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Po raz pierwszy oddajemy w PaÒstwa rÍce pismo ñ NOWINY SZPITALNE. Pragniemy
co miesiπc przekazywaÊ informacje dotyczπce bieøπcej sytuacji Szpitala. Mamy nadziejÍ,
øe pierwszy numer, bÍdzie dobrym poczπtkiem w tworzeniu sprawnej komunikacji
wewnÍtrznej. Zdajemy sobie sprawÍ, iø kaøda zmiana moøe rodziÊ obawy i niepokoje.
Sπdzimy, øe moøliwoúÊ skierowania do PaÒstwa paru s≥Ûw bÍdzie nie tylko s≥uøyÊ
podzieleniu siÍ z PaÒstwem problemami. PragnÍlibyúmy, aby znajomoúÊ bieøπcych
informacji o funkcjonowaniu Szpitala by≥a elementem mobilizujπcym do wspÛ≥dzia≥a-
nia dla dobra Szpitala o tak wyjπtkowej i chlubnej tradycji 178 lat s≥uøby Pacjentowi.

BÍdziemy wdziÍczni za wszelkie sugestie dotyczπce moøliwoúci usprawnienia dzia≥a-
nia Szpitala, a takøe wspÛ≥pracÍ we wspÛ≥tworzeniu tego czasopisma.

Nasza wspÛlna wiedza, doúwiadczenie i zaangaøowanie tworzπ ten Szpital.

Redakcja
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ï Aktualnoúci szpitalne

ï Leczenie Ostrych Ze-
spo≥Ûw WieÒcowych

ï Poznaj Wiek Swoich
P≥uc

ï Z Apteki szpitalnej

ï 25 lat Kliniki Onko-
logii

Lek. med. Jan Talaga ñ powo≥any 8 sierpnia na
stanowisko p.o. Dyrektora Naczelnego; z wyk-
szta≥cenia lekarz medycyny, radiolog, I stopieÒ
specjalizacji z medycyny spo≥ecznej, II stopieÒ
z organizacji ochrony zdrowia. UkoÒczony kurs
menedøerski w Warszawie. Uprzednio wieloletni
dyrektor ds. medycznych WojewÛdzkiego Szpitala
Zespolonego w Koninie, pÛüniej dyrektor Wo-
jewÛdzkiego Szpitala ChorÛb P≥uc i Gruülicy w
Poznaniu. Prezes SpÛ≥ki Med-Alko w Koninie.

ìWolπ odpowiedzialnych za funkcjonowa-
nie Szpitala jest zaproszenie moøliwie
szerokiego grona PracownikÛw do podjÍ-
cia dyskusji oraz wspÛ≥odpowiedzialnoúci
na tak wielu polach, ktÛre wymagajπ nie-
zwykle pilnych zmian bπdü modyfikacji
strategii postÍpowania. BÍdzie siÍ to doko-
nywaÊ na forum Rady KlinicystÛw oraz
Komitetu Terapeutycznego, a takøe zes-
po≥Ûw roboczych powo≥ywanych dla roz-
wiπzywania konkretnych problemÛw.
Wypada nam prosiÊ o podjÍcie wspÛ≥pra-
cy dla dobra naszej instytucji.

Wypada øywiÊ nadziejÍ, øe ñ mimo
dramatycznej sytuacji finansowej ñ przy
podejmowaniu decyzji racje ekonomicz-
ne nie bÍdπ przes≥ania≥y racji medycznych
i ludzkich, co sprawi, øe nie tylko wype≥-
niaÊ bÍdziemy cel, jakim jest udzielanie

Przedstawiamy nowπ DyrekcjÍ Szpitala

ìNowa Dyrekcja przejmuje kierownictwo
SPSK nr 1 w Poznaniu w trudnym okresie
przemian ekonomicznych i organizacyj-
nych. Po wieloletnich staraniach, organem
za≥oøycielskim staje siÍ w tych dniach
Rektor Akademii Medycznej. Bierze w po-
siadanie Szpital Kliniczny z ca≥ym dobro-
dziejstwem, ale takøe z zad≥uøeniem. Li-
czymy, iø ta zmiana przybliøajπca nam
organ za≥oøycielski, wp≥ynie na znalezienie
wspÛlnych rozwiπzaÒ zwiπzanych z funkcjo-
nowaniem szpitala. Jako Dyrekcja, liczymy
na zrozumienie problemÛw oraz pomoc w
ich pokonywaniu. My zaú do≥oøymy wszel-
kich staraÒ by dobrze realizowaÊ, przy po-
mocy naszej doúwiadczonej i oddanej  za-
≥ogi, g≥Ûwne zadania statutowe szpitala.î

Dyrektor
Naczelny
Lek. med.

Jan
Talaga

ìZamierzam wprowadziÊ nowoczesny sy-
stem zarzπdzania finansowegoî.

Mgr Piotr Bogacz ñ absolwent Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu i Nottingham Trent University.
Ostatnio wspÛ≥tworzy≥ oddzia≥ duÒskiej firmy
Ratownictwa FALCK.

Dyrektor ds.
Ekonomicznych

Mgr

Piotr
Bogacz

Naczelny
Lekarz Szpitala

Dr n. med.

Szczepan
Cofta

(dokoÒczenie na str. 2)
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Rozpoczπ≥ pracÍ zespÛ≥ ds. Kontroli
ZakaøeÒ Szpitalnych. Kierownictwo oraz
opiekÍ merytorycznπ nad prowadzonymi
pracami objπ≥ dr Tomasz Ozorowski.

Za cele programu kontroli zakaøeÒ
szpitalnych postawiono m.in.:
ï zmniejszenie czÍstoúci wystÍpowania

zakaøeÒ szpitalnych
ï poprawa jakoúci opieki nad pacjentem

hospitalizowanym
ï obniøenie kosztÛw opieki nad pacjentem
ï sprostanie wymaganiom konkursowym

organizowanym przez WRKCh w za-
kresie szpitalnej kontroli zakaøeÒ

✺   ✺   ✺

Dyøury lekarskie w dni wolne od pracy,
zgodnie z ustaleniami Dyrekcji Szpitala
z Pracownikami p≥atne sπ jak dyøury w
úwiÍta, tj. 200% stawkπ godzinowπ.

✺   ✺   ✺

W dniach 27-29 wrzeúnia goúci≥ w na-
szym Szpitalu dr Michel Vincent, ordy-

nator oddzia≥u pulmonologii w Centre
HÙspitalier St. Joseph w Lyonie. GoúÊ
wyg≥osi≥ wyk≥ad poúwiÍcony patogenezie
chorÛb úrÛdmiπøszowych p≥uc. Wizyta
by≥a takøe okazjπ do zwiedzenia Szpitala
i zapoznania siÍ z jego dzia≥alnoúciπ.

✺   ✺   ✺

W zwiπzku z przejúciem na emeryturÍ
odby≥o siÍ poøegnanie Pani mecenas Ireny
Gaj. Podczas swojej d≥ugoletniej pracy w
Szpitalu z duøπ øyczliwoúciπ s≥uøy≥a zaw-
sze fachowπ pomocπ.

✺   ✺   ✺

We wrzeúniu na emeryturÍ odesz≥a
rÛwnieø Pani Jadwiga Olejnik, ktÛra pra-
cowa≥a w naszym Szpitalu jako ksiÍgowa
od 1 wrzeúnia 1975 roku, a od 1 paüdzier-
nika 1987 zajmowa≥a stanowisko g≥Ûw-
nej ksiÍgowej.

✺   ✺   ✺

Kierownikiem nowo powstajπcego
Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii zo-
sta≥ dr n. med. Pawe≥ Kwinecki.

✺   ✺   ✺

Dnia 1 paüdziernika, 21 staøystÛw
rozpoczÍ≥o pracÍ w rÛønych oddzia≥ach

naszego Szpitala. Ich koordynatorami sπ
dr n. med. Wies≥aw Bryl, dr n. med.
Krzysztof Waliszewski i dr n. med. Olga
Trojnarska. M≥odym adeptom sztuki lekar-
skiej øyczymy wiele wytrwa≥oúci i zapa≥u
w doskonaleniu wiedzy i umiejÍtnoúci
zdobytych podczas studiÛw.

✺   ✺   ✺

Podczas zjazdu PTK w Warszawie wy-
brano nowego Prezesa. Zosta≥ nim Dyrek-
tor Instytutu Kardiologii, Prof. dr hab.
med. Andrzej CieúliÒski.

(red)

CELE OPERACYJNE I STRATEGICZNE SZPITALA

1. Renegocjacja obecnych i podpisanie najkorzystniejszych dla
szpitala kontraktÛw z WRKCh na 2002 rok.

2. Wprowadzenie i realizacja Programu 24-godzinnej Opieki
Kardiologicznej w Ostrych Stanach Zawa≥owych.

3. Sukcesywne wprowadzenie kontraktÛw z lekarzami na
specjalistycznπ opiekÍ ambulatoryjnπ (poradnie specja-
listyczne).

4. UkoÒczenie budowy Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii.
5. Rozszerzenie úwiadczeÒ o us≥ugi prowadzone na zasa-

dach komercyjnych.
6. Kontynuacja informatyzacji.

Za≥oøeniem Programu Leczenia Ostrych Zespo≥Ûw WieÒ-
cowych, koordynowanego przez prof. dr hab. med. Andrzeja
CieúliÒskiego jest wdroøenie optymalnych metod i warunkÛw
leczenia chorych z ostrym zespo≥em wieÒcowym na terenie wo-
jewÛdztwa wielkopolskiego. W programie opracowanym w
porozumieniu i przy wspÛ≥pracy z Wielkopolskπ Regionalnπ
Kasπ Chorych oraz z Departamentem Zdrowia UrzÍdu Marsza≥-
kowskiego WojewÛdztwa Wielkopolskiego uczestniczy rÛwnieø
Instytut Kardiologii SPSK nr 1.

Celem programu jest jak najszybsze przekazanie chorego ze
úwieøym zawa≥em serca z uniesieniem odcinka ST (AMI) do
dyøurnego oúrodka interwencyjnego w celu leczenia zabiego-
wego metodπ angioplastyki pierwotnej (primary PTCA), bez
stosowania lekÛw fibrynolitycznych. Aby warunek ten zosta≥
spe≥niony, obowiπzek dostarczenia pacjenta do oúrodka spoczy-
wa na lekarzu rozpoznajπcym zawa≥ (uniesienie odc. ST w ekg),
za poúrednictwem Pogotowia Ratunkowego. Kaødy chory na
terenie powiatu poznaÒskiego, z rozpoznanym AMI powinien
byÊ przewieziony bezpoúrednio do tego oúrodka, z pominiÍ-
ciem innych szpitali. Odzia≥ Kardiologii naszego Szpitala, wy-
posaøony w PracowniÍ Hemodynamiki, pe≥ni co drugi dzieÒ
24-godzinny dyøur w zakresie kardiologii interwencyjnej.

(ZCh)

pomocy cz≥owiekowi choremu, ale takøe bÍdziemy mieli szansÍ
tworzyÊ dobrπ atmosferÍ w miejscu naszej pracy.î

Dr n. med. Szczepan Cofta ñ powo≥any na stanowisko Naczelnego Lekarza
Szpitala (tj. z-cy dyr. ds. lecznictwa) z dniem 27 sierpnia br. bÍdzie ≥πczyÊ
pracÍ na rzecz Szpitala z pracπ w Klinice Ftyzjopneumonologii Akademii
Medycznej na stanowisku adiunkta. Internista pulmonolog. Absolwent I LO
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz AM w roku 1988. Uprzednio
pracowa≥ w Zak≥adzie Biochemii Lekarskiej pod kierunkiem prof. Lecha
TorliÒskiego, a nastÍpnie w Katedrze i Klinice Ftyzjopneumonologii pod
kierunkiem úp. prof. Mieczys≥awa Firlika oraz obecnie prof. Witolda M≥y-
narczyka. Dwukrotny stypendysta Rzπdu Francuskiego. W Klinice prowa-
dzi m.in. PracowniÍ ZaburzeÒ Oddychania Podczas Snu.

(dokoÒczenie ze str. 1)

PROGRAM LECZENIA OSTRYCH
ZESPO£”W WIE—COWYCH
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#��)�*+Struktura zatrudnienia wg wykonywanej pracy w 2000 roku (w %)

Pracownicy administracji

Pracownicy obs≥ugi tech. i gospod.

Personel medyczny z wyøszym
wykszta≥ceniem

åredni i niøszy personel medyczny

PielÍgniarki

Lekarze, w tym staøyúci

Farmaceuci

Dziú trudno wyobraziÊ sobie sprawnie funkcjonujπcy szpital
bez zaangaøowania i wspÛ≥pracy ze strony PracownikÛw.

ZwiÍkszenie odpowiedzialnoúci wszystkich uczestnikÛw
ochrony zdrowia jest koniecznoúciπ wynikajπcπ z g≥Íbokich
przemian i wyzwaÒ opieki zdrowotnej. Wychodzπc naprzeciw
pojawiajπcym siÍ zadaniom, w oparciu o najlepsze doúwiadczenia
szpitali klinicznych w Polsce i na úwiecie chcielibyúmy, aby w
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 Pracowni-
cy wspÛ≥pracowali w dzia≥aniach na rzecz Szpitala. Dlatego teø
powo≥ano zespo≥y zadaniowe. OrganizacjÍ i kierowanie zespo-
≥ami powierzono osobom o duøym doúwiadczeniu, ktÛrych
wk≥ad moøe byÊ istotny dla organizacji Szpitala.

ï ZespÛ≥ do spraw zabezpieczenia resuscytacyjnego
Przewodniczπcy: Prof. dr hab. med. Roman Szulc
Cel zespo≥u: dokonanie analizy obecnego stanu zabezpie-
czenia resuscytacyjnego wszystkich szpitali wchodzπcych w
sk≥ad SPSK nr 1 oraz pomoc w zapewnieniu ñ przy istniejπ-
cym wyposaøeniu ñ optymalnego bezpieczeÒstwa chorym.

ï ZespÛ≥ do spraw dydaktyki
Przewodniczπcy: Prof. dr hab. med. Krzysztof Wiktorowicz
Cel zespo≥u: mobilizacja do stworzenia moøliwie najlepszych
warunkÛw dla odbywania przez studentÛw zajÍÊ dydaktycz-
nych w naszym Szpitalu przez wskazanie strategii dzia≥ania
w tym zakresie we wspÛ≥pracy z w≥adzami Akademii Me-
dycznej, m.in. dotyczπcej moøliwoúci polepszenia bazy dy-
daktycznej.

ï ZespÛ≥ do spraw profilaktyki i promocji zdrowia
Przewodniczπcy: Dr n. med. Marek Popielarz
Cel zespo≥u: koordynowanie programÛw profilaktycznych
oraz mobilizowanie poszczegÛlnych Jednostek Szpitala do
ich wprowadzania, takøe we wspÛ≥pracy z Kasπ Chorych.

ï ZespÛ≥ do spraw informatyzacji
Przewodniczπcy: Prof. dr hab. med. Krzysztof S≥owiÒski
Cel zespo≥u: przygotowanie do pe≥nej informatyzacji Szpitala.

(RS)

NOWE ZESPO£Y

Podczas spotkania zespo≥u do spraw resuscytacji, ktÛre odby-
≥o siÍ 16 paüdziernika br., prof. dr hab. med. Roman Szulc, przed-
stawi≥ propozycje dotyczπce zabezpieczenia resuscytacyjnego
Szpitali wchodzπcych w sk≥ad SPSK nr 1.

W kwestii organizacji, Profesor proponuje proces dwuetapo-
wy, tj. rozpoznanie i wszczÍcie postÍpowania ratowniczego przez
osoby przeszkolone w zakresie resuscytacji krπøeniowo-odde-
chowej i pracujπce na terenie danego oddzia≥u. PostÍpowanie
kontynuowa≥by dyøurny zespÛ≥ resuscytacyjny (anestezjolog
i pielÍgniarka). Kaødy ze szpitali powinien byÊ zaopatrzony w
odpowiedni sprzÍt: sprawny defibrylator, worki samorozprÍøalne
i rurki ustno-gard≥owe. Przeglπd posiadanego sprzÍtu zostanie
dokonany w najbliøszym tygodniu. Rozwaøa siÍ, by dyøurne zespo-
≥y resuscytacyjne w budynku przy ul. D≥ugiej korzysta≥y z systemu
komunikacji wewnπtrzszpitalnej (pagery). Profesor przewiduje
rÛwnieø szkolenie wyznaczonych przez ordynatorÛw oddzia≥Ûw osÛb
na kursach podstawowym i przypominajπcych w zakresie resu-
scytacji oddechowo-krπøeniowej. Szkolenie takie odbÍdzie siÍ w
poniedzia≥ek 19 listopada o godzinie 13.00, w sali dydaktycznej
przy ul. Szamarzewskiego i w úrodÍ 21 listopada, rÛwnieø o godzi-
nie 13.00, w sali dydaktycznej przy ul. £πkowej.                (KB)
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PROPOZYCJE ZABEZPIECZENIA RESUSCYTACYJNEGO

Poznaj Wiek Swoich P≥uc ñ to tytu≥ akcji koordynowanej przez
zespÛ≥ Kliniki Ftyzjopneumonologii AM w ramach Programu
Wczesnego Wykrywania i Zapobiegania Przewlek≥ej Obturacyj-
nej Chorobie P≥uc.

Jedynym sposobem skutecznej walki z tπ dotykajπcπ co dziesiπ-
tego Polaka chorobπ, jest wczesne jej rozpoznawanie i przekonanie
chorego, aby trwale przesta≥ paliÊ. Specjaliúci z Kliniki Ftyzjopneu-
monologii AM stworzyli program przeznaczony dla czynnych
palaczy w wieku 40 lat i wiÍcej. Osoby te, dziÍki prowadzonej
do koÒca roku akcji, mogπ skorzystaÊ ze specjalistycznych badaÒ
i konsultacji obejmujπcych badanie spirometryczne, RTG p≥uc,
konsultacjÍ lekarza pulmonologa oraz konsultacjÍ psychologa w
zakresie pomocy przy rzucaniu palenia. WRKCh zakontraktowa≥a
do koÒca roku badania, ktÛre odbywajπ siÍ w kaødπ sobotÍ w
godzinach 8-14, dla dwÛch tysiÍcy mieszkaÒcÛw Wielkopolski.

(ZCh)�	
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We wtorek 18 wrzeúnia br. odby≥o siÍ
spotkanie Komitetu Terapeutycznego pod
przewodnictwem prof. dr hab. Aleksan-
dra Mrozikiewicza. G≥Ûwnym tematem
spotkania by≥o rozpatrzenie moøliwoúci
racjonalnego ograniczenia kosztÛw zwiπ-
zanych z farmakoterapiπ.

Dyrektor szpitala wraz z dr Gracz
przedstawili zgromadzonym trudnπ sytua-
cjÍ finansowπ Szpitala w kontekúcie zad≥u-
øenia apteki szpitalnej. Prof. Mrozikiewicz
natomiast podkreúli≥ zasadnoúÊ stosowania
taÒszych lekÛw generycznych, a takøe we-
ryfikacjÍ receptariusza szpitalnego celem

wyboru jednego leku preferowanego w
danej grupie. Rozwaøono propozycjÍ
30% ograniczenia wydatkÛw na leki. Pro-
pozycjπ prof. Ochotnego i dr Jemielity
by≥o ograniczanie kosztÛw proporcjonal-
nie do struktury wydatkÛw na oddzia≥ach.

Rozwiπzaniem, ktÛre ma obecnie zapewniÊ
racjonalizacjÍ rozchodu lekÛw jest indy-
widualna karta kosztÛw leczenia, ktÛrej
potrzeba wprowadzenia zosta≥a przedsta-
wiona przez dr Gracz.

Ustalono, øe w ramach funkcjonowania
Komitetu Terapeutycznego nastπpi wydzie-
lenie zespo≥u ds. antybiotykoterapii, ktÛ-
rego przewodnictwo obejmie dr Tomasz
Ozorowski. Spotkanie zespo≥u odbÍdzie
siÍ we wtorek, 20 listopada o godzinie
12.00.

(RS)

Spotkanie
Komitetu

Terapeutycznego

Chcemy zrobiÊ krok do przodu i zaczπÊ liczyÊ koszty lecze-
nia pacjenta. Jesteúmy i tak opÛünieni w tym wzglÍdzie w
stosunku do szpitali wojewÛdzkich i miejskich. Olbrzymie wy-
datki na leki, oko≥o 1 mln z≥otych miesiÍcznie powodujπ, øe
szpital pogrπøa siÍ w coraz wiÍkszych d≥ugach. Sπ dwie tego
przyczyny:
a) niedoszacowane kontrakty z Kasπ Chorych, szczegÛlnie dla

pacjentÛw na chemioterapii i hematologii,

b) z≥a gospodarka lekiem, ogÛlna dostÍpnoúÊ do lekÛw dla pra-
cownikÛw oddzia≥Ûw, nadmierne zapasy (to teø koszt).
Aby wyeliminowaÊ b≥Ídy po stronie szpitala chcielibyúmy,

aby gospodarka lekiem nie koÒczy≥a siÍ na drzwiach apteki
i dlatego:
a) przeprowadzimy inwentaryzacjÍ lekÛw i materia≥Ûw opa-

trunkowych. BÍdzie to tzw. bilans otwarcia. Oddzia≥y bÍdπ
codziennie z indywidualnych kart zleceÒ lub kart liczenia
kosztÛw oblicza≥y zuøycie lekÛw,

b) co trzy miesiπce bÍdziemy monitorowaÊ stany faktyczne
lekÛw w apteczkach ze stanami na kartotekach,

c) tam, gdzie bÍdπ komputery (przynajmniej Pentium 100, 16 RAM
z wgranym programem Dos lub WINDOWS) operacje rozlicza-
ne bÍdπ kompleksowo, co znacznie u≥atwi pracÍ oddzia≥Ûw.

Moøemy tego dokonaÊ jeúli obdarzymy siÍ wzajemnπ
øyczliwoúciπ!

Dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz

Program rachunku
kosztÛw lekÛw pacjenta

Pomimo, iø program liczenia zuøycia lekÛw na poszcze-
gÛlnych pacjentÛw funkcjonuje w Szpitalu od 1 paüdziernika,
wg danych przedstawionych przez zespÛ≥ apteki szpitalnej w
sposÛb widoczny zaznaczajπ siÍ korzystne zmiany. Apteka wy-
da≥a na wiÍkszoúÊ oddzia≥Ûw mniej lekÛw w porÛwnaniu ze
úrednim zuøyciem z ostatnich szeúciu miesiÍcy. Odzwiercie-
dla siÍ to takøe w zmniejszeniu kwoty zakupÛw lekÛw z hur-
towni. W pierwszym etapie obniøenie rozchodu lekÛw z apte-
ki jest przede wszystkim wynikiem wykorzystania przez od-
dzia≥y duøych stanÛw zapasowych. Jest to jednak dobry po-
czπtek do racjonalnej gospodarki lekiem w szpitalu.

(RS)

W paüdzierniku årednia z
ostatnich 6 mies.

Oddzia≥ A 25 525,09 44 750,67

Oddzia≥ E 35 923,92 45 365,60

Hematologia 152 831,62 221 245,00

Przed wprowadzeniem 1 118 128,71
 programu (úrednia I-IX)

W paüdzierniku 838 973,46

WartoúÊ zakupÛw lekÛw

Zestawienie rozchodu lekÛw na wybranych oddzia≥ach
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Z Apteki
szpitalnej
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Pomys≥ powo≥ania Katedry Onkologii zrodzi≥ siÍ juø oko≥o
1972 roku, z inicjatywy profesora Cezarego Ramlauía. Uzasad-
nieniem by≥ niski poziom wiedzy na temat chorÛb nowotworo-
wych wúrÛd lekarzy oraz brak struktury organizacyjnej w obrÍbie
Akademii Medycznej w Poznaniu skupiajπcej funkcje dydaktyczne,
naukowe i lecznicze. Faktycznie jednak dopiero po czterech latach,
przy ul. £πkowej powsta≥ Oúrodek Onkologii, przekszta≥cony
nastÍpnie w KlinikÍ Onkologii Akademii Medycznej w Poznaniu.
Funkcja dydaktyczna wpisana by≥a od poczπtku w dzia≥alnoúÊ
Kliniki, ale dopiero w 1988 roku podniesiono rangÍ jednostki,
tworzπc KatedrÍ Onkologii Akademii Medycznej w Poznaniu.
W sk≥ad Katedry Onkologii wchodzπ obecnie: Klinika Onkologii,
Klinika Opieki Paliatywnej i Intensywnej Terapii Onkologicznej,
Zak≥ad Patologii NowotworÛw, Zak≥ad Analityki Medycznej, Pra-
cownia Radiologii i ZespÛ≥ Poradni Kliniki Onkologii. Pierwszym
Kierownikiem Kliniki Onkologii by≥ profesor SzczÍsny Simm,
a po jego úmierci w 1981 roku stanowisko to objπ≥ profesor Cezary
Ramlau. Od 1999 roku do chwili obecnej obowiπzki Kierownika
Kliniki pe≥ni profesor Mieczys≥aw Komarnicki. Od chwili po-
wstania, Klinika Onkologii sk≥ada siÍ z trzech oddzia≥Ûw: Chi-
rurgii Onkologicznej, gdzie obowiπzki Ordynatora pe≥ni dr hab.
n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka; Ginekologii Onkologicznej,
ktÛrego Ordynatorem jest prof. dr hab. med. Janina Markowska
i Chemioterapii Onkologicznej, kierowanego obecnie przez prof.
dr hab. med. Mieczys≥awa Komarnickiego.

Poczπtki dzia≥alnoúci Kliniki nie by≥y ≥atwe. Stary budynek
szpitala wymaga≥ remontÛw i instalacji potrzebnego sprzÍtu.
Kadra medyczna Kliniki w≥asnymi si≥ami i úrodkami transportu
stopniowo organizowa≥a niezbÍdne wyposaøenie Szpitala. Przy
sto≥ach i lampach operacyjnych z 1976 roku chirurdzy pracujπ
do dziú. Obecnie Klinika posiada takøe nowoczesny sprzÍt, dobry
mammograf, a w trakcie wyposaøania jest centralna pracownia
rozpuszczania cytostatykÛw. Ponadto, Szpital przy ul. £πkowej
posiada na wysokim poziomie diagnostykÍ radiologicznπ gru-
czo≥u piersiowego, a takøe nowoczesne kwalifikacje do leczenia
nowotworÛw oparte w g≥Ûwnej mierze na moøliwoúci badaÒ w
nowoczesnej pracowni immunohistochemicznej. Ciπg≥oúÊ i kom-
pleksowoúÊ leczenia zapewnione sπ dziÍki istnieniu prÍønie dzia-
≥ajπcych poradni specjalistycznych.

NajwiÍkszπ wartoúÊ Kliniki stanowi wysoko wyspecjalizowana
kadra medyczna, a co za tym idzie bardzo wysoki poziom nau-
kowy i dydaktyczny. Prof. dr hab. med. Janina Markowska jest
koordynatorem klinicznym pierwszego polskiego wielooúrodkowe-
go badania nad rakiem jajnika. Dr hab. n. med. Sylwia Grodec-
ka-Gazdecka naleøy natomiast do inicjatorÛw w≥πczenia Kliniki
Onkologii do europejskiej struktury naukowo-leczniczej EORTC
(European Organization for Research and Treatment of Cancer).
Pe≥ni rÛwnieø obowiπzki koordynatora nauczania onkologii w
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Obchody jubileuszu 25-lecia Kliniki Onkologii Akademii Medycznej w Poznaniu odby≥y siÍ w piπtek 12 paüdzier-
nika, w oúrodku Polskiej Akademii Nauk przy ul. Wieniawskiego. Po pierwszej czÍúci przedstawiajπcej historiÍ
Kliniki, odznaczono osoby zas≥uøone dla jej rozwoju, a listy gratulacyjne od Dyrekcji Szpitala otrzyma≥y wszystkie
osoby pracujπce w Klinice nieprzerwanie od 1976 roku. Dalsza czÍúÊ jubileuszowych obchodÛw mia≥a charakter
naukowy. Na konferencji pt.: ìPrzeciwcia≥a monoklonalne w onkologiiî, w ktÛrej udzia≥ wziÍli rÛwnieø goúcie
z warszawskiego Centrum Onkologii, pracownicy Kliniki przedstawili swÛj dorobek badawczy.

25 lat Kliniki Onkologii

Akademii Medycznej w Poznaniu. Program nauczania w Klinice
jest nowoczesny i spÛjny z oficjalnym programem Polskiego
Towarzystwa Onkologicznego. Klinika dysponuje bardzo dobrze
wyposaøonπ salπ dydaktycznπ. OprÛcz zajÍÊ dla studentÛw, w
Klinice odbywajπ siÍ szkolenia podyplomowe dla lekarzy. Dzia-
≥ajπ rÛwnieø dwa Studenckie Ko≥a Naukowe.

Badania naukowe prowadzone sπ w oparciu o programy ba-
dawcze Akademii Medycznej i Komitetu BadaÒ Naukowych.
W czasie istnienia Kliniki i Katedry Onkologii 7 osÛb uzyska≥o
tytu≥ naukowy profesora, 1 doktora habilitowanego nauk medycz-
nych, ponad 50 osÛb tytu≥ doktora nauk medycznych, biologicz-
nych i farmaceutycznych.

25-letnia historia Kliniki, pÛüniej Katedry Onkologii Akade-
mii Medycznej w Poznaniu sta≥a siÍ czÍúciπ historii wielkopol-
skiej i polskiej onkologii.

Zofia Cha≥upka

Redakcja serdecznie dziÍkuje dr hab. n. med. Sylwii Grodeckiej-Gazdeckiej
i dr n. med. Florianowi K≥osowskiemu za rozmowÍ i udostÍpnione materia≥y.

✺ 16 lutego 1976 ó pierwsza operacja chirurgiczna

✺ 21 lutego 1976 ó pierwsza operacja ginekologiczna

✺ ponad 18 000 wykonanych operacji chirurgicznych

✺ ponad 6 000 wykonanych operacji ginekologicznych

✺ 32 ≥Ûøka i 3 000 hospitalizowanych pacjentÛw
rocznie na Oddziale Chemioterapii

✺ 31 ≥Ûøek, 1 000 pacjentÛw hospitalizowanych i 560
operowanych rocznie na Oddziale Ginekologii
Onkologicznej

✺ 30 ≥Ûøek, 900 pacjentÛw rocznie hospitalizowanych
i operowanych na Oddziale Chirurgii Onkologicznej

✺ 3 000 badaÒ mammograficznych i ultrasonograficznych
rocznie w Pracowni Radiologii

✺ 20 000 badaÒ histopatologicznych, 10 000 immuno-
histochemicznych i 10 000 badaÒ cytologicznych
ginekologicznych rocznie w Zak≥adzie Patologii
NowotworÛw.

Katedra Onkologii AM w Poznaniu
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1. Akademia Medyczna moøe byÊ organem za≥oøycielskim
publicznego zak≥adu opieki zdrowotnej.

2. Senat Akademii Medycznej decyduje o tworzeniu, prze-
kszta≥ceniu i likwidacji szpitala klinicznego.

3. Z dniem wejúcia w øycie ustawy Akademia Medyczna
przejmuje uprawnienia organu za≥oøycielskiego wobec
istniejπcego juø szpitala klinicznego.

4. Rektor AM zawiera umowÍ o pracÍ lub umowÍ cywilno-
prawnπ z kierownikiem jednostki.

Nowelizacja ustawy o zak≥adach opieki zdrowotnej

5. Dyrektor ma prawo przedstawiania Senatowi uczelni
spraw zwiπzanych z ewentualnymi skutkami w sferze
zarzπdzania i prawo opiniowania kandydatÛw na kierow-
nikÛw klinik.

6. Czas trwania kadencji, zadania i sk≥ad rady spo≥ecznej
szpitala klinicznego ustala Senat uczelni. Przewodniczπcym
rady jest przedstawiciel Rektora. Sk≥ad rady to: do 5 przed-
stawicieli Rektora, przedstawiciel MZ, marsza≥ka woje-
wÛdztwa, OIL, OkrÍgowej Izby PielÍgniarek i Po≥oønych.
Cz≥onkiem rady nie moøe byÊ pracownik zak≥adu.

Podpisana przez Prezydenta Nowelizacja Ustawy o zak≥adach opieki zdrowotnej niesie za sobπ
takøe istotne zmiany dotyczπce funkcjonowania szpitali klinicznych.

Pytanie do... SEKCJI P£AC

ï Jak otrzymaÊ zasi≥ek opiekuÒczy?

Warunkiem wyp≥aty takiego zasi≥ku jest druk zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA oraz wniosek o wyp≥atÍ
zasi≥ku sk≥adany kaødorazowo. Wniosek ten jednak nie musi byÊ sk≥adany, gdy ubezpieczony ubiega siÍ
o zasi≥ek opiekuÒczy z tytu≥u kolejnej nieprzerwanej niezdolnoúci do pracy z powodu koniecznoúci sprawo-
wania opieki nad tym samym cz≥onkiem rodziny (dzieckiem, doros≥ym).

DZIA£ P£AC PRZYPOMINA, ØEBY SK£ADA∆ OåWIADCZENIA O UCZ SZCZANIU DZIECKA W WIEKU
POWYØEJ 16 LAT DO SZKO£Y, W CELU UZYSKANIA UPRAWNIE— DO ZASI£KU RODZINNEGO.

PRESTARIUMÆ 4 mg
PERYNDOPRYL

▲ TKANKOWY  ACE  INHIBITOR  OPTYMALNY  W  NIEWYDOLNOåCI  SERCA

ZAWSZE  STOSOWANY  RAZ  DZIENNIE

Leki firmy SERVIER przeznaczone do leczenia szpitalnego dostÍpne sπ w aptece szpitalnej
(rÛwnieø w postaci bezp≥atnych prÛbek lekarskich)

▲
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