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kalendarium szpitalne

styczeń/ 
kwiecień 2018

Szpital na        acebooku!
Dołącz do nas

https://www.facebook.com/SzpitalKlinicznyPrzemienieniaPanskiego

•	 15	 stycznia	 odbyło	 się	 spotkanie	
Rady	Medycznej	Szpitala.

go	w	Poznaniu	przeprowadzali	bezpłatne	
badania	w	kierunku	jaskry.

•	 W	 dniu	 9	 kwietnia	 odbyła	 się	 Rada	
Medyczna	Szpitala.

•	 W	dniach	13-14	kwietnia	odbyło	się	
XV	 jubileuszowe	 Repetytorium	 Pulmo-
nologiczne.

•	 W	 dniu	 21	 kwietnia,	 w	 Hospicjum	
odbyła	się	„Biała	Sobota”,	podczas	której	
studenci	Uniwersytetu	Medycznego	przy	
współpracy	z	nauczycielami	akademicki-
mi	prowadzili	konsultacje	dla	osób	star-
szych	i	ich	opiekunów.

•	 W	 dniu	 22	 kwietnia	 na	 Wolnym	
Dziedzińcu	 Urzędu	 Miasta	 z	 Poznania	
odbył	się	XXI	Poznański	Festiwal	Nauki	
i	Sztuki.	Tegoroczna	edycja	została	przy-
gotowana	wspólnie	z	Uniwersytetem	Me-
dycznym	 im.	 Karola	 Marcinkowskiego	
w Poznaniu.

Oprac. Bartosz Sobański
•	 W	dniu	27	stycznia	br.	o	godz.	18.00	
w	Auli	Uniwersytetu	im.	Adama	Mickie-

INFORMACJA ZWIĄZANA Z KONCERTAMI DLA HOSPICJUM PALIUM

Źródłem wsparcia duchowego dla wielu osób, w tym dla mnie, wyjątkowo silnie przemawiającym 
do uczuć religijnych jest obraz autorstwa osiemdziesięcioletniej profesor medycyny dr Marion Way, 
którym mnie obdarzyła podczas uroczystości uzyskania profesury za rozprawę naukową: „Życie 
duchowe psychicznie chorych” w Durham 1998 r. Wypełnione blaskiem dzieło stanowi symboliczną 
wizję odkupienia dla cierpiących, ogołoconych z człowieczeństwa (kenosis), wznoszących prośby 
do Niebios (w postaci świetlistych kul, opisanych przez Reynoldsa). Tym wszystkim w swym 
miłosierdziu Bóg zsyła promienie swojej łaski odkupienia (redemption) Stąd tytuł tego niezwykłego 
dzieła „Kenosis and Redemption”, które co roku, od 10 lat, za zgodą Marion stanowi cenne logo 
corocznych koncertów charytatywnych dla Hospicjum Palium.

Opracował: prof. dr hab. med. dr hc Jacek Łuczak

wicza	 w	 Poznaniu	 odbył	 się	 uroczysty	
koncert	 dla	 Dobrodziejów	 i	 Przyjaciół	
Hospicjum	Palium.	Organizatorem	kon-
certu	 było	 Polskie	 Towarzystwa	 Opieki	
Paliatywnej	Oddział	w	Poznaniu.

•	 W	dniu	5	lutego	br.	dyrektor	naczelny	
Jan	Talaga	złożył	w	Ministerstwie	Zdro-
wia	podpis	w	celu	realizacji	umowy	„Pro-
pulmo	–	 poprawa	 kompleksowości	 i	 ja-
kości	leczenia	pacjentów	ze	schorzeniami	
układu	 oddechowego”,	 ze	 szczególnym	
uwzględnieniem	 opieki	 nad	 dorosłymi	
chorymi	 z	 mukowiscydozą	 w	 Szpitalu	
Klinicznym Przemienienia Pańskiego.

•	 W	dniu	12	lutego	br.	odbyło	się	spot-
kanie Komitetu Terapeutycznego.

•	 12	marca	odbyło	 się	kolejne	 spotka-
nie	Rady	Medycznej	Szpitala.

•	 W	 dniu	 17	marca	 2018	 lekarze	 Ka-
tedry	 i	 Kliniki	 Okulistyki	 Uniwersytetu	
Medycznego	im.	Karola	Marcinkowskie-

Na okładce: obraz autorstwa dr Marion Way, “Kenosis and Redemption”. 

•	 W	dniu	19	stycznia	odbyło	się	spot-
kanie Stowarzyszenia Bono Serviamus

•	 W	dniu	27	 stycznia	br.	w	Sali	Czer-
wonej	Pałacu	Działyńskich	miała	miejsce	
debata	 pt.	 „Błąd	 lekarski	 –	 aspekty	me-
dyczne,	prawne	i	etyczne”.
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na dobry początek

Okiem NaczelNegO lekarza Szpitala

Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala

Okiem DyrektOra NaczelNegO Szpitala

Jan Talaga
Dyrektor Naczelny Szpitala



Nie bójmy się 
rODO –
zachowajmy staran
ność i dyskrecję

znowu 
budujemy...

mury	 pną	 się	 do	 góry,	 a	 być	może	
już	niebawem	te	pnące	mury	będą	
jeszcze	wyższe.	Prócz	 rozbudowy	

budynku	przy	ul.	Szamarzewskiego,	w ra-
mach	projektu	Propulmo,	planowane	jest	
rozpoczęcie	 budowy	 4-kondygnacyjnej	
Kliniki	Okulistyki.	Wszystko	 po	 to,	 aby	
móc	odciążyć	pękający	w	szwach	Szpital	
przy	 ul.	 Długiej	 i	 przenieść	 działalność	

Oddziału	Okulistyki	do	nowego	obiektu.	
Niewątpliwie	poprawi	to	komfort	pacjen-
tów	i	personelu	medycznego.
	 Jednocześnie	 cały	 czas	 usilnie	 za-
biegamy	 o	 budowę	 Zintegrowanego	
Cen	tralnego	 Szpitala	 Klinicznego	 przy	
ul.  Przybyszewskiego,	 który	 zintegru-
je	 w  swoich	 budynkach	 działalność	
mieszczącą	 się	 obecnie	 przy	 ul.	 Długiej	

i	ul. Przybyszewskiego,	czyli	Szpital	Kli-
niczny Przemienienia Pańskiego oraz 
Szpital	 Kliniczny	 im.	 Heliodora	 Świę-
cickiego.	 Pierwszym	 etapem	 prac	 zwią-
zanych	z Centralnym	Szpitalem	Klinicz-
nym	będzie	budowa	Szpitalnego	Oddzia-
łu	Ratunkowego.	
	 Pomimo	 pozytywnych	 planów	 roz-
budowy	 Szpitala	 optymizm	 nieco	 przy-
gasa	 z	 uwagi	 na	 informacje	 przekazane	
przez	 płatnika	 świadczeń.	 Korekta	 ry-
czałtu	 na	 pierwsze	 półrocze	 2018	 roku	
objęła	 jedynie	 21%	 wartości	 świadczeń	
ponad	 limit	 wykonanych	 w	 czwartym	
kwartale	2017 r.	Dodano	do	wartości	ry-
czałtu	 1,5%	 z	 tytułu	 posiadanej	 akredy-
tacji	CMJ	oraz	1%	z	uwagi	na	posiadane	
przez	 Szpital	 certyfikaty	 laboratoryjne.	
Jest	 to	 jasna,	 aczkolwiek	 bolesna	 lekcja	
w „sieciowej”	rzeczywistości.

W maju bieżącego roku wchodzi w ży
cie rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, dokument Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE), przyjęty 
w kwietniu 2016 roku. Określany jest jako 
RODO. Ukazuje on wyzwania związane z 
koniecznością zapewnienia bezpieczeń
stwa danych osobowych.



Dokument	 ten	 ma	 wydźwięk	 doty-
czący	 wszystkich	 wymiarów	 ży-
cia publicznego.	 Zastanawiamy	 się,	

czy	 przynosi	on	w	 służbie	 zdrowia	 jakąś	
rewolucję	 i	 czy	 stanowić	 będzie	 dla	 nas	
szczególne	 wyzwanie.	 Czy	 ten	 prawie	
dziewięćdziesięciostronicowy	 dokument	
unijny	jest	osiągnięciem	cywilizacyjnym,	
czy	zaśmieca	tylko	prawną	rzeczywistość.
	 Ochrona	danych	osobowych	wpisana	
jest	 bardzo	mocno	 w	 istotę	 wykonywa-
nych	zawodów	medycznych	i	–	jak	mi	się	
wydaje	–	przenika	mocno	pracowników	
wykonujących	 z	 rzetelnością	 swoje	 po-
winności. 
	 Przedstawiciele	 zawodów	 medycz-
nych	mają	w	swoich	kodeksach	zapisaną	

konieczność	zachowania	troski	o	dyskre-
cję	 i	 zachowanie	 tajemnicy	 zawodowej.	
W	artykule	23	Kodeksu	Etyki	Lekarskiej	
zaznaczone	jest,	że	 lekarz ma obowiązek 
zachowania tajemnicy lekarskiej. Tajem-
nicą są objęte wiadomości o pacjencie 
i  jego otoczeniu uzyskane przez lekarza 
w związku z wykonywanymi czynnościa-
mi zawodowymi.	Nawet	 śmierć	 chorego	
nie	 zwalnia	 od	 obowiązku	 dochowania	
tej	tajemnicy.	Regulacje	te	są	jednoznacz-
ne	 i	 wyraziste.	 One	 właśnie	 powinny	
stanowić	 podstawową	 inspirację	 do	 za-
chowania	troski	o	powierzone	nam	dane	
osobowe. 
	 W	 artykule	 28	 tego	 kodeksu	 czyta-
my: Lekarz powinien czuwać nad tym, 
by osoby asystujące lub pomagające mu 
w pracy przestrzegały tajemnicy zawodo-
wej. Dopuszczenie ich do tajemnicy po-
winno obejmować wyłącznie informacje 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonywania ich czynności zawodowych. 
Lekarz musi czuwać nad prawidłowym 

prowadzeniem dokumentacji lekarskiej 
oraz zabezpieczeniem przed jej ujawnie-
niem. Dokumentacja lekarska powinna 
zawierać wyłącznie informacje potrzebne 
dla postępowania lekarskiego.
	 Te	 niezwykle	 istotne,	 jednoznaczne	
i przejrzyste	treści	zawarte	są	w	kilku	zda-
niach.	Bardzo	precyzyjnych	w	porówna-
niu	z	obszernym	dokumentem	unijnym.
	 Podobnie	 Kodeks	 Etyki	 Zawodowej	
Pielęgniarki	 i	 Położnej	 określa	 w	 arty-
kule	 czwartym,	 że	obowiązuje zachowa-
nie w tajemnicy wszystkich wiadomości 
o pacjencie i jego środowisku (rodzinnym, 
społecznym) uzyskanych w związku z peł-
nieniem roli zawodowej. A	 ponadto,	 że	
należy okazywać pacjentom należny sza-
cunek, nie nadużywać ich zaufania oraz 
przestrzegać tajemnicy zawodowej.
	 Także	 w	 Kodeksie	 Etyki	 Aptekarza,	
w  artykule	 10,	 przeczytamy:	 Aptekarz 
zachowuje w tajemnicy wszystko, o czym 
dowiedział się w trakcie lub w związku z 
wykonywaniem czynności zawodowych. 
Zwolnienie z tajemnicy zawodowej może 
nastąpić jedynie w przypadkach określo-
nych prawem.
	 Właśnie	ochrona	danych	osobowych	
wynika	z	podstawowej	wartości,	jaką	jest	
szacunek	niezbędny	w	relacjach	z	powie-
rzonym	naszej	pieczy	pacjentem.	
	 Będziemy	 wprowadzać	 wewnętrzne	
regulacje	związane	z	RODO,	oby	jednak	
powściągliwe.	Nie	bójmy	się	jednak	tego	
dokumentu	 zachowując	 przede	 wszyst-
kim	zasady	wynikające	z	naszych	powin-
ności	zawodowych.	
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Projekt PROPULMO 
– nowa jakość w pulmonologii

Dzięki	 otrzymanemu	 dofinansowa-
niu	w	wysokości	11	661	653,78	zł	
w	 kolejnych	 miesiącach	 Oddział	

Pulmonologii,	 Alergologii	 i	 Onkologii	
Pulmonologicznej	 przejdzie	 gruntowny	
remont	wraz	z	dobudową	części	oddzia-
łu,	która	dedykowana	będzie	pacjentom	
chorym	na	mukowiscydozę.	
	 Nowa	 część	 oddziału	 powstanie	
dzięki	 nadbudowie	 kondygnacji	 nad	
aktualnie	istniejącym	dwukondygnacyj-
nym	budynkiem	mieszczącym	poradnie	
przyszpitalne.	 W	 nowej	 kondygnacji	
o  powierzchni	 530,55	 m2;	 znajdzie	 się	
8	 nowoczesnych	 sal	 jedno	 i	 dwuoso-
bowych	 przeznaczonych	 do	 leczenia	
dorosłych	 chorych	 na	 mukowiscydo-
zę,	 sale	 zabiegowe	 oraz	 pokoje	 lekarzy.	
Szpital	zakupi	 także	dodatkowy	sprzęt	 i	
wyposażenie	dla	 oddziałów	 i	 pracowni,	
w ramach	których	leczeni	są	pacjenci	ze	
schorzeniami	układu	oddechowego.

poprawa jakości leczenia

Beneficjenci programu PROPULMO

	 Inwestycja	 uwzględnia	 specyficzne	
wymagania	 dotyczące	 rygoru	 sanitar-
nego	 zalecanego	 w	 leczeniu	 pacjentów	
z	 chorobami	 płuc,	 a	 zwłaszcza	 chorych	
na	mukowiscydozę.	Dzięki	temu	chorzy	
będą	leczeni	w	bezpiecznych	warunkach,	
co	w	perspektywie	przyczyni	się	do	lep-
szych	wyników	leczenia	i	wydłużenia	ich	
życia.	Dzięki	wieloprofilowemu	zapleczu	
diagnostycznemu,	 obecności	 doświad-
czonego	 zespołu	 Oddziału	 Pulmonolo-
gii,	Alergologii	 i	Onkologii	Pulmonolo-
gicznej,	 a	 także	 Oddziału	 Intensywnej	

Terapii,	Szpital	Kliniczny	Przemienienia 
Pańskiego	 UM	 w	 Poznaniu	 będzie	 jed-
nym	z	największych	 i	 najnowocześniej-
szych	 w	 Polsce	 ośrodków	 mogących	
prowadzić	leczenie	dorosłych	pacjentów	
z	 mukowiscydozą	 według	 najnowszych	
europejskich	standardów.
	 Najbliższe	miesiące	 to	 czas	 wytężo-
nej	pracy	nad	poprawą	warunków	lecze-
nia	i	wzmocnienia	zaplecza	sprzętowego.	
Planowany	 termin	 zakończenia	 realiza-
cji	projektu	to	31	maja	2019	r.

Natalia Kuźniak

Od 1 lutego 2018 r. w Szpitalu Klinicznym 
Przemienienia Pańskiego UM w Pozna
niu, w obiekcie przy ul. Szamarzewskie
go 82/84 rozpoczęliśmy realizację pro jektu 
„PROPULMO – poprawa komplekso
wości i jakości leczenia pacjentów ze 
schorzeniami układu oddechowego ze 
szczególnym uwzględnieniem opieki 
nad dorosłymi chorymi z mukowiscy
dozą w Szpitalu Klinicznym Przemie
nienia Pańskiego” dofinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Osi priorytetowej  iX Wzmocnienie strate
gicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 
Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregio
nalnych podmiotów leczniczych Progra
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środo
wisko 20142020. 

Nadbudowa piętra na potrzebę nowej części Oddziału Pulmonologii 
dla Pacjentów chorych na mukowiscydozę
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(Źródło: strona internetowa Ministerstwa Zdrowia)
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wolontariat

konkurs	organizowany	 jest	 już	od	18	 lat	przez	Prezyden-
ta	 Miasta	 Poznania.	 Jak	 poinformowali	 organizatorzy	
18. edycja	konkursu	była	rekordowa	pod	względem	zgło-

szeń.	Do	Urzędu	Miasta	wpłynęło	 ich	aż	80.	Konkurs	składał	
się	 z	dwóch	etapów,	w	 tym	rozmowy	z	kapitułą	konkursową.	
Biorąc	 pod	 uwagę	 fakt,	 że	 trzy	 kategorie	 były	 zespołowe,	 do	
konkursu	stanęło	kilka	tysięcy	osób.
	 Gala	 konkursowa	wzorowana	 była	 na	 tej	Oscarowej	 –	 do	
ostatniej	 chwili	 nominowani	 do	poszczególnych	kategorii	 nie	

Wolontariat szpitalny 
po raz kolejny na podium! 

znali	 wyników	 głosowania	 kapituły	 konkursowej.	 Odbierając	
nagrodę	koordynator	wolontariuszy	Danuta	Wołtosz	nie	kryła	
wzruszenia.	Nagrodę	z	rąk	Zastępcy	Prezydenta	Miasta	Jędrze-
ja	Solarskiego	odbierała	wspólnie	z	wolontariuszami	oraz	Anną	
Głowacką	–	Naczelną	Pielęgniarką	Szpitala,	która	wspiera	i	roz-
wija	ideę	wolontariatu	w	Szpitalu.
	 Akcentów	związanych	z	naszym	Szpitalem	było	 tego	wie-
czoru	więcej.	W	kategorii	młodzieżowej	Poznańskiego	Wolon-
tariusza	Roku	kapituła	nagrodziła	również	Michała	Nowaczyka,	
studenta	 pielęgniarstwa,	 który	 pomaga	w	Hospicjum	Palium;	
a	 w	 kategorii	 indywidualnej	 wyróżniono	 Agnieszkę	 Kaługę,	
autorkę	„Zorkowni”	i	wolontariuszkę	naszego	Hospicjum	Pal-
lium.
	 Prócz	nagrody	w	postaci	statuetki	wolontariusze	otrzyma-
li	również	czek	na	4 000	zł,	które	stworzą	skromny	budżet	dla	
działań	podejmowanych	przez	wolontariuszy.	
	 Serdecznie	gratulujemy	życząc,	aby	2018	r.	był	kolejnym	pa-
smem	sukcesów.

Agata Michalak

Rok 2017 roku był dla wolontariatu szpitalnego wyjątkowy. 
Oprócz zajęcia przez wolontariuszy szpitalnych II miejsca 
w konkursie ZOZ UP Fundacji JOY AIM pod koniec roku, wo
lontariusze zostali ponownie nagrodzeni w dniu 14 grudnia 
2017 r. podczas Gali Poznański Wolontariusz Roku. W kon
kursie Poznański Wolontariusz Roku w kategorii zespołowej 
przedstawiciele wolontariuszy wraz z koordynatorem wo
lontariatu oraz przedstawicielami Dyrekcji odebrali statuetkę 
oraz nagrodę pieniężną.
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kompleksowa terapia

Obrzęk limfatyczny 

zastój	płynu	w	tkankach	(obrzęk)	może	pojawić	się	w	róż-
nym	wieku,	u	noworodka,	nastolatka	jak	i	w	wieku	dojrza-
łym.	Przyczyn	pojawienia	się	go	jest	bardzo	dużo.	Obrzęk	

pierwotny	 pojawia	 się	 z	 powodu	 wadliwego	 rozwoju	 naczyń	
układu	 chłonnego	bądź	węzłów	chłonnych.	Natomiast	obrzęk	
wtórny	najczęściej	spowodowany	jest	m.in.:
–	 chorobą	nowotworową	 (masywny	 rozrost	 guza,	 radiotera-

pia,	wycięcie	węzłów	chłonnych	–	utrudnia	odpływ	limfy),
–	 stanami	 zapalnymi,	 powstałymi	w	wyniku	 zakażeń	 bakte-

ryjnych	bądź	pasożytniczych,
–	 urazami	np.	złamaniami,	nawykowymi	skręceniami	stawów,
–	 zabiegami	chirurgicznymi,	
–	 przewlekłą	niewydolnością	żylną.	

	 Obrzęk	limfatyczny	przytłacza	ciężarem	kończyn,	deformu-
je	 je,	 utrudnia	mobilność	 i	 czynności	 dnia	 codziennego.	 Jego	
zaawansowana	postać	uniemożliwia	zakup	odzieży	czy	butów.	
Niepełnosprawność	więzi	ludzi	z	obrzękiem	w	domach,	izolu-
je	społecznie	w	poczuciu	wstydu,	skazując	na	rentę	i	depresję.	
Niemożność	wyjścia	 z	 domu	 zmusza	 chorych	do	 czekania	na	
pomoc	życzliwych	bliskich	bądź	obcych	ludzi.	Pacjenci	z	obrzę-
kiem	niejednokrotnie	są	wyśmiewani,	wytykani	palcami,	wyzy-
wani	od	nierobów	bądź	grubasów.
	 Kolejny	 przykry	 fakt	 donosi,	 iż	 obrzęk	 jest	 chorobą	 prze-
wlekłą,	nieuleczalną	ze	skłonnością	do	progresji.	Możliwa	 jest	
tylko	terapia	zachowawcza,	poprawiająca	 jakość	życia.	Terapia	
jest	wieloetapowa,	kosztowna	(NFZ	nie	refunduje	kosztów	ban-
daży)	oraz	czasochłonna.

 Dlaczego przy ogromnym postępie medycyny pacjent lata-
mi szuka pomocy? 
	 Wreszcie,	gdy	pojawia	się	nadzieja	–	skierowanie	do	ośrodka	
o	profilu	limfologicznym,	chory	czeka	kolejny	rok	lub	dłużej	na	
turnus	rehabilitacyjny?
	 Przyczyn	tego	stanu	rzeczy	jest	wiele:
–	 niewiedza	lekarzy	o	istnieniu	kompleksowej	terapii	przeciw-

obrzękowej	(KTP),
–	 mała	 liczba	 specjalistów	zajmujących	 się	diagnostyką	 tego	

schorzenia,

–	 niewielka	liczba	placówek	zajmujących	się	kompleksową	te-
rapią	obrzęku,

–	 brak	edukacji	studentów	na	kierunku	lekarskim	i	fizjoterapii	
z	zakresu	limfologii,

–	 niedoszacowanie	kosztów	terapii	przez	NFZ.

	 Aby	terapia	obrzęku	przyniosła	oczekiwany,	spektakularny	
sukces,	musi	być	przeprowadzona	kompleksowo.	Zatem	–	musi	
składać	 się	 z	 manualnego	 drenażu	 limfatycznego,	 pielęgnacji	
skóry,	 bandażowania	 i	 ćwiczeń	 fizycznych	 w	 bandażach.	 To	
sprawia,	 że	 pacjent	 spędza	 na	 terapii	 od	 3	 do	 5	 godzin.	 Poza	
tym,	po	ukończeniu	 terapii,	 jest	 skazany	na	codzienne	dbanie	
o stan	kończyny:
–	 noszenie	specjalistycznej	odzieży	uciskowej	w	ciągu	dnia,
–	 bandażowanie	jej	na	noc	lub	zakładanie	odzieży	nocnej,
–	 staranną	codzienną	pielęgnację	skóry	dotkniętej	obrzękiem,
–	 regularne	 korzystanie	 z	 Kompleksowej	 Terapii	 Przeciw-

obrzękowej.

	 Pomimo	 licznych	 zmagań	 wymienionych	 powyżej,	 wielu	
pacjentów	udowadnia,	że	dzięki	terapii	można	żyć	normalnie,	
utrzymać	obrzęk	w	ryzach,	pracować	zawodowo,	żyć	wśród	lu-
dzi	i	cieszyć	się	każdym	dniem.
	 Pacjenci	dziękują	za	pomoc	słowem	wdzięczności:	„dziew-
czyny	macie	cudowne	ręce”,	bądź	„dałyście	mi	nowe	życie”.	Ktoś	
inny	wpada	do	nas	ze	łzami	w	oczach	wołając	już	od	progu:	„dzi-
siaj	 po	 zdjęciu	bandaży	ogoliłem	 twarz	prawą	 ręką,	wcześ	niej	
zginała	się	tylko	do	90	stopni”	lub	„niesamowite,	dziś	pierwszy	
raz	 od	niepamiętnych	 czasów	 sam	 zawiązałem	buty.	Gdybym	
tego	nie	zrobił,	to	zgubiłbym	je	po	drodze”.

Opis przypadku:
Pacjentka	lat	64	zgłosiła	się	w	2016	r.	do	Ośrodka	Rehabilitacji	
Dziennej	w	Hospicjum	Palium	w	Poznaniu	z	obrzękiem	limfa-
tycznym	pozapalnym	trwającym	od	2010	r.	Przyczyną	obrzęku	
były	 nawracające	 epizody	 róży	 na	 prawej	 kończynie	 dolnej	 –	
6 epizodów	w	ciągu	6	lat.	Każdy	kolejny	stan	zapalny	zwiększał	
rozmiar	kończyny.	W	wyniku	progresji	choroby	obrzęk	limfa-
tyczny	pojawił	się	również	na	lewej	kończynie	dolnej.
Choroby towarzyszące:	otyłość	(160	kg),	zespół	metaboliczny.	

Zdjęcie	nr	1
Leczenie:	pacjentka	 leczyła	różę	u	dermatologa,	u	którego	ni-
gdy	 nie	 uzyskała	 zaleceń	 dotyczących	 terapii	 obrzęku.	 Skutek	
uboczny	leczenia	–	defekt	kosmetyczny.
Na	kompleksową	terapię	przeciwobrzękową	(KTP)	została	skie-
rowana	przez	lekarza	naczyniowego.	Terapia	trwała	4	tygodnie.

Zdjęcie	nr	2
Efekty terapii:
–	 obwody	 prawej	 kończyny	 dolnej	 zmniejszyły	 się	 średnio	

o 27,5	cm,
–	 największa	redukcja	obwodu	wyniosła	aż	41,5	cm,
–	 masa	ciała	zmniejszyła	się	o	12,5	kg,
–	 znacznie	poprawiła	się	ogólna	sprawność	fizyczna	i	wydol-

ność	pacjentki,	 a	 czynności	dnia	 codziennego	 stały	 się	 ła-
twiejsze	do	wykonania.

Według danych statystycznych w Polsce na obrzęk 
limfatyczny cierpi ok. 300 tysięcy Polaków. Większość z nich 
latami szuka pomocy u lekarzy, lecz rzadko ją uzyskują. 
Często słyszą, że „nic nie da się zrobić”, „taka uroda” lub 
„wina podeszłego wieku”. Najczęstszą formą leczenia na 
jaką mogą liczyć pacjenci ze strony lekarzy jest podanie 
leków diuretycznych. Problem jednak polega na tym, że 
diuretyki usuwając wodę z przestrzeni międzykomórkowej, 
a pozostawiają białko, doprowadzając do powstania 
obrzęku polekowego (twardego i zwłókniałego). Często 
słyszaną odpowiedzią na brak poprawy jest zdanie: „skoro 
leki moczopędne nie działają, to po prostu trzeba nauczyć 
się z tym jakoś żyć...”. 
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przeciwobrzękowa

▶ Zdjęcie	nr	3
Podczas	 rehabilitacji	pacjentka	została	wyedukowana	z	 zakre-
su	 profilaktyki	 wtórnej	 obrzęku.	 Zakończyła	 rehabilitację	 po	
wyposażeniu	 w	 specjalistyczną	 odzież	 płaskodzianą	 szytą	 na	
miarę.	Odzież	ma	na	celu	zabezpieczenie	obrzęku	i	utrzymanie	
efektów	terapii.

	 W	Hospicjum	Palium	na	os.	Rusa	od	kilku	lat	działa	Ośro-
dek	 Rehabilitacji	 Dziennej	 o	 profilu	 limfologicznym.	 Zajmu-
jemy	się	 ściśle	 terapią	obrzęku,	nie	diagnostyką.	Cieszymy	się	
uznaniem	 i	 bardzo	 dobrą	 opinią,	 nie	 tylko	 wśród	 pacjentów,	

1 2 3

ale	również	innych	specjalistów	z	dziedziny	limfologii.	 Jakość,	
rodzaje	zabiegów,	efekty	terapeutyczne	są	porównywalne	z	dzia-
łaniami	klinik	 limfologicznych	na	całym	świecie.	Liczne	szko-
lenia,	kursy,	międzynarodowe	konferencje,	w	których	uczestni-
czymy,	utwierdzają	nas	 tylko	w	przekonaniu,	 że	 terapia,	którą	
oferujemy	 naszym	pacjentom	 jest	 na	 najwyższym	 światowym	
poziomie.	Jednak	żeby	pacjent	mógł	skorzystać	z	naszych	usług	
potrzebna	jest	właściwa	diagnoza	i	skierowanie	od	lekarza.
	 Drodzy	lekarze	–	dajcie	pacjentom	szansę	na	lepsze	życie.

Maria Naglak, Karolina Piskorz-Kryk

27 stycznia	 2018	 r.	 o	 godzinie	
10.00	 w	 Pałacu	 Działyńskich	
miała	 miejsce	 debata	 pt.	

„BŁĄD	 LEKARSKI	 –	 aspekty	 medycz-
ne,	prawne	i	etyczne”.	Celem	debaty	była	
otwarta	 rozmowa	 o	 popełnianych	 błę-

dach	 w	 sztuce	 lekarskiej	 oraz	 refleksja	
nad	ich	aspektami	medycznymi,	prawny-
mi i etycznymi. 
	 Tegoroczna	 debata	 była	 już	 trzecią	
z cyklu	spotkań	organizowanych	od	2015	
roku.	W	minionych	latach	poruszały	one	
tematy	związane	z	granicami	terapii,	 jak	
też	klauzulą	sumienia.
	 Organizatorami	tego	wydarzenia	by-
ły:	 Katolickie	 Stowarzyszenie	 Lekarzy	 –	
Oddział	 Poznański,	 Wielkopolska	 Izba	
Lekarska,	 Stowarzyszenie	 Wspierania	
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pań-
skiego	–	Bono	Serviamus,	Wydział	Teolo-
giczny	Uniwersytetu	im.	Adama	Mickie-
wicza.
	 Nagranie	z	debaty	można	obejrzeć	na	
kanale YouTube naszego Szpitala.

Karolina Moszyńska

Debata: 
BŁĄD 

lekarSki – 
aspekty medyczne, 

prawne i etyczne

Dr hab. med. Maciej Cymerys w czasie prelekcji



8  nowiny szpitalne  1/2018 (80)

jaskra

8  nowiny szpitalne  1/2018 (80)

Światowy	Tydzień	Jaskry	to	między-
narodowa	 inicjatywa	 lekarzy	 oku-
listów	mająca	na	celu	podniesienie	

świadomości	społeczeństwa	na	temat	ja-
skry	oraz	zwiększenie	jej	wykrywalności	
we	wczesnych	 stadiach	 zaawansowania.	
Co	 roku	podczas	Światowego	Tygodnia	
Jaskry	 przypadającego	 w	marcu	 w	 pla-
cówkach	na	całym	świecie	podejmowa-
ne	 są	 inicjatywy	wspierające	walkę	 z	 tą	
chorobą.
	 Jaskra	jest	drugą	po	zaćmie	najczęst-
szą	 przyczyną	 ślepoty	 w	 krajach	 rozwi-

niętych,	jednak	zdaniem	Światowej	Orga-
nizacji	Zdrowia	dużo	groźniejszą,	ponie-
waż	utrata	wzroku	 jest	nieodwracalna,	a	
przebieg	choroby	jest	bezobjawowy.
	 W	dniu	 17	marca	 2018	 lekarze	Ka-
tedry	 i	Kliniki	Okulistyki	Uniwersytetu	
Medycznego	im.	Karola	Marcinkowskie-
go	w	Poznaniu	przeprowadzali	bezpłat-
ne	 badania	 w	 kierunku	 jaskry	 z	 wyko-
rzystaniem	 nowoczesnego	 sprzętu.	 Do	
skorzystania	 z	 badań	 zaprosiliśmy	 Pa-
cjentów,	 którzy	 nie	 odwiedzili	 okulisty	
co	najmniej	 przez	 rok	oraz	nie	 chorują	
na	jaskrę.	Badania	odbywały	się	w	godzi-
nach	od	9:00	do	13:00	w	Poradni	Lecze-
nia	Jaskry	przy	ul.	Długiej	1/2.
	 Nad	 przebiegiem	 badań	 czuwała	
dr  Iwona	 Przybylska-Rybczyńska.	 Była	
to	już	ósma	taka	inicjatywa	–	nasi	leka-
rze	dobrowolnie	angażują	się	w	 tą	mię-
dzynarodową	 akcję	 od	 2012	 roku.	 Za	
coroczne	 wsparcie	 dziękujemy	 również	
firmie Santen.

Karolina Moszyńska

Nie 
tracimy 
jaskry 
z pola 
widzenia

W związku z obchodzonym w dniach 
1117 marca Światowym Tygodniem 
Jaskry Szpital Kliniczny Przemienienia 
Pańskiego UM w Poznaniu w ramach 
akcji „Polscy Okuliści Kontra Jaskra” 
zaprosił Pacjentów do skorzystania 
z bezpłatnych badań przesiewowych 
w kierunku jaskry.

Dr Agata Brązert podczas badania fot. Karolina Moszyńska
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Prof. Rodryg Ramlau wyróżniony

Już	od	dziesięciu	lat	Drużyna	Szpiku	z	pełnym	zaangażowaniem	
działa	na	rzecz	chorych.	Z	okazji	 tej	okrągłej	 rocznicy	 istnie-
nia	26	lutego	2018	r.	w Auli	UAM	odbyła	się	Jubileuszowa	Gala	

Drużyny	Szpiku,	skupiającej	woluntariuszy	pomagających	realizo-
wać	działania	Fundacji	im.	Anny	Wierskiej	„Dar	Szpiku”.	Celem	za-
łożonej	w	2008	roku	Fundacji	jest	maksymalne	zwiększenie	liczby	
dawców	zarejestrowanych	w	Centralnym	Rejestrze	Niespokrewnio-
nych	Potencjalnych	Dawców	Szpiku	i	Krwi	Pępowinowej.	Aktualnie	
rejestr	liczy	ponad	milion	trzysta	tysięcy	nazwisk.	
	 Z	okazji	 jubileuszu	Drużyna	Szpiku	wręczyła	okolicznościowe	
medale	„Przyjaciel	Drużyny	Szpiku”	–	wśród	wyróżnionych	znalazł	
się	m.	in.	prof.	dr	hab.	n.	med.	Mieczysław	Komarnicki,	kierownik	
Kliniki	 i	 lekarz	kierujący	Oddziałem	Hematologii	 i	Transplantacji	
Szpiku	UM	im.	Karola	Marcinkowskiego	w	Poznaniu.	Gratulujemy!

Karolina Moszyńska

Przyjaciele 
Drużyny Szpiku są wśród nas

Prof. Mieczysław Komarnicki (pierwszy z prawej) podczas uroczystości fot. Tomasz Szwajkowski

Orły Tygodnika „Wprost”, nagrody dla 
liderów regionu i biznesu wręczono w 
poniedziałek 19 marca, na uroczystej 
gali w Poznaniu. 

Nagrodę	 specjalną	 Orła	 „Wprost”  
dla	 osobowości	 regionu	 otrzy-
mał	prof.	dr	hab.	n.	med.	Rodryg	

Ramlau,	 Kierownik	 Katedry	 i	 Kliniki	
Onkologii	 Uniwersytetu	 Medycznego	

im.	 Karola	Marcinkowskiego	 w	 Pozna-
niu.	 „Za	 profesjonalizm,	 konsekwent-
ne	 dążenie	 do	 wprowadzenia	 w	 Polsce	
kompleksowej	 opieki	 nad	 chorymi	 na	
nowotwory	 płuca,	 nowoczesnych	 me-
tod	 lecze	nia  raka,	 za	 troskę	 i	 empatię	
oka	zywaną	 pacjentom”	 –	 tak	 nagrodę	
uzasadniał	redaktor	naczelny	tygodnika		
„Wprost”	Jacek	Pochłopień.	
	 Gala	w	województwie	wielkopolskim	
odbyła	się	w	ramach	III	edycji	projektu	
Orły	tygodnika	„Wprost”,	które	wręczane	

są	 od	 2016	 roku.	Orły	 „Wprost”	 są	 na-
wiązaniem	do	wyróżnienia,	które	otrzy-
mał	 wydawca	 „Wprost”,	 Michał	 Maciej	
Lisiecki	 od	 Instytutu	 im.	 Prezydenta	
Ryszarda	 Kaczorowskiego	 za	 dowodze-
nie	w	swojej	działalności,	że	prowadząc	
biznes,	można	być	patriotą	 i	 działać	na	
rzecz	Polski.	Symbolem	wyróżnienia	jest	
godło	 Państwa	 Polskiego	 –	 wizerunek	
Orła	Białego.

Oprac. Bartosz Sobański
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sylwetki

Nasza Rada społeczNa

Profesor Wojciech Łączkowski

Kontynuujemy przybliżanie sylwetek Członków Rady Społecznej Szpitala.

prof.	 zw.	dr	hab.	Wojciech	Łączkow-
ski	urodził	się	3	października	1933 r. 
w  Poznaniu.	 Ojciec	 Antoni	 oraz	

matka	Mariaq	byli	poznańskimi	lekarza-
mi.	 Jest	 jednym	z	pięciorga	 rodzeństwa,	
ma	pięcioro	dzieci	dwanaścioro	wnucząt.	
	 Uczył	 się	 w	 Liceum	 im.	 św.	 Marii	
Magdaleny,	 a	 po	 jego	 likwidacji	 zdawał	
maturę	 w	 Liceum	 im.	 Ignacego	 Pade-
rewskiego	 w	 Poznaniu.	 Ukończył	 stu-
dia	 prawnicze	 na	 Uniwer	sytecie	 Poz-
nańskim.
	 Profesor	rozpoczął	pracę	w	1956 r.	i do	
1959	 r.	 pracował	 ja	ko	 referent	 prawny	
w przedsiębiorstwie	budowlanym	w	Poz-
naniu.	Następnie,	do	1962	roku	odbywał	
aplikację	adwokacką,	także	w	Poznaniu.	
	 Od	 1960	 r.	 Profesor	 Łączkowski	 był	
związany	 z	 Uniwersytetem	 im.	 Adama 
Mickiewicza.	 Na	 tej		 uczelni	 przeszedł	
wszystkie	 szczeble	 akademickiej	 kariery	
nau	kowej,	dydaktycznej	i or	ganizacyjnej.	
Pełnił	 m.in.	 takie	 funk-
cje	 jak:	 kierownik	 stu-
diów,	 prodziekan,	 dziekan,	
czy	 prorektor	 (wybrany	
w  1981	 r.	 w	 pierwszych	
demokratycznych	 wybo-
rach	 rektorskich,	 a  po	
wprowadzeniu	 stanu	 wo-
jennego	na	własną	prośbę	
odwołany	z tej	funkcji).	
	 W	 latach	 1983-2010	
–	 wykładowca	 prawa	 pu-
blicznego na Katolickim 
Uniwersytecie	 Lubelskim	
(był	 tam	 m.in.	 kierow-
nikiem	 Katedry	 Prawa	 Administracyj-
nego).
	 W	okresie	1990-1997	był	sędzią	Try-
bunału	 Konstytucyjnego,	 w	 1992-1997	
–	członek	oraz	Przewodniczący	Państwo-
wej	 Komisji	Wyborczej;	 w	 latach	 1998-
2004	członek	Rady	Polityki	Pieniężnej.	
	 Wykładał	 i	 uczestniczył	 w	 pracach	
różnych	 uczelni	 w	 Polsce	 i	 zagranicą	
(m.in.	w	 Stanach	Zjednoczonych,	Wiel-
kiej	Brytanii	i	Belgii).
	 Jest	 autorem	 ponad	 200	 publikacji,	
promotorem	kilkuset	prac	magisterskich,	
oraz	kilkunastu	przewodów	doktorskich,	
recenzentem	 wielu	 prac	 doktorskich,	
habilitacyjnych	oraz	opiniodawcą	w	po-

stępowaniach	 o	 nadanie	 tytułów	 profe-
sorskich	oraz	doktora	honoris	causa	dla	
prof.	Colliarda,	 b.  Rektora	Univ.	 Paris	 I	
(Sorbona).	Był	także	promotorem	w	pro-
cesie	 nadania	 doktoratu	 honoris	 causa	
UAM	Janowi	Nowakowi	Jeziorańskiemu	
(b.	Dyrektorowi	Rozgłośni	Polskiej	Radia	
Wolna	Europa)	oraz	Pani	Marry	Robin-
son	(b. Prezydent	Irlandii).
	 Członek	 m.in.	 Międzynarodowego	
Instytutu	 Finansów	 Publicznych,	 Ko-
mitetu	 Nauk	 Prawnych	 PAN,	 Polskie-
go	 Towarzystwa	 Ekonomicznego,	 Poz-
nańskiego	Towarzystwa	Przyjaciół	Nauk,	
Instytutu	 Zachodniego,	 Towarzystwa	
Naukowego	Organizacji	i	Kierowni	ctwa, 
Towarzystwa	Nau	kowego	KUL.	Członek	
Rady	 Społecznej	 Metropolity	 Poznań-
skiego	 abpa	 Jerzego	 Stroby,	 a  obecnie	
abpa	Stanisława	Gądeckiego.	
	 W	 latach	2006-2007	był	Przewodni-
czącym	Koś	cielnej	Komisji	Historycznej	

powołanej	 przez	 Konfe-
rencję	Episkopatu	Polski.	
Jest członkiem	 Kapituły	
Stowarzyszenia Or deru	
Jasnogórskiej	 Bogaro-
dzicy	 oraz	 członkiem	
Rycerstwa	 Grobu	 Boże-
go w  Jerozolimie. Przez 
papieża	 Benedykta	 XVI	
został	odznaczony	Krzy-
żem	Komandorskim	Or-
deru	 Świętego	 Sylwestra	
Papieża.
	 Jego	 hobby	 to	 że-
glarstwo	 morskie,	 które	

ciągle	 jeszcze	 uprawia.	 Posiada	 stopień	
Jachtowego	Kapitana	Żeglugi	Wielkiej.

	 Wybitny	 prawnik,	 który	 wpłynął	
w  istotny	 sposób	 w	 ostatnich	 dekadach	
na	 polskie	 życie	 publiczne,	 a	 także	 na	
pragmatykę	 prawną.	 Demonstruje	 nie-
zwykle	ciekawe	poglądy	na	rolę	prawa	we	
współczesnym	społeczeństwie.	Pan	Pro-
fesor	 jest	 osobą	 o	 niezwykłej	 odpowie-
dzialności	za	życie	publiczne,	kierując	się	
w	 sposób	 wyrazisty	 dobrem	wspólnym.	
Jedna	 z  kluczowych	 postaci	 współczes-
nego	życia	społecznego	w	Polsce.

Oprac. Bartosz Sobański

Bożena Krug-Antonowicz

W	małym	domku…

W	gabinecie	–	piętro	drugie
Pan	dyrektor	krawat	skubie,
Ciężko	bijąc	się	z	myślami
Nad	szpitala	finansami.
Że	nie	rządzi	sam	szpitalem,
Więc	załogę	wzywa	stale.
W	poniedziałki	jest	narada
Kierownictwo	raport	składa
I	o	ważnych	radzi	sprawach
Przy	gorących,	mocnych	kawach,
Które	sprawnie	pani	Hanka
Parzy	zawsze	od	poranka
Pani	Hania	–	wszak	ją	znacie,
Trzyma	ład	w	sekretariacie.
Z	Bartkiem	wraz	się	uwijają
O	terminach	pamiętają
Wykonują	zadań	szereg
Wszak	wymagań	mają	wiele	–
Jan,	Szczepan,	Piotr	–	trójka	ta
Każdy	„władzy”	kawał	ma
Radzą	o	akredytacji,
Co	zje	pacjent	na	kolację,
Inwestycje,	rozbudowa
W	piasek	głowy	nikt	nie	chowa
I	skąd	leki	kupić	tańsze,
By	z	Funduszu	dostać	transzę
Na	zapłatę	za	faktury,
Każdej	trudnej	procedury.
Mówią	–	taka	wola	nasza
Pakiet	usług	pierwsza	klasa.
Gdy	schodzimy	w	dół	schodami
Czyj	gabinet	spotykamy?
Rządzi	tu	Główna	Księgowa
Jak	określić	ją	w	dwóch	słowach?
Moc	papierów,	umów,	teczek...
Ma	nad	przelewami	pieczę

W poetyckim nastroju
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I	podpisy	ciągle	składa…
Taka	rola…	trudna	rada!
A	tuż	obok	w	księgowości
Są	dziewczyny	z	krwi	i	kości,
Dla	nich	miesiąc	jedna	chwila
Bo	bez	przerwy	mają	bilans!
Chociaż	szpitale	się	chwali,
Gdy	lekarze	są	wspaniali
One	też	mają	na	głowie	
operacje...	finansowe.
Naprzeciwko	płace	siedzą,
Tu	o	premiach	wszystko	wiedzą,
Dzięki	nim	bywasz	zdziwiony
Że na koncie masz miliony.
A	na	końcu	w	korytarzu
Jest	–	z	alarmem	dla	kurażu
Ważna	dla	szpitalnej	braci
Kasa,	co	pieniądze	płaci.
Na	parterze	zaś	króluje
Dział	co	zwalnia	i	przyjmuje
I	dba	też	o	refundacje
Gdy	wyjeżdżasz	na	wakacje...
Vis	a	vis	analiz	sekcja.
Planowanie	–	trudna	lekcja
Dzielą,	mnożą	lub	dodają
I	coś	wiecznie	uzgadniają
Można	niżej	zejść	schodami
Spotkać	się	z	informatykami,
Tam	systemu	serce	bije
Serwer	–	swoim	życiem	żyje.
Każdy	dział	ma	swe	zadania
I	pracę	do	wykonania
Więc	niezależnie	od	piętra
O	wszystkich	trzeba	pamiętać
Bo...	jakby	tęcza	wyglądała
Gdyby	kolorów	nie	miała?

W poetyckim nastroju

laboratorium	 Diagnostyki	 Hemato-
logicznej	 dzięki	 pozyskanym	 przez	
Dyrekcję	Szpitala	Klinicznego	Prze-

mienienia Pańskiego	UM	środkom	finan-
sowym	pracuje	w	nowej,	zmodernizowa-
nej	 i  unowocześnionej	 odsłonie.	 Grun-
towny	 remont	 i	 trudne	 warunki	 pracy	
nie	 spowodowały	 przerw	w	 pracy	 labo-
ratorium.	 Było	 to	 możliwe	 m.in.	 dzięki	
wcześniejszemu	bardzo	 szczegółowo	za-
planowanemu	 harmonogramowi	 prac,	
zaplanowaniu	wszystkich	etapów	moder-
nizacji,	 przemieszczeń	 poszczególnych	
pracowni	 i	 determinacji	 oraz	wysiłkowi	
wielu	osób.	Olbrzymią	w	tym	względzie	

pracę	wykonał	cały	zespół	Laboratorium	
Diagnostyki	Hematologicznej.	
	 Dzięki	przeniesieniu	w	zeszłym	roku	
Banku	 Komórek	 Macierzystych	 i  Pra-
cowni	Cytometrii	Przepływowej	do	nowo	
wybudowanego	budynku	szpitala,	zwięk-
szyła	 się	 przestrzeń	 do	 zagospodarowa-
nia	 przez	 laboratorium.	 Możliwe	 było	
zwiększenie	 powierzchni	 pracowni:	 he-
mostazy,	 biologii	molekularnej	 oraz	 cy-
togenetycznej.	Było	to	pilne	i	nieodzow-
ne	wobec	dynamicznie	zwiększającej	 się	
liczby	 wysokospecjalistycznych	 labora-
toryjnych	 badań	w	 zakresie	 diagnostyki	
chorób	krwi	(ryc.	1-4).

laboratoryjna
diagnostyka
hematologiczna
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Ryc. 1. Liczba wykonanych badań w Pracowni Cytogenetyki LDH w latach 2007-2017

Ryc. 2. Pracownia Biologii Molekularnej LDH w latach 2002-2017

▶

(dokończenie na str. 12)
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Ryc. 3. Liczba badań wykonanych w Pracowni Cytometrii Przepływowej LDH 
w latach 2011-2017

Ryc. 4. Liczba badań wykonanych w Pracowni Hemostazy LDH 
w okresie 2010-2017
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[wartość]

	 Laboratoryjna	 diagnostyka	 hematologiczna	 w	 ostatnich	
kilkunastu	latach	rozwijała	się	i	nadal	rozwija	się	bardzo	dyna-
micznie.	Dotyczy	to	nie	tylko	liczby	wykonywanych	badań,	ale	
również	 listy	 oferowanych	 oznaczeń.	 Badania	 wdrażane	 były	
w	 odpowiedzi	 na	 zapotrzebowanie	 współczesnej	 hematologii.	
Każda	z	pracowni	laboratorium	Diagnostyki	Hematologicznej,	
w	 tym:	 cytometrii	 przepływowej,	 cytogenetyki,	 biologii	mole-
kularnej	 oraz	hemostazy	w	ostatnich	 latach	poszerzyła	wielo-
krotnie	ofertę	badań	możliwych	do	wykonania.	Utworzono	pa-
nele	badań	dedykowane	diagnostyce	określonych	chorób.	
	 Laboratorium	wykonuje	badania	dla	oddziałów	macierzy-
stego	szpitala,	realizuje	kontrakt	z	NFZ	na	genetyczne	badania	
odrębnie	kontraktowane	oraz	świadczy	usługi	dla	wielu	ośrod-
ków	 hematologicznych	 w	 Polsce.	 Jest	 w	 tym	 zakresie	 jedną	
z wiodących	jednostek	w	kraju.	Jakość	oznaczeń	poświadczana	
jest	corocznie	certyfikatami	krajowych	i	zagranicznych	akredy-
towanych	ośrodków	oceny	jakości	badań.	Laboratorium	posia-
da	własną	stronę	internetową,	na	której	dostępne	są	wszystkie	

niezbędne	dokumenty	(	www.ldh.ump.edu.pl).	Na	stronę	LDH	
można	wejść	również	ze	strony	intranetowej	szpitala.
	 Zespół	 laboratorium	 stanowią	 diagności	 laboratoryjni,	
technicy	 analityki	 medycznej	 oraz	 pomoce	 laboratoryjne.	 Są	
specjaliści	z	laboratoryjnej	hematologii,	genetyki	oraz	analityki	
medycznej.	 Pięć	 osób	 jest	 w	 trakcie	 realizacji	 kursów	 specja-
lizacyjnych	 w	 zakresie	 laboratoryjnej	 genetyki	 oraz	 analityki	
medycznej.	W	składzie	laboratorium	są	samodzielni	pracowni-
cy	nauki,	doktorzy	nauk	medycznych	oraz	diagności	w	trakcie	
realizacji		przewodu	doktorskiego.	Rozwój	kadry	wpisuje	się	za-
tem	w	rozwój	laboratorium	i	jest	konsekwencją	pracy	w	Kate-
drze	i	Klinice	Hematologii	i	Transplantacji	Szpiku	Uniwersytetu	
Medycznego.

kierownik	Laboratorium	Diagnostyki	Hematologicznej
dr hab. n. med. Maria Kozłowska-Skrzypczak prof. UM

wraz	z	Zespołem

▶

W piątek 9 marca 2018 r. o godz. 18.00 w Teatrze Wielkim w Pozna
niu odbyła się uroczysta gala z udziałem Macieja Sytka, Członka 
Województwa Wielkopolskiego i Krzysztofa Kordela, Prezesa Wiel
kopolskiej Izby Lekarskiej, podczas której wręczono nagrody Wiel
kopolski Lekarz z Sercem.

projekt	 jest	 wspólną	 inicjatywą	 Samorządu	Województwa	
Wielkopolskiego	 i	Wielkopolskiej	 Izby	Lekarskiej.	Ma	on	
promować	 działalność	 charytatywną	 i	 społeczną	 lekarzy	

oraz	lekarzy	dentystów.	Jego	patronem	jest	dr	Kazimierz	Hoło-
ga	–	lekarz,	społecznik	i	filantrop,	który	w	drugiej	połowie	XX	
wieku	realizował	i	wcielał	w	życie	ideały	lekarza,	bez	reszty	od-
danego	pacjentom.	
	 Anna	Tarajkowska,	stomatolog	z	Poznania	została	laureatką	
tegorocznej	edycji	Konkursu,	natomiast	wyróżnienia	otrzymali:	
dr	hab.	n.	med.	Alicja	Bartkowska-Śniatkowska,	dr	hab.	med.	
Szczepan	Cofta	oraz	Edmund	Waszyński.	
	 Dr	hab.	med.	Szczepan	Cofta,	pełniący	funkcję	Naczelnego	
Lekarza	 Szpitala	 SKPP,	 wyróżnienie	 otrzymał	 za	 wymagające	
ogromnego	 zaangażowania	 przeplatanie	 codziennej	 praktyki	
z licznymi	obowiązkami	zarządczymi.	Jako	praktykujący	lekarz	

nierzadko	 czas	 wolny	 od	 pracy	 poświęca	 na	 bezinteresowne	
niesienie	pomocy	innym,	zasługując	tym	samym	na	pełne	uzna-
nie	pacjentów	i	całego	środowiska	medycznego.
	 Zwycięzcą	ubiegłorocznej,	pierwszej	edycji	Konkursu	został	
prof.	dr	hab.	med.	dr	h.c.	Jacek	Łuczak	–	Ordynator	Hospicjum	
Palium	 w	 Poznaniu.	 W	 tym	 roku	 podczas	 gali	 Profesor	 był	
gościem		 honorowym	 i	 jako	 zeszłoroczny	 zwycięzca	 otrzymał	
nagrodę	10	000	zł,	którą	przeznaczył	na	wsparcie	dzieci	osiero-
conych	i	ich	opiekunów.
	 Uroczystość	uświetnił	występ	Chóru	i	Orkiestry	Kameralnej	
Wielkopolskiej	Izby	Lekarskiej	oraz	występ	artystyczny	Kabare-
tu	Młodych	Panów.

Karolina Moszyńska

Wielkopolski 
Lekarz z Sercem
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Na zdjęciu od lewej: dr hab. Szczepan Cofta, dr hab. Alicja Bartkowska-Śniatkowska, 
dr Anna Tarajkowska oraz dr Edmund Waszyński
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Bank Komórek Macierzystych Szpitala uzyskał akredytację Ministra 
Zdrowia na kolejnych 5 lat. Ustawa Transplantacyjna oraz Rozpo
rządzenia MZ określają szczegółowe wymagania stawiane bankom 
tkanek i komórek, a audytorzy z Krajowego Centrum Bankowania 
Tkanek i Komórek w Warszawie są w kwestii weryfikacji spełnie
nia przez bank przepisów prawa, nieugięci i bardzo wymagający. 
W sprawach formalnych, jak zwykle dotąd, BKM znalazł oparcie 
m.in. w Sekcji Organizacji Szpitala ze swym kierownikiem na czele. 

proces	weryfikacji	przeszliśmy	pozytywnie,	działamy	dalej.	
Oznacza	 to,	 że	 BKM	 działający	 nieprzerwanie	 od	 1990	
roku,	służy	i	będzie	służył	nadal	pacjentom	leczonym	z po-

wodu	 chorób	 krwi.	 Ustawowe	 pozwolenie	 dotyczy	 czynności	
gromadzenia,	 przetwarzania,	 przechowywania	 i	 dystrybucji	
komórek	krwiotwórczych	ze	szpiku,	krwi	obwodowej	oraz	lim-
focytów.	

 Bank	 Komórek	 Macierzystych	
zajmuje	 się	 przetwarzaniem	 ko-
mórek	 autologicznych oraz alloge-
nicznych	 od	 dawców	 spokrew-
nionych,	haploidentycznych	i nie-
spokrewnionych.		 W	 2017	 roku	
BKM	 przygotował	 materiał	 ko-
mórkowy	dla	198	chorych.	Wydań	
dla	zewnętrznych	ośrodków	prze-
szczepowych	w	2017	roku	było	70,	
a	w	2016	–	58.	Liczba	ta	z roku	na	
rok rośnie. 
 Kwestie przywozu oraz wywozu 
komórek	od	dawców	niespokrew-

Bank Komórek 
macierzystych

Od lewej: mgr Ewa Maćkowiak oraz mgr inż. Agnieszka Kubiak – osoba ustawowo 
odpowiedzialna w BKM 

Fot. Łukasz Turkowiak, Studio Fuego

Ryc. 1. Liczba wydanych przez BKM preparatów 
komórek krwiotwórczych do ośrodków w kraju 

(3 przeszczepy) i Niemiec (1 przeszczep) w 2012 r.

Ryc. 2. Współpraca Banku Komórek Macierzystych z ośrodkami transplantacyjnymi 
w kraju i zagranicą w 2017 r.

Ryc. 3. Współpraca Banku Komórek Macierzystych z ośrodkami transplantacyjnymi 
w kraju i zagranicą w latach 2002-2017

Ryc. 4. Profil rodzajów transplantacji wykonywanych w Klinice Hematologii i Transplantacji 
Szpiku w latach 1990-2017

(dokończenie na str. 14)
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nionych	są	prawnie	regulowane.	W	tym	zakresie	BKM	od	wielu	
lat	współpracuje	z	macierzystym	ośrodkiem	transplan	tacyjnym	
oraz	z	jednostkami	w kraju	i	na	świecie.	Bank	zajmuje	się	za-
równo	przyjmowaniem	jak	 i	wydawaniem	materiału	do	prze-
szczepienia.	BKM	przyjmuje	preparaty	komórkowe	dla	chorych	
hospitalizowanych	 w  Poznaniu.	 Są	 to	 preparaty	 od	 dawców	
z krajów	ościennych,	głównie	Niemiec.	
	 BKM	również	wysyła	preparaty	komórek	krwiotwórczych	
na	 zlecenie	 zew	nętrznych	 ośrodków	 transplantacyjnych.	 Ko-
mórki	 pobierane	 są	 w	 naszym	 ośrodku.	 Głównym	 odbiorcą	
preparatów	komórek	 pozyskanych	 od	dawców	niespokrewnio-
nych	są	polskie	ośrodki	przeszczepowe	(ryc.	1-3).	Z	każdy	rokiem	
zwiększa	się	 liczba	kurierów	zagranicznych,	którzy	przyjeżdżają	
z	Europy,	Azji,	obu	Ameryk	i	Australii.	Na	materiał	komórkowy	

tym	razem	czekają	chorzy	leczeni	w	innych	ośrodkach	transplan-
tacyjnych	na	świecie.	
	 W	 przeciągu	 prawie	 trzydziestoletniej	 działalności	 Bank	
Komórek	Macierzystych	uczestniczył	we	wszystkich	transplan-
tacjach	 wykonanych	 w	 Klinice	 Hematologii	 i	 Transplantacji	
Szpiku.	Były	to	czynności	przetwarzania,	krioprezerwacji	i ma-
gazynowania	komórek	oraz	ich	dystrybucji.	Początkowo	w Kli-
nice	 wykonywano	 przeszczepienia	 autologicznych	 komórek	
krwiotwórczych	 ze	 szpiku.	 Kolejno	 wprowadzano	 procedury	
transplantacji	 komórek	 ze	 szpiku	 oraz	 krwi	 od	 dawców	 spo-
krewnionych	i	niespokrewnionych.	W	ostatnim	czasie	dawca-
mi	komórek	krwiotwórczych	są	dawcy	haploidentyczni,	z	któ-
rymi	wiązane	są	bardzo	duże	nadzieje	(ryc.	4).

kierownik	Banku	Komórek	Macierzystych
dr hab. n. med. Maria Kozłowska-Skrzypczak prof. UM

wraz	z	Zespołem

✞
14	marca	br.	pożegnaliśmy	Pana	dr	
Tadeusz	 Jurczykowskiego,	 radio-
loga	 i	 nauczyciela	 wielu	 pokoleń	
lekarzy	 radiologów,	 wieloletniego	
pracownika	 Działu	 Radiologii	 Kli-
nicznej	naszego	Szpitala.

✞
Dnia	 25	marca	 br.	 zmarł	 Pan	Pro-
fesor	 Wiesław	 Gołąb,	 wieloletni	
Ordynator	 Oddziału	 Chirurgii	 na-
szego Szpitala. Pana Profesora po-
żegnano	29	marca	na	cmentarzu	w	
Puszczykowie.

✞
W	dniu	5	kwietnia	o	godz.	11.50	na	
cmentarzu	 Junikowo	pożegnaliśmy	
śp.	Lili	Radzicką,	mgr	 rehabilitacji,	
wieloletniego,	 cenionego	 Pracow-
nika	 Sekcji	 Rehabilitacji	 naszego	
Szpitala.

Szanowny	Panie	Profesorze,	
Kochana	Pani	Basiu,

	 wczorajszy	 koncert	 –	 cała	 masa	
wzruszeń,	 radości,	 refleksji,	 docenienia	
trudu	skomponowania	tak	udanego	pro-
gramowo wieczoru.
	 A	 poszerzając:	 iluż	 ludzi	 w	 po-
przednich	 latach,	 dzisiaj	 i	 zapewne	
już	 na	 zawsze		 zaangażowało	 się	 w	 tę	
–	 jak	pięknie		określił	 to	Pan	Profesor	–	
Wspólnotę	 Serc.	 Wspólnotę	 wspaniale	
prowadzonych	 młodych	 (ale	 nie	 tylko)	
wolontariuszy,	medyków	oraz	ludzi	róż-
nych	 profesji,	 dla	 których	 wspieranie	
fantastycznego	dzieła	opieki	paliatywnej	
jest	 jednym	 z	 życiowych	 priorytetów.	
I jeszcze	ważne	słowa:	dać	życie	(czytaj:	
troskę,	serdeczność,	dobry	ciepły	dotyk)	
w	 dni	 ostatnie,	 to	 zobaczyć	w	 tym	 od-
chodzącym	człowieku	osobę,	a	nie	tylko	
chorego.
	 Urzekł	 mnie	 „kulinarny”	 przepis	
(przytoczony	 przez	 Panią	 Monikę)	 na	
dobry	 kalendarz.	 Warte	 zastanowie-

▶

nia:	 jakie	 składniki	 połączyć,	 by	 każdy	
z dwunastu	miesięcy	był	dobrym,	warto-
ściowym	czasem.	Nikt	z	nas	nie	wie,	ile	
tego	czasu	jeszcze	mamy.	Mądrze	spoin-
tował	to	ks.	Jan	Twardowski:

 I nie bądź pewny, że czas masz,
 Bo pewność ta niepewna.

	 A	moim	 kochanym	Adresatom	 po-
wyższych	słów	dedykuję	piękne	irlandz-
kie	błogosławieństwo,	które	wyczytałam	
w	 „Twarzach”	 mojej	 ulubionej	 autorki	
Maliny	Stahre-Godyckiej:

Niech wszystkie drogi biegną Wam na 
spotkanie
Wiatr wieje tylko w plecy
Twarz ocieplają promienie słońca
A miękkie deszcze roszą Wasze pola / Wa-
sze ogrody / Waszą ziemię
I niech Bóg niesie Was w swych ramio-
nach przyjaźni

Z	wiecznie	zieloną	gałązką
Małgosia Francuz

Ostatnie
pożegnania

List do Pana Profesora Jacka Łuczaka 
od Pani Małgorzaty Francuz, 

wieloletniej Przyjaciółki Hospicjum
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XXI Poznański 
Festiwal Nauki i Sztuki
W dniu 22 kwietnia br. na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta 
z Poznania odbył się XXI Poz nański Festiwal Nauki i Sztuki. 
Tegoroczna  edycja została przygotowana wspólnie z Uniwersy
tetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów 
Medycyny IFMSA-Poland oddział Poznań przyjmowali 
pacjentów w Szpitalu Pluszowego Misia

Podczas XXI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki wykonaliśmy 
badania ABI u ponad 30 Pacjentów

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu uświadamiali jak bardzo zaburzoną percepcję 
ma osoba pod wpływem narkotyków i alkoholu

Dziedziniec Urzędu Miasta Poznania podczas Festiwalu

W dniu	 21	 kwietnia	 br.	 w	 Hospi-
cjum	 Palium	 przy	 os.	 Rusa	 55	
w  Poznaniu,	 pod	 patronatem	

prof.	 dr	 hab.	 Edmunda	 Grześkowia-
ka,	 Prorektora	 ds.	 Studenckich	 UM	 w	
Poz	naniu,	 prof.	 dr	 hab.	 Ewy	 Wender-
-Ożegowskiej,	Dziekan	Wydziału	Lekar-
skiego  I	UM	w	Poznaniu	 oraz	Dyrekcji	
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pań-
skiego	UM	w	Poznaniu	odbyła	 się	Biała	
Sobota	 „Bądź	 Sprawny”,	 podczas	 której	
studenci	Uniwersytetu	Medycznego	przy	
współpracy	 z	 nauczycielami	 akademic-
kimi,	przeprowadzili	indywidualne	kon-
sultacje	dla	osób	starszych	oraz	ich	opie-

kunów.	 Konsultacje	 umożliwiły	 m.in.:	
odpowiedzi	 na	 pytania	 o	 występowanie	
zaburzeń	pamięci,	o	poprawę	aktywności	
fizycznej,	 poprawę	 i	 urozmaicenie	 diety	
oraz	o	prawidłowe	przyjmowanie	leków.	
	 Organizacją	 Białej	 Soboty	 zajęli	 się	
studenci	zrzeszeni	w	kołach	naukowych	
przy	 Pracowni	 Geriatrii	 Katedry	 i	 Kli-
niki	Medycyny	Paliatywnej	 (Studenckie	
Koło	Naukowe	Geriatrii	i	Medycyny	Pa-
liatywnej	oraz	 Studenckie	Koło	Nauko-
we	 Dietetyki	 Gerontologicznej).	 Udział	
brali	 także	 studenci	 ze	 Studenckiego	
Koła	Nau	kowego	Medycyny	Przeciwsta-
rzeniowej.	

Biała Sobota – Studenci Seniorom

	 Ze	 strony	 nauczycieli	 akademickich	
w	Białej	Sobocie	wzięli	udział	prof.	Ka-
tarzyna	 Wieczorowska-Tobis	 –	 lekarz,	
specjalista	geriatrii	i	medycyny	paliatyw-
nej,	dr	Ewa	Deskur	–	 lekarz,	 specjalista	
geriatrii	i	medycyny	paliatywnej,	dr	Ar-
kadiusz	 Styszyński	 –	 lekarz,	 specjalista	
geriatrii,	dr	Roma	Krzymińska-Siemasz-
ko	–	dietetyk,	fizjoterapeuta,	mgr	Marta	
Lewandowicz	 –	 dietetyk,	 dr	 Agnieszka	
Neumann-Podczaska	–	farmaceuta	(Ka-
tedra	Geriatrii	i	Gerontologii,	WNoZ).

Bartosz Sobański
zdjęcia: dr Sławomir Tobis

Wolontariuszki Hospicjum przyjmują zgłoszenia

Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Geriatrii i Me-
dycyny Paliatywnej podczas indywidualnych konsultacji

Prezentacja robota Tiago, który pomaga osobom starszym 
samodzielnie funkcjonować w warunkach domowych
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W liczbach – 2017

szpitalAgata Michalak

Działalność medyczna

*	Liczba	hospitalizacji	z	przesunięciami	międzyoddziałowymi

Zabiegi operacyjne

Badania kliniczne

Personel szpitala

Opracowano	na	podstawie	danych	przekazanych	z	poszczególnych	komórek	organizacyjnych

*	w	tym	stażyści	i	rezydenci

Liczba zgłoszonych nowych badań klinicznych w latach 2009-2017

Pracownicy Szpitala ze stopniami naukowymi


