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kalendarium szpitalne

styczeń / 
czerwiec 2022 Szpital na        acebooku!

Dołącz do nas
https://www.facebook.com/SzpitalNaPrzybyszewskiego

Oprac. Bartosz Sobański

Okładka: widok na zespół budynków Szpitala im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu oraz powstający obok Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – stan na dzień 24 maja 2022 r.
(fot. Szczepan Cofta)
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• W dniu 1 stycznia 2022 roku nastąpi-
ło połączenie Szpitala Klinicznego Prze-
mienienia Pańskiego w Poznaniu ze Szpi-
talem Klinicznym im. Heliodora Święcic-
kiego w Poznaniu.

• W dniu 31 stycznia br. plac budowy 
Centralnego Zintegrowanego Szpitala 
Klinicznego w Poznaniu wizytował Mi-
nister Zdrowia, Adam Niedzielski. Mi-
nister miał okazję przyjrzeć się budowie 
pierwszego modułu, gdzie zlokalizowany 
będzie szpitalny Oddział Ratunkowy, blok 
operacyjny (15 sal operacyjnych) oraz 
50-stanowiskowy oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii.

• W dniu 11 lutego obchodziliśmy 
Światowy Dzień Chorego.

• W dniu 22 lutego br. dr hab. med. 
Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala 
odebrał z rąk arcybiskupa Stanisława Gą-
deckiego order „Pro Ecclesia et Pontifice”.

• W dniach 11-12 marca br. odbyły się 
Wielkopolskie Warsztaty Niewydolności 
Serca. Organizatorami wydarzenia były 
prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, dr Marta 
Kałużna-Oleksy reprezentujące I Klinikę 
Kardiologii Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
oraz nasz Szpital.

• W dniu 26 marca br. zakończyła się 
działalność Punktu Szczepień na Mię-
dzynarodowych Targach Poznańskich. 
Od początku funkcjonowania punktu 

– 11  stycznia 2021 roku – wykonaliśmy 
330  875 szczepień, w tym 2954 u dzieci 
w wieku 5-11 lat.

• W dniu 31 marca br. swoją dzia-
łalność zakończył Szpital Tymczasowy 
MTP. Początek jego działalności przy-
padł na dzień 1 lutego 2021 roku. Przez 
ponad rok hospitalizacją zostało obję-
tych 3153 Pacjentów zmagających się 
z wirusem Covid-19. Wspierający Szpital 
Tymczasowy Oddział Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii Covid przy ul. Przyby-
szewskiego hospitalizował łącznie 69 Pa-
cjentów.

• W dniu 7 kwietnia br. obchodziliśmy 
Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pra-
cownika Ochrony Zdrowia.

• W dniu 24 kwietnia w Auli UAM od-
był się Koncert dla Przyjaciół i Darczyń-
ców Hospicjum Palium.

• W dniach 9-10 maja w Warszawie 
odbył się I Kongres Humanizacji Medy-
cyny. Na kongresie obecny był Dyrektor 
Generalny UM, dr Rafał Staszewski oraz 
dr hab. Szczepan Cofta.

• W dniu 12 maja br. obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Po-
łożnych. Na uroczystości obecny był także 
Minister Zdrowia, Adam Niedzielski.

• W dniach 26-27 maja br. w Pabiani-
cach odbył się Zjazd Polskiej Unii Szpitali 
Klinicznych.

• W dniu 28 maja br. nasz Szpital 
uczestniczył – w ramach tegorocznych 
obchodów Poznańskich Dni Rodziny 
– w Białej Sobocie. Na terenie Poznań-
skiego Ośrodka Specjalistycznych Usług 
Medycznych, gdzie zorganizowaliśmy 
stanowisko. W  godzinach od 9:00 do 
13:00 można było zasięgnąć informacji 
o programie Kardioonkologia oraz Pro-
gramie Wczesnego Wykrywania Raka 
Płuc.

• W dniu 31 maja br. przy ul. Szama-
rzewskiego odbyła się konferencja pra-
sowa poświęcona Światowemu Dniu Bez 
Tytoniu.

• W dniach 9-10 maja w Warszawie 
odbył się I Kongres Humanizacji Medy-
cyny. Na kongresie obecny był Dyrektor 
Generalny UM, dr Rafał Staszewski oraz 
dr hab. Szczepan Cofta.

• W dniu 6 czerwca odbył się pierwszy, 
w ramach połączonego Szpitala, Komitet 
Terapeutyczny.

• W dniu 13 czerwca, w ramach połą-
czonego Szpitala, odbył się pierwszy Ko-
mitet Transfuzjologiczny.

• Także w dniu 13 czerwca odbył się 
Komitet Etyczny – pierwszy, w ramach 
połączenia Szpitali.
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OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA

na dobry początek

Szczepan Cofta
Naczelny Lekarz Szpitala

Przerzucając mosty... 

Nie można ukryć, że dzieło integracji 
naszego Szpitala – w obliczu doświad-
czanego połączenia – jest zadaniem 
niezwykle trudnym. Na szczęście na 
tyłach – między Grunwaldzką a Przy-
byszewskiego – wyrastają już bardzo 
wyraziście mury pierwszych dwóch 
budynków nowej lecznicy. Jeśli ktoś nie 
odwiedza tego miejsca, trudno jemu to 
sobie wyobrazić. 

wanej od ponad 110 czy 200 lat. Determi-
nacja może sprawić, że to przerzucanie 
mostów będzie skutecznie stawać się in-
spirującą i pełną dynamizmu przygodą.
 Tak istotne wydaje się zachowanie 
i pielęgnowanie dobrej wzajemnej komu-
nikacji. Komunikacja musi być komplet-
na i przejrzysta – wówczas będzie sku-
teczna. Począwszy od odpowiadania na 
maile, jak i twórczy udział w spotkaniach 
(czy osobistych, czy w trybie on line) bu-
dujących współodpowiedzialność. Także 
szkoleniach, które mają wymiar także 
integrujący. Trzeba jednak przyznać że 
szpital jest ekstremalnie duży, a zacho-
wanie skutecznej komunikacji i działania 
jest tylko i wyłącznie możliwe przy dużej 
determinacji. Rodzących się problemów 

i różnorakich wyzwań jest tak wiele, że 
można chwilami poczuć się zagubionym. 
 W tych dniach odbywa się w War-
szawie Kongres Humanizacji Medycy-
ny. Mam zaszczyt w nim uczestniczyć 
i przedstawiać wizję wynikającą z do-
świadczenia, w jaki sposób można prze-
mieniać swoim działaniem szpitalną rze-
czywistość – ktoś powiedziałby – korpo-
racyjnej struktury. 
 Okazuje się, że rzeczywistość me-
dyczna, a więc także szpitale – jak powie-
trza – potrzebują przeniknięcia duchem 
humanistycznej refleksji w swym dzia-
łaniu. Humanizm to spojrzenie na czło-
wieka. Dotknięcie jego godności, a więc 
szczególnej jego wartości ze względu na 
niego samego. Próba istotowego realizo-
wania dobra. W całej głębi i rozciągłości 
wyrażonych znaczeń: wypowiedzianych 
i niewypowiedzianych. 
 Wierzę, że duch Szpitala Tymczaso-
wego, jak i szczególnych – dobrze działa-
jących – zakątków naszych szpitali, przy 
Przybyszewskiego, Grunwaldzkiej, Dłu-
giej, Szamarzewskiego czy na Oś. Rusa, 
może być przeniknięty szczególną huma-
nistyczną troską.
 Szpital bez takiego przeniknięcia pozo-
stawałby tylko bezkształtną strukturą quasi 
przemysłową. A chodzi nam przecież o: 1/ 
optymalną opiekę nad pacjentami i  bez-
pieczeństwo im zapewnione, a  także: 2/ 
stworzenie przyjaznego środowiska pracy, 
które nie byłoby nam obce (oby ktokolwiek 
wypełniający cenną misję od nas nie od-
chodził), ale które stawałoby się miejscem 
życiowego spełnienia. Wśród licznych na-
szych życiowych zadań i spełnień.

Szczepan Cofta

Dzieło integracji to olbrzymie wyz-
wanie, by szpitalny organizm nie 
tylko był sprawnie zarządzany 

organizacyjnie, z wypracowanymi szla-
kami jasno powiązanych tak rozlicznych 
zadań. Ktoś wyraził, że można zarządzać 
sprawnie organizacyjnie – działając czy 
to z nutą romantyzmu, czy pozytywizmu. 
W bieżących miesiącach obchodzimy na-
wet Rok Romantyzmu Polskiego. W me-
dycynie jest miejsce i na pozytywizm i na 
romantyzm. 
 Wyzwania nasze są tak olbrzymie, 
że stają się one w pewnym sensie prze-
rzucaniem mostów między łączącymi się 
szpitalami, które mają w sobie odrębne 
źródła formacji, choć zanurzone są w tej 
samej współczesnej medycynie, kultywo-

Mija rok od czasu decyzji o połą-
czeniu Szpitala Klinicznego im. 
H. Święcickiego ze Szpitalem 

Klinicznym Przemienienia Pańskiego. 
Rok pod znakiem pandemii, szczepień 
i w  ostatnim czasie dramatu wojny. Po-
czucie zagrożenia, nadziei, przerażenia 
towarzyszy nam w tych miesiącach bar-
dziej niż kiedykolwiek w życiu. Historia 
przyspieszyła i wszyscy uczymy się w niej 
żyć.
 Wszyscy uczymy się również funk-
cjonowania w połączonym Szpitalu. 
W jednostce z ogromnymi możliwościa-
mi, unikalną działalnością, wybitnymi 
fachowcami zarówno w zawodach me-
dycznych jak i niemedycznych. Ale jed-

nocześnie w jednostce, która czyni nas 
bardziej anonimowymi, której procedury 
muszą w jeszcze większym stopniu de-
terminować nasze postępowanie, celem 
zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom 
i utrzymania sprawności organizacyjnej.
 Za nami wiele wyborów i decyzji do-
tyczących różnych sfer działalności Szpi-
tala, ale przed nami ciągle jest ich dużo. 
Połączenie dwóch organizmów, podob-
nych i jednocześnie bardzo różnych, jest 
ogromnym wyzwaniem, ale wierzymy, że 
czerpiąc z ich najlepszych praktyk i do-
świadczeń, budujemy jednostkę unikal-
ną. 

 To wydanie zarówno Nowin Szpital-
nych jak i Nowin Święcickiego wieńczy 
również określony czas w życiu Szpitala, 
a kolejny numer będzie syntezą doświad-
czeń obu periodyków szpitalnych, czer-
piąc – w co wierzę – z ich najlepszych 
doświadczeń. 
 W nadchodzącym okresie wakacyj-
nym życzymy wszystkim wielu chwil 
umożliwiających złapanie oddechu i dy-
stansu oraz regeneracji sił przed nowymi 
wyzwaniami zawodowymi.

Krystyna Mackiewicz

Po roku...OKIEM NACZELNEGO DYREKTORA SZPITALA
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Szpital Tymczasowy – epilog

Statystyki zamkną nas w liczbach: 2 fale po 5 miesięcy każda, 
przyjętych 3153 pacjentów, 527 osób, których nie udało się 
uratować przed śmiercią. Miliony litrów tlenu, niemal tysiąc 

pracowników, 3 hale, 10 modułów naprędce otwieranych dzięki lu-
dziom dobrej woli i szybko zamykanych, gdy obłożenie łóżek było 
mniejsze. 
 Kiedy zaczynaliśmy naszą pracę w lutym 2021 roku, byliśmy 
pełni zapału, poczucia misji, ale też obaw: niewielu z nas miało do-
świadczenie w pracy z COVID, nie wiedzieliśmy, czego się spodzie-
wać, czy sprostamy wyzwaniu, jakiego – niesieni wspólnym zapałem 
– się podjęliśmy.
 Pierwszym zadaniem, zanim jeszcze szpital ruszył, było stworze-
nie jego zarysów organizacyjnych. Trzeba było jednoznacznie okre-
ślić wszystko – od sposobu funkcjonowania izby przyjęć, poprzez 
pisanie zleceń, wypisy, kontakt z rodzinami, sposób komunikacji 
między strefami… Długo by wymieniać. Zdawaliśmy sobie sprawę 
z tego, że im lepsza organizacja, im mniej potknięć w rzeczach pod-
stawowych, tym więcej czasu i energii zostanie na najważniejsze – 
pomoc Pacjentom. Wszelkie stworzone procedury były poddawane 
mniej lub bardziej formalnej dyskusji z szerszym gronem osób. To 
dzięki pracy całego zespołu udało się wypracować przejrzyste i chy-
ba dość dobre zasady funkcjonowania szpitala, na bieżąco modyfi-
kowane w zderzeniu z rzeczywistością. 
 1 lutego 2021 roku pojawili się Pacjenci. Bardzo szybko zapełnił 
się pierwszy moduł – trzeba było otwierać kolejny, a potem 2 i 3 
halę. W szczytowym momencie, 8 kwietnia 2021 roku w szpitalu 
przebywało 322 chorych. Uczyliśmy się wtedy i choroby i siebie na-
wzajem. Mieliśmy ręce pełne pracy. Anestezjolodzy i pulmonolodzy 
konsultowali na innych oddziałach co cięższych Pacjentów, kardio-

lodzy udowadniali, że EKG to nie sztuka abstrakcyjna i można wy-
czytać zeń więcej niż tylko to, czy Pacjentowi bije serce. Znalazło 
się złamanie kości udowej dla ortopedy, przełom nadnerczowy dla 
endokrynologa, ostre brzuchy dla chirurgów, drenaże i tamponada 
serca dla kardiochirurga. Przechodzący nocą przez nie swój oddział 
neurolog natknął się na napad padaczki – zabezpieczył chorego, zle-
cił sobie konsultację, którą potem wykonał, a rano wysłał tylko smsa 
z informacją do dyżurnego, by spojrzał w zalecenia. Żartowaliśmy, 
że jeśli tylko jest jakikolwiek kłopot z pacjentem, wystarczy stanąć 
na środku strefy czystej i rozejrzeć się wokół – z pewnością na dyżu-
rze będzie co najmniej kilku specjalistów z odpowiedniej dziedziny 
chętnych do pomocy. 
 Ta nieustanna chęć wzajemnej pomocy była tym, co utrzy-
mywało szpital (i nas) przy życiu. W chwili, gdy stawaliśmy przed 
ludzkimi tragediami, na które nie mieliśmy już wpływu, gdy czas 
spędzony w strefie brudnej przedłużał się do granic naszego bez-
pieczeństwa, w momencie w którym zdawaliśmy sobie boleśnie 
sprawę, że oto stoimy przed czymś, co nas przerasta, czego sami nie 
udźwigniemy, zawsze obok pojawiał się ktoś, kto mówił: „Pomogę 
Ci. Odpocznij. Zrobimy to razem. Nie jesteś sam”. W tej historii nie 
ma pojedynczych bohaterów. Gdybyśmy działali tam samodzielnie 
– zginęlibyśmy. Szpital Tymczasowy to niekończący się łańcuch do-
bra, wzajemnego wsparcia i pięknej, wspólnej pracy zespołowej. Ze-
społu medyków: oddanych ordynatorów i ich lekarzy, koordynator-
ki pielęgniarek, oddziałowych, ratowników. Część została przenie-
siona do pracy w tym szpitalu na stałe – musieli rzucić wszystko, co 
kochali, żeby być tu i teraz. Część próbowała pogodzić swoją zwykłą 
aktywność z pomocą na MTP. Obiecywali, że przyjdą, ale tylko na 
miesiąc, że będą, ale może będą się wymieniać co 2 tygodnie. Wie-

Zamknęły się bramy Szpitala Tymczasowego. W miejscu, gdzie jeszcze do niedawna na łóżkach ustawionych 
w równych rzędach leżeli Pacjenci, teraz służby próbują przywrócić hale ich pierwotnemu przeznaczeniu. Za chwilę 
puste przestrzenie na powrót wypełnią się śmiechem obcym temu miejscu przez ostatnie kilkanaście miesięcy. 
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Szpital Tymczasowy – epilog
 31 marca 2022 roku definitywnie 
zamknęliśmy rozdział Szpitala Tym-
czasowego. Mimo ogromu tragedii, 
z jakim się stykaliśmy, mimo, że ten 
czas z pewnością pozostawił w nas 
na zawsze jakieś blizny, wierzymy, że 
działo się tutaj z naszym współudzia-
łem dużo dobra. Pomagaliśmy najle-
piej, jak potrafiliśmy. Wypełnialiśmy 
swoje zadania najrzetelniej i najdo-
kładniej. Szpital uratował życie wielu 
Pacjentom. Pozwalał na godne odejście, 

łagodził cierpienie umierających. Mam nadzieję, że przypomniał 
i Chorym, i Medykom prawdziwą twarz medycyny – merytoryczną, 
ale kierowaną współczuciem, troską i poczuciem odpowiedzialno-
ści. Szpital Tymczasowy scalił też nas – medyków, z różnych od-
działów – choć pracowaliśmy dotychczas w jednej placówce, z racji 
odmiennych lokalizacji nie znaliśmy się przecież. Myślę, że mimo 
naszych potknięć, niedociągnięć, tego, co z pewnością wymagało-
by jeszcze poprawy, możemy zamknąć Szpital z poczuciem dobrze 
spełnionego obowiązku. 

Hanna Winiarska

działam, jak ciężko pracują, nie mogłam wymagać 
od nich więcej, już to, co robili, było bohaterstwem. 
A po miesiącu przychodzili i mówili, że przecież są 
tu potrzebni, że jeszcze zostaną, że ktoś tym chorym 
musi pomóc, a oni przecież mają doświadczenie. Ci, 
którzy byli z nami na stałe z tęsknotą mówili o po-
wrocie do swoich oddziałów, a gdy pytałam, czy 
to znaczy, że od przyszłego miesiąca chcą wrócić, 
odpowiadali zdziwieni: „No co Ty! Przecież tu je-
steśmy potrzebni!”. I tak trwaliśmy wszyscy razem 
w tym niekończącym się strumieniu Pacjentów, 
czerpiąc radość ze wspólnej dobrej pracy, wspólnego odpoczynku 
i rozmów. 
 Zginęlibyśmy bez farmaceutów, techników, fizjoterapeutów, 
diagnostów laboratoryjnych, psychologów (pomagających nie tylko 
Pacjentom, ale też personelowi). Praca byłaby niemożliwa bez re-
jestratorek medycznych (nawet w środku nocy nie okazywały nam 
odrobiny zniecierpliwienia), bez zaplecza technicznego, staranie za-
planowanych zamówień, bez życzliwej ochrony, WOT-u, bez przed-
stawicieli kadr dzielnie tworzących kolejne umowy, administracji, 
informatyków, wreszcie bez dyrekcji odpowiedzialnej za kontakty 
z wojewodą, olbrzymi wysiłek organizacyjny i wsparcie personalne. 
„Dziękuję Ci Panie, że nie jest całym człowiek pojedynczy” – pisał 
ks. Jan Twardowski. Miesiące spędzone na targach pokazały nam, że 
poradziliśmy sobie tylko dzięki wzajemnemu wsparciu, 
tylko dzięki byciu razem. Przetrwaliśmy też dzięki tym, 
co zostali w naszych stałych miejscach pracy – maksy-
malnie obciążeni, przejmujący na siebie nasze obowiąz-
ki, w dramatycznie okrojonych zespołach pracowali za 
trzech. Oni trwali tam po to, żebyśmy my mogli być tutaj. 
Należą im się za to olbrzymie podziękowania.
 Gdy zamykaliśmy szpital w lipcu 2021, wydawało się, 
że COVID nie powróci. Wprawdzie w żartach mówiliśmy 
do siebie „do zobaczenia jesienią”, ale nikt nie wierzył 
w taki scenariusz. Ponowne otwarcie nastąpiło 2 listopa-
da 2021 roku. Z radością powitaliśmy przyjaciół z wiosny, 
mimo wszystko ciesząc się, że znów razem będziemy pra-
cować, z nadzieją, że to tylko na kilka tygodni, maksymal-
nie 1 hala, zaraz się przecież zamkniemy… Rzeczywistość 
znowu przerosła nasze oczekiwania. Szpital rozwijał się 
szybciej niż kiedykolwiek. W 3 tygodniu funkcjonowa-
nia miał już 5 oddziałów + OIT. Pacjenci byli w cięższym 
stanie, śmiertelność większa. Listopad i grudzień wyda-
wał się piekłem na ziemi. Potem łaskawsza już V fala, gdy 
COVID zaczął być chorobą współistniejącą, gdy ciężka 
niewydolność oddechowa nie była już tak częsta. Byli to 
jednak pacjenci starsi, z wielochorobowością, wymaga-
jący obszernej wiedzy internistycznej i doświadczenia. 
Wspólnymi siłami i z tym sobie poradziliśmy. I kiedy wy-
dawało się, że wszystko, co najgorsze za nami, że możemy 
już wrócić do domów i być szczęśliwi do końca życia, bo 
przecież „zasłużyliśmy”, opuszczane przez nas hale zaczę-
li zasiedlać uchodźcy z Ukrainy. Momentalnie zweryfiko-
waliśmy, że określanie „piekłem” tego, co przeżyliśmy, jest 
niczym w porównaniu z tragicznym losem ludzi koczują-
cych tuż za ścianą. 

Zachód słońca w czteropaku, fot. Daria Springer

Szpital MTP, fot. Mariusz Wiśniewski

Podziękowania od pacjentki 
opuszczającej Szpital Tymczasowy, 
fot. Daria Springer
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szczepienia

Stało się. Nadszedł dzień ostatni. Podróż zakończyła się – 
czy to Ziemia Obiecana? – byliśmy u celu. Punkt Szcze-
pień MTP funkcjonował od dnia 11 stycznia 2021 r. do 

dnia 31 marca 2022 r., a ostatnie dawki szczepionek zostały po-
dane w dniu 26 marca 2022 r. 
 Mogłabym Państwu przytoczyć setki opowieści, anegdot, 
historii i wspomnień z tych 445 dni, gdy Punkt Szczepień, naj-
większy w Wielkopolsce, trzeci w Polsce, miał swoje serce na 
Międzynarodowych Targach Poznańskich. Chciałabym jednak 
skupić się na dniu ostatnim, gdyż on jest zwieńczeniem naszych 
dokonań. 
 W tym dniu podaliśmy łącznie 33 szczepienia (niegdyś za-
blokowaliśmy ul. Grunwaldzką w rekordowym dniu podając 
4598 dawek): 28 szczepień dorosłych i 4 szczepienia dzieci. Wy-
patrywaliśmy ostatniej osoby. Zjawiła się – tuż przed końcem – 
18-letnia dziewczyna. Świętowaliśmy podanie ostatniej dawki! 
Odłożyliśmy na bok strzykawki i fartuchy, fiolki zostały skrzęt-
nie policzone, raport skrupulatnie uzupełniony. Zrobiliśmy pa-
miątkowe zdjęcie i za przykładem rządzących „odwołaliśmy” 
epidemię zrzucając maski. 

Ziemia
niczyja...?
Podsumowanie działalności 

Punktu Szczepień SKPP 
na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich

Aleksander. Drugi – ostatni zaszczepiony

 Było wesoło, było przyjaźnie – przecież – byliśmy dla sie-
bie jak rodzina. Były przemówienia i prezenty, kwiaty, uściski. 
I w trakcie tych chwil, pełnych wzruszenia, gdy broda drżała 
przy wypowiadaniu słów podziękowania, z hukiem otworzyły 
się drzwi do Punktu, a za hukiem wbiegła kobieta, tuż za nią 
młody chłopiec. Jeszcze w biegu kobieta pyta w popłochu:
 – Przepraszam, czy ja tu jeszcze zaszczepię syna?!
 Roześmialiśmy się gwarnie. Takie było nasze życie w Punk-
cie, pełne niespodziewanych zwrotów akcji, pełne nadziei, 
pośpiechu i radości osób do nas przychodzących. Nie odmó-
wiliśmy. Aleksander, lat 8, stał się drugim-ostatnim pacjentem 
Punktu Szczepień MTP.
 Po Ziemi Obiecanej zostało już tylko wspomnienie: bez 
dykt naszych tymczasowych (rozebranych naprędce), bez szu-
mu kotar, bez śmiechu i płaczu dzieci i uspokajających głosów 
Pań Pielęgniarek, bez cichego klikania na klawiaturze kolejnych 
dawek, bez nas, beze mnie, bez Ciebie, bez naszych Pacjentów – 
opuszczona – ziemia niczyja…

Zrzuciliśmy maski: zamknięcie Punktu Szczepień MTP – 26 marca 2022 r.
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zakończone

 17 grudnia 2021 r. rozpoczęliśmy szczepienia dzieci. Do 
końca marca 2022 r. zaszczepiliśmy 2954 najmłodszych Miesz-
kańców Poznania i okolic. Oswoić się z igłą pomagał Lew 
Alex – kultowa postać z bajki „Madagaskar” – który pojawił 
się i przyjaźnie machał ogonem w Punkcie dzięki uprzejmości 
Teatru  Muzycznego w Poznaniu. 
 Od lipca 2021 r. do lutego 2022 r. wykonywaliśmy w Punk-
cie Szczepień darmowe badania w kierunku HCV. Wykonali-
śmy w tym czasie łącznie 6107 testów u osób przybywających 
na szczepienie przeciw Covid-19, a u 19 z nich rozpoznaliśmy 
– testem przesiewowym – zakażenie HCV.

Rozbiórka Punktu Szczepień – kwiecień 2022 r

 Korzystaliśmy ze szczepionek firmy Pfizer (187 986 poda-
nych dawek), Moderna (94 240 podanych dawek), Astra Zeneca 
(47 780 podanych dawek) i Johnson & Johnson (869 podanych 
dawek). 

 W Punkcie Szczepień MTP podaliśmy łącznie 330 875 da-
wek szczepionek. Najwięcej szczepień wykonaliśmy w lipcu 
2021 r. (70 757 szczepień), najmniej w marcu 2022 r. (515 szcze-
pień). 

 Od lutego 2021 r. do marca 2022 r. wykonywaliśmy szcze-
pienia mobilne w domach Pacjentów. Łącznie wykonaliśmy 
1423 szczepień. Z całego serca dziękuję Lekarzom zaangażowa-
nym w Punkt Mobilny za poświęcony czas i setki przejechanych 
kilometrów, a także Pani Alinie Dłużewicz, która te kilometry 
układała w niezapomniane podróże.

Lew Aleks oswaja Dzieci z igłami

 Nie zliczę imion osób, którym winnam w tym miejscu po-
dziękować za tę szczepienną misję, za podróż jak na księżyc 
i z powrotem. Za śmiech i łzy i wzruszenia i chwile trudne, za 
wsparcie w nocy i nad ranem. Dziękuję każdej Osobie zaanga-
żowanej w funkcjonowanie Punktu Szczepień – dzięki Wam był 
perfekcyjną „halą odlotów”. 
 Dziękuję, że razem przyjęliśmy niemożliwe i stworzyliśmy 
możliwe. 

Daria Springer
Koordynator medyczny Punktu Szczepień MTP

Punkt Szczepień MTP w przeddzień zamknięcia



neurochirurgia

Terapia 
Nano 
Therm

8  nowiny szpitalne  4/2021 – 1-2/2022 (95-97)

Glejaka, złośliwego guza mózgu nie da się usunąć w ca-
łości. Dlatego operacja ta dla 39-letniej pacjentki była 
jedyną szansą na wydłużenie jej życia. Operacja trwa-

ła ponad cztery godziny. Zabieg rozpoczął się od stopniowego 
i precyzyjnego wycięcia guza, a następnie komórki znajdujące 
się wokół miejsca, w którym był guz, zostały zalane specjalnym 
płynem z nanocząsteczkami.
 Terapia NanoTherm®, jest terapią dedykowaną pacjentom 
cierpiącym z powodu guzów mózgu. Polega na wstrzyknięciu 
w trakcie zabiegu neurochirurgicznego do loży po usuniętym 
guzie, płynu o właściwościach magnetycznych, który następnie 
rozgrzewany jest za pomocą bardzo szybko zmieniającego się 
pola magnetycznego. 
 Następnie w miejscu poddanym leczeniu umieszczony zo-
staje cewnik, który pozwala na bezpośredni pomiar temperatu-
ry w miejscu termoterapii.
 Ciepło powoduje uszkodzenie komórek nowotworowych, 
a w przypadku braku ich uszkodzenia, uwrażliwienie na dzia-
łanie standardowej radio i chemioterapii. Temperatura jest kon-
trolowana poprzez zastosowanie czujnika i jak się okazuje nie 
powoduje uszkodzenia zdrowych komórek nerwowych, a jedy-
nie tych zmienionych nowotworowo.

28 kwietnia 2022 r. po 
raz pierwszy w Polsce 
lekarze z Oddziału 
Klinicznego Neurochirurgii 
Naszego Szpitala 
razem z prof. Johannes 
Wölfer, Ordynatorem 
Neurochirurgii Szpitala 
w Muhlhausen (Niemcy) 
zastosowali terapię 
NanoTherm u pacjentki 
z pierwotnym guzem 
mózgu, dotychczas nie 
operowanym.

 W wyniku działania powstałego ciepła, komórki nowotwo-
rowe zostają zniszczone lub uwrażliwione na dalsze metody le-
czenia, takie jak radioterapia i/lub chemioterapia. Dzięki temu 
wzrasta efektywność leczenia. 
 Metoda ta od 2011 roku posiada europejski certyfikat CE 
i tym samym jest oficjalnie zatwierdzoną terapią w leczeniu gu-
zów mózgu we wszystkich krajach członkowskich Unii Europej-
skiej.
 W Polsce, w ośrodku lubelskim, takie leczenie stosowane 
było w przypadku wznowy guzów mózgu o typie glejaka i do tej 
pory przeprowadzone zostało u 14 pacjentów.
 Po raz pierwszy w Poznaniu wykonana zostanie operacja 
częściowego usunięcia guza mózgu i aplikacja środka Nano-
Therm. Na drugi etap leczenia, czyli aktywacji nanocząstek 
powodujących uzyskanie odpowiedniej temperatury wewnątrz 
guza, pacjentka została przekazana do ośrodka w Zwickau dzię-
ki współpracy z lekarzami z Niemiec.

dr Jakub Moskal
Kierownik Oddziału Klinicznego Neurochirurgii 

i Neurotraumatologii z Pododdziałem Leczenia Chorób 
Naczyniowych Centralnego Układu Nerwowego

W trakcie zabiegu (fot. Archiwum Szpitala)
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Miniony 2021 rok był wyjątkowy ze 
względu na liczbę wykonanych wy-
sokospecjalistycznych transferów 

pacjentów ze wspomaganiem pozaustrojo-
wym ECMO. Największe obciążenie zano-
towaliśmy w grudniu, kiedy to referowano 
wielu potrzebujących pacjentów ze szpitali 
w całym kraju. Z licznych zgłoszeń w grud-
niu, które przekazano do koordynacji, sfina-
lizowano pięć. Podkreślenia wymaga fakt, 
że każdorazowo taki wysokospecjalistyczny 
transfer odbywa się z inicjatywy oddolnej 
członków mobilnego zespołu ECMO, któ-
rego trzon to personel Kliniki Kardiochi-
rurgii i Transplantologii. Skład liczy 5 osób 
– kierowca WSPR; perfuzjonistka/sta; pie-
lęgniarz anestezjologiczny oraz dwóch le-
karzy specjalistów (najczęściej anestezjolog 
oraz kardiochirurg).
 Większość z transferów zrealizowano 
w ścisłej współpracy z personelem Oddzia-
łu Klinicznego Anestezjologii, Intensywnej 
Terapii i Leczenia Bólu Szpitala im. Helio-
dora Święcickiego w Poznaniu, gdzie kwali-
fikowano i leczono 3 pacjentów, wymagają-
cych zabezpieczenia podstawowych funkcji 
życiowych ECMO na czas transportu. Poza 
tym jeden transfer wykonano do Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy 
ul. Długiej oraz jeden do Oddziału Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miej-
skiego przy ul. Szwajcarskiej.
 Profil pacjentów to osoby stosunkowo 
młode, zarówno z dodatnim wynikiem in-
fekcji COVID-19 (3 pacjentów) jak i „post-
-covid” (2 pacjentów) wymagający pilnego 
wdrożenia żylno-żylnej terapii pozaustrojo-
wej. W czterech przypadkach zespół osta-
tecznie kwalifikował pacjenta przyłóżkowo 
i rozpoczynał terapię w miejscu zgłoszenia 
(Wrocław, Pleszew, Grodzisk Wielkopolski, 
Toruń). W jednym przypadku wykonano 
transport typu „secondary” – konwersję 
z terapii ECCOR rozpoczętej przez zespół 
szpitala na ECMO ośrodka docelowego 
oraz następczy transfer.

 Odległości, jakie pokonaliśmy, to su-
marycznie ponad 1200 km, a czas spędzony 
w drodze wyniósł ponad 13 godzin. W obli-
czu pacjentów z infekcją COVID 19 zespół 
medyczny wykonywał wszystkie czynności 
w pełnym zabezpieczeniu środkami ochro-
ny indywidualnej. Wszystkie te transfery 
odbyły się bez komplikacji i zdarzeń niepo-
żądanych. Należy wspomnieć o konieczno-
ści drobiazgowego przygotowania pacjenta, 
jego stabilizacji na okolicznoścci transpor-
tu, które to są „sine qua non” powodzenia 
tego rodzaju przedsięwzięć.
 Niezastąpionym w działaniach zespołu 
był specjalistyczny ambulans Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR) 
w  zabudowie kontenerowej, zakupiony pod 
koniec 2017 przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego. Wyposażenie 
pokładowe jak i konstrukcja sprawia, że wa-
runki intensywnej terapii są niemal odwzo-
rowane w wersji mobilnej. Ścisła współpraca, 
szczególnie z OKAITiLB szpitala Heliodora 
Święcickiego oraz poznańskim pogotowiem 
ratunkowym w  ramach programu „ECMO 
dla Wielkopolski” (koordynowany przez 
Klinikę Kardiochirurgii i Transplantologii 
pod kierownictwem prof. dr. hab. Marka Je-
mielity) stała się realną szansą pomocy dla 
najciężej chorych pacjentów, szczególnie 
w sytuacji epidemicznej.
 Zespół ECMO w statystyce za 2021 rok:
5 – liczba personelu ambulansu ECMO 
w czasie każdego transportu,
10 – liczba transferów wykonanych z na-
szym udziałem,
150 km – to mediana pokonanej odległości 
z pacjentem,
75 minut – to mediana czasu jazdy z pacjen-
tem,
1550 km – to szacunkowy całkowity przeje-
chany dystans,
3000 litrów – to szacunkowo całkowite zu-
życie tlenu przez nasz zespół.

Konrad Baumgart

Z życia 
mobilnego 

zespołu ECMO

przewozy pacjentów
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zarządzanie w szpitalach

Polska Unia Szpitali Klinicznych
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W dniach 26-27 maja br. w Pabia-
nicach odbył się Zjazd Polskiej 
Unii Szpitali Klinicznych pod 

przewodnictwem dr hab. med. Szczepa-
na Cofty.
 W Zjeździe wzięło udział blisko 40 
przedstawicieli szpitali klinicznych z całej 
Polski, reprezentujących 25 podmiotów.
 W Zjeździe uczestniczyli: Wicemini-
ster Zdrowia, Marcin Martyniak, dyrektor 
Departamentu Oceny Inwestycji, Joanna 

Adasik, przewodniczący KRAUM, prof. 
dr hab. n. med. Marcin Gruchała. Dru-
giego dnia gościliśmy dyrektora Departa-
mentu ds. Służb Mundurowych Arkadiu-
sza Kosowskiego oraz eksperta z zakresu 
m.in. farmakologii, antybiotykoterapii dr. 
hab. n. med. Jarosława Woronia.
 Zjazd był okazją do omówienia bie-
żących tematów z zakresu zarządzania 
szpitalami klinicznymi. Swoją prezen-
tację przedstawił zebranym m.in. Sta-

nisław Szczepaniak, z-ca dyrektora ds. 
Ekonomicznych Szpitala Klinicznego im. 
H. Święcickiego w Poznaniu oraz Agata 
Michalak – kierownika Biura Zarządu 
Stowarzyszenia. Podczas Zjazdu odbył 
się również Walny Zjazd Stowarzyszenia 
oraz posiedzenie Zarządu Stowarzysze-
nia Dyrektorów Szpitali Klinicznych.

Oprac. Agata Michalak
Fot. Bartosz Sobański

Od lewej: dr Marcin Sygut, dr Anna Wojnar, Agata Michalak, prof. Wojciech CyrulOd lewej: Joanna Adasik, prof. Marcin Gruchała Arkadiusz Kosowski
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profilaktykaChoroby 
Układu 
sercowo-
naczyniowego

6 kwietnia br. odbyło się ostatnie spot-
kanie on-line w ramach Wielkopol-
skiego Forum COVID-19.

 W cotygodniowych posiedzeniach, 
będących miejscem wymiany doświad-
czeń i spostrzeżeń wielkopolskich me-
dyków, uczestniczyli konsultanci woje-
wódzcy, m.in. w dziedzinie anestezjologii 
i intensywnej terapii, chorób zakaźnych 
czy medycyny rodzinnej. Pośród zgro-
madzonych (zazwyczaj spotkania przy-
ciągały uwagę ok. 100 osób) znajdowali 
się nie tylko lekarze, ale też dyrektorzy 
szpitali i inne osoby zajmujące się pa-
cjentami covidowymi. Gościem spotkań 
był również pełnomocnik wojewody ds. 
koordynacji hospitalizacji pacjentów 
chorych na COVID-19 i współpracy ze 
szpitalami zabezpieczenia covidowego.
 Pomysł stworzenia Wielkopolskiego 
Forum COVID-19 zainicjowanego przez 
mec. Agnieszkę Pachciarz, dyrektor 

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ przy udziale zespołu Szpita-
la Tymczasowego pod kierownictwem 
dr hab. med. Szczepana Cofty kiełkował 
od początku pandemii, gdy COVID-19 
było nową chorobą. Pozwoliło ono le-
karzom uzupełnić klasyczne schematy 
postępowania o wskazówki, obserwacje, 
czy porady wynikające z praktycznej 
opieki nad chorymi covidowymi. Dzięki 
tej inicjatywie zyskali przede wszystkim 
pacjenci, którzy mogli liczyć na jeszcze 
bardziej profesjonalną opiekę medyczną.
 Forum cechowało zaangażowanie 
i  olbrzymia wola pogłębiania doświad-
czeń, a z jego dobrodziejstw korzystały 
osoby zarówno z ośrodków akademic-
kich, jak i szpitali powiatowych. Oprócz 
kwestii stricte medycznych poruszano 
także tematy dotyczące organizacji szpi-
tala, bardzo istotne dla kadr zarządzają-
cych placówkami.

 Każde spotkanie miało temat prze-
wodni m. in. tematy pulmonologiczne, 
kwestie leczenia z wykorzystaniem no-
woczesnej aparatury, powikłania kardio-
logiczne, objawy neurologiczne, trans-
port pacjenta z COVID-19. Wszystkie 
treści uzupełnione były o komentarz epi-
demiologiczny i ocenę postępów w  ra-
dzeniu sobie z pandemią. 
 Jak mówią uczestnicy, spotkania były 
też bardzo ważnym elementem integra-
cyjnym i często przekraczały sprawy Fo-
rum. Na ostatnim spotkaniu, które było 
podsumowaniem całego okresu pande-
mii, prof. Magdalena Figlerowicz, kon-
sultant wojewódzki w dziedzinie chorób 
zakaźnych przedstawiła problemy, jakie 
mogą wiązać się z przybyciem do Polski 
uchodźców z Ukrainy. 

Karolina Moszyńska

W dniu 8 kwietnia 2022 roku o godzinie 10:00 na zapro-
szenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Kliniczne-
go Nr 1 w Lublinie odbyła się wideokonferencja pod-

sumowująca realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. 
Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Na-
czyniowego POLKARD na lata 2017-2021 w zakresie zadania: 
Ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku 
tętniaka aorty brzusznej, w latach 2018-2021. 
 Podczas spotkania otwartego przez dyrektor naczelną Be-
atę Gawelską zaprezentowano wyniki realizacji programu, któ-
ry swoim zasięgiem obejmował województwa z  całej Polski. 
Wśród realizatorów programu nasz Szpital wykonał największą 
liczbę badań przesiewowych, plasując się na pierwszym miej-
scu z liczbą 2440 wykonanych badań. Łącznie wykonano 20 230 

badań, pomimo przerwania programu w 2021 roku z powodu 
pandemii COVID-19. 
 Badania pozwoliły wykryć 872 tętniaki aorty brzusznej – 
w naszej Klinice zdiagnozowano 48 osób. Serdecznie dzięku-
jemy za współpracę Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi 
Klinicznemu Nr 1 w Lublinie, który jako operator programu 
wspierał nasz zespół w osiągnięciu takiego sukcesu.

Oprac. Karolina Moszyńska

Wielkopolskie Forum COVID-19 
korzyścią dla Pacjentów
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kardiologia

W dniu 28 lutego 2022 r. w Szpi-
talu Klinicznym im. Heliodo-
ra Święcickiego zespół PERT 

w I Klinice Kardiologii (kierownik prof. 
Maciej Lesiak) po raz pierwszy w Pol-
sce przeprowadził nowatorski zabieg 
przezcewnikowego leczenia zatorowości 
płucnej pośrednio-wysokiego ryzyka za 
pomocą systemu Magneto.
 Zespół kardiologów interwencyj-
nych w składzie prof. Aleksander Arasz-
kiewicz, dr med. Sylwia Sławek-Szmyt 
wraz z personelem pielęgniarskim 
i  technikami radiologii, przy aktywnym 
wsparciu personelu administracyjnego 
(mgr Agnieszka Przepióra), u 73-letniej 
pacjentki wykonał zabieg mechanicz-
nej trombektomii z wykorzystaniem 
wewnątrznaczyniowego systemu Ma-
gneto, wytwarzającego pole elektryczne 
w  celu ułatwienia usunięcia skrzeplin 
z proksymalnych części tętnic płucnych. 
Mechaniczna trombektomia płucna to 
nowoczesna technika terapeutyczna de-
dykowana pacjentom z ciężkimi posta-
ciami zatorowości płucnej, u których za-
stosowane leczenie przeciwkrzepliwe i/

Nowatorski 
zabieg

lub trombolityczne jest nieskuteczne lub 
przeciwwskazane.
 Zespół PERT-POZ działający w na-
szym Szpitalu już od 2018 r. specjalizuje 
się w interwencyjnym leczeniu zatorowo-
ści płucnej oraz konsultuje i kwalifikuje 
do odpowiedniej terapii pacjentów z ob-
szaru całej Wielkopolski pełniąc 24-go-
dzinny dyżur hemodynamiczny. W skład 
zespołu wchodzą specjaliści wielu dzie-
dzin medycyny m.in. kardiologii, kar-
diologii inwazyjnej, kardiochirurgii, chi-
rurgii naczyniowej. Warto podkreślić, że 
dzięki dobrej współpracy lekarzy różnych 
specjalności w ramach zespołu PERT je-
steśmy jednym z wiodących ośrodków 
interwencyjnego leczenia zatorowości 
płucnej w Polsce i w Europie.

Oprac. Karolina Moszyńska

W ciągu 10 lat staliśmy się najważ-
niejszym ośrodkiem nieinwa-
zyjnego (przezcewnikowego) 

leczenia wad strukturalnych serca. Sto-
sujemy większość technik zabiegowych 
dostępnych na świecie,   działamy we 
wszystkich ważnych obszarach kardiolo-
gii dorosłych:
• przezcewnikowa implantacja zastaw-

ki aortalnej (TAVI) – największa licz-
ba zabiegów w Polsce w 2020,

• przezcewnikowa naprawa zastawki 
mitralnej (system MitraClip) – naj-
większa liczba zabiegów w Polsce 
w 2020,

• przezcewnikowe zamknięcie uszka 
lewego przedsionka – największa 
liczba zabiegów w Polsc w 2020,

• przezcewnikowa naprawa zastaw-
ki trójdzielnej – dotychczas jeden 

zabieg (trzech chorych w kolejce, 
czekamy na decyzję NFZ o dodatko-
wym finansowaniu), tylko 5 takich 
zabiegów w Polsce,

• przezcewnikowe zwężenie zatoki 
wieńcowej u pacjentów z oporną 
dławicą piersiową – zrobiliśmy 6 za-
biegów (w Polsce w sumie 10 zabie-
gów),

• przezcewnikowe zamykanie prze-
cieków około-zastawkowych po im-
plantacji zastawek chirurgicznych – 
zabiegi wykonywane w 5 ośrodkach 
w Polsce.

 Nowatorskie zabiegi w elektroterapii
• 2016 – jako pierwsi w Polsce i Eu-

ropie środkowo-wschodniej wszcze-
piliśmy bezprzewodowy rozrusznik 
serca Micra (2016),

• Maj 2020 – jako pierwsi w Polsce 
i  drudzy w całej Europie wszczepi-
liśmy bezprzewodowy rozrusznik 
serca pozwalający na zachowanie se-
kwencyjnego skurczu przedsionków 
i komór Micra-AV.

 Nowoczesne leczenie ciężkiej niewy-
dolności serca:
• transplantacja,
• implantacje urządzeń wspomaga-

jących funkcję lewej komory serca 
LVAD – jesteśmy jednym z wiodą-
cych ośrodków w Polsce (łącznie za-
biegi wykonuje 6 takich ośrodków).

 
 I Klinika Kardiologii, w obecnym 
okresie rozliczeniowym 2017-2021 
(okres mojego kierowania kliniką) ma 
największy dorobek naukowy na uczelni, 
liczony IF i punktami MNiSW.

prof. Maciej Lesiak

I Klinika Kardiologii
fot. Archiwum Szpitala)
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W dniu 12 maja br. Szpital Kliniczny im. Heliodora Świę-
cickiego w Poznaniu obchodził Międzynarodowy 
Dzień Pielęgniarek i Położnych. 

 Od 2006 roku Dyrekcja Szpitala organizuje uroczyste spot-
kanie chcąc w ten sposób wyrazić uznanie, pokazać jak ważny 
dla funkcjonowania Szpitala jest zawód pielęgniarki i położnej. 
 Uroczystość była wyjątkowa i zdecydowanie inna niż po-
przednie. Z powodu pandemii Szpital nie mógł organizować 
corocznych spotkań. Po dwóch latach przerwy wróciliśmy do 
kontynuowania wieloletniej tradycji i to w wyjątkowym – bo 
znacznie powiększonym – gronie. Od stycznia br. Szpital Kli-
niczny im. Heliodora Święcickiego połączył się wraz ze Szpita-
lem Klinicznym Przemieniania Pańskiego, tworząc tym samym 
największy Szpital w zachodniej Polsce. Mieliśmy okazję uczcić 
Międzynarodowe Święto Pielęgniarek i Położnych z Pracowni-
kami z pięciu naszych lokalizacji, mieszczących się przy ulicach: 
Przybyszewskiego, Długiej, Grunwaldzkiej, Szamarzewskiego 
oraz osiedla Rusa.

Ważny
zawód
Międzynarodowy 

Dzień Pielęgniarek 
i Położnych 

 Podczas uroczystości mieliśmy przyjemność gościć Mini-
stra Zdrowia – Adama Niedzielskiego, który wręczył sześciu 
pielęgniarkom honorowe odznaczenia „Za Zasługi dla Ochrony 
Zdrowia”. 
 Naszym Gościem był również dyrektor generalny Uniwer-
sytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
– Rafał Staszewski oraz przewodnicząca Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Poznaniu – Teresa Kruczkowska.
 Po przemówieniu dyrektor Krystyny Mackiewicz podczas 
którego podziękowała Pielęgniarkom za codzienny trud i wysi-
łek, jaki wkładają podczas opieki nad ciężko chorymi pacjenta-
mi oraz przemową Pielęgniarek Naczelnych Siedziby oraz Filii 
Szpitala, dyrektor wraz z Ministrem Zdrowia wręczyli Pielę-
gniarkom Oddziałowym dyplomy.
 Cieszymy się, że mogliśmy kontynuować tradycję w tak 
wspaniałym gronie, a Pielęgniarkom i Pielęgniarzom, życzymy 
zdrowia oraz satysfakcji z pracy.

Ewa Żurowska

fot. Mirosław Baryga

• 59 badań w zakresie onkologii,
• 37 badań w zakresie kardiologii,
• 36 badań w zakresie hematologii,
• 4 badania w zakresie chirurgii naczy-

niowej,
• 1 badanie w zakresie chirurgii ogólnej,
• 19 badań w zakresie neurologii,
• 7 badań w zakresie endokrynologii,
• 2 badania w zakresie anestezjologii,
• 2 badania w zakresie nefrologii,

 Ponadto nasz Szpital jest sponsorem 
niekomercyjnego badania klinicznego pt. 
„Sakubitryl/walsartan w leczeniu nadciś-
nienia płucnego wtórnego do niewydol-
ności serca z obniżoną frakcją wyrzutową 
– PRESENT”, który jest finansowany ze 
środków Agencji Badań Medycznych.
 Szpital Kliniczny im. Heliodora 
Święcickiego UM jest również Partne-
rem 5  niekomercyjnych badań klinicz-
nych (w zakresie kardiologii, hematologii 
i  chirurgii naczyniowej) finansowanych 
ze środków ABM.

Oprac. Inga Wałaszkowska

Badania 
kliniczne

Aktualnie w Szpitalu Klinicznym 
im. Heliodora Święcickiego UM 
w Poz naniu prowadzonych jest 
167 badań klinicznych, w tym: 
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konferencje

W dniu 31 maja obchodziliśmy 
Światowy Dzień Bez Tytoniu. 
W związku z tym dniem w na-

szym Szpitalu przy ul. Szamarzewskie-
go  84 odbyła się konferencja prasowa 
poświęcona problemowi palenia tyto-
niu. O szkodliwych skutkach nałogu 
tytoniowego opowiadali prof. Rodryg 

Ramlau, lekarz prowadzący Oddział 
Chemioterapii, prof. Przemysław Mit-
kowski, kierownik Pracowni Elektrote-
rapii Serca naszego Szpitala oraz prezes 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicz-
nego, dr hab. med. Szczepan Cofta, 
Naczelny Lekarz Szpitala oraz dr Daria 
Springer. 

Bez tytoniu...!Bez tytoniu...!
 Gościem specjalnym spotkania był 
ks. prof. Robert Nęcek, kierownik Kate-
dry Edukacji Medialnej Instytutu Dzien-
nikarstwa i Komunikacji Społecznej, 
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 

Oprac. Bartosz Sobański

fot. Robert Woźniak
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NOWY
ośrodek

rehabilitacji

W dniu 9 czerwca nastą-
piło oficjalne otwarcie 
Ośrodka Rehabilita-

cji po uzyskaniu dodatkowego 
wyposażenia. Punkt rehabilita-
cji  znajduje się przy ul. Szama-
rzewskiego 84 w Poznaniu.

Oprac. Bartosz Sobański
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Coroczny Koncert dla Przyjaciół 
i  Darczyńców Hospicjum Pa-
lium jest podziękowaniem dla 

wszystkich, którzy wspierają Polskie 
Towarzystwo Opieki Paliatywnej, a co 
za tym idzie – Pacjentów Hospicjum 
i  ich Rodziny. W tym roku odbył się 
on w dniu 23 kwietnia w Auli UAM, a 
motywem przewodnim była muzyka 
filmowa. Pod batutą majora Pawła Jok-
sa zagrała Orkiestra Reprezentacyjna 
Sił Powietrznych, a zaśpiewała solist-
ka, Edyta Krzemień. Wystąpiło rów-
nież Duo Wolańska/Gajda. Dochód ze 
sprzedaży biletów na koncert stanowi 
darowiznę, która zostanie przeznaczo-

Dobro uskrzydlaDobro uskrzydla
na na zakup nowoczesnych łóżek reha-
bilitacyjnych.
 Podczas koncertu osobom zasługu-
jącym na szczególnie wyróżnienie przy-
znawane są honorowe odznaczenia Zło-
tego i Srebrnego Motyla oraz tytuł Przy-
jaciela Hospicjum Palium.
 W tym roku w tym gronie Wyróżnio-
nych znalazły się następujące osoby i in-
stytucje:

ZŁOTE MOTYLE:

MPK Poznań Sp. z o.o.
Anna Głowacka
Fundacja Enea
Jacek Janowiak

W marcu miały miejsce Wielkopolskie Warsz-
taty Niewydolności Serca. Wydarzenie on-
-line odbyło się w dniach 11-12 marca 2022 

r. Organizatorami wydarzenia były prof. dr hab. n. 
med. Ewa Straburzyńska-Mi gaj oraz dr n. med. Marta 
Kałużna-Oleksy, reprezentujące I Klinikę Kardiologii 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu oraz nasz Szpital. Szczegółowy program 
merytoryczny obejmował tematy przedstawiane przez 
ekspertów w dziedzinie kardiologii.

Oprac. Karolina Moszyńska

Warsztaty
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Targowiska Poznańskie

SREBRNE MOTYLE:

Elżbieta Nowicka 
Wiesława Orłowska 

PRZYJACIELE HOSPICJUM PALIUM:

Adam Ciereszko i Agnieszka Agnieszka 
Weber-Ciereszko
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Fundacja Biedronki
Magdalena Nowacka 
Piotr Matuszewski

Oprac. Karolina Moszyńska

koncert
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Po rocznej przerwie spowodowanej zaangażowaniem 
całego  środowiska medycznego w walkę z pandemią 
COVID-19, Szpitalowi Klinicznemu Przemienienia Pań-

skiego UM w Poznaniu oraz Stowarzyszeniu Bono Serviamus 
udało się powrócić do tradycji organizowania tradycyjnego 
Wieczoru św. Łukasza, który odbył się w dniu 18 października 
2021 r. w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu.
 W tym roku w programie Wieczoru znalazły się m.in. 
preludium  fortepianowe „Komeda i okolice” w wykona-
niu prof.  dr hab. Przemysława Mikołajczaka, a także wykład 
prof. dr hab. Romana Słowińskiego pt. „Humanistyczne rozterki 
wobec sztucznej inteligencji”. Wieczór uświetnił recital „W to-
nacji życia” z piosenkami Johna Bucchino, w wykonaniu arty-
stów z Teatru Muzycznego w Poznaniu: Anny Lasoty i Macieja 
Pawlaka, przy fortepianie zasiadł zaś Jakub Kraszewski.
 Prowadzenie Wieczoru po raz kolejny na swoje barki wziął 
wyśmienity duet: dr n. med. Anna Komosa oraz prof. dr hab. 
Romuald Ochotny.
 Podczas Wieczoru św. Łukasza przyznawane są wyróżnienia 
Bono Servienti. Odznaczenia te są wręczane są od roku 2003 dla 
uhonorowania szczególnych postaw Pracowników, wpisujących 
się w wyjątkowy i chlubny sposób w zaszczytne dzieje nasze-
go Szpitala. Odznaczenie przyznawane jest osobom ukazują-
cym sobą najlepszy styl wielowymiarowej posługi medycznej. 
Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się: mgr Anna Głowac-
ka, prof. dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka, Wojciech 

Wieczór 
św. Łukasza

Ficner, Henryk Krystek, Ewa Nakielna, dr Tomasz Ozorowski 
oraz dr hab. med. Szczepan Cofta.
 W tym roku Kapituła zdecydowała również o przyznaniu 
dodatkowych wyróżnień dla Zespołu Portierów Szpitala oraz 
firmy KJF Broker Sp. z o. o.
 Spotkanie udało się zorganizować dzięki środkom pozyska-
nym budżetu miasta Poznania.

Karolina Moszyńska

spotkania

Zdjęcia: Tomasz Magowski
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W dniach 18-19 listopada 2021 r. w Hotelu Andersia 
w Poznaniu po raz dziewiętnasty spotkaliśmy się 
z uczestnikami konferencji Forum Szpitali. Tematem 

wiodącym w ostatnich kilku miesiącach była w naszych szpita-
lach niewątpliwie pandemia COVID-19. Oczy wszystkich skie-
rowane były na służbę zdrowia w kontekście podejmowanych 
działań. Część szpitali klinicznych została włączona do walki 
na pierwszej linii frontu, natomiast wszystkie z nich w sposób 
szczególny musiałby przemodelować się organizacyjnie.
 W związku z pandemią sytuacja w wielu szpitalach klinicz-
nych niezwykle się zmieniła. Dlatego też tegoroczne Forum 
Szpitali poświęciliśmy na dyskusję w jak najszerszym gronie na 
temat dalszych perspektyw modelu finansowania, który jak się 
wydaje w obecnej sytuacji uległ szczególnej modyfikacji. Prócz 
kwestii finansowania, kluczowej dla szpitali, nie zapomnieliśmy 
o bieżących tematach związanych z zarządzaniem, które wy-
stępują w szpitalach niezależnie od sytuacji epidemiologicznej: 
sprawy kadrowe, kwestie analizy kosztów, realizacje nowych 
technologii oraz koszty ich realizacji.
 Prezentowaliśmy – jak co roku – najlepsze praktyki, dlatego 
pomimo trudności napotykanych przez zarządzających szpita-
lami, rozmawialiśmy na temat możliwych usprawnień bieżące-
go zarządzania szpitalem, także praktyk wykorzystania nowo-
czesnych narzędzi informatycznych. Dzieliliśmy się doświad-
czeniami zarządzających szpitalami klinicznymi z całej Polski.
 Po raz drugi zorganizowaliśmy też dla uczestników Forum 
część warsztatową. W tym roku warsztaty objęły trzy grupy: dy-
rektorów medycznych i ordynatorów, apteki szpitalne oraz dzia-
ły zajmujące się aplikowaniem o środki na realizację inwestycji.
 Wyjątkowy charakter spotkaniu nadał udział Ministra 
Zdrowia dr Adama Niedzielskiego, Prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia Filipa Nowaka, a także Joanny Adasik, Dyrektor 
Departamentu Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia oraz 
Haliny Kutaj-Wąsikowskiej, Dyrektor Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia.
 Nagrania zarejestrowane podczas debaty i wystąpienia 
z udziałem zaproszonych gości zostały udostępnione na kanale 
YouTube naszego Szpitala: 

https://www.youtube.com/user/skpp edupl/videos
 Przy okazji wizyty w Poznaniu Minister Adam Niedzielski 
oraz Prezes Filip Nowak wzięli udział w spotkaniu z personelem 
Szpitala Tymczasowego na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, a także we wspólnej konferencji prasowej wraz 
z  Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim oraz JM 
Rektorem prof. Andrzejem Tykarskim, a także dyrekcją naszego 
szpitala – dr n. med. Krystyną Mackiewicz i dr hab. med. Szcze-
panem Coftą.

Karolina Moszyńska

XIX Forum 
Szpitali

perspektywy
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nasi pacjenci

„Oczami pacjenta”– tak 
zatytułowane zostało 
niekonwencjonalne 
podziękowanie dla 
medyków od pacjenta 
Szpitala Tymczasowego 
– Pana Marka.
 Pan Marek podczas 
swojego pobytu na 
Oddziale Szpitala MTP 
fotografował personel, 
który pełnił nad nim 
opiekę i prowadził le-
czenie. Z powstałych 
zdjęć Pan Marek zmon-
tował film, aby podzię-
kować za przywrócenie 
zdrowia. Rzeczywistość 
Szpitala Tymczasowego, 
w którym obowiązuje 
reżim sanitarny i suro-
we zasady epidemiolo-
giczne często utrudnia 
kontakt pomiędzy 
lekarzem a pacjentem. 
W panujących tam wa-
runkach, gdzie ciężko 
rozpoznać drugą osobę 
skrytą szczelnie za ma-
ską czy kombinezonem, 
najważniejszy okazuje 
się kontakt wzrokowy, 
poprzez który można 
przekazać niekiedy 
więcej, niż za pomocą 
jakichkolwiek słów.
 Dziękujemy Panu 
Markowi za upamięt-
nienie naszych spojrzeń 
– zmęczonych, rado-
snych, zatroskanych, 
pełnych nadziei. 

Oprac. 
Karolina Moszyńska

Czy te oczy
mogą...

Hol drugiego piętra w budynku przy uli-
cy Długiej to miejsce, w którym wspól-
nie z  Uniwersytetem Artystycznym 

im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu wy-
gospodarowano trochę przestrzeni dla sztuki. 
Pacjenci oraz odwiedzający mogą zobaczyć na 
ścianach Kliniki Kardiologii prace tworzące ga-
lerię „Serce dla Serca”.
 Od stycznia zagościła tu nowa ekspozycja 
– wystawa artystki Stefanii Shaded pt. „Napeł-
nienie”. Prace można oglądać do 21 czerwca 
2022 r. Zapraszamy do chwili relaksu ze sztuką 
– jeżeli któryś z obrazów przypadnie do gustu 
prace można zakupić zasilając konto Stowarzy-
szenia Serce dla Serca.

Oprac. Karolina Moszyńska

Fot. Archiwum Szpitala
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Pracownicy Szpitala Tymczasowego zorganizo-
wali urodziny Pacjentce jednego z Oddziałów, 
która akurat podczas pobytu ukończyła 96 lat. 

Pani Ula dzięki swojemu godnemu pozazdrosz-
czenia wiekowi i niesłychanej pogodzie ducha nie-
spodziewanie stała się gwiazdą mediów – życzenia 
szybkiego powrotu do zdrowia płynęły z niejednej 
redakcji. Wiedząc, jak ciężkim czasem dla Pacjen-
tów oddzielonych od swoich rodzin jest okres spę-
dzony w szpitalu, cieszymy się, że udało nam się 
osłodzić Pani Uli dzień urodzin.

Oprac. Karolina Moszyńska

dla naszych pacjentów

Na łamach Nowin Szpitalnych składamy 
serdeczne podziękowania Teatrowi  
Muzycznemu w Poznaniu za zaanga-

żowanie i pomoc w budowaniu dobrej marki 
Punktu Szczepień prowadzonego przez nasz 
Szpital na terenie Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich. To dzięki wsparciu przyja-
znych nam instytucji, jaką niewątpliwie jest 
Teatr Muzyczny w Poznaniu, możemy pręż-
nie działać na rzecz ratowania życia i zdrowia 
Wielkopolan. 
 Pomoc Teatru poprzez użyczenie kostiu-
mu Lwa Alexa sprawiła, że mogliśmy zadbać 
o najmłodszych gości Punktu Szczepień, 

96 lat

Fot. archiwum prywatne

W dniu 6 kwietnia Wojewoda Wielkopolski zaprosił na 
spotkanie przedstawicieli współpracujących wielko-
polskich zespołów zajmujących się organizacją pra-

cy i leczenia w niełatwym czasie pandemii COVID-19, aby 
podziękować im za minione dwa lata podejmowania wyzwań 
logistycznych i organizacyjnych w zakresie systemu ochrony 
zdrowia, administracji i wszelkich form pomocy.

Podziękowania 
od Wojewody

Prof. dr hab. Paweł Bogdański, Kierownik Katedry i Zakładu Le-
czenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Kli-
nicznej laureatem nagrody Wizjonerzy Zdrowia 2022, przyzna-

wanej osobowościom świata medycyny i systemu ochrony zdrowia. 
 Gratulujemy wyróżnienia Panu Profesorowi!

Wizjonerzy 
Zdrowia 2022

osładzając im choć w małym stopniu stresu-
jący moment przyjęcia szczepienia przeciw 
COVID-19. 
 Dziękujemy również naszym Wolonta-
riuszom, którzy dzielnie wcielali się w baj-
kową postać Alexa. Najmłodszym gościom 
Punktu Szczepień na MTP moment przyję-
cia szczepienia przeciw COVID-19 oswajały 
również chrupki tygryski i napoje ofiarowane 
nam przez Fundację Eurocash, a w specjalnej 
strefie dla dzieci można było pograć w klasy 
i zabrać ze sobą do domu kolorowankę.

Oprac. Karolina Moszyńska

Podziękowania dla Teatru Muzycznego




