kierownictwo	nad	Punktem	Dy-
rektor	Anicie	Pikosz	wraz	z	wsparciem	Kierownika	Biura	Dy-
rekcji	–	mgr	Agacie	Michalak,	dopełniałam	ten	team	jako	ko-
ordynator	medyczny.	W	 pierwszych	 tygodniach	 swoje	 nerwy	
traciły	z	nami	Anna	Ruszczak,	Gabryela	Białecka,	Maria	Przy-
był.	Nocne	rozmowy,	obliczania	czy	starczy	nam	szczepionek,	
ustalanie	 harmonogramów,	 zatrudnianie	 ludzi,	 informatyczne	
problemy	 i	 kłopoty.	 Setki	 wiadomości,	 maili,	 zdjęć,	 rozmów.	
Wideokonferencje	 w  piżamach	 przed	 północą,	 żarty	 po	 6:00	
rano,	wspólne	weekendy	w	Punkcie,	litry	zimnej	kawy.	Wspólne	
dzieło	łączy.	
	 Z	Agatą	Michalak	spędzałyśmy	razem	wiele	godzin,	jedno-
myślnie	chciałyśmy	stworzyć	Punkt,	w	którym	wszystko	będzie	
działać	perfekcyjnie.	Dążenie	do	perfekcji	nas	połączyło,	choć	
nie	 zawsze	 wychodziło.	 W	 budynku	 nr	 13	 na	 Targach	 Poz-
nańskich	 mieszczą	 się	 pomieszczenia	 administracyjne,	 gdzie	
konfrontujemy	swoje	pomysły.	Któregoś	marcowego	dnia	kła-

dąc	znów	liczne	swoje	torby	w	poko-
ju	wspólnym,	błądząc	między	poko-
jami	 i  szukając	 rozwiązań	codzien-
nych	 problemów,	 Agata	 zarządziła	
dostawienie	 drugiego	 biurka	w  ga-
binecie	 zastępcy	 dyrektora	 –	 bym	
mogła	 torby	 swoje	 liczne	 porzucać	
już	w	stałym	miejscu.	Wzruszający	
gest,	miło	jest	czuć	się	jak	u	siebie...	
przypieczętowanie	przyjaźni.	
	 I	 jakby	na	poczekaniu,	 tego	 sa-
mego	 dnia	 w	 gabinecie	 pojawił	 się	
jeden	z	żołnierzy	Wojsk	Obrony	Te-
rytorialnej	pracujących	przy	Szpitalu	Tymczasowym,	dziękując	
za	zaszczepienie	jego	mamy,	a	w	podziękowaniu	ofiarował	nam	
kwiaty,	które	do	dziś	stoją	na	biurku	dostawionym	w	Trzynastce.	

Coś dla ciała, coś dla duszy...

	 Ileż	 razy	 w	 Punkcie	 słyszałyśmy	 strach	 –	 wyrażany,	 cóż	
ukrywać	 –	 głównie	 przez	 mężczyzn	 przed	 ukłuciem,	 bólem,	
igłą.	Kojące	słowa,	uśmiech	zza	masek	i	wprawne	dłonie	Pielę-
gniarek	radzą	sobie	nawet	z	największym	fizycznym	lękiem.	Dla	
ciała	ratunek	w	szczepionce,	a	dla	duszy...	uczta	w	otaczającym	
pięknie.	 Chcieliśmy	 okazać	 gościnność	 przybyłym	mieszkań-
com	Poznania,	 sprawiając	by	przestrzeń	Punktu	była	ciekawa,	
interesująca,	niezwykła.	Na	terenie	Targów	znajdują	się	już	trzy	
wystawy:	 ukazująca	 piękno	 dziedzictwa	 Szpitala	 Klinicznego	
Przemienienia Pańskiego,	 upamiętniająca	100-lecie	kształcenia	
lekarskiego	w	Poznaniu	oraz	poświęcona	budowie	Centralnego	
Zintegrowanego	Szpitala	Klinicznego.	
	 Na	przestrzeni	ostatnich	miesięcy	nie	zabrakło	również	mu-
zyki,	czy	to	zainspirowanej	indywidualnie	przez	znajomych	mu-
zyków,	czy	też	profesjonalnej.	14	maja	przebywających	w	Punk-
cie	spotkała	niezwykła	niespodzianka	–	koncert	w	wykonaniu	
Orkiestry	Reprezentacyjnej	Sił	Powietrznych	pod	przewodnic-
twem	mjr	Pawła	Joksa.	Pawilon	drżał	w	posadach!	

Domowe pielesze

	 W	lutym	mieliśmy	już	kilkadziesiąt	zgłoszeń	pacjentów	nie	
mogących	 dotrzeć	 do	 Punktu	 z	 powodu	 choroby,	 unierucho-
mienia	i	w	tym	też	miesiącu	pierwszy	raz	pojechałam	szczepić	
mobilnie.	Na	przestrzeni	 całego	miesiąca	odwiedziłam	41	Pa-
cjentów,	 a	 każdy	dom	 to	 inna	historia,	 inni	 bohaterowie	 tych	
historii.	Ja,	dziewczyna	z	GPS-em,	poznawałam	zakamarki	na-
szego	miasta,	ulice	o	których	istnieniu	nie	wiedziałam.	Poznań	
otworzył	się	paletą	barw,	klatek	schodowych.	
	 Jeździmy	w	zespołach	jednoosobowych	–	tylko	lekarz	–	któ-
ry	jest	uprawniony	do	kwalifikacji	oraz	do	podania	szczepienia.	
Wyposażeni	jesteśmy	w	czerwoną	torbę	reanimacyjną,	lodów-
kę	przenośną	z	przygotowanymi	dawkami	na	dany	dzień	oraz	
komputer,	by	wprowadzić	szczepienie	do	systemu	gabinet.gov.	
Niejednokrotnie	 z	pełnym	ekwipunkiem	wdrapywałam	się	na	
najwyższe	piętro	starej	kamienicy.	Tak,	to	klatki	schodowe	robią	
największe	wrażenie.	Czy	stoją	kwiaty	na	półpiętrach,	czy	okna	
przemyte,	jakie	wycieraczki,	czy	pod	drzwiami	stoją	wózki	dzie-
cięce,	czy	marmur,	czy	kamień	czy	drewniane	schody,	odmalo-
wane	czy	obdrapane.	Na	końcu	tych	klatek	czekały	drzwi,	a	za	
każdymi	drzwiami	czekał	Pacjent	chcący	się	zaszczepić,	niesa-
mowite,	jaką	determinację	wykazywali	oni	sami	lub	ich	rodziny.	
	 Pamiętam	 najstarszą	 swoją	 Pacjentkę,	 99-letnią	 Panią	Mo-
nikę,	która	z	delikatnym	uśmiechem	przywitała	mnie	w	progu	
mieszkania	na	wózku	 inwalidzkim.	Po	kilku	udarach,	 po	 zła-
maniu	 szyjki	 kości	 udowej.	Zebrałam	wywiad,	 uzupełniłyśmy	
kwestionariusz,	podałam	szczepienie	i	w	czasie	obserwacji	ro-
zejrzałam	się	po	pomieszczeniu.	Na	ścianach	zawieszone	zega-
ry	–	piękne,	drewniane,	rzeźbione,	z kukułkami.	Pani	Monika	

▶

Coś dla ciała...
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mówi,	że	zaczęli	je	kolekcjonować	razem	z	mężem,	który	zmarł	
w	42	roku	życia,	lecz	pamięć	i	pasja	zostały	do	teraz.	Opowiada-
ła	o	dzieciach,	o	córce,	która	straciła	męża	równie	szybko.	Zo-
stanie	ze	mną	jej	twarz	i	subtelny	uśmiech,	niczym	u	Mona	Lisy	
i	plany,	które	snuła	na	kolejne	lata.	
	 Dwukrotnie	odwiedziłam	emerytowaną	Panią	Doktor	Da-
nutę,	 która	 od	 trzech	 lat	 nie	 opuściła	 mieszkania	 z	 powodu	
trudności	w	poruszaniu	się,	nie	rozstając	się	z	chodzikiem.	Cze-
kając	niecierpliwie	na	moje	przybycie,	zaparzyła	świeżo	zmielo-
ną	kawę	i	podała	mi	ją	w	najpiękniejszej	filiżance,	jaką	w	życiu	
widziałam.	Kawoszka.	Opowiedziała	mi	jakich	ziaren	użyła,	jak	
wygląda	 proces	 zaparzania,	 a	 następnie	 historię	wspomnianej	
zastawy.	W	rodzinie	od	pokoleń,	razem	z	meblami	rococo	sto-
jącymi	w	salonie,	które	rozkradzione	przez	niemieckich	żołnie-
rzy	ratował	 tato	Pani	Doktor	Danuty.	Kruchy	kawałek	historii	
w  moich	 dłoniach,	 z	 pyszną	 kawą,	 najlepszą,	 przygotowaną	
przecież	tylko	dla	mnie.	
	 W	marcu	 dołączyło	 kilku	 chętnych	 lekarzy,	 wykonaliśmy	
łącznie	 171	 szczepień	mobilnych,	 a	 każdy	 kolejny	miesiąc	 to	
nowe	wyzwania,	nowe	klatki	schodowe	i	domy	i	niezwykłe	spot-
kania. 

szara codzienność

	 Czy	 szara	 rzeczywiście?	 Podobno	 wszystko	 w	 czasie	 po-
wszednieje,	do	wszystkiego	jesteśmy	w	stanie	się	przyzwyczaić,	
wszystko	zaakceptować.	Czy	w	Punkcie	„dopadła”	nas	rutyna?	
Nie.	Nie!	Po	kilku	miesiącach	funkcjonowania	nadal	wkładamy	
w	tę	pracę	serce,	nadal	każdy	dzień	jest	wyzwaniem,	nadal	po-
bijamy	swoje	rekordy,	nadal	stawiamy	na	piękno.	Żyjemy	tutaj	
jak	rodzina	–	świętujemy	imieniny	–	zajadając	się	domowymi	
wypiekami,	 gratulujemy	 zdanych	 egzaminów,	 kosztujemy	 ki-
szonych	ogórków,	słuchamy	muzyki	po	wyjściu	ostatniego	pa-
cjenta...	a	muzyka	ta	porywa	do	tańca,	który	wśród	śmiechów	
odbywa	się	co	wieczór.	

Ziemia obiecana...?

	 Gdyż	 tutaj,	 za	 parawanami,	w	 trakcie	 piętnastominutowe-
go	czasu	obserwacji	rozpoczyna	się	nowy	dzień,	nowa	rzeczy-
wistość,	nowy	świat	–	ten	bez	covid’a	–	ten	bez	obostrzeń,	ten	
z kiedyś,	do	którego	chcemy	powrócić.	Przechadzam	się	przez	
Punkt	regularnie,	a	w	oczach	setek	Poznaniaków	widzę	nadzie-
ję.	To	u	nas	znaleźli	zaczątek,	skrawek	ziemi	obiecanej	i	wracają	
do	swoich	domów	z	szansą	na	normalność.
	 Tak,	 w	 tych	 przestrzeniach	 targowej	 hali	 przerobionej	 na	
punkt	 szczepień,	 ten	 kawałek	 ziemi,	 niczym	 ziemia	 obiecana	
mieni mi się w barwach błękitnego nieba. 
	 Propozycję	 pokierowania	 szczepieniami	 dla	 Pracowników	
naszego	 Szpitala	 przedstawił	 mi	 Dyrektor	 Cofta	 w	 połowie	
grudnia	2020	r.	Zgodziłam	się	bez	wahania	–	witaj	przygodo!	
Ach,	nie	wiedziałam	jeszcze	jak	w	miesiąc	przygoda	zmieni	się	
w	niezwykłą	podróż...	a	teraz	–	po	kilku	miesiącach	–	w	misję.	

Daria Springer
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Oczekiwanie na lepsze jutro zaczyna się w Punkcie Szczepień

w szpitalu tymczasowym

Szczepienia mobilne w czasach zarazy

...i coś dla duszy
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duchowy wymiar

W aspekcie	 ,,duszy”	 to	 dobra	 energia	 emanująca	
z	oddziałów	szpitalnych,	a	także	pewien	aspekt	
metafizyczny	 polegający	 na	 utożsamianiu	 się	
z  historią	 Szpitala	 i	 duchowa	 łączność	 z	 po-

przednimi	 pokoleniami	 lekarzy	 i	 pielęgniarek.	 Nasi	 poprzed-
nicy	 stworzyli	 podwaliny	 pod	 dzisiejszy	 Szpital;	 tej	 spuścizny	
wydaje	 się	 nie	 zmarnowaliśmy,	 ale	musimy	 pamiętać	 o	 stałej	
trosce	o	przyszłość	 Szpitala	 i	 jego	dobry	wizerunek	na	mapie	
Wielkopolski	i	kraju.

Prof. Wiesław Bryl

	 Szpital	przy	ulicy	Długiej	w	Poznaniu	stał	się	dla	mnie	miej-
scem	 wyjątkowym	 już	 w	 czasie	 studiów.	 Kiedy	 jako	 student	
trzeciego	 roku,	 po	 raz	pierwszy	 znalazłem	 się	w	 jego	murach	
nie	przypuszczałem,	że	staną	się	one	dla	mnie	drugim	domem	
na	kolejnych	kilkadziesiąt	 lat.	Urzekł	mnie	duch	tego	miejsca,	
a tym	„duchem”	byli	oczywiście	ludzie.	To	tutaj,	po	raz	pierwszy	

poczułem	się	osobą	ważną	i	potrzebną,	kiedy	w	czasie	pełnienia	
wolontaryjnych	dyżurów	usłyszałem	słowa	uznania	nie	tylko	od	
pacjentów,	ale	 i	od	pielęgniarek	 i	 lekarzy.	To	uznanie	 i	 szacu-
nek	 towarzyszyły	mi	dalej	w	czasie	kolejnych	 lat	mojej	nauki,	
a potem	pracy.	Takie	otwarte,	szczere,	często	przyjacielskie	re-
lacje	rozwijały	optymizm,	pewności	siebie	i	motywację.	Dawały	
też	swoiste	poczucie	sensu,	uodporniające	na	nieprzychylność	
i	nieprzewidywalność	losu.	Wielu	z	tych	ludzi,	o	których	teraz	
myślę	już	tu	nie	ma,	niektórzy	nie	żyją.	Oni	jednak	pozostawili	
po	sobie	tego	ducha,	który	unosi	się	stale,	gdzieś	między	porad-
niami	i	Izbą	Przyjęć,	westybulem	i	dalej	aż	po	kopułę	nad	salą	
wykładową.	Ten	duch	bliskich	mi	osób,	w	połączeniu	z	niezwy-
kłą	architekturą	i	bogatą	historią	nadają	temu	miejscu	charak-
ter	magiczny.	Mam	 to	 szczęście	 cieszyć	 się	 tą	 „magią”	niemal	
codziennie,	chociażby	siadając	przy	biurku,	albo	zaglądając	do	
komody,	które	mają	po	120	lat!
	 Ten	długi	czas,	jaki	minął	od	momentu,	kiedy	po	raz	pierw-
szy	 przekroczyłem	 progi	 budynku	 to	 okamgnienie	 w	 historii	
Szpitala.	Był	to	jednak	czas,	kiedy	zmieniło	się	prawie	wszystko.	
Duch	i	magia	uległy	„przemienieniu”	w	nowoczesną	i	profesjo-
nalną	medycynę.	Nauka	 i	 rozum	 zatryumfowały	wielkim	do-
brem	dla	naszych	pacjentów.	Dziś	stoimy	u	progu	jeszcze	więk-
szych	zmian.	Na	realizm	magiczny	nie	będzie	 już	miejsca,	ale	
dusza	tkwi	w	ludziach,	nie	w	attykach,	kolumnach	czy	fasadach.	
Przeniesienie	 tego	 ducha	 na	 kolejne	 pokolenia	 to	 największe	
wyzwanie	dla	dzisiejszego	Szpitala.

Prof. Maciej Lesiak

Postanowiliśmy zapytać osoby szczególnie związane 
z naszym szpitalem o aspekt, który w szpitalu klinicznym 
Przemienienia Pańskiego zdaje się odgrywać rolę 
szczególną. Zwróciliśmy się do Pracowników z pytaniem 
o duszę szpitala. o to, co stanowi o jego specyfice. 
Zapytaliśmy także o szczególne wyzwania przed nim stojące. 
Poniżej przywołujemy kilka nadesłanych odpowiedzi:

Dusza szpitala...Dusza szpitala...Dusza szpitala...

Szpital nocą Fot. mariusz Wiśniewski
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pracy w szpitalu

	 Mam	przekonanie,	 jak	w	animizmie,	 że	 rośliny,	 zwierzęta,	
minerały,	ale	też	szpital	ma	duszę.	Myślę	że	ta	dusza	jest	sumą	
wszystkich	dusz,	tych	które	są	i	tych	które	były	związane	z	na-
szym	 Szpitalem.	 Nasi	 słowiańskich	 przodkowie	 wyodrębniali	
dwie	zasadnicze	 formy	składowe	ducha:	dusze	myśli	 (określa-
jąca	stan	własnej	świadomości	–	za	 jej	siedlisko	uważano	gło-
wę)	 oraz	 dusze	 życia,	 oddechu	 (określająca	 stan	 siły	 życiowej	
–	za	jej	siedlisko	uważano	serce).	Szpital	przy	Długiej	to	przede	
wszystkim	dla	mnie	lecznica	zajmująca	się	chorobami	sercowo-
-naczyniowymi	 i	 układu	 oddechowego.	 Szeroka	 współpraca,	
umiejętne	 współdziałanie,	 szacunek	 i	 bardzo	 często	 przyjaźń	
między	współpracownikami	stanowi	o	tożsamości	tego	szpita-
la,	w	którym	wielu	z	nas	spędza	połowę	życia.	W	tym	Szpitalu	
szacunek	dla	mistrzów	i	poprzedników	idzie	w	parze	z	otwarto-
ścią	na	nowych	pracowników.	Mam	także	wrażenie,	że	zawsze	
mieliśmy	szczęście	do	zarządzających	szpitalem,	którzy	niezbyt	
mocno	ingerowali	w	rozwój	jednostek,	a	często	pomagali	reali-
zować	„marzenia”.	
	 Żeby	nie	było	zbyt	poważnie	to	przypomnę	na	koniec	słowa	
jednego	z	kabaretów:	najważniejsza	jest	atmosfera!	
	 Renoma	 najstarszego	 szpitala	 w	 mieście,	 gdzie	 pracowa-
ło	wielu	fantastycznych	lekarzy	a	także	to,	że	w	wielu	dziedzi-
nach	jest	on	numer	jeden	w	regionie	i	w	Polsce,	a	zakres	opieki	
medycznej	 stoi	na	największym	europejskim	poziomie	powo-
duje	 konieczność	 ciągłego	 samodoskonalenia	 zgodnie	 z  za-
sadą	noblesse oblige	 (pol.	 szlachectwo	zobowiązuje).	Myślę,	 że	
przyszłość	 związana	 z	 przenosinami	 jednostek	 klinicznych	
z ul. Długiej	i	opuszczeniem	budynku,	z	którym	jesteśmy	bar-
dzo	związani,	będzie	trudna	dla	wielu	psychicznie.	Wyzwaniem	
będzie	nie	 tylko	zachowanie	 tradycji	 tego	Szpitala,	utrwalenie	

jej	w	każdy	możliwy	sposób	dla	potomnych,	ale	również	prze-
niesienie	tego	ducha	do	nowych	budynków,	co	jedynie	można	
porównać	do	przenoszenia	ognia	olimpijskiego.	Ogień	symbo-
lizował	czystość,	prawdę,	 światło	 i	wiedzę.	Podsuwam	pomysł	
–	powinniśmy	ze	sobą	z	Długiej	w	sposób	symboliczny	zabrać	
coś	do	nowej	 lokalizacji	dla	kontynuacji	tradycji	 i	 tego	ducha,	
o którym	pisałem.	
	 Wyzwaniem	będzie	utrzymanie	wzajemnych	relacji	i	poczu-
cia	wspólnoty,	 ale	 również	 integracja	 i	 przystosowanie	 się	 do	
nowych	warunków.

Prof. Zbigniew Krasiński

 Walcz do końca!	–	 to	stwierdzenie	chyba	z	mojej	perspek-
tywy	 najważniejsze	 –	 którego	 nauczyli	 mnie	 moi	 poprzedni	
i  obecni	 Szefowie	 (profesorowie	 Cieśliński,	 Grajek	 i	 Lesiak).	
W walce	o	zdrowie	i	życie	chorego	nigdy	się	nie	poddawaj,	szu-
kaj	rozwiązań	i	walcz	do	końca.	Zawsze	pomyśl	trzy	razy,	zanim	
bezradnie	rozłożysz	ręce	i	powiesz	choremu,	że	nic	już	nie	moż-
na	zrobić...

Prof. Marek Grygier

	 Oryginalną	próbą	odpowiedzi	na	nasze	pytanie	wykazał	się	
Pan	Mariusz	Wiśniewski,	Kierownik	Warsztatów,	który	posta-
nowił	–	zamiast	tekstu	–	przesłać	zdjęcia.	Przedstawiamy	jedno	
z	nich	i	dziękujemy	za	taką	formę	wyrażenia	tego,	co	niejedno-
krotnie	trudno	wyrazić	słowami.

Oprac. Bartosz Sobański

29 grudnia	 o	 godz.	 12.00	 na	 FB	 oraz	 kanale	 YouTube	
Teatru	Muzycznego	w	Poznaniu	odbyła	się	premie-
ra	wyjątkowego	koncertu	 z	największymi	przeboja-

mi	musicalowymi	pt.	Bądźmy razem. Koncert dla pracowników 
służby zdrowia.	 Wydarzenie	 to	 dedykowane	 było	 medykom,	
którzy	już	od	ponad	roku	każdego	dnia	stawiają	czoła	pandemii	
oraz	walczą	o	zdrowie	i	życie	każdego	z	nas.
	 W	repertuarze	znalazły	się	takie	utwory,	jak	„Magic	to	do”	
z	musicalu	Pippin,	„Miłość	szerzyć	czas”	z	kultowej	Zakonnicy 
w przebraniu	czy	„Chcę	bohatera”	z	Footloose.	Zróżnicowany	re-
pertuar	nie	tylko	zapewnił	chwilę	oderwania	od	rzeczywistości	
dzięki	 świetnej	 zabawie	 przy	 najbardziej	 znanych,	 musicalo-
wych	hitach,	ale	przede	wszystkim	był	 skierowanym	w	stronę	
medyków	z	podziękowaniem	za	ich	codzienny	trud.	
	 Wszystkie	utwory	wykonane	zostały	przez	solistów,	zespół	
taneczny	 i	 orkiestrę	 Teatru	Muzycznego	w	 Poznaniu.	Oprócz	
znakomitych	 głosów	 i	 fantastycznej	 choreografii,	 nagranie	
wzbogaciły	ujęcia	najbardziej	znanych	miejsc	powiatu	poznań-
skiego.	 Motywem	 przewodnim	 koncertu	 był	 utwór	 „Bądźmy	

razem”,	który	od	czasu	swojej	premiery	w	czerwcu	2020	roku,	
stale	towarzyszy	nam	w	oczekiwaniu	na	powrót	do	normalno-
ści.	Ta	niezwykła	kompozycja	daje	siłę	i	motywację	do	tego,	by	
przetrwać	ten	trudny	czas	i	zrobić	to	razem.
	 Nagranie	tego	wydarzenia	dostępne	jest	bezpłatnie	na	kana-
le	YouTube	za	darmo	przez	pół	roku.	Link	do	koncertu:	https://
www.youtube.com/watch?v=nOqLMgthxrc
	 Na	koncert	zapraszają	Teatr	Muzyczny	w	Poznaniu	oraz	Po-
wiat	Poznański.

koncert dla pracowników 

służby zdrowia
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szczepienia

Podążając za misją szpitala „salus aegroti, educatio, 
scientia” chcemy współtworzyć przestrzeń akademickiej 
dyskusji, inicjujemy ją. temat szczepień przeciw CoViD-19 
jest niezmiernie istotny i takiej przestrzeni potrzebował. 
Dlatego też w piątek, 12 lutego 2021 roku, w godzinach 
18.00 – 20.00 odbyło się spotkanie on-line pt. „sZCZePieNiA 
przeciw CoViD 19 – wyzwania medyczne, prawne i etyczne”.

W dyskusji	wzięli	udział	między	innymi:	prof.	dr	hab.	
Jacek	Wysocki,	dr	hab.	Maciej	Cymerys,	prof.	dr	hab.	
Grzegorz	Dworacki,	dr	hab.	Monika	Urbaniak	prof.	

UM,	dr	med.	Tomasz	Woźny,	dr	med.	Halina	Bogusz,	dr hab.	
Szczepan	Cofta.	W	programie	zaplanowano	cztery	wystąpienia,	
które	zapoczątkowały	interesującą	dyskusję:
•	 wprowadzenie	–	dr	hab.	med.	Szczepan	Cofta,
•	 aspekty	medyczne	–	prof.	dr	hab.	Jacek	Wysocki
•	 aspekty	prawne	–	dr	hab.	Monika	Urbaniak,	prof.	UM
•	 aspekty	etyczne–	dr	med.	Halina	Bogusz

	 Ponad	 rok	 temu	 zetknęliśmy	 się	 z	 epidemią	 wirusa	 SAR-
SCov2	 o	 globalnym	 zasięgu.	 Zgodnie	 ze	 zmienioną	 w	 ostat-
nich	 latach	 przez	 Światową	 Organizację	 Zdrowia	 definicją,	
zjawisko	 to	 nazywane	 jest	 pandemią.	 Spowodowało	 ono	 od-
powiedź	 państw,	 organizacji,	 systemów	 opieki	 zdrowotnej	 na	
niespotykaną	 skalę.	 Znacząco	 zmieniła	 się	 codzienność	wielu	
społeczeństw.	Powstały	nowe	zjawiska	medyczne,	ekonomiczne	
i społeczne.	Nieznanym	dotąd	w	czasie	podobnych	sytuacji	jest	
udział	w	nim	mediów	i	licznych	technologii	komunikacyjnych.	
Zmienia	 to	w	znaczącym	stopniu	zarówno	przekonania	co	do	
sytuacji,	jak	i	zachowania	rządzących	i	obywateli.

	 Jedną	 z	 istotnych	 składowych	 odpowiedzi	 i	 próbą	 prze-
ciwdziałania	 jest	 prowadzona	 od	 grudnia	 ubiegłego	 roku	 akcja	
szczepień,	która	w	zamyśle	ma	objąć	większość	dorosłej	popula-
cji.	Szczepienia	oraz	i	inne	działania	przeciw-epidemiczne	rodzą	
istotnie	implikacje	zarówno	medycznie,	jak	i	prawne	czy	etyczne.	
Spotykają	się	nieraz	z	kontrowersyjnym	odbiorem	zarówno	wśród	
naukowców,	jak	i	społeczeństw.	Szczególnie	negatywnie	odbiera-
ny	przez	wiele	osób	 jest	brak	dyskusji,	a	nawet	utrudnianie	wy-
powiadania	 się	 osobom	o	 poglądach	 sprzecznych	 z	 głoszonymi	
przez	tych,	którzy	wprowadzają	przeciwepidemiczne	restrykcje.
	 Mamy	doświadczenie	w	prowadzeniu	szczepień	na	masowo	
zakrojoną	skalę	i	włączamy	się	w	nie	jako	Szpital	czynnie.	Nasze	
spotkanie	miał	jednak	na	celu	–	choćby	w	najmniejszym	stop-
niu	–	wypełnienie	wspomnianego	powyżej	 braku.	Chcieliśmy	
otwarcie,	 merytorycznie	 i	 bez	 zbędnych	 emocji,	 przedstawić	
różne	punkty	widzenia	dotyczące	szczepionek	i	szczepień	pro-
wadzonych	podczas	obecnej	pandemii.	Zaprosiliśmy	do	dysku-
sji	zarówno	specjalistów	z	dziedziny	chorób	zakaźnych,	immu-
nologii,	jak	i	prawników,	filozofów	i	duchownych,	lekarzy	prak-
tyków	i	naukowców.	Mamy	nadzieję,	że	dwugodzinna	rozmowa	
pozwoliła	na	przedstawienie	szerokiego	wachlarza	perspektyw,	
z	jakich	można	obserwować	toczące	się	wydarzenia.	Spotkanie	
odbywało	się	także	w	kontekście	Światowego	Dnia	Chorego	ob-
chodzonego	co	roku	w	dniu	11	lutego.
	 Współorganizatorami	spotkania	byli:	BONO	SERVIAMUS	
Stowarzyszenie	Na	Rzecz	Rozwoju	 Szpitala	Klinicznego	Prze-
mienienia Pańskiego	UM	im.	Karola	Marcinkowskiego	w	Poz-
naniu,	 Stowarzyszenie	 Lekarzy	 Katolickich	 Polski	 –	 Oddział	
w Poznaniu	oraz	Centrum	im.	Edyty	Stein	UAM.	

Karolina Moszyńska

szpital
w

liczbach

DEBATA

sZCZePieNiA 
przeciw CoViD 19 
– wyzwania medyczne, 
prawne i etyczne

Ablacja 
migotania 

przedsionków 
u Pacjenta 

z pompą 
Heartmate iii
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Działalność medyczna w 2020 roku Liczba Pacjentów hospitalizowanych w 2020 roku

Podsumowanie w okresie 2015-2020

W Pracowni	Elektrofizjologii	Serca	SKPP	wy-
konano	niecodzienny	zabieg	ablacji	migo-
tania	 przedsionków.	 Dr	 Adrian	 Gwizdała	

przeprowadził	zabieg	u	pacjenta	z	wszczepioną	,,pom-
pą”	wspomagającą	 pracę	 lewej	 komory	 serca	 (Heart-
Mate	3,	 tzw.	LVAD).	Pompę	wszczepiono	pacjentowi	
w	naszym	Szpitalu	w	 2019	 r.	 z	 powodu	 ciężkiej	 nie-
wydolności	 serca	 jako	 pomost	 do	 przeszczepu	 serca.	
Nowopowstała	 arytmia	 mocno	 zakłócała	 pracę	 tego	
urządzenia.	 Dzięki	 zabiegowi	 udało	 się	 przywrócić	
normalny	rytm	serca	i	ustabilizować	pracę	pompy.	Po	
kilku	 miesiącach	 od	 zabiegu	 pacjent	 nadal	 czuje	 się	
dobrze.	Gratulacje	dla	zespołu!

Pracownia Elektrofizjologii Serca: Adrian Gwizdała, prof. Krzysztof 
Błaszyk,  Jarosław Bryl, Ewa Nowakowska, Beata Bajewska 
Klinika Kardiologii: Alicja Nowak
Koordynator VAD: Małgorzata Ładzińska
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wsparcie

W ostatnich miesiącach nadal spływały do nas z wielu stron 
oznaki wsparcia i podziękowania za trud podjęcia wyzwania 
jakim jest prowadzenie szpitala tymczasowego na mtP. 
każdy gest doceniamy i jesteśmy wdzięczni za wszystkie 
miłe słowa i pomocne darowizny.

Zakłady	 Farmaceutyczne	 Polpharma	 SA	 ofiarowały	
nam	trzy	kardiomonitory,	które	pozwalając	na	mo-
nitorowanie	 funkcji	 życiowych	 pacjentów	 umożli-

wiają	stały	nadzór	nad	ich	stanem	każdych	warunkach.
	 Firma	Cinna	z	Pobiedzisk	przekazała	napoje	LycoLife	
zawierające	skoncentrowany	likopen	–	trafiły	do	Pacjen-
tów	oraz	Personelu.
	 Pracę	umiliła	nam	również	cukiernia	wegańska	Kafej	
przekazując	 pyszne	 słodkości	 w	 imieniu	 firmy	 Biofarm,	
a	apetycznymi	drożdżówkami	i	rożkami	obdarowała	nas	
Piekarnia-Cukiernia	Nowaczyk	z	Dopiewa.
	 Fundacja	 Santander	Bank	Polska	przekazała	dostawę	
środków	 higieny	 osobistej,	 koców,	 suszarek	 i	 wszelkich	
potrzebnych	rzeczy	dla	Pacjentów.
	 Drużyna	 Szpiku	 zaopatrzyła	 szpitalną	 stołówkę	
w  mleczne	 desery,	 a	 firma	 Seboradin	 przesłała	 zestawy	
produktów	antybakteryjnych.
	 Drukarnia	DRUK	PLUS	hojnie	odpowiedziała	na	na-
szą	prośbę		dostarczając	aż	500	przyłbic.
	 Zapas	 wody	 otrzymaliśmy	 od	 Przedszkola	 na	 Zielo-
nym	Wzgórzu	w	Lusówku.
	 Fundacja	dr	Clown	Oddział	w	Poznaniu	z	okazji	Świa-
towego	 Dnia	 Chorego	 przygotowała	 wyjątkową	 niespo-
dziankę	dla	naszych	Pacjentów.	Otrzymaliśmy	przepięk-

Dary dla 
szpitala tymczasowego

Kardiomonitory

Pani Ewa wraz z grupą przyjaciół

ne,	 ręcznie	 wykonane	 kartki,	 pełne	 pozytywnej	 energii.	
Przekazaliśmy	 je	Pacjentom	Szpitala	Tymczasowego	 aby	
uśmiech	osłodził	im	ten	czas	powrotu	do	zdrowia.
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	 Dzień	 pełen	 wrażeń	 w	 Szpitalu	 Tymczaso-
wym	 zapewniły	 nam	 także	 odwiedziny	 Pani	
Ewy,	Pacjentki	hospitalizowanej	10	dni	na	od-
dziale	w	hali	7A.	Pani	Ewa	wraz	z	grupą	przy-
jaciół	 (Cukiernia	 Bezowa	 BEZA,	 Restauracja	
Smak	Italy	oraz	Piękna	Ty	Anna	Rapp)	chciała	
osobiście	 podziękować	 Personelowi	 za	 opiekę	
i	przekazać	upominki	ze	swojego	salonu	Love-
lyYou.	 Cieszymy	 się	 widząc,	 że	 dzięki	 naszym	
staraniom	podopieczni	Szpitala	Tymczasowego	
powracają	do	zdrowia.

	 Serdecznie	dziękujemy	wszystkim	Darczyń-
com	–	przekazane	wsparcie	jest	dla	nas	bezcen-
ne	–	buduje	wiarę	w	 ludzi	 i	 daje	 siłę	w	 epide-
micznej	codzienności.

Kartki z życzeniami od Fundacji dr Clown, Oddział w Poznaniu

Mleczne desery od Drużyny Szpiku

Produkty antybakteryjne od firmy Seboradin

Dostawa środków higieny osobistej od Fundacji Santander Bank Polska

Apetyczne drożdżówki i rożki z Piekarni-Cukierni Nowaczyk z Dopiewa
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24 stycznia	 2021	 r.	 prof.	 Marek	 Jemielity	 implanto-
wał	 pierwszy	 w	 tym	 roku	 system	 mechanicznego	
wspomagania	 krążenia	Heartware	 jako	 pomost	 do	

transplantacji	choremu	z	ciężką	niewydolnością	serca.	Pompa	
wszczepiona	została	w	okolicę	koniuszka	 lewej	komory	 serca	
i poprzez	graft	naczyniowy	przekazuje	krew	do	aorty	wstępują-

system 
mechanicznego 
wspomagania 

krążenia

cej.	Wirnik	pompy,	wykonany	z	ferromagnetyku	zawieszonego	
w	polu	magnetycznym,	zabezpiecza	przepływ	krwi.	
 Z	 racji	 na	 długi	 czas	 oczekiwania	 na	 odpowiedni	 organ	
do	transplantacji	(czasem	nawet	kilka	lat)	stan	Pacjenta	z nie-
wydolnością	serca	może	ulec	pogorszeniu.	Zdarza	się,	że	na-
silenie	 objawów	 powoduje,	 że	 Pacjenci	 ci	 umierają,	 zanim	
dojdzie	do	 transplantacji	 serca.	Pompa	 to	pomoc	dla	 takich	
Pacjentów	w	zaawansowanym	stadium	niewydolności	serca,	
będącymi	kandydatami	do	transplantacji.
	 Niekiedy	 Pacjenci	 z	 niewydolnością	 serca	 nie	 kwalifikują	
się	 do	 wykonania	 zabiegu	 transplantacji	 serca	 z	 powodu	 in-
nych	chorób	współistniejących,	wówczas	mechaniczne	wspo-
maganie	krążenia	 staje	 się	 terapią	docelową.	 Istnieją	 również	
przypadki,	 kiedy	 podczas	 zastosowania	wszczepienia	mecha-
nicznego	wspomagania	krążenia	stan	pacjenta	ulega	poprawie,	
gdyż	pompa	wspomagająca	daje	szansę	na	regenerację	serca.
	 Cieszymy	się,	że	w	naszym	ośrodku	możemy	dawać	szansę	
Pacjentom	na	szczęśliwe	doczekanie	do	przeszczepu	serca.

niewydolność serca

W ostatnich	dniach	jako	pierwsi	w	Europie	mieliśmy	moż-
liwość	 testować	najnowszą	wersję	sprzętu	do	wizualiza-
cji	 zabiegów	 operacyjnych	 w	 systemie	 3D	 firmy	Alcon	

–	NGENUITY.	Umożliwia	on	prowadzenie	nawet	najbardziej	pre-
cyzyjnych	 operacji	wewnątrz	 gałki	 ocznej	 (tzw.	witrektomii)	 i	 ob-
serwację	 powiększonego	 i	 –	 co	 najważniejsze	 –	 trójwymiarowego	
pola	operacyjnego.	Obraz	wyświetlany	 jest	na	 ekranie	 specjalnego	
monitora	i	obserwowany	przez	chirurga	i	resztę	personelu	za	pomo-
cą	specjalnych	okularów.	Co	równie	ważne,	system	umożliwia	prze-
kazywanie	obrazu	na	odległość,	co	stwarza	doskonałe	warunki	dla	
szeroko	 rozumianej	 dydaktyki	 (kształcenie	 studentów,	 personelu,	
prowadzenie	kursów	specjalistycznych	itd.).	
	 Testy	 systemu,	 które	w	 tym	 zakresie	 jako	 pierwsza	w	 Europie	
przeprowadziła	Klinika	Okulistyczna	naszego	Szpitala	w	całej	roz-
ciągłości	potwierdziły	przydatność	omawianego	systemu	w	codzien-
nej	praktyce	chirurgicznej	oraz	w	dydaktyce.

Prof. Jarosław Kocięcki 

Nowy sprzęt dla okulistyki 
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Celem	projektu	 jest	wdrożenie	 działań	 projakościowych	
związanych	 z	 dostosowaniem	 placówek	 medycznych	
do	 potrzeb	 osób	 ze	 szczególnymi	 potrzebami	 (przede	

wszystkim	 osób	 z	 niepełnosprawnościami	 i	 osób	 starszych)	
w  obszarze	 architektonicznym,	 cyfrowym,	 komunikacyjnym	
i organizacyjnym.	
	 Zmiany	w	ramach	projektu	będą	dotyczyć	lokalizacji	przy	
ulicy	Szamarzewskiego.	
	 Planuje	 się	 dostosowanie	 nawierzchni	 przed	 Szpitalem	 do	
potrzeb	pacjentów	o	szczególnych	potrzebach	w	tym	pacjentów	
poruszających	się	na	wózkach	inwalidzkich,	o	kulach,	mających	
problemy	 ze	 wzrokiem,	matek	 z	 dziećmi	 oraz	 osób	 starszych.	
Nastąpi	 całkowity	 demontaż	 istniejącej	 nawierzchni	 drogowej	
oraz	 chodnikowej	 oraz	 położenie	 nowej	 nawierzchni,	 kostki	
brukowej,	 odmalowanie	 pasów	 na	 przejściu	 dla	 pieszych	 oraz	
kopert	w	miejscach	parkingowych	dla	osób	niepełnosprawnych.
	 Przewidziano	zakup	szeregu	elementów	wyposażenia,	któ-
re	pozwolą	na	zapewnienie	komfortu	nie	tylko	pacjentom,	ale	
również	wesprą	personel	medyczny	w	sprawowaniu	opieki	nad	
pacjentami.	 W	 ramach	 zakupów	 przewidziane	 zostały	 m.in.	
nowe	 łóżka	 szpitalne,	 materace	 przeciwodleżynowe,	 szafki	
przyłóżkowe	 i	 stojaki	 do	 kroplówek.	 Planowany	 jest	 również	
zakup	 foteli	 dla	 pacjentów,	 którym	w	 ramach	dziennego	po-
bytu	w	poradni	oraz	na	oddziale	podawana	jest	chemioterapia.	
Zwiększy	to	komfort	i	pozwoli	na	przyjęcie	przez	pacjenta	od-
powiedniej,	wygodnej	pozycji	podczas	wielogodzinnego	pro-
cesu	podawania	chemioterapii.
	 Projekt	 przewiduje	 również	 przebudowę	 wybranych	 sal	
chorych	Oddziału	Nadciśnienia	Tętniczego	i	Zaburzeń	Meta-
bolicznych	dla	potrzeb	pacjentów	otyłych	poprzez	zwiększenie	

otworów	drzwiowych.	Obecnie	nie	ma	możliwości	zakupu	łóż-
ka	bariatrycznego,	gdyż	 jest	 szersze	od	 standardowych	 łóżek,	
co	powoduje,	iż	nie	mieści	się	w	standardowe	otwory	drzwio-
we,	które	znajdują	się	na	oddziale.	Oddział	Nadciśnienia	Tętni-
czego	 i	Zaburzeń	Metabolicznych	zostanie	wyposażony	m.in.	
w	 łóżka	 o	 zwiększonej	 nośności,	wózek	 bariatryczny,	 krzesło	
i  chodzik	bariatryczny.	Sprzęt	 ten	pozwoli	na	 stworzenie	do-
stępności	 oddziału	 dla	 pacjentów	 o	 indywidualnych	 potrze-
bach,	w	tym	pacjentów	otyłych.	
	 Swój	wygląd	zmieni	strona	internetowa	Szpitala,	która	zo-
stanie	zmodyfikowana	i	dostosowana	do	obecnych	standardów	
i	wymogów	dostępności	cyfrowej.	Wprowadzone	zostaną	rów-
nież	 ujednolicone,	 łatwo	 czytelne	 identyfikatory	 dla	 pracow-
ników	 Szpitala.	 Dotychczasowy	 wygląd	 zmienią	 oznaczenia	
na	zewnątrz	i	wewnątrz	budynku.	Dostosowane	one	będą	dla	
pacjentów	o	szczególnych	potrzebach.	Rozbudowany	zostanie	
istniejący	system	kolejkowy	o	Biuro	Przyjęć,	Poradnię	Hema-
tologiczną,	Poradnię	Nadciśnienia	Tętniczego	i	Zaburzeń	Me-
tabolicznych	oraz	przed	Pracowniami	Diagnostycznymi.
	 Zaplanowana	 jest	 również	 realizacja	 szkoleń	 dla	 kadry	
medycznej	i	administracji	Szpitala	z	zakresu	obsługi	pacjenta	
z niepełnosprawnością,	przede	wszystkim	w aspekcie	wska-
zania	 różnego	 spektrum	niepełnosprawności.	 Zatrudniony	
zostanie	 także	 pełnomocnik	 ds.	 dostępności,	 który	 będzie	
współpracował	z	pracownikami	Szpitala	w celu	zapewnienia	
jak	najlepszej	obsługi	pacjentów	o szczególnych	potrzebach.
	 Dzięki	 tym	wprowadzonym	zmianom	w	ramach	projektu	
„Dostępność	 plus	 dla	 zdrowia”	 budynek	 Szpitala	 przy	 ulicy	
Szamarzewskiego	 stanie	 się	 dostępniejszy	 dla	 wszystkich	 pa-
cjentów,	a	dodatkowo	ułatwi	też	pracę	kadrze	medycznej	i ad-
ministracyjnej	Szpitala.	
	 Łączna	wartość	projektu	wyniesie	1 609 227,39	zł.	Okres	re-
alizacji	projektu:	od	1	maja	2021	r.	do	31	października	2021	r.

Oprac:
Paulina Mięsikowska 

(Biuro	Projektów	SKPP)

Zgodnie	z	danymi	demograficznymi	z	roku	na	rok	wzrasta	po-
trzeba	 zapewnienia	 opieki	 medycznej	 w	 zakresie	 chirurgii	
naczyń,	w	tym	zagwarantowania	opieki	starzejącemu	się	spo-

łeczeństwu.	 Zmiany	 zachodzące	 w	 strukturze	 wieku	 mieszkańców	
Wielkopolski,	 a	 także	 ograniczony	 dostęp	 do	 wysokospecjalistycz-
nych	świadczeń	medycznych	w	zakresie	chirurgii	naczyń	stanowiły	
podstawę	i	motywację	do	przygotowania	i	podjęcia	się	realizacji	przez	
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego	Uniwersytetu	Medycznego	
im.	Karola	Marcinkowskiego	w	Poznaniu	projektu	PROMEDICINE.
	 „PROMEDICINE	 –	 modernizacja	 specjalistycznego	 ośrod-
ka	 kompleksowej	 diagnostyki	 i	 leczenia	 chorób	 układu	 naczyń”	
współfinansowany	 jest	przez	Unię	Europejską	ze	środków	RPWP	
w	ramach	Wielkopolskiego	Regionalnego	Programu	Operacyjne-
go	na	 lata	 2014-2020,	Działanie	 9.1	 „Inwestycje	w  infrastrukturę	
zdrowotną	i	społeczną”,	Poddziałanie	9.1.1	„Infrastruktura	ochrony	
zdrowia”,	nr	RPWP.09.01.01-30-00	04/20.
	 Głównym	 celem	projektu	 jest	 utworzenie	w	 ramach	Oddziału	
Chirurgii	 Ogólnej	 i	 Naczyń	 nowoczesnej	 infrastruktury	 pełniącej	
rolę	sali	hybrydowej,	w	ramach	której	realizowane	będą	wysokospe-

Będziemy bardziej dostępni!
szpital kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu 
medycznego im. karola marcinkowskiego w Poznaniu 
rozpoczyna realizację projektu grantowego „Dostęp-
ność plus dla zdrowia” w ramach Programu operacyj-
nego Wiedza edukacja rozwój 2014-2020. 

cjalistyczne	zabiegi	z	zakresu	chirurgii	naczyń.	Umożliwi	to	dostęp	
dla	większej	 liczby	pacjentów,	w krótkim	okresie	 czasu,	do	 świad-
czeń	 opieki	 medycznej.	 W  wyniku	 realizacji	 projektu	 w	 naszym	
Szpitalu	zostaną	wdrożone	następujące	rozwiązania	techniczne:	ada-
ptacja	i modernizacja	pomieszczeń	bloku	operacyjnego,	a	także	za-
kup	niezbędnej	aparatury	medycznej	i	wyposażenia,	możliwa	będzie	
realizacja	świadczeń	medycznych.
	 Planowany	całkowity	koszt	realizacji:	6 517 880,28	zł.	Wyso-
kość	dofinansowania:	5 353 767,50	zł.	Planowany	okres	realizacji:	
od	1	czerwca	2021	r.	do	30	września	2022	r.
	 Obecnie	projekt	 jest	na	 etapie	podpisywania	umowy	o dofi-
nansowanie. 
	 Jesteśmy	 przekonani,	 że	 dzięki	 powstaniu	 nowoczesnej	 sali	
hybrydowej	wyposażonej	w	najnowocześniejszy	sprzęt,	szpital	bę-
dzie	realizował	wysokospecjalistyczne	zabiegi	z	zakresu	chirurgii	
naczyń	 nie	 tylko	 dla	 większej	 liczby	 pacjentów	 niż	 obecnie,	 ale	
również	w	krótszym	okresie	czasu.

Oprac:
Marta Stanecka	(Biuro	Projektów	SKPP)

Projekt PromeDiCiNe w skPP



Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu zaprasza na BEZPŁATNE BADANIA w ramach 
„Programu wczesnego wykrywania raka płuc i poprawy świadomości na temat nowotworów płuc 
w makroregionie zachodnim”, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej. 

 1. Dla kogo badania?

  ❒ Osoby w wieku 55-74 lata, które:
   – paliły lub nadal palą nałogowo – co najmniej 20 paczkolat
   – ich okres abstynencji tytoniowej wynosi nie więcej niż 15 lat
   – pochodzą z obszaru województwa: Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego lub  
    Lubuskiego
  ❒ Osoby w wieku 50-54 lat, które:
   – paliły lub nadal palą nałogowo – co najmniej 20 paczkolat
   – ich okres abstynencji tytoniowej wynosi nie więcej niż 15 lat
   – pochodzą z obszaru województwa: Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego lub  
    Lubuskiego
   – mają stwierdzony co najmniej jeden z dodatkowych czynników ryzyka: 
	 	 	 	 •	 ekspozycja	zawodowa	na	krzemionkę,	beryl,	nikiel,	chrom,	kadm,	azbest,	związki		
     arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza,   
     ekspozycja na radon
	 	 	 	 •	 indywidualna	historia	zachorowania	na	raka:	przebyty	rak	płuca	(lung	cancer			
     survivor), w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia 
     tytoniu np. rak pęcherza moczoweg
	 	 	 	 •	 rak	płuca	w	wywiadzie	u	krewnych	pierwszego	stopnia
	 	 	 	 •	 historia	chorób	płuc:	przewlekła	obturacyjna	choroba	płuc	(POChP)	lub		 	 	
	 	 	 	 	 samoistne	włóknienie	płuc	(IPF)

 2. Co w ramach programu?

  – wizyta kwalifikacyjna z poradą antynikotynową
  – badanie niskodawkową tomografią komputerową płuc	(NDTK)	
  – wizyta wynikowa – omówienie wyniku badania, przekazanie zaleceń
  – w zależności od wyników NDTK – powtórne badanie NDTK po 3, 6 lub 12 miesiącach 
  – w przypadku wykrycia zmian wymagających pogłębionej diagnostyki, Pacjent zostanie  
	 	 	 skierowany	na	ścieżkę	NFZ	poza	programem	–	pakiet	onkologiczny	lub	do	innego		 	
   specjalisty 

 3. Miejsce realizacji wizyt i badań (nie jest wymagane żadne skierowanie):

  – Informacje i zapisy pod numerem telefonu:  
   +48 690 396 928 (poniedziałek-piątek, w godzinach 10-14) 
   lub osobiście:
   Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu,  
   ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, 
   zgłoszenie się w rejestracji poradni pulmonologicznej – budynek C


