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aktualności
nej mierze z niejasnych przepisów prawa w tym zakresie. Jednoczenie przedstawiono propozycjê wzoru skierowania do poradni dla pacjentów uczestnicz¹cych w badaniu klinicznym oraz
zaakceptowano propozycjê realizacji
nowych badañ.

Szpitalne
kalendarium
 13 lipca odby³o siê spotkanie Zespo³u
ds. Oceny Przyjêæ, podczas którego omówiono przegl¹d przyjêæ z miesi¹ca czerwca oraz pierwszej dekady lipca br. przygotowany przez Biuro Ruchu Chorych
przy ul. D³ugiej. Podczas weryfikacji zauwa¿ono przypadki przyjêæ nieodnotowanych na listach oczekuj¹cych. Ka¿dy taki
przypadek jest indywidualnie rozpatrywany z ordynatorem danego oddzia³u
lub z inn¹ osob¹ odpowiedzialn¹.
 Tego samego dnia na spotkaniu Zespo³u ds. dokumentacji medycznej przedstawiono bie¿¹cy stan realizacji kontroli:
ksi¹¿ki raportów lekarskich obiektu przy
ul. D³ugiej oraz dokumentacji Oddzia³u
Chirurgii Ogólnej i Naczyñ. Podczas
zebrania omówiono, m.in. dokumentacjê
zwi¹zan¹ ze zgonem pacjenta, formularz wiadomej zgody pacjenta, zweryfikowano zakoñczone historie chorób
na Oddzia³ach Kardiologicznych za
miesi¹c marzec i kwiecieñ br. oraz omówiono kszta³t projektowanego wydawnictwa informacyjnego dla personelu
medycznego.
 W dniu 28 lipca odby³o siê spotkanie Zespo³u ds. badañ klinicznych.
Przedstawiono statystyki prowadzonych badañ oraz nakrelono sytuacjê
dotycz¹c¹ trudnoci w podpisywaniu
nowych umów, wynikaj¹cych w g³ów-
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 30 lipca odby³o siê spotkanie z p. dr
Barbar¹ Murawsk¹, z-c¹ Dyrektora ds.
medycznych Wielkopolskiego Oddzia³u
Wojewódzkiego NFZ. G³ównym tematem poruszonym przez Dyrekcjê by³a
kwestia wysokoci kontraktu. Dr hab.
Krzysztof B³aszyk podj¹³ dyskusjê dotycz¹c¹ zwiêkszenia kontraktu w zakresie
elektrofizjologii serca; dr hab. Jaros³aw
Kociêcki  witrektomii i poradni okulistycznej. Spotkanie zaowocowa³o obietnic¹ zwiêkszenia kontraktów w tych
zakresach. Dodatkowo zostanie podpisany aneks zwiêkszaj¹cy nasze us³ugi
w zakresie diagnostyki genetycznej
(Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej), tomografii komputerowej oraz
rezonansu magnetycznego serca.
 W dniu 29 lipca Dyrekcja Szpitala
zorganizowa³a konferencjê prasow¹ dla
poznañskich rodków przekazu,
w zwi¹zku z ukazaniem siê na stronach
NIK raportu podsumowuj¹cego ostatni¹
kontrolê. Raport opisuje ogólnopolsk¹
sytuacjê. Mimo ataku werbalnego warto
zaznaczyæ, ¿e nasz szpital znalaz³ siê w
gronie piêciu sporód trzynastu kontrolowanych placówek medycznych, które
nie uzyska³y jednoznacznie negatywnej
oceny.

 17 sierpnia w Centrum Kongresowo
 Dydaktycznym odby³o siê spotkanie
dotycz¹ce okrelenia zasad zwi¹zanych
z zap³at¹ przez NFZ za wiadczenia
ponadlimitowe, udzielone w roku 2009.
Wynikiem spotkania, w którym uczestniczy³a Dyrekcja Szpitala wraz z pani¹
Beat¹ M³ynarczyk, z-c¹ Kierownika
Dzia³u Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug
Medycznych by³a propozycja zasad
p³atnoci, jakie bêd¹ realizowane na
podstawie ugód pozas¹dowych. Do
chwili zamkniêcia numeru sprawa nie
zosta³a rozwi¹zana.
 W dniu 19 sierpnia na Oddziale Kardiochirurgii wykonano po raz drugi
przeszczep serca. Biorc¹ serca zosta³ 39
letni chory z kardiomiopati¹ rozstrzeniow¹. Zabieg wykona³ prof. dr hab. Marek
Jemielity z zespo³em. Za opiekê anestezjologiczn¹ odpowiedzialny by³ dr Marcin Ligowski. Trzeci przeszczep serca
zosta³ wykonany w dniu 23 wrzenia.
 30 sierpnia podczas kolejnego spotkania Zespo³u ds. chemioterapii niestandardowych omówiono sytuacjê
braku mo¿liwoci wyra¿ania nowych
zgód na tego typu leczenie ze wzglêdu
na sk¹poæ posiadanych rodków. Rozpoczêcie leczenia w przypadku wyra¿enia zgody na leczenie niestandardowe,
bêdzie mo¿liwe wy³¹cznie po uprzednim zwiêkszeniu przez NFZ kontraktu
w ramach programu terapeutycznego
w zakresie chemioterapii niestandardowej. Kolejne spotkanie odby³o siê
27 wrzenia.
 W dniu 7 wrzenia odby³o siê
pierwsze po wakacjach tzw. spotkanie
zgonowe, podczas którego omówiono
opiekê nad wybranymi zmar³ymi pacjentami szpitala.

Zapraszamy

do kina

K

ino Apollo jest sponsorem
45 jednorazowych karnetów
na filmy oraz imprezy rozrywkowe. Redakcja Nowin Szpitalnych chêtnie wyda darmowe
bilety pracownikom naszego Szpitala.

Jak je zdobyæ?

Wystarczy przes³aæ oryginalne
pozdrowienia na adres redakcji:
nowiny.szpitalne@skpp.edu.pl
Zapraszamy wszystkich do udzia³u w konkursie.
Ka¿dy karnet przeznaczony
jest dla dwóch osób  wa¿ny do
koñca roku.
Redakcja

 7 wrzenia odby³y siê kolejne spotkania Zespo³ów ds. Dokumentacji Medycznej i Oceny Przyjêæ. Odbywaj¹ siê
one raz w miesi¹cu.
 W dniu 14 wrzenia odby³o siê spotkanie Bono Serviamus  Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego
Przemienienia Pañskiego. Spotkanie prowadzi³ jego przewodnicz¹cy, prof. Stanis³aw Zapalski.
 W dniu 14 wrzenia Naczelny Lekarz Szpitala uczestniczy³ w siedzibie
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w spotkaniu zwi¹zanym z w¹tpliwociami
dotycz¹cymi sposobu prowadzenia
kontroli zleceñ lekarskich do badañ
obrazowych.
(dokoñczenie na str. 8)

Ok³adka: Korytarz Pododdzia³u Transplantacji, Oddzia³u Hematologii
i Chorób Rozrostowych Uk³adu Krwiotwórczego (fot. Micha³ Gniot)

komentarze

OKIEM DYREKTORA NACZELNEGO SZPITALA

Konsyliarne rozwiązania
Po raz dziewiąty w Poznaniu 27 października będziemy mieli możliwość podjąć
dyskusję dotyczącą przyszłości szpitali klinicznych w Polsce.

F

orum Szpitali Klinicznych od lat
jest aren¹ nie tylko batalii o nienagannoæ wiadczonych us³ug
medycznych, ale tak¿e rodz¹cych siê
kompleksowych i konsyliarnych
rozwi¹zañ. To dobrze, ¿e stworzone ku
temu miejsce z roku na rok przyci¹ga
coraz szersze grono osób, ¿ywo zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami.
Szpital Kliniczny Przemienienia
Pañskiego jako organizator i gospodarz
uroczystoci bêdzie równie¿ tego roku
goci³ niemal wszystkich dyrektorów
Szpitali Klinicznych, reprezentantów
organów za³o¿ycielskich Uniwersyte-

tów Medycznych oraz wielu znamienitych goci. Wspólnie poruszymy
wa¿kie tematy dotycz¹ce, m.in. wyników ogólnopolskiej kontroli szpitali
klinicznych przeprowadzonej przez
Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, badañ
klinicznych  w tym, spojrzymy na nie
z punktu widzenia zleceniodawców,
przekszta³ceñ szpitali w spó³ki oraz
roli kadr pielêgniarskich w zarz¹dzaniu szpitalami klinicznymi. To dobra
zapowied tego, co na Forum siê wydarzy.
Konferencjê poprzedzi spotkanie
Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali
Klinicznych oraz obrady Polskiej Unii

Szpitali Klinicznych, które stanowi¹
wa¿ne orodki kreuj¹ce dzia³alnoæ
i sposób kierowania placówkami
medycznymi.
Wspominaj¹c zesz³oroczne gor¹ce
panelowe dyskusje zapraszam
wszystkich Pracowników naszego
Szpitala do uczestnictwa i zabrania
g³osu na forum. Liczê równie¿ na
Pañstwa obecnoæ podczas Wieczoru
w. £ukasza, który niech bêdzie
podziêkowaniem Pracownikom za
kolejny rok dobrej wspó³pracy.
Jan Talaga
Dyrektor Naczelny Szpitala

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA

Numquam otiosus
Rzeczywistość naszego trwania powinna zawierać zarówno aktywność, jak
i refleksję. O tę pierwszą jest szczególnie łatwo w gronie osób związanych
ze Szpitalem i jego aktywnością, która jest pełna dynamizmu.

W

przygotowywanym szpitalnym
kalendarzu na rok przysz³y,
o którego oryginalnoæ chcielibymy
dbaæ, uka¿emy nasze szczególne szpitalne aktywnoci  swego rodzaju b³yski.
To, czym mo¿emy siê chlubiæ. Nie
ukrywam, ¿e wybór dwunastu,
najbardziej charakterystycznych i godnych szerszego ukazania, nie jest wcale
³atwy. Prosi³bym wiêc  w miarê mo¿liwoci  o pomoc w dokonaniu selekcji i
stworzeniu rankingu naszych b³ysków. By dostrzec nie tylko sprawy
trzech naszych przeszczepów serca czy
tysi¹ca szpiku, implantacji przezskórnej
zastawek, wybranych zabiegów wewn¹trznaczyniowych, embolizacji w
przerzutach do w¹troby czy w krwiopluciu...

Wyrazami dynamizmu s¹ tak¿e zmiany w strukturze i wyposa¿eniu naszego
Szpitala. Oczekujemy na nowy sprzêt
do pracowni radiologicznych (m.in. dwa
nowoczesne tomografy komputerowe),
a intensywnoæ placu budowy na Szamarzewskiego równa siê chyba tylko krajobrazowi Berlina sprzed piêtnastu lat.
Warto dostrzegaæ tak¿e ludzk¹ aktywnoæ wyra¿aj¹c¹ siê w szczególnym
pochyleniu siê nad cz³owiekiem, który
w naszych wymiarach (s³u¿by, nauczania i nauki) staje przed nami. St¹d i w
tym roku spróbujemy odszukaæ osoby 
swego rodzaju znaki nadziei, przyznaj¹c w najbli¿szych tygodniach kolejne
odznaczenie Bono Servienti.
Czas zbli¿aj¹cego siê kolejnego Wieczoru w. £ukasza, a tak¿e IX Forum Szpi-

tali Klinicznych powinny staæ siê okazj¹
do refleksji nad praktycznymi wymiarami naszego szpitalnego funkcjonowania. Warto bêdzie przyjrzeæ siê dowiadczeniom innych, wspólnie stawiaæ
pytania i próbowaæ na nie odpowiadaæ.
Do tych wspólnych dzie³ chcia³bym
serdecznie zaprosiæ i zmobilizowaæ.
Tytu³ tej refleksji zaczerpn¹³em z
³aciñskiego has³a, do którego wraca³ w
swoimi ¿yciu wielki twórca bakteriologii, zmar³y przed stu laty Robert Koch,
zwi¹zany w istotnym etapie swojego
¿ycia z Wielkopolsk¹ i Wolsztynem.
Swoje prace naukowe oznacza³ takim
w³anie motto. Wyra¿a siê ono jako
nigdy bezczynni.
Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala
nowiny szpitalne
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Hematologia – statystyka

Konferencja

Liczba chorych leczonych na Oddziale
Hematologii i Pododdziale Transplantacji
w latach 2005−2009

14

wrzenia kamery telewizyjne i mikrofony
w rêkach dziennikarzy w budynku szpitala przy ul. D³ugiej wzbudzi³y niema³e zainteresowanie. Liczni przedstawiciele lokalnych i ogólnopolskich mediów przyjechali w lad za informacj¹ o pomylnie przeprowadzonych w dniu
8 wrzenia w I Klinice Kardiologii dwóch pionierskich zabiegach, polegaj¹cych na wszczepieniu sztucznej zastawki aortalnej serca bez otwierania klatki piersiowej.
Podczas zorganizowanej konferencji prasowej
dr hab. Maciej Lesiak z dr hab. Olg¹ Trojnarsk¹
i dr Markiem Grygierem opowiadali o przebiegu
i zaletach wykonanej procedury. Dyrektorzy Jan
Talaga oraz Szczepan Cofta uczestnicz¹c w spotkaniu, wyrazili uznanie dla ca³ego zespo³u oraz
podkrelili, ¿e dziêki wytrwa³ej pracy i zaanga¿owaniu pracowników, szpital sta³ siê orodkiem
zapewniaj¹cym kompleksowoæ us³ug sercowonaczyniowych.

* podane iloci uwzglêdniaj¹ Pododdzia³ Hematologii przy ul. Szkolnej

Tylko nieliczne orodki w Polsce od ubieg³ego
roku wykonuj¹ tego typu zabiegi. Przeprowadzone w naszym szpitalu by³y pierwszymi w Polsce
pó³nocno-zachodniej. Zastosowana metoda jest
niezwykle skuteczn¹ alternatyw¹ dla zabiegów
kardiochirurgicznych, którym pacjenci, szczególnie obci¹¿eni chorobami towarzysz¹cymi, nie
mog¹ siê poddaæ.
Redakcja

Fot. Monika Dziamska

Liczba przeszczepów wykonanych
na Pododdziale Transplantacji
w latach 2005− 2009

mgr Martyna Skrzypiñska
Dzia³ Organizacji i Sprzeda¿y Us³ug Medycznych
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Licznie przybyli dziennikarze przecigali siê z pytaniami dotycz¹cymi nowej metody wszczepiania sztucznej zastawki

sukcesy

Fot. Monika Dziamska

Przyszłość
kardiologii
Doc. Maciej Lesiak w programie na ¿ywo opowiada
o przeprowadzonych nowatorskich operacjach

Etiologia
Uszkodzenie zastawek aortalnych ma
dwojak¹ etiologiê. Kiedy dominowa³a
postaæ reumatyczna, która by³a wywo³ana przebyciem, najczêciej w dzieciñstwie lub wczesnej m³odoci, gor¹czki
reumatycznej, uszkadzaj¹cej zastawki.
W zasadzie w spo³eczeñstwach cywilizowanych obecnie ta przyczyna jest ju¿
bardzo rzadka.
Drug¹ przyczyn¹ uszkodzenia zastawki aortalnej s¹ zmiany degeneracyjne i zwyrodnieniowe, pog³êbiaj¹ce siê
wraz z wiekiem pacjenta. W zwi¹zku
z tym problem bêdzie narasta³ g³ównie
za spraw¹ wzrostu redniej d³ugoci
¿ycia ludzi w spo³eczeñstwach o wysokim rozwoju gospodarczym.

Zastawka
którzy maj¹ choroby wspó³istniej¹ce,
najczêciej przewlek³¹ chorobê nerek,
przewlek³¹ chorobê oskrzelowo-p³ucn¹
lub te¿ mia¿d¿ycê naczyñ obwodowych
po przebytym udarze mózgu. To s¹
w³anie chorzy, dla których jest adresowana ta nowa metoda terapii.

Zwężenie zastawki aortalnej
Mo¿na oszacowaæ, ¿e w populacji powy¿ej 65 roku ¿ycia 2-7% choruje na
zwê¿enie zastawki aortalnej. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e ciasne zwê¿enie, które
jest ju¿ hemodynamicznie istotne,
w sposób zdecydowany skraca ¿ycie.
Okres 2 lat prze¿ywa zaledwie 50%
osób z objawow¹ stenoz¹ aortaln¹, natomiast 5 lat tylko 2%. To jest powa¿na
choroba skracaj¹ca ¿ycie.

Zabieg kardiochirurgiczny

Objawy

Dotychczasowa metoda leczenia polega
na chirurgicznej wymianie zastawki 
otwarciu klatki piersiowej, pod³¹czeniu
kr¹¿enia pozaustrojowego, wyciêciu
starej, a implantowaniu nowej zastawki.
Zabieg w kr¹¿eniu pozaustrojowym jest
obarczony stosunkowo du¿ym ryzykiem powik³añ, szczególnie u osób starszych i schorowanych. Po operacji klasycznej okres rekonwalescencji trwa do
kilku tygodni, przy czym dolegliwoci
zwi¹zane z du¿ym urazem, z rozciêciem mostka pacjenci mog¹ odczuwaæ
jeszcze przez wiele miesiêcy.

Zwê¿ona zastawka aortalna znacznie
ogranicza codzienn¹ aktywnoæ. Choroba objawia siê przede wszystkim dusznoci¹, spadkiem tolerancji wysi³ku,
a w póniejszym czasie równie¿ bólami
zamostkowymi, podobnymi do tych,
wystêpuj¹cych w chorobie wieñcowej,
co skutkuje ostatecznie jawn¹ zastoinow¹ niewydolnoci¹ serca.

Kwalifikacja pacjentów
Przy zabiegu kardiochirurgicznym
ogromy problem pojawia siê u osób
starszych z chorobami wspó³istniej¹cymi, które zwiêkszaj¹ ryzyko niepowodzenia operacji. Do zabiegu przezskórnego kwalifikujemy pacjentów, którzy
maj¹ typowe wskazanie do wymiany
zastawki aortalnej, a nie kwalifikuj¹ siê
do leczenia kardiochirurgicznego ze
wzglêdu na ryzyko gronych powik³añ.
To s¹ przede wszystkim pacjenci w starszym wieku, powy¿ej 80 roku ¿ycia,

no, które s³u¿y do oceny przebiegu
zabiegu, drugie, s³u¿¹ce do wprowadzenia zastawki. To s¹ niepodwa¿alne
zalety zabiegu.

Nowa metoda
Metoda polega na wprowadzeniu zastawki aortalnej w miejsce uszkodzonej,
bez otwierania klatki piersiowej, inaczej
jak ma to miejsce podczas zabiegu kardiochirurgicznego. Podczas operacji
wykonuje siê jedynie nak³ucie têtnicy
udowej w pachwinie. Uzyskuje siê dostêp do du¿ego naczynia, jakim jest
têtnica udowa i t¹ drog¹, za pomoc¹
specjalnego cewnika, wprowadza siê
zastawkê. Chorej zastawki nie wycina
siê, ale zgniata specjalnym balonem,
¿eby zrobiæ miejsce dla nowej.
Podczas zabiegu nie ma koniecznoci stosowania znieczulenia ogólnego.
Jedynym naruszeniem ci¹g³oci cia³a s¹
dwa nak³ucia w obu pachwinach: jed-

Szkielet zastawki ma konstrukcjê metalow¹, wykonan¹ z nitinolu, sama zastawka wykonana jest z osierdzia wiñskiego. Za pomoc¹ kilku tysiêcy szwów
przymocowana jest do samorozprê¿alnego rusztowania zastawki. Zastawki
biologiczne nie wymagaj¹ agresywnego
leczenia lekami przeciwkrzepliwymi.
Nie potrafimy powiedzieæ, z racji tego,
¿e metoda stosowana jest dopiero od
kilku lat, co z tak¹ zastawk¹ stanie siê
za lat 20  przewidujemy, ¿e mo¿e ona
ulec degeneracji. Przy redniej wieku
chorych ok. 80 lat, ten defekt nie stanowi jednak wiêkszego problemu. Wa¿ne,
¿e chorym darujemy jeszcze wiele lat
¿ycia.

Korzyści
Zalet¹ procedury jest bardzo ma³a urazowoæ i niskie ryzyko gronych powik³añ  oscyluje ono na poziomie 2%,
jeli chodzi o zgony, 1-2 %, jeli chodzi
o udar mózgu. Wszystkie te powik³ania
s¹ znacznie czêstsze u pacjentów tak
wysokiego ryzyka leczonych kardiochirurgicznie.

Pacjenci
Zabiegi zosta³y wykonane u dwóch
mê¿czyzn ok. 80 roku ¿ycia, obci¹¿onych istotnie chorobami wspó³istniej¹cymi.

Przyszłość
Obserwuj¹c dynamiczny rozwój kardiologii interwencyjnej i w ogóle medycyny, nale¿y siê spodziewaæ, ¿e w ci¹gu
najbli¿szych kilkunastu lat w wielu
przypadkach zast¹pimy leczenie operacyjne, nie tylko u chorych wysokiego
ryzyka, ale tak¿e tych, kierowanych na
zabieg z innych wskazañ. Miniaturyzacja i zmniejszenie urazowoci zabiegów
to jest przysz³oæ medycyny.
Dr hab. Maciej Lesiak
I Klinika Kardiologii
Pracownia Hemodynamiki
nowiny szpitalne
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Produkt
z najwyższej
półki

Z

perspektywy 20 lat dowiadczeñ
w transplantacji, jakie zmiany dokona³y siê przez ten czas?
Pierwszy przeszczep u dwudziestoletniego ch³opaka, chorego na ziarnicê
z³oliw¹ przeprowadzilimy we wrzeniu 1990 roku w szpitalu przy ul. Szkolnej. Od tamtej pory zmieni³o siê bardzo
wiele. Systematycznie ronie liczba
przeszczepów, zmieni³y siê te¿ ich rodzaje. Pierwszy przeszczep  autoprzeszczep w sensie organizacyjnym i merytorycznym by³ najprostszy. Póniej zaczêlimy przeszczepiaæ materia³ od dawcy
rodzinnego oraz niespokrewnionego, to
jest ju¿ znacznie wiêksze wyzwanie.
Zmieni³y siê warunki lokalowe  w
2005 roku przenielimy siê w obecne
miejsce natomiast zespó³ przez te lata
nabra³ sporego dowiadczenia.
Tysiêczny przeszczep i co dalej?
Tysi¹c przeszczepów ju¿ za nami. Nasz¹
ambicj¹ jest wykonywanie 100 procedur
rocznie  co, jak na nasz orodek w sensie wydolnoci, liczby ³ó¿ek oraz zespo³u lekarskiego i pielêgniarskiego by³oby
optimum, jakkolwiek wymaga to bardzo zorganizowanej i zintensyfikowanej
pracy. W tym roku je¿eli nie osi¹gniemy
tego wyniku, to bêdziemy bardzo blisko
 do lipca w³¹cznie wykonalimy 57
przeszczepów.
Jacy pacjenci mog¹ liczyæ na pomoc specjalistów z Kliniki Hematologii?
W klinice leczymy g³ównie pacjentów
z chorobami rozrostowymi krwi, a wiêc
bia³aczkami, ch³oniakami ziarnicznymi
i nieziarnicznymi. Obecnie przymierza-
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Fot. Zofia Owecka

Z prof. Mieczysławem Komarnickim,
Ordynatorem Oddziału Hematologii
i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwór−
czego z Pododdziałem Transplantacji
rozmawia Monika Dziamska.
my siê we wspó³pracy z poznañskimi
reumatologami do wykonania przeszczepów w tzw. chorobach uk³adowych  na operacjê czeka ju¿ pacjentka
z twardzin¹ uk³adow¹ (skleroderm¹).
Takie zabiegi robi siê na wiecie, chcemy
tym standardom dorównaæ, a tym samym ci¹gle siê rozwijaæ. Niestety tego
typu procedury s¹ bardzo kosztowne
i problemy finansowe s¹ na razie przeszkod¹, któr¹ mam nadziejê pokonamy
po rozmowach z NFZ.

narodowej organizacji z siedzib¹
w Brukseli  tam raportujemy wszystkie
dane. Raz do roku wyniki s¹ publikowane w Bone Marrow Transplantation. W Polsce, pod wzglêdem iloci
wykonywanych przeszczepów, jestemy
na drugim miejscu. Mimo tych sukcesów
stale powtarzam za³odze: iloæ  tak, ale
przede wszystkim jakoæ. Pacjent musi
byæ bezpiecznie przeprowadzony przez
procedurê transplantacyjn¹ oraz okres
potransplantacyjny.

Jakie s¹ konieczne warunki, by transplantacja mog³a zakoñczyæ siê sukcesem?
Decyduj¹cy w przeszczepach jest zawsze okres od momentu podania tzw.
terapii kondycjonuj¹cej do odbudowy
szpiku  rekonstytucji. Na szczêcie
teraz to wszystko idzie doskonale. Wymaga to jednak pracy ca³ego sztabu
ludzi. Chory, który le¿y na ³ó¿ku nie
zdaje sobie sprawy, ile ludzi jest zaanga¿owanych, ¿eby go bezpiecznie przez
ten okres przeprowadziæ. To jest nie
tylko zespó³ transplantacyjny i pielêgniarki  bardzo wa¿na jest równie¿
dzia³alnoæ pracowni klinicznych nale¿¹cych do Laboratorium Diagnostyki
Hematologicznej, które nie bez dumy
mogê okreliæ jako znakomite. Ich dzia³alnoæ tak¿e w znacznej mierze decyduje o powodzeniu transplantacji.

Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e Klinika Hematologii realizuje najwy¿sze standardy?
Naprawdê nie mamy siê czego wstydziæ.
Pacjent otrzymuje u nas produkt z najwy¿szej pó³ki. Praktycznie trzymamy
siê tych samych standardów prowadzenia
przeszczepów szpiku, które s¹ na tak
zwanym Zachodzie. Jak ju¿ wspomnia³em jestemy akredytowani przez EBMT
i przygotowujemy siê do jednej z najbardziej skomplikowanych i wymagaj¹cych akredytacji JACIE. Warunki, które
zosta³y stworzone w klinice dla chorych
maj¹ wysoki standard. Staramy siê robiæ swoje i robiæ to w miarê mo¿liwoci
jak najlepiej.

Czy statystyki potwierdzaj¹ skutecznoæ
tych dzia³añ?
W wynikach nie odbiegamy jak s¹dzê
od tego, co siê dzieje zagranic¹. Jestemy akredytowani przy EBMT  miêdzy-

Klinika Hematologii jest jedynym orodkiem
transplantacyjnym w regionie. Czy jest w
stanie zapewniæ opiekê wszystkim pacjentom?
To jest najbardziej bolesny temat. Najwiêkszym stresem dla mnie i niew¹tpliwie ca³ego zespo³u jest to, ¿e nie jestemy w stanie przyj¹æ wszystkich pacjentów. Przyjmujemy ok. 4 tys. chorych
rocznie  to wynik ogromnego wysi³ku

jubileusz
ca³ego zespo³u i niestety koniec naszych
mo¿liwoci przy tym zapleczu. Mankamentem jest niewystarczaj¹ca liczba
miejsc. Jak dobrze pójdzie, klinika
wkrótce bêdzie siê rozbudowywaæ i to
mam nadziejê znacznie przyczyni siê do
rozwi¹zania tego problemu.
Jednym ze sposobów bie¿¹cego zaradzenia tej sytuacji jest wspó³praca ze
szpitalami w ociennych miastach. Uk³ada siê ona z regu³y bardzo dobrze i du¿a
czêæ chorych hematologicznych przed
przyjêciem do kliniki jest po naszej konsultacji wstêpnie opracowywana diagnostycznie w³anie w tych szpitalach, co
w oczywisty sposób znacznie przyspiesza wdro¿enie leczenia po przyjêciu do
kliniki. Niestety ograniczeniem jest niedostateczne finansowanie tych orodków i ograniczona dostêpnoæ niektórych procedur diagnostycznych. To
absolutnie powinno ulec poprawie.
Powinnimy tak¿e przedefiniowaæ
filozofiê naszego dzia³ania  trzeba
chorych maksymalnie przepuszczaæ
przez dzienny pobyt  wielu, a nawet
wiêkszoæ z nich nie musi i nie chce
przecie¿ le¿eæ w szpitalu! NFZ powinien bezwzglêdnie zmieniæ swoje
spojrzenie i preferowaæ tak¹ w³anie
diagnostykê i leczenie chorych. Ten w³anie sposób zwiêkszy liczbê przyjêæ i
zminimalizuje koszty  uwa¿am, ¿e te
ruchy s¹ proste i z pewnoci¹ bêd¹ efektywne. Przyk³adowo w USA, gdzie bardzo skrupulatnie liczy siê koszty, na
oddzia³ach hematologicznych le¿¹
przede wszystkim chorzy z ostrymi
bia³aczkami, pozostali s¹ przyjmowani
ambulatoryjnie. To jest w³anie przysz³oæ.
A sukcesy minionych lat?
Najwiêkszym sukcesem jest doskona³a
i dowiadczona kadra. Mamy wietny
zespó³ lekarski i pielêgniarski, który
z du¿ym powiêceniem i pasj¹ podchodzi do swojej pracy. Wiêkszoæ lekarzy
ju¿ posiada specjalizacjê z hematologii, czeæ z transplantologii.
Ludzie stanowi¹ wartoæ nie
do przecenienia.
Niew¹tpliwym sukcesem jest równie¿
dzia³alnoæ Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej,
Fo
t.
Zo
fia

O
w
ec
ka

w sk³ad którego wchodz¹ doskonale
funkcjonuj¹ce pracownie: molekularna,
cytogenetyczna, hemostazy, fluorymetrii
przep³ywowej i preparatyki szpiku.
Pracuj¹ w nich ludzie po kierunkowych
studiach. Mnóstwo wykonywanych tam
badañ jest sprzedawanych na zewn¹trz.
Osi¹gniêciem jest tak¿e niew¹tpliwie
zbudowanie kliniki w takim kszta³cie,
w jakim jest obecnie. Uda³o siê pozyskaæ
pieni¹dze z Ministerstwa Zdrowia i Unii
Europejskiej, które umo¿liwi³y nam zrealizowaæ inwestycjê wart¹ ok. 17 milionów
z³otych. Obecnie okazuje siê, ¿e przy
ogromnym zapotrzebowaniu klinika jest
ju¿ zbyt ma³a. Podkrelam, ¿e to jest
najwiêkszy dramat  jako lekarze jestemy wiadomi, ¿e pomocy pacjentowi
trzeba udzieliæ natychmiast albo w bardzo krótkiej czasowej perspektywie.
Zapotrzebowanie na nasze us³ugi jest
bardzo du¿e. Praktycznie mo¿na by
postawiæ drug¹ klinikê i bez problemu
j¹ zape³niæ.
Jakie jest spojrzenie Pana Profesora na hematologiê?
Patrz¹c z perspektywy prawie 40 lat
pracy mogê powiedzieæ, ¿e hematologia
zrobi³a siê bardzo szczegó³owa i intelektualna. We krwi jak w zwierciadle odbijaj¹ siê ró¿ne choroby.
W Klinice Hematologii, której kierownikiem by³ wówczas prof. Kazimierz Wysocki zacz¹³em pracê
w 1973 roku. Za³oga z tamtych czasów otrzyma³a
dobre przygotowanie
internistyczne
miêdzy innymi
podczas dy¿urów w
izbie

przyjêæ. Szko³a, jak¹ wtedy dostalimy,
procentuje do dzi. Obecnie d¹¿y siê do
tego, by specjalici byli szkoleni z w¹skich dziedzin bez odpowiedniego
przygotowania internistycznego  to
kolosalny b³¹d. Lekarz musi umieæ
spojrzeæ na ca³ego chorego. Pomys³
Ministerstwa Zdrowia skrócenia czasu
ró¿nych specjalizacji jest bardzo niebezpieczny. Przyk³adowo 3-letnia
specjalizacja z hematologii musi byæ
poprzedzona 5-letnim szkoleniem z chorób wewnêtrznych, a wiêc najprêdzej po
8 latach od zakoñczenia studiów mo¿na
byæ hematologiem. Taka cie¿ka powinna byæ realizowana tak¿e w innych specjalizacjach. Droga na skróty mo¿e
byæ bardzo niebezpieczna.
Wzorcowa relacja pacjent  lekarz.
Pacjenci oczekuj¹ od nas empatii
i czasu, którego niestety nie mo¿emy za
du¿o powieciæ. Lekarz powinien wejæ
w relacjê z pacjentem, ale te¿ zachowaæ
pewien dystans. Nie wolno zbyt
emocjonalnie siê anga¿owaæ. Obecnie
czêæ pacjentów próbuje ingerowaæ
w sposób swojego leczenia. Czytaj¹ wiadomoci w Internecie i wydaje im siê, ¿e
wszystko wiedz¹  to nierzadko utrudnia nasz¹ pracê. Z psychologicznego
punktu widzenia jest to zrozumia³e, ale
staram siê im wyt³umaczyæ, ¿e lekarz w
trudnych chwilach jest jak kapitan statku czy pilot samolotu  musi mieæ swobodê mylenia i nie byæ poddawany
presji.
Na oddziale wród personelu panuje
przyjazna atmosfera  jaki jest przepis na dobr¹ wspó³pracê?
Jestem zupe³nym przeciwieñstwem mojego poprzednika w sensie
filozofii kierowania
zespo³em. Byæ
mo¿e mam za
lekk¹ rêkê,
poniewa¿
zostawiam
ka¿demu
bardzo du¿o
swobody. Oczekujê jednak, ¿e to zostanie docenione i bêd¹ z
niej korzystaæ w sposób
lojalny. Uwa¿am, ¿e zawsze
sukces pracownika jest czêciowo sukcesem szefa. Cieszê siê, je¿eli komu co siê uda. Przywi¹zujê
ogromn¹ wagê do atmosfery, chcê, ¿eby
ludzie, którzy ciê¿ko pracuj¹, dobrze siê
■
czuli.
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nowa jednostka szpitala

Bank Komórek Macierzystych
Z

godnie z Ustaw¹ o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narz¹dów, dzia³alnoæ
rozpoczyna Bank Komórek Macierzystych, którego podstawowym zadaniem
jest gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja komórek auto
i allogenicznych przeznaczonych do
przeszczepienia. Zadania te realizowane
s¹ przez dwa zespo³y: lekarsko-pielêgniarski oraz ds. preparatyki. Obejmuj¹

W roli głównej:

one m.in. kwalifikacjê pacjentów do
leczenia za pomoc¹ wysokodawkowej
chemioterapii wspomaganej transplantacj¹ komórek hematopoetycznych w
uk³adzie auto- i allogenicznym, realizacjê
procedur pobrania materia³u transplantacyjnego oraz opracowywanie materia³u dla potrzeb przeszczepienia z zastosowaniem ró¿nych technik izolacji
komórek wraz z ocen¹ ich liczby i
zdolnoci do odtworzenia krwiotwo-

Profesor Jemielity z Zespołem

K

olejny przeszczep serca ju¿ za
nami. Zespó³ Oddzia³u Kardiochirurgii Szpitala Klinicznego Przemienienia
Pañskiego, tym razem samodzielnie, bez
wsparcia chirurgów z zabrzañskiego
Orodka, przeprowadzi³ dwa nastêpne
przeszczepy serca. Biorc¹ drugiego serca
by³ 39 letni pacjent, który cierpia³ na
kardiomiopatiê - jego serce by³o powiêkszone i mia³o bardzo cienkie cianki, które ledwo siê kurczy³y. Z racji na

Dr n. przyr. Krzysztof Sawiñski

du¿¹ niewydolnoæ zosta³ wpisany na
listê pilnych pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu. Narz¹d przywieziono a¿ z Be³chatowa, oczywicie helikopterem dziêki ¿yczliwoci firmy Alsi
z Zakrzewa. Biorc¹ trzeciego serca by³
tak¿e mê¿czyzna. Poza niew¹tpliwym
sukcesem medycznym, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ prof. Marek Jemielity wraz
z Zespo³em pojawi³ siê w jednym
z g³ównych wydañ Faktów TVN.
Dziennikarz Faktów Marek Nowicki,
doceni³ powstanie kolejnego orodka
transplantacji w Polsce.
Red.

zanuj¹c tradycjê i zachowuj¹c jej
ci¹g³oæ, jak ka¿dego roku 6 sierpnia
odby³y siê uroczystoci odpustowe
w naszym kociele. To jest równie¿
wiêto patronalne Szpitala Klinicznego
Przemienienia Pañskiego.

Po uroczystej Mszy w. o godz. 18.00
mia³o miejsce mi³e spotkanie Dyrekcji
Szpitala i Pracowników wraz z Siostrami
w Domu Sióstr Mi³osierdzia. W myl
s³ów wypowiedzianych przez szanownego Pana Dyrektora Szczepana Coftê,

¿e historia tego szpitala jest cile zwi¹zana z prac¹ Sióstr Mi³osierdzia, których
duch stale jest w nim obecny, ¿yczymy
tej zacnej lecznicy, tak bardzo zwi¹zanej
z mieszkañcami naszego miasta dalszych
sukcesów, a wszystkim pacjentom szybkiego powrotu do zdrowia. Niech Chrystus
b³ogos³awi temu Dzie³u, niech wys³uchuje
prób ludzi modl¹cych siê, przywraca
im zdrowie i nadziejê.
s. Krystyna Jaroszewska S.M.

Szpitalne

 W dniu 17 wrzenia Dyrekcja szpitala uczestniczy³a w kolejnym spotkaniu
w siedzibie Wielkopolskiego Oddzia³u
Wojewódzkiego NFZ powiêconym
naszym relacjom z p³atnikiem.

 W dniu 29 wrzenia Senat Uniwersytetu Medycznego dokona³ zmian
w strukturze organizacyjnej Szpitala
dostosowuj¹cych do jego bie¿¹cej dzia³alnoci.

 W dniu 28 wrzenia odby³o siê spotkanie Komitetu Terapeutycznego. Powiêcone by³o przede wszystkim szpitalnej polityce antybiotykowej. Sprawozdanie dotycz¹ce stosowania antybiotyków w szpitalu przedstawi³ dr med.
Tomasz Ozorowski.

 W dniu 1 padziernika pracê w naszym szpitalu rozpoczê³o 24 lekarzy
sta¿ystów.

Uroczystości odpustowe
S

kalendarium
(dokoñczenie ze str. 2)

 W dniu 13 wrzenia podczas pierwszej powakacyjnej Rady Medycznej
omówiono bie¿¹ce zagadnienia dotycz¹ce wszystkich szpitalnych jednostek.
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rzenia. Ponadto, w odniesieniu do komórek autologicznych ich programowane zamra¿anie i przechowywanie w
ciek³ym azocie.
Kierownikiem nowej jednostki jest
prof. dr hab. med. Mieczys³aw Komarnicki, a osob¹ koordynuj¹c¹ dr n przyr.
Krzysztof Sawiñski.

nowiny szpitalne

Numer zamkniêto:
1 padziernika 2010 r.

skuteczne wsparcie

20 lat minęło
czyli Jubileusz
Fundacji Pomoc
Chorym na
Białaczkę
Fot. Micha³ Gniot

przy Katedrze i Klinice Hematologii
i Chorób Rozrostowych Układu
Krwiotwórczego

podniesienia poziomu fachowego lekarzy, pielêgniarek i diagnostów.

Honorowo
Fundacja Pomoc Chorym na Bia³aczkê
powsta³a w 1990 roku z inicjatywy Pana
prof. dr hab. med. Janusza Hansza oraz
pracowników Kliniki Hematologii AM
w Poznaniu. Fundatorami fundacji s¹:
prof. dr hab. Janusz Hansz, prof. dr
hab. Mieczys³aw Komarnicki, dr med.
Ma³gorzata Rasiñska, dr med. Renata
Kroll, dr n. przyr. Maria Koz³owskaSkrzypczak, dr med. Grzegorz Bajko, dr
Andrzej Balcerzak, dr med. Maciej Kamierczak, dr n. przyr. Krzysztof Sawiñski oraz dr med. Tomasz Wony. Dzia³alnoæ statutowa Fundacji, pocz¹tkowo
pod kierownictwem prof. dr hab. Janusza Hansza, a od 2004 r. prof. dr hab.
Mieczys³awa Komarnickiego wi¹¿e siê
z popraw¹ warunków leczenia chorych,
bêd¹cych pod opiek¹ Kliniki Hematologii, unowoczenieniem i rozszerzeniem
metod diagnostyki hematologicznej
oraz polepszeniem wyposa¿enia Klini-

Integracja
S

towarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Transplantacji Szpiku Kostnego
powsta³o w 1998 r. przy Klinice Hema-

ki. Wszyscy cz³onkowie Zarz¹du oraz
Rady Fundacji pe³ni¹ swe funkcje honorowo i bezp³atnie.

Działalność
W czasie swego 20-letniego dzia³ania
Fundacja sfinansowa³a powstanie Oddzia³u Transplantacyjnego, pierwszego
w Klinice oraz jednego z pierwszych
w Polsce. Zakupi³a aparaturê diagnostyczn¹ i lecznicz¹, w tym separator
komórkowy, cytometr przep³ywowy,
urz¹dzenia do programowanego zamra¿ania i przechowywania komórek
przeznaczonych do transplantacji, kardiomonitory, respiratory, pompy infuzyjne, elektrokardiograf, zestawy reanimacyjne i wiele innych koniecznych w
diagnozowaniu, rozpoznawaniu i monitorowaniu chorób uk³adu krwiotwórczego. Fundacja wspó³finansowa³a modernizacjê Oddzia³ów i Laboratorium
Kliniki. Jej dzia³ania przyczyni³y siê do

tologii w Poznaniu. Zrzesza osoby po
transplantacji szpiku kostnego.
Jego celem jest integracja i wsparcie
osób dotkniêtych schorzeniami hematologicznymi, m.in. poprzez rozmowy
podczas dy¿urów i okolicznociowych
odwiedzin chorych w Klinice, spotkañ
rekreacyjnych. Stowarzyszenie propaguje idee dawstwa szpiku kostnego.

Projekty
W 2008 roku Fundacja zyska³a status
Organizacji Po¿ytku Publicznego. ¯ywimy nadziejê, ¿e przychody uzyskane
z tytu³u 1% od osób fizycznych pozwol¹ na realizacjê kolejnych projektów
zgodnych z celami statutowymi.
Logo Fundacji zaprojektowane przez
jednego z pierwszych pacjentów Kliniki
Hematologii, leczonych za pomoc¹
transplantacji szpiku jest jej znakiem
firmowym od prawie 20 lat. Symbolizuje fakt, ¿e wszyscy stanowimy jedn¹
zwart¹ grupê ludzi, bez wzglêdu na
stan zdrowia. Wzajemna, bezinteresowna pomoc i wsparcie wszystkich bez
wyj¹tku pozwala na pokonanie bardzo
wielu trudnoci. Tym zasadom Fundacja jest i zawsze bêdzie wierna.
Dr n. przyr. Maria Koz³owska-Skrzypczak
Kierownik Laboratorium
Diagnostyki Hematologicznej

Dzia³a dziêki sk³adkom cz³onkowskim
oraz wsparciu darczyñców (zakupilimy m. in. elektrokardiogram dla Kliniki), st¹d nasz apel o wsparcie.
Nr konta: BZ WBK S.A.
62 1090 1362 0000 0000 3608 7043
Regina Daniel
nowiny szpitalne
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diagnostyka

Wprawnym

okiem
diagnosty
Fot. Zofia Owecka

Z dr Marią Kozłowską−Skrzypczak, Kierownikiem Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej
o specyfice działalności i perspektywach rozwoju rozmawia Monika Dziamska.

L

aboratorium Diagnostyki Hema−
tologicznej jest wysokospecjali−
styczną jednostką, w której nie wy−
konuje się rutynowych laboratoryj−
nych badań. Zostało utworzone
po to, by służyć hematologii. Taki
profil zobowiązuje pracujących
w nim diagnostów do posiadania
wiedzy, umiejętności i olbrzymiej
praktyki w zakresie diagnostyki
hematologicznej. W skład Labora−
torium wchodzi kilka pracowni:
hematologiczna, hemostazy, bio−
logii molekularnej, cytogenetycz−
na, cytometryczna i pracownia
preparatyki komórek hematopo−
etycznych, która w niedalekiej
przyszłości będzie wyspecjalizo−
wanym ośrodkiem – bankiem
komórek macierzystych.

Laboratorium nie podleg³e kierownikowi
szpitalnego laboratorium to niedopatrzenie
czy wiadomy wybór?
Jak ju¿ wspomniano Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej, wczeniej
Biochemiczne Kliniki Hematologii powsta³o by s³u¿yæ wiedz¹ i dowiadczeniem diagnosty w³anie hematologii.
Pierwszym jego kierownikiem by³ wybitny biochemik prof. dr hab. W³adys³aw Fenrych, póniejszy szef Katedry
i Zak³adu Biochemii Akademii Medycznej. Laboratorium jest wiêc integraln¹
czêci¹ Kliniki Hematologii od kilku
dziesi¹tek lat. Ogólnie rzecz bior¹c,
specjalici z bardzo rozleg³ych dziedzin
nie zawsze s¹ w stanie odpowiedzieæ
na zapotrzebowanie hematologii  my
jestemy do tego przygotowani. Ta niezwyk³oæ polega na tym, ¿e po otrzymaniu materia³u i sformu³owaniu nurtuj¹cych pytañ jestemy w stanie w sposób bardzo precyzyjny okreliæ, z jakimi
zmianami i zjawiskami mamy do czy-

nienia. Diagnosta przygotowany do
pracy w³anie w takim laboratorium
potrafi interpretowaæ wyniki zgodnie
ze wspó³czesn¹, dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê hematologiczn¹ wiedz¹. Wiemy,
co jest istotne.
Wydaje siê, ¿e praca przy mikroskopie jest
bardzo nu¿¹ca.
Dzi korzystamy nie tylko z mikroskopów
optycznych, jak by³o do niedawna, kiedy urz¹dzenie to nale¿a³o do najbardziej
precyzyjnych. Posiadamy m.in. nowoczesne analizatory, mikroskopy z oprogramowaniem umo¿liwiaj¹cym wnikliw¹ analizê uzyskanego obrazu. Nasza
praca rzeczywicie jest ¿mudna. Mamy
do czynienia z materia³em biologicznym.
Ka¿dy preparat wymaga indywidualnego
podejcia i to jest ciekawe. Urz¹dzenia s¹
bardzo dok³adne, ale to dopiero wprawne oko diagnosty potrafi wynik w³aciwie
odczytaæ. Nie wystarczy wiedzieæ z podrêcznika, jak komórki wygl¹daj¹ i z ja-

Nie pierwszy raz
J

Fot. Monika Dziamska

estem nie pierwszy raz w szpitalu i opiekê medyczn¹ tutaj oceniam
bardzo dobrze. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ lekarzy jest ich dobre podejcie
do pacjenta  nie zbywaj¹ go, odpowiedz¹ na ka¿de pytanie, zatroszcz¹
siê nawet o problemy, z jakimi aktualnie siê boryka  nie ograniczaj¹ siê
wy³¹cznie do leczenia samej choroby. Pacjent jest tutaj traktowany po
ludzku.
Jeli chodzi o personel pielêgniarski to dziewczyny s¹ mi³e, mamy te¿
jednego pana  niektórzy jednak powinni siê czêciej umiechaæ. Jestemy osobami, którym choroby uodparniaj¹ siê na podawane chemie 
lekarze potrafi¹ reagowaæ natychmiastowo, zmieniaj¹c kuracjê.
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Danuta Pacholczak
nowiny
nowiny szpitalne
szpitalne

hematologiczna

Fot. Zofia Owecka

kimi zjawiskami mo¿emy mieæ do czynienia. Trzeba mieæ du¿¹ wiedzê i praktykê, któr¹ nasi diagnoci posiadaj¹.
Jak mo¿na oceniæ dzia³alnoæ laboratorium
w perspektywie osi¹gniêæ innych orodków
w kraju i zagranic¹?
Przez d³ugi czas nie mielimy bezporedniego dostêpu do niezwykle dynamicznie rozwijaj¹cej siê diagnostyki
hematologicznej na wiecie. Teraz korzystamy ze rodków unijnych, wyposa¿amy pracownie w nowoczesne urz¹dzenia  to inspiruj¹ce, ¿e mo¿emy
mieæ wk³ad w rozwój ogólnowiatowej
diagnostyki hematologicznej. Dzi nale¿ymy do wiod¹cych orodków w Polsce, które s¹ doskonale wyposa¿one
i zatrudniaj¹ dobrych diagnostów. Niebywa³ym sukcesem jest to, ¿e uda³o
nam siê scaliæ te dwie przestrzenie  to
nic, ¿e mamy urz¹dzenia, bez ludzi nie
uda³oby siê nic zrobiæ.
Ale pocz¹tki nie by³y ³atwe.
Przez lata funkcjonowalimy w szpitalu
przy ul. Szkolnej, gdzie dysponowalimy znacznie mniejsz¹ powierzchni¹.
Mielimy szereg problemów, którymi

Fot. Micha³ Gniot

nikt lub niewielu decydentów przejmowa³o siê. Ponad 4 lata temu przenielimy siê do budynku szpitalnego przy
ul. Szamarzewskiego. Mimo tak wielu
trudnoci w 1990 r. przeprowadzono
pierwszy przeszczep szpiku  stalimy
siê orodkiem transplantacyjnym, jednym z pierwszych w kraju. Rola diagnostów w tym przedsiêwziêciu by³a
nieoceniona. Dopiero z perspektywy
czasu widaæ, jaki wykonalimy intelektualny i organizacyjny wysi³ek. Wiele
spraw uda³o siê osi¹gn¹æ dziêki Fundacji  Pomoc chorym na bia³aczkê, która
w tym roku obchodzi swój 20-letni jubileusz. Pocz¹tkowo wykorzystywalimy
zgromadzone fundusze do zabezpieczenia potrzeb remontowych i gospodarczych, teraz inwestujemy w sprzêt;
dziêki fundacji powsta³a równie¿ piêkna sala wyk³adowa.
Jaki jest zatem ten klucz do sukcesu?
Jestemy nowoczeni, wspó³czeni oraz
odpowiadamy na zapotrzebowanie
i oczekiwania dzisiejszej diagnostyki
hematologicznej. Bierzemy udzia³
w wielu programach i realizujemy kontrakty na badania genetyczne z NFZ.

Poza diagnostyk¹ pacjentów Kliniki
Hematologii spory odsetek badañ stanowi¹ konsultacje z zewn¹trz. Dobra
opinia o naszym laboratorium rozchodzi siê po Polsce, st¹d zlecaj¹cych jest
coraz wiêcej. Przyk³adem mo¿e byæ
chocia¿by Pracownia Preparatyki Szpiku, w której opracowuje siê materia³ do
przeszczepienia dla chorych Kliniki
Hematologii, jak równie¿ dla pacjentów
spoza Polski. Stalimy siê bardzo prê¿nym orodkiem.
To jeszcze s³owo-klucz genetyka.
Z badaniami genetycznymi wi¹¿emy
du¿e nadzieje. Genetyka pozwala wnikaæ w g³¹b komórki  dziêki temu
z wiêksz¹ pewnoci¹ mo¿emy sklasyfikowaæ zmiany, które obserwowalimy
wczeniej pod mikroskopem. Patrz¹c na
dynamikê i postêp w diagnostyce hematologicznej jestemy pewni, ¿e kolejne
etapy jeszcze przed nami. Nasza praca
musi byæ szybka i precyzyjna, wyniki
musz¹ trafiaæ do lekarzy w mo¿liwie
najszybszym czasie, ¿eby mo¿na by³o
leczyæ w sposób w³aciwy, a nie po
omacku.

■

Bezpieczeństwo
Fot. Monika Dziamska

J

estem zadowolona z pobytu w szpitalu ze wzglêdu na dobre warunki
i sympatyczn¹ obs³ugê. Ka¿de podanie chemii poprzedzone jest wnikliwymi badaniami oraz szczegó³owym wywiadem lekarza prowadz¹cego.
Dziêki temu czujê siê bezpieczna i wierzê w to, ¿e kuracja przyniesie
w efekcie poprawê mojej kondycji i wyleczenie. Przychodzê na jeden
dzieñ  jest to wygodne, bo nie muszê rozstawaæ siê z domem na d³u¿ej.
Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e jestem informowana o tym, co bêdzie siê dzia³o
i mogê zadawaæ pytania  odpowiedzi s¹ zawsze udzielane. Jedynym
minusem jest ma³a liczba personelu pielêgniarskiego  widaæ, ¿e panie s¹
zapracowane, mimo to s¹ bardzo ¿yczliwe.
Aktualnie sal¹ kuracyjn¹ opiekuje siê niezwykle ¿yczliwa i troskliwa
p. dr Anna Wache.
Leokadia Bielówka
nowiny szpitalne
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procedura

Transplantacja komórek krwiotwórczych

z poznańskiej perspektywy
Transplantacja komórek
hematopoetycznych jest
współcześnie uznaną
metodą leczenia wielu
nowotworowych i nieno−
wotworowych chorób krwi.
Jest to wysokotechnolo−
giczna procedura medycz−
na wykonywana w celu
ratowania życia ludzkiego.

ró¿nych odmian zabiegu, rozszerzeniu
wskazañ oraz poprawie leczenia wspomagaj¹cego. By³o to mo¿liwe dziêki
postêpowi w wielu dziedzinach nauki,
a w szczególnoci immunologii, hematologii, biologii molekularnej, farmakologii i mikrobiologii. Co istotne przeszczepianie komórek krwiotwórczych
by³o i jest wyrazem wiadomoci spo³eczeñstwa i zale¿y od jego bezporedniego zaanga¿owania. W zakresie transplantacji od niespokrewnionego dawcy
wszyscy jestemy beneficjentami krêgu
ludzi dobrej woli na skalê miêdzynarodow¹.

Technologia

O

d wykonania w 1968 roku pierwszych udanych zabiegów przeszczepienia komórek krwiotwórczych,
transplantacja przeby³a dynamiczn¹
ewolucjê, polegaj¹c¹ na wprowadzeniu

Procedura przeszczepiania komórek
krwiotwórczych od dawcy rodzinnego
lub niespokrewnionego jest daleko
id¹c¹ ingerencj¹ medyczn¹ w organizm
cz³owieka. Poniewa¿ zabiegi ci¹gle wi¹¿¹ siê z istotn¹ miertelnoci¹ oko³o-

Daty wprowadzonych kolejnych typów transplantacji
w Orodku Transplantacji Szpiku Kliniki Hematologii
1990 r.

Transplantacja autologicznych komórek krwiotwórczych szpiku

1991 r.

Transplantacja allogenicznych komórek krwiotwórczych szpiku

1994 r.

Transplantacja autologicznych komórek krwiotwórczych krwi

1995 r.

Transplantacja allogenicznych komórek krwiotwórczych krwi
Transplantacja allogenicznych i autologicznych komórek CD34+
izolowanych ze szpiku i krwi

1996 r.

Transplantacja autologicznych komórek krwiotwórczych ze szpiku
oraz krwi poddanych oczyszczaniu technik¹ immunomagnetyczn¹

1999 r.

Transplantacja szpiku allogenicznego od dawcy niespokrewnionego
Transplantacja allogenicznych komórek krwiotwórczych w po³¹czeniu
z terapi¹ o zredukowanej intensywnoci
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2000 r.

Tandemowa transplantacja autologicznych komórek krwiotwórczych

2003 r.

Zastosowanie komórek hematopoetycznych w medycynie regeneracyjnej
w kardiologii

2009 r.

Pierwsze transplantacje komórek hematopoetycznych od dawców
z rejestru NMDP

nowiny szpitalne

przeszczepow¹, technologia przeszczepiania komórek krwiotwórczych ulega
sta³ym zmianom, modyfikowane s¹
wszystkie sk³adowe zabiegów i zmieniaj¹ siê równie¿ wskazania do ich wykonywania.

Statystyki
Do dnia dzisiejszego w Polsce wykonano prawie 10.000 zabiegów przeszczepienia komórek hematopoetycznych.
Pierwszy zabieg transplantacji przeprowadzi³ w 1983 roku dr Ryszard Kaftañski tutaj w Poznaniu w Klinice Pediatrii
Akademii Medycznej, prowadzonej
przez prof. Urszulê Radwañsk¹. Pomimo niepowodzenia tego zabiegu, otworzy³ on drogê do dalszych dzia³añ, które podj¹³ zespó³ profesora Wiktora W.
Jêdrzejczaka CSK WAM w Warszawie
w 1984 r., a nastêpnie inne zespo³y
w naszym kraju. Ponad 5000 osób
w Polsce jest wyleczonych dziêki temu
zabiegowi. To du¿o, bior¹c pod uwagê,
¿e zabieg przeszczepienia komórek
krwiotwórczych wykonuje siê u pacjentów, u których konwencjonalna terapia
zawodzi. Wielu z tych ludzi wróci³o do
normalnej aktywnoci zawodowej
i spo³ecznej.
Postêp w tej dziedzinie jest mo¿liwy
równie¿ dziêki temu, ¿e stale zwiêksza
siê liczba zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku kostnego.
W chwili obecnej na wiecie ponad
14 mln ludzi wyrazi³o tak¹ gotowoæ.
Zwiêksza siê równie¿ liczba zarejestrowanych polskich dawców  obecnie jest
ich ponad 100.000.

Działania
Orodek Transplantacji Szpiku Kliniki
Hematologii w Poznaniu nale¿y do
najstarszych w Polsce. Pierwsze przeszczepienie przeprowadzono w padzierniku 1990 roku. W tym czasie Poznañ by³ drugim orodkiem transplantacji komórek hematopoetycznych u osób
doros³ych w Polsce. Wprowadzenie
procedur terapeutycznych obejmuj¹cych megachemioterapiê b¹d radioterapiê wspomagan¹ przeszczepieniem
komórek krwiotwórczych wymaga³o

zjazd

Fot. Archiwum

Ożywienie

Prof. Danuta Pupek-Musialik, nowy Prezes Zarz¹du Polskiego
Towarzystwa Kardiodiabetologicznego

W dniach 10−12 czerwca
2010 roku w Warszawie
odbył się III Naukowy Zjazd
Polskiego Towarzystwa
Kardiodiabetologicznego
(PTKD), podczas którego
wykładów wysłuchało

ponad 400 lekarzy specjali−
stów z całego kraju.

wczeniejszych, kilkuletnich przygotowañ. Dotyczy³y one wielu przedsiêwziêæ organizacyjnych, pocz¹wszy od
opracowania i wykonania ergonomicznego modelu ig³y do pobierania szpiku,
do przygotowania sal chorych z laminarnym przep³ywem oczyszczonego
powietrza. Jednoczenie w laboratorium Kliniki opracowywano techniki
preparatyki komórek hematopoetycznych, ich krioprezerwacji, a tak¿e oceny
wartoci pobranego szpiku w aspekcie
zdolnoci do odtworzenia hematopoezy
po transplantacji.
Do dnia dzisiejszego przeprowadzono w naszym orodku ponad 1.000
transplantacji komórek hematopoetycznych z ró¿nych wskazañ. Obecnie
w Klinice przeprowadza siê ró¿ne typy
transplantacji komórek hematopoetycznych, w tym tak¿e z zastosowaniem
terapii o zredukowanej intensywnoci.
Ten rodzaj przeszczepienia pozwala
obj¹æ leczeniem chorych w starszym

wieku oraz osoby m³odsze, u których
nie mo¿na zastosowaæ terapii wysokodawkowej.

R

eferaty dotycz¹ce problemów
kardiologicznych u pacjentów
z cukrzyc¹ wyg³osili wybitni wyk³adowcy z Polski oraz zaproszeni gocie z zagranicy.

Wyzwania
Stale wzrasta liczba wykonywanych
transplantacji. Obecnie przeprowadza
siê oko³o 100 transplantacji rocznie. Od
lutego 2006 roku orodek transplantacji
mieci siê w nowoczesnym budynku
wybudowanym i wyposa¿onym przy
wsparciu funduszy Unii Europejskiej.
Poza wykwalifikowanym personelem
lekarskim, opiekê nad chorymi sprawuj¹ profesjonalne pielêgniarki z wieloletnim dowiadczeniem. Wszyscy pacjenci
poddani leczeniu za pomoc¹ transplantacji komórek hematopoetycznych znajduj¹ siê pod sta³¹ kontrol¹ Przyklinicznej Poradni Hematologicznej. Do dyspozycji oddzia³u i poradni pozostaj¹
Pracownie Molekularna, Cytometrii
Przep³ywowej, Cytogenetyczna i Hemostazy. Prowadzona systematyczna

Ogromnym zainteresowaniem
cieszy³y siê nie tylko sesje plenarne,
równie¿ sesje plakatowe wywo³ywa³y szerokie dyskusje uczestników
Zjazdu.
Podczas Walnego Zgromadzenia
Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego wybrano nowego prezesa Zarz¹du G³ównego PTKD. Zosta³a
nim prof. Danuta Pupek-Musialik,
kierownik Katedry i Kliniki Chorób
Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych i Nadcinienia Têtniczego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu. Do
Zarz¹du G³ównego wybrani zostali
tak¿e dr med. Maciej Cymerys jako
sekretarz oraz dr med. Pawe³ Bogdañski jako skarbnik.
Nowowybrany Zarz¹d planuje
o¿ywienie dzia³alnoci PTKD, organizuj¹c konferencje kardiodiabetologiczne jeszcze w roku 2010 oraz
Postêpy w kardiodiabetologii
w roku 2011. Przewidziane s¹ równie¿ szko³y kardiodiabetologiczne
na terenie ca³ego kraju.
Dr med. Maciej Cymerys

ocena choroby resztkowej za pomoc¹
technik immunologicznych, cytogenetycznych b¹d biologii molekularnej
oraz monitorowanie chimeryzmu pozwalaj¹ na wczesne wykrycie wznowy
choroby i odpowiednio wczesne zastosowanie skutecznego leczenia, co
w sposób istotny wp³ywa na przed³u¿enie ¿ycia chorych. W lutym 1998 r. przy
Klinice powo³ano Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Transplantacji Szpiku.
Jego cz³onkami s¹ osoby po transplantacji szpiku kostnego. Stowarzyszenie
stawia sobie za g³ówny cel udzielanie
wszechstronnej pomocy pacjentom,
u których zastosowano metody przeszczepienia komórek hematopoetycznych.
Pomimo du¿ego dowiadczenia
w dziedzinie transplantacji, ka¿dy kolejny przeszczep jest dla nas nowym
wyzwaniem. Chêtnie dzielimy siê naszymi umiejêtnociami.
Dr med. Lidia Gil
nowiny szpitalne
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Bono Serviamus

I

Bono Serviamus

dla Szpitala
Mija właśnie rocznica 6 lat działalności Stowarzyszenia Bono
Serviamus – Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Szpitala Klinicznego
Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu. To dobry czas, by
przypomnieć, jakie są cele Stowarzyszenia i jakie działania
zrealizowano do tej pory.

S

Specyficzne obowiązki
Z ekonomi¹ pani Wanda ma do czynienia od samego pocz¹tku swojej zawo-
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(dokoñczenie na str. 19)

Stowarzyszenie Bono Serviamus jest
organizatorem wielu imprez, akcji spo³ecznych, konferencji oraz kursów specjalistycznych  to wszystko pod wzglêdem finansowym koordynuje pani
Wanda Frankowska.  Pracy, któr¹ wykonujê, wydaje siê, ¿e nikt nie rozumie 
mieje siê ksiêgowa stowarzyszenia.
 Tutaj trzeba szukaæ ka¿dego grosza
i wszystko musi siê zgadzaæ. W wielu przypadkach jedno wydarzenie, fakturê czy zdarzenie maj¹tkowe trzeba uj¹æ w wielu rejestrach i to mo¿e byæ niezrozumia³e dla
tych, którzy z ksiêgowoci¹ nie maj¹ do
czynienia  komentuje pani Wanda.

towarzyszenie Bono Serviamus
działa już sześć lat. Niemalże od
samego początku pracuje w nim
pani Wanda Frankowska, pełniąca
funkcję głównego księgowego. Su−
mienna i zorganizowana potrafi za−
panować nad wszystkimi zagadnie−
niami z zakresu księgowości od
spraw finansowych, podatkowych
i płacowych po ubezpieczeniowe
i sprawozdawcze. To właśnie ta róż−
norodność i mnogość zadań przera−
żała Panią Wandę na początku, kie−
dy to Dyrektor Szczepan Cofta zapro−
ponował jej pracę w stowarzyszeniu.
 Najbardziej obawia³am siê tego, ¿e
sama bêdê musia³a nad wszystkim zapanowaæ. ledzenie czêsto zmieniaj¹cych siê
przepisów finansowych budzi³o mój najwiêkszy strach. Na szczêcie naprzeciw tym
w¹tpliwociom wysz³a g³ówna ksiêgowa
szpitala, która zaoferowa³a swoj¹ pomoc 
wspomina pani Wanda.  To przewa¿y³o
szalê, a decyzja wtedy podjêta zaowocowa³a
satysfakcj¹ z pracy i tak jest do dzi.
W Stowarzyszeniu najbardziej g³ówn¹ ksiêgow¹ zafascynowali ludzie.
 Podziwiam tych, którzy za³o¿yli stowarzyszenie oraz pracowników, którzy bezinteresownie pracuj¹, ¿eby zdobyæ pieni¹dze
dla szpitala  t³umaczy pani Wanda.
 To mnie mobilizuje do tego, ¿eby pomagaæ, pracowaæ i dawaæ siebie. Przez ca³y
czas pracy w stowarzyszeniu spotykam siê
z bardzo dobr¹ wspó³prac¹, to mi bardzo
pomaga  dodaje.

dea powo³ania Stowarzyszenia zrodzi³a siê z potrzeby rozwijania i popierania wszelkich inicjatyw ukierunkowanych na rozwój Szpitala i wsparcie
dzia³añ edukacyjnych. Swoj¹ aktywnoæ Stowarzyszenie ukierunkowuje
tak¿e na wspieranie organizacyjne
i rzeczowe poszczególnych jednostek,
a dzia³alnoci¹ docenian¹ przez mieszkañców Poznania i Wielkopolski jest
przede wszystkim prowadzenie dzia³añ
z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Flagow¹ dzia³alnoci¹ jest wydawanie Nowin Szpitalnych, które w ca³oci

Wieloletnie pasje

Fot. Archiwum

dowej kariery. Przez 15 lat pracowa³a
w kwesturze Akademii Medycznej,
póniej w kwesturze Politechniki Poznañskiej, tak¿e na stanowisku zastêpcy
kwestora. Ostatnie lata przed emerytur¹ przepracowa³a jako g³ówna ksiêgowa w Zak³adzie Graficznym Politechniki Poznañskiej. Ta praca pozwoli³a pani
Wandzie oswoiæ siê ze specyfik¹ obowi¹zków, które czeka³y na ni¹ póniej
w Bono Serviamus.  W zak³adzie graficznym mia³am szansê nauczyæ siê panowania
nad ró¿nymi zagadnieniami. Wczeniej w
du¿ych dzia³ach, jak kwestury, zajmowa³am
siê specjalistycznymi, acz wybiórczymi
zagadnieniami. Jako ksiêgowy zak³adu musia³am wykonywaæ ca³oæ zadañ finansowych i podatkowych  wyjania.  To by³
du¿y plus, bo opanowa³am wtedy sprawy,
które w tej chwili mnie dotycz¹.

Mimo zawodowych pasji  finanse
i ksiêgowoæ nie s¹ ca³ym ¿yciem pani
Wandy Frankowskiej. Pasjonuje j¹ filozofia; ka¿dego dnia spêdza równie¿
du¿o czasu na lekturze prasy.  Chcê
zawsze byæ na bie¿¹co. Poza tym lubiê mieæ
w³asny punkt widzenia; choæ przyznam, ¿e
czêsto z³oszczê siê, ¿e to zabiera mi tak
du¿o czasu  t³umaczy. Mimo, ¿e pani
Wanda od d³u¿szego czasu ju¿ jest na
emeryturze, to stale wyznacza sobie
kolejne cele. Równolegle z ksiêgowoci¹
rozwija od lat pasjê do podró¿owania.
Wszystko zaczê³o siê od Ko³a Turystycznego dzia³aj¹cego przy Akademii
Medycznej.  Organizowalimy ró¿ne
wycieczki i zwiedzilimy wiele ciekawych
miejsc w Polsce i zagranic¹. Turystyka
w moim ¿yciu jest obecna do dnia dzisiejszego. W zesz³ym roku zwiedza³am W³ochy
 wspomina.  Jeli chodzi o podró¿e to
idê na ¿ywio³, nie planujê, choæ nie ukrywam, ¿e jeszcze chcia³abym pojechaæ do
Hiszpanii, w której jeszcze nigdy nie by³am.
Monika Dziamska

podziękowanie

Kontakt
Fot. Romuald Królak

z
chorym

Dziêkuj¹c Panu prof. Jerzemu G³uszkowi
za wieloletni¹ i pe³n¹ oddania pracê,
jednoczenie witamy Pana prof. Andrzeja
Tykarskiego, który od 1 padziernika
obejmie funkcjê Ordynatora Oddzia³u
Hipertensjologii i Angiologii.
¯yczymy wiele satysfakcji z podejmowanych nowych wyzwañ.
Redakcja

Z prof. Jerzym Głuszkiem o wieloletniej pracy w naszym szpitalu rozmawia Monika Dziamska.
Praca w szpitalu

Szef oddziału

Pamiêtam dok³adnie czas, w którym
rozpocz¹³em pracê w naszym szpitalu 
by³o to 1 kwietnia 1966 roku w Prima
Aprilis. Pracujê nieprzerwanie przez
44 lata, od najm³odszego asystenta poprzez adiunkta, docenta, a¿ do profesury. Wczeniej przez 3 lata pracowa³em
w szpitalu w Bydgoszczy.

Bêd¹c ordynatorem przyk³ada³em du¿¹
wagê do tego, by nasze relacje by³y
podobne, jak w rodzinie. ¯eby miêdzy
nami by³o jak najmniej konfliktów, a
jeli ju¿ siê pojawia³y, ¿eby rozwi¹zywaæ je w sposób, który nie by³ dotkliwy
dla ¿adnej ze stron  który pozwala³
przekonaæ kogo, a nie narzucaæ autorytatywnie w³asnego zdania, które
przecie¿ nie zawsze musia³o byæ dobre i
sprawiedliwe.

Dobre wspomnienia
Przez ten czas by³o bardzo du¿o mi³ych
momentów, które chêtnie wspominam.
Który z nich by³ najpiêkniejszy? Trudno
powiedzieæ. Piêkne momenty by³y wtedy, kiedy potrafilimy kogo uratowaæ,
kto bez naszej pomocy, na pewno by
zmar³; kiedy mo¿na by³o popatrzeæ, jak
leczy siê zagranic¹ i przenieæ niektóre
metody do nas; kiedy pracowa³em
z dobrymi lekarzami.

Autorytet
Pierwszym moim nauczycielem by³ dr
Rakowski, bardzo dobry internista
ogólny, który by³ ordynatorem oddzia³u w szpitalu w Bydgoszczy. To u niego
rozpocz¹³em specjalizacjê. Potem przez
bardzo wiele lat pracowa³em z prof.
Bo¿en¹ Raszej¹-Wanic. Ceniê sobie jej
nauki i wspó³pracê. Pani profesor niezwykle ¿yczliwie odnosi³a siê do
wszystkich, nawet najm³odszych pracowników. Wizyty lekarskie z ni¹ nie
by³y stresuj¹ce  zawsze dba³a o dobr¹
atmosferê i pomaga³a, by ten czas spêdzony przy pacjencie by³ korzyci¹ dla
chorego, jak i czasem kszta³cenia lekarzy. Ceniê j¹ sobie równie¿ za to, ¿e
bezinteresownie pomaga³a bardzo wielu osobom. Poza tym stworzy³a ca³¹
szko³ê, wykszta³ci³a docentów, profesorów i bardzo wielu lekarzy specjalistów.

Sukcesy
Nasze naukowe sukcesy rodzi³y siê z
codziennej pracy  by³y bardziej stopniowe, ni¿ spektakularne. Sukcesywnie
wyniki naszej dzia³alnoci pojawia³y siê
w wielu czasopismach. Dzi nie musze
siê tego pimiennictwa wstydziæ.

Trudności
Trudnoci¹ by³o przeniesienie naszej
kliniki, w miejsce, w którym jestemy

obecnie. Mielimy swoje racje, ¿eby zostaæ na drugim piêtrze i d³ugo siê opieralimy przed zejciem na parter. Jednak
z perspektywy czasu, widzê, ¿e te przenosiny by³y dobre i ¿e klinika na tym
zyska³a.

Być lekarzem…
to przede wszystkim pomagaæ tym,
którzy s¹ chorzy i czêsto nie maj¹ ju¿
nadziei na wyzdrowienie. Byæ lekarzem, to przekonaæ siê te¿, ¿e bardzo
czêsto jednak mo¿na im pomóc. Moja
praca to nie tylko zawód, ale powo³anie, które pomaga nawi¹zaæ bliski kontakt z chorym.

Pożegnanie?
Mam nadziejê, ¿e przejcie na emeryturê,
nie jest równoznaczne z po¿egnaniem ze
szpitalem. Rozmawia³em ju¿ z Dyrekcj¹
i bêdê mia³ jeszcze cz¹stkê etatu. Nadal
bêdê prowadzi³ chorych i muszê powiedzieæ, ¿e to zajêcie bardzo lubiê. Chêtnie jeszcze popracujê dla dobra szpitala.

Szanowny Panie Profesorze,
w imieniu Dyrekcji Szpitala, Pracowników, a tak¿e w imieniu wszystkich pacjentów,
których Pan Profesor leczy³ zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki lekarskiej, którymi opiekowa³ siê Pan jako wra¿liwy i serdeczny cz³owiek, a tak¿e w imieniu tych wszystkich, dla których Pan Profesor jest mistrzem jako lekarz, pragnê
serdecznie podziêkowaæ za wszystkie lata pracy w naszym Szpitalu na stanowisku
Ordynatora Oddzia³u Hipertensjologii i Angiologii. Pragnê wyraziæ s³owa najwy¿szego uznania dla Pana umiejêtnoci, otwartoci, wiedzy, zaanga¿owania, w których
wyra¿a³o siê autentyczne lekarskie powo³anie. Jest Pan Profesor dla wielu z nas
niezrównanym wzorem postêpowania lekarza  humanisty, którego otwartoæ
i ca³ociowe widzenie cz³owieka- pacjenta, wzbudza podziw.
Jednoczenie pragnê z ca³ego serca ¿yczyæ Panu Profesorowi wiele zdrowia i si³
do dalszej pracy oraz wyraziæ nadziejê, ¿e bêdzie ona inspiracj¹ do dalszego rozwoju
zawodowego, satysfakcjonuj¹ca i owocna.
Jan Talaga
Dyrektor Naczelny Szpitala
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z historii szpitala

Prof. Wincenty Jezierski

Patron
rodzi³ siê w Wielkopolsce  by³
lekarzem-internist¹, którego zaanga¿owanie zawodowe jest swego rodzaju kwintesencj¹ misji szpitala klinicznego:
W sylwetce profesora Jezierskiego trzy
krêgi jego dzia³alnoci zlewaj¹ siê
w harmonijn¹ ca³oæ. Chocia¿ by³, jak
przysta³o, w pierwszym rzêdzie lekarzem,
przecie¿ zajêcia dydaktyczne traktowa³
bardzo sumiennie, za praca naukowa, mianowicie dowiadczalna by³a jego wielk¹
pasj¹.1

Fot. Katarzyna Lena

U

Gustowne wnêtrze sali wyk³adowej po ukoñczonym gruntownym
remoncie

Solidne podstawy swojego wykszta³cenia zdoby³  tak jak to
bywa³o w ówczesnych czasach  na uniwersytetach zachodnioeuropejskich. Egzamin lekarski zda³ w Heidelbergu, zwi¹zany

Sala wyk³adowa im. prof. Wincentego Jezierskiego jeszcze niedawno by³a równie zakurzona i zaniedbana, jak pamiêæ o jej patronie.
W naszym tradycyjnym i innowacyjnym
Szpitalu pewnie ju¿ niewielu pamiêta, kim by³
profesor Wincenty Jezierski. Warto zatem
przywróciæ pamiêci tego zas³u¿onego 
zw³aszcza dla uczelni  lekarza, nauczyciela
i naukowca.

by³ tak¿e z orodkami naukowymi we Fryburgu (doktorat
z neurologii), Lipsku (Zak³ad anatomii patologicznej) i Zurychu, gdzie bêd¹c asystentem w klinice internistycznej, prowadzi³ wyk³ady z chemii lekarskiej. Praktykowa³ tak¿e w sanatorium przeciwgruliczym w Szwajcarii.
Kiedy osiad³ w Poznaniu w 1909 roku mia³ ju¿ za sob¹
szerokie dowiadczenie, zarówno lekarskie, jak i naukowe
i dydaktyczne. Swoje pierwsze zatrudnienie znalaz³ przy
£¹kowej, w rozpoczynaj¹cej wtedy swoj¹ dzia³alnoæ prywatnej lecznicy sióstr El¿bietanek.
W³¹czy³ siê szybko w nurt aktywnoci lekarskiej i naukowej Poznania  sta³ siê cz³onkiem Wydzia³u lekarskiego Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk i nastêpnie w sposób naturalny, jednym z pierwszych organizatorów Uniwersytetu Poznañskiego. Nale¿a³ do powo³anej przez PTPN
Komisji Organizacyjnej Studiów Uniwersyteckich, wyk³ada³
na organizowanych w 1919 kursach uzupe³niaj¹cych dla
m³odzie¿y, pragn¹cej dope³niæ swoj¹ edukacjê medyczn¹
w Polsce.
By³ obecny  obok profesorów Heliodora wiêcickiego
(rektora) i Adama Wrzoska (dziekana) na historycznym 
pierwszym posiedzeniu Wydzia³u Lekarskiego w dniu
19 listopada 1920 roku.
Na nowo utworzonym wydziale zosta³ Kierownikiem
Kliniki Wewnêtrznej Terapeutycznej, która mieci³a siê
w szpitalu miejskim.
W swej dzia³alnoci organizacyjnej przys³u¿y³ siê szczególnie reumatologii, organizuj¹c w 1934 roku, wspólnie
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Clostridium
difficile

zakażenia

W

bie¿¹cym roku stwierdzany jest w szpitalach zdecydowany wzrost zaka¿eñ o etiologii Clostridium difficile,
przebiegaj¹cych najczêciej pod postaci¹ biegunek po-antybiotykowych. Wzrost zachorowañ jest podobny do tego, jaki by³
notowany kilka lat temu w USA, Kandzie i niektórych krajach
Unii Europejskiej (wykres 1 i 2).

Wykres 1. Zapadalnoæ na zaka¿enia o etiologii Clostridium difficile na
100,000 hospitalizowanych pacjentów wg przedzia³ów wiekowych w Wielkiej Brytanii; ród³o Ministerstwo Zdrowia Wielkiej Brytanii

pacjentami i powoduj¹cego ciê¿sze zaka¿enia, 2) czêstym stosowaniem antybiotyków i co mniej istotne, ale udowodnione 
stosowaniem inhibitorów pompy protonowej, 3) wysok¹
opornoci¹ C.difficile na rodki dezynfekcyjne i bardzo ³atwe
zanieczyszczanie rodowiska szpitalnego, 4) skutecznym przenoszeniem miêdzy pacjentami przez personel i sprzêt medyczny.

Objawy kliniczne zakażenia
Obraz kliniczny w szerokim zakresie intensywnoci objawów
od ³agodnej biegunki do ciê¿kiego zapalenia jelita grubego z
niedro¿noci¹ i mega colon toxicum; najbardziej reprezentatywny obraz kliniczny to biegunka ze skurczowymi bólami
brzucha, temperatura cia³a nieznacznie podwy¿szona i leukocytoza. Czêstoæ wystêpowania objawów i odchyleñ poza
biegunk¹: gor¹czka 30-50%, bóle brzucha 20-33%, leukocytoza
50-60% (rednia wartoæ leukocytów we krwi ok. 15000/mm3).

Diagnostyka
W szpitalu diagnostyka polega na 2-stopniowej identyfikacji
antygenów w kale: 1) dehydrogenazy, która identyfikuje obecnoæ C.difficle, 2) antygenu toksyny AiB, która identyfikuje
toksynotwórczoæ szczepu. Obecnoæ dehydrogenazy nie
oznacza, ¿e C.difficile jest odpowiedzialny za biegunkê, gdy¿
w hospitalizowanej populacji czêste jest nosicielstwo nie-toksynotwórczych szczepów (nie powoduj¹cych biegunki). Czu³oæ testu na obecnoæ toksyny wynosi ok. 85%; czas potrzebny na diagnostykê wynosi 2-3 godz.

Leczenie

Wykres 2. Zapadalnoæ na Clostridium difficile na 10,000 pacjentów hospitalizowanych w szpitalach w USA; ród³o: Agency for Healthcare Research
and Quality

 odstawienie antybiotyku, który wywo³a³ zaka¿enie,
 je¿eli objawy s¹ ³agodne: mo¿liwe jest wyleczenie u ¼ chorych po samym odstawieniu antybiotyku,
 metronidazol w dawce 3 x 500 mg lub 4 x 250 mg doustnie,
 je¿eli przebieg zaka¿enia jest ciê¿ki: wankomycyna doustnie w dawce 4 x 125-500 mg.

Zapobieganie przeniesieniu zakażenia
 bezwzglêdna koniecznoæ niezw³ocznego wdro¿enia izolacji kontaktowej  osobna sala z ³azienk¹,
 stosowanie ubrañ ochronnych i rêkawiczek,
 mycie r¹k przy zastosowaniu myd³a zamiast dezynfekcji
przy zastosowaniu alkoholu,
 dedykowanie sprzêtu medycznego do pacjenta  zakaz
wynoszenia sprzêtu z sali bez specjalnych zabezpieczeñ
lub uprzedniej dekontaminacji.

Wzrost stwierdzanych zaka¿eñ C.diffcile zwi¹zany jest
z 1) prawdopodobnym pojawieniem siê szczepu hiper-epidemicznego tzw. NAP 1, bardzo ³atwo przenoszonego miêdzy

z doc. Franciszkiem Raszej¹  pierwsz¹
w Poznaniu i Wielkopolsce poradniê
reumatologiczn¹ 2.
Szerokoæ zainteresowañ internistycznych profesora odzwierciedla ówczesn¹ rozleg³oæ tej specjalnoci 
z wielkim zami³owaniem prowadzi³
badania w dziedzinie chorób serca  na
które sam zreszt¹ cierpia³, prowadzi³

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce Clostridium difficile
umieszczone s¹ w Intranecie

dowiadczenia i publikowa³ prace
o grulicy, dychawicy oskrzelowej, ale
tak¿e interesowa³y go guzy z³oliwe,
ziarnica, bia³aczki, choroby reumatyczne.
Wojna brutalnie przerwa³a jego
dzia³alnoæ i nie by³o mu ju¿ dane wróciæ do swojej kliniki. Zmuszony do
praktyki lekarza ogólnego w okolicach

Dr med. Tomasz Ozorowski
Sekcja ds. kontroli zaka¿eñ szpitalnych

S³upcy, podupad³ na zdrowiu. Zmar³
w listopadzie 1945 roku.
Lek med. Halina Bogusz
Pe³nomocnik ds. Zarz¹dzania Jakoci¹
£abendziñski F., p. prof. Wincenty Jezierski,
Nowiny Lekarskie 1946, Zeszyt 3, s. 45-47, 1.02. 1946.
2
Zimmermann-Górska Irena, Wielkopolskie
korzenie polskiej reumatologii, Reumatologia
2007, nr 2.
1
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Fot. Zofia Owecka

gospodarka krwią

Organizacyjne i ekonomiczne
aspekty gospodarki krwią

Sumienność
i zdyscyplinowanie
Wyzwanie
W Szpitalu Klinicznym Przemienienia
Pañskiego rocznie przetacza siê oko³o
30.000 jednostek krwi i jej sk³adników,
a to oznacza, ¿e przynajmniej 10.000
dawców odda³o w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
4.500 litrów krwi pe³nej. Od jednego
dawcy pobiera siê oko³o 450 ml krwi
pe³nej, otrzymuj¹c w trakcie preparatyki: jedn¹ jednostkê koncentratu krwinek
czerwonych (KKCz), jedn¹ jednostkê
koncentratu krwinek p³ytkowych (KKP)
oraz jedn¹ jednostkê osocza.
Gospodarka krwi¹ w Szpitalu jest
wyzwaniem przede wszystkim logistycznym: cztery obiekty po³o¿one w ró¿nych
miejscach Poznania, dwadziecia oddzia³ów, w których przetacza siê krew
i jej sk³adniki, trzy Pracownie Serologii
Transfuzjologicznej wykonuj¹ce badania
serologiczne i trzy Banki Krwi, które
zabezpieczaj¹ krew i jej sk³adniki dla
potrzeb oddzia³ów. Rocznie oko³o 10%
pacjentów (2.500 osób) hospitalizowanych w Szpitalu wymaga leczenia krwi¹.
Najwiêksz¹ liczbê jednostek krwi i jej
sk³adników przetacza siê w obiektach
Szpitala Klinicznego usytuowanych
przy ul. Szamarzewskiego 82/84 i przy
ul. D³ugiej 1/2  w pierwszym z przewag¹ jednostek KKP, w drugim  KKCz
i Osocza.
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nie co dzieñ dysponuje pe³n¹ ofert¹ pod
wzglêdem iloci i asortymentu preparatów. Stan zapasów krwi i jej sk³adników w RCKiK zale¿ny jest z jednej strony od nap³ywu dawców krwi, a z drugiej strony od zapotrzebowania ze Szpitali. Dynamika zmian stanu magazynu
w RCKiK powoduje czêsto sytuacje, w
których Bank Krwi nie zabezpieczy
pe³nej iloci preparatów krwi w oczekiwanym przez lekarza asortymencie.
Wtedy trzeba podejmowaæ decyzjê czy
pacjent mo¿e poczekaæ, czy nale¿y
sprowadziæ preparat dro¿szy (ceny
ró¿ni¹ siê w zale¿noci od technologii
stosowanej do jego uzyskania, mimo
tych samych funkcji preparatu z punktu
widzenia medycznego).

Czas

Ekonomiczny aspekt

Lekarz, inicjuj¹c proces leczenia krwi¹,
sk³ada do Banku Krwi zamówienie na
krew i jej sk³adniki; ma do dyspozycji
trzy podstawowe preparaty: KKCz,
KKP i osocze w ró¿nych wariantach 
razem kilkadziesi¹t pozycji. W czasie
dokonywania wyboru preparatu nale¿y
rozwa¿yæ równie¿ ekonomiczne wzglêdy
(cena preparatu krwi).
Bank Krwi realizuje zamówienie
i sprowadza z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Poznaniu krew i jej sk³adniki, magazynuje oraz wydaje do oddzia³ów Szpitala. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej wykonuje badania serologiczne,
oznaczaj¹c grupê krwi u biorców krwi
oraz wykonuje próby zgodnoci przed
przetoczeniem koncentratu krwinek
czerwonych (KKCz).
W procesie leczenia krwi¹ liczy siê
przede wszystkim czas jaki mija od
zainicjowania do zakoñczenia procesu
przetoczenia krwi. Czas od dostarczenia do Pracowni Serologii Transfuzjologicznej skierowania na wykonanie próby zgodnoci wraz z próbk¹ krwi biorcy do momentu wydania KKCz na oddzia³ jest zale¿ny od iloci aktualnie
wykonywanych prób zgodnoci i stanu
magazynu w Banku Krwi. Natomiast
moment rozpoczêcia wykonywania
próby zgodnoci jest wypadkow¹
sprawnoci organizacyjnej oddzia³u
(np. pobranie i dostarczenie próbki
krwi biorcy) oraz Banku Krwi.

Kolejnym wa¿nym wyzwaniem jest
aspekt ekonomiczny procesu leczenia
krwi¹, gdy¿ w 2010 roku wartoæ przetoczonej krwi i jej sk³adników znacznie
przekroczy 5 milionów z³otych. Narodowy Fundusz Zdrowia niezale¿nie
rozlicza przetoczenia krwi i jej sk³adników  w katalogu procedur znajduje siê
10 procedur rozliczeniowych, które
ró¿ni¹ siê niekiedy doæ znacznie liczb¹
punktów. Aktualny cennik RCKiK zawiera 18 preparatów krwi i jej sk³adników w ró¿nych wariantach  razem
kilkadziesi¹t preparatów. W Szpitalu
Klinicznym Przemienienia Pañskiego
jest wykorzystywanych oko³o 30 preparatów krwi i jej sk³adników, które przyporz¹dkowano omiu procedurom z
katalogu NFZ. Zasada rozliczania jest
nastêpuj¹ca: przetoczenie jednej jednostki krwi i jej sk³adnika to jedna procedura. Z porównania wartoci punktów za wykonanie pojedynczej procedury przetoczenia krwi z wartoci¹
jednej jednostki preparatu krwi wynika,
¿e nie wszystkie procedury siê bilansuj¹. Dlatego niezwykle wa¿ne z punktu
widzenia finansów Szpitala jest precyzyjne rejestrowanie procedur przetaczania w celu ich rozliczania. W tym przypadku pomocnym narzêdziem okaza³
siê system informatyczny Eskulap
i niew¹tpliwie za sukces nale¿y uznaæ
wdra¿anie modu³u Banku Krwi w tym
systemie.

Bank Krwi

Ide¹ modu³u jest zapisywanie w systemie elektronicznym poszczególnych
etapów dzia³añ równolegle z ich realizacj¹ (np. zamówienie preparatu, przyjêcie preparatu, wydanie preparatu).
Wkrótce system ten w pe³ni pozwoli na

G³ównym zadaniem Banku Krwi jest
zabezpieczenie odpowiedniej iloci
krwi i jej sk³adników dla potrzeb oddzia³ów Szpitala. Mimo, ¿e RCKiK oferuje kilkadziesi¹t preparatów to jednak

Skuteczność Eskulapa

I Międzynarodowa

kursy

Szkoła Ultrasonografii
U

roczyst¹ kolacj¹, w obecnoci
w³adz Uczelni rozpoczê³a siê 4 lipca 2010 roku I Miêdzynarodowa Letnia
Szko³a Ultrasonografii. Organizatorami
tygodniowego kursu, w którym wziê³o
udzia³ 24 studentów z Estonii, Rumunii,
Niemiec, £otwy i Polski, byli cz³onkowie Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Pomys³ reaktywowania corocznych letnich spotkañ naukowych podsun¹³ studentom STN JM Rektor Uniwersytetu prof. Jacek Wysocki, który
zosta³ patronem honorowym Szko³y.
Do wspó³pracy uda³o siê zaprosiæ
wiêkszoæ pracowni ultrasonograficznych dzia³aj¹cych przy Uniwersytecie,
w tym jednostki nale¿¹ce do Szpitala
Klinicznego Przemienienia Pañskiego, co
umo¿liwi³o studentom komfortowe
warunki nauki oraz szerokie spojrzenie
na tê dziedzinê medycyny. Uczestnicy

mieli okazjê szkoliæ siê pod okiem specjalistów z Pracowni Ultrasonografii
przy Katedrze Radiologii Klinicznej
oraz w Klinice Okulistyki w szpitalu
przy ulicy D³ugiej. Pojawienie siê
w programie Szko³y warsztatów oraz
wyk³adów obejmuj¹cych ultrasonografiê narz¹du wzroku by³o dla wielu
uczestników prawdziwym zaskoczeniem. Du¿ym uznaniem cieszy³y siê
równie¿ zajêcia w szpitalu przy ul. Szamarzewskiego prowadzone z niezwyk³ym zaanga¿owaniem przez dr.
Krzysztofa Kozie³ka.
Program szko³y letniej nie pozostawia³ uczestnikom wiele wolnego czasu.
Po porannych zajêciach praktycznych
odbywa³y siê wyk³ady tematyczne,
powiêcone miêdzy innymi: podstawom ultrasonografii (lek. med. Anna
Zarzecka), ultrasonografii narz¹du

wzroku (dr n. med. Andrzej Dmitriew)
i podstawom echokardiografii (dr n.
med. Bart³omiej Perek). Bogaty program imprez towarzysz¹cych, w którym brali udzia³ uczestnicy, organizatorzy oraz kadra naukowa nie pozostawia³ czasu na nudê!
W ankietach przeprowadzonych na
zakoñczenie Szko³y Letniej studenci
podkrelali przede wszystkim zaletê
samodzielnego wykonywania badañ
pod okiem specjalistów, na co zazwyczaj brakuje czasu podczas zajêæ klinicznych. Szko³a okaza³a siê doskona³ym sposobem promocji zarówno miasta, jak i Uniwersytetu, a uczestnicy
wywieli z Poznania now¹ wiedzê,
dowiadczenia oraz przyjanie.

s¹ finansowane ze rodków zgromadzonych przez Bono Serviamus. Dziêki
finansowemu wsparciu wydalimy do
tej pory 20 numerów Nowin Szpitalnych. Istotn¹ form¹ aktywnoci jest
tak¿e prowadzenie szkoleñ i organizacja konferencji. Poza organizacj¹ corocznego Forum Szpitali Klinicznych, ciekawe wydarzenia, bêd¹ce udzia³em Bono
Serviamus to Poznañskie Spotkania

Onkologiczne oraz Wielkopolskie Spotkania Endowaskularne. Sukcesem Bono
Serviamus by³o podjêcie trudu organizacji szkoleñ ochrony radiologicznej
pacjenta, gdzie przeszkolono nie tylko
wszystkich pracowników szpitala, którzy zobligowani byli do zdobycia certyfikatu. Kurs ukoñczy³o z sukcesem ponad 1500 osób, a zysk z niniejszego
przedsiêwziêcia móg³ byæ przeznaczony na cele statutowe. Ale Stowarzyszenie to nie tylko dzia³alnoæ stricte
medyczna. Promujemy ideê humanizmu w codziennoci medycznej, organizuj¹c przedsiêwziêcia dla pracowników
i pacjentów Szpitala. W pejza¿ Wielkopolski wpisa³ siê ju¿ na sta³e Wieczór
w. £ukasza, a niejedn¹ cianê zdobi

i czas odmierza zawsze nios¹cy przes³anie kalendarz Szpitala Przemienienia
Pañskiego.
Pierwszym prezesem Stowarzyszenia zosta³ dr Jan Talaga, a obecnie przewodnictwo w pracach zarz¹du przej¹³
prof. Stanis³aw Zapalski. Nie by³oby
Stowarzyszenia bez zapa³u pracuj¹cych
tu osób oraz wsparcia ksiêgowej Stowarzyszenia pani Wandy Frankowskiej.
Zapraszamy Pañstwa do wspó³pracy ze Stowarzyszeniem i powiêcenia
swojego czasu dla dobra wspólnego.
Wszystkich zainteresowanych odsy³amy do strony internetowej:
www.stowarzyszenie-szpital.org.

ledzenie w czasie rzeczywistym stanu
magazynu oraz liczby i wartoci przetoczonych jednostek krwi dla poszczególnych pacjentów, a tak¿e na dok³adne
rozliczanie procedur do Narodowego
Funduszu Zdrowia. W tym ostatnim
przypadku kluczow¹ rolê odgrywa
Bank Krwi, gdy¿ w momencie wydania
(elektronicznego) preparatu krwi na
Oddzia³ zostaje w systemie informatycznym przypisana procedura rozliczeniowa do konkretnego pacjenta.
Idealnym rozwi¹zaniem by³oby,
gdyby procedura rozliczeniowa by³a

przypisana pacjentowi w momencie
zakoñczenia przetoczenia, ale to wymaga dalszego doskonalenia modu³u Banku Krwi. Nie jest to narzêdzie idealne,
wymaga uwagi i zdyscyplinowania.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wszystkie dokonane operacje s¹ na trwa³e zapisane i cofniêcie zapisanej operacji w systemie
informatycznym nie jest tak ³atwe, jak
w systemie dokumentów materialnych
 papierowych i czêsto wymaga ingerencji informatyka. Jednak¿e bez systemu informatycznego nie jestemy
w stanie uporz¹dkowaæ i przetwarzaæ

ogromnej iloci informacji (miesiêcznie
oko³o 4000 dokumentów przychodoworozchodowych). Dlatego niezwykle
istotne dla prawid³owego funkcjonowania systemu informatycznego jest
to, by ka¿dy u¿ytkownik systemu
zdawa³ sobie w pe³ni sprawê z tego, ¿e
od jego rzetelnoci, sumiennoci i zdyscyplinowania zale¿y bezpieczeñstwo
pacjentów i kondycja ekonomiczna
Szpitala.

Bono Serviamus

dla Szpitala
(dokoñczenie ze str. 14)

Katarzyna O¿egowska
Katarzyna Stanis³awska

Patrycja Rakowska

Dr n. med. Bogus³aw Grabowski
Kierownik Pracowni Gospodarki Krwi¹
nowiny szpitalne
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Międzynarodowe Targi Poznańskie

Szpital Kliniczny Przemienienia Pañskiego UM w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
oraz
Stowarzyszenie Bono Serviamus
Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali Klinicznych
Polska Unia Szpitali Klinicznych
serdecznie zapraszaj¹ do udzia³u w konferencji

IX FORUM SZPITALI KLINICZNYCH
27 padziernika 2010 r.
Coroczne spotkanie rodowiska osób zwi¹zanych ze szpitalami klinicznymi jest okazj¹ do wymiany informacji, kszta³towania
opinii oraz wspólnej integracji. Podczas tegorocznej konferencji poruszone zostan¹ nastêpuj¹ce tematy:
 Szpitale kliniczne w systemie ochrony zdrowia  czy wyczerpana formu³a?
 Zad³u¿enie szpitali klinicznych.
 Zarz¹dzanie oddzia³em klinicznym  kierownik kliniki, menad¿er czy kurator?
 Finansowanie dzia³alnoci naukowo-dydaktycznej w szpitalu klinicznym.
 Co dalej z badaniami klinicznymi?
Konferencjê poprzedzi spotkanie Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych oraz obrady Polskiej Unii Szpitali Klinicznych,
a tak¿e Wieczór w. £ukasza wraz z uroczyst¹ kolacj¹.
Osoby zainteresowane udzia³em w konferencji proszone s¹ o wype³nienie formularza zg³oszeniowego dostêpnego na stronie internetowej: www.skpp.edu.pl i przes³anie na adres mailowy: marketing@skpp.edu.pl lub faksem: 61 854 91 90.
UWAGA: Pracownicy Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
uczestnicz¹ w konferencji bezp³atnie. Szczegó³y: Katarzyna Lena, tel. 61 854 91 90.

Termin nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa 20.10.2010 r.
Szczegó³y dotycz¹ce tegorocznego Forum Szpitali Klinicznych dostêpne s¹ na stronie internetowej: www.skpp.edu.pl
(w zak³adce Forum Szpitali Klinicznych) lub pod numerem telefonu: 61 854 91 90.
Informujemy, i¿ uczestnicy konferencji otrzymuj¹ punkty edukacyjne.
Mamy nadziejê, ¿e i w tym roku zaszczyc¹ nas Pañstwo swoj¹ obecnoci¹.

Wieczór w. £ukasza
26 padziernika 2010 r.

godz. 19.00
Pawilon Iglica
 teren Miêdzynarodowych Tragów Poznañskich
Wyk³ad
prof. dr hab. med. Witolda Zatoñskiego
Koncert zespo³u AudioFeels
Bezp³atne wejciówki
dostêpne w Sekcji Marketingu tel. 61 854 91 90
REDAKCJA
ul. Długa 1/2, 61−848 Poznań
tel. (0 61) 854−91−21, fax (0 61) 852−94−72
szpital@skpp.edu.pl
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