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Z wielką przyjemnością pragniemy powitać
wszystkich Czytelników najnowszego numeru
biuletynu szpitalnego. Od 3 kwietnia 2017 r.,
decyzją samorządu województwa pomorskiego, w wyniku połączenia Szpitali Wojewódzkich w Gdyni, Szpitala Specjalistycznego im.
Floriana Ceynowy w Wejherowie i Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
w Gdańsku, powstała spółka lecznicza pod nazwą „Szpitale Pomorskie”.
Przed nami czas wytężonej pracy związany
z jak najlepszą rozpoznawalnością naszej szpitalnej spółki. Chcieliśmy by pracownicy naszych szpitali wspólnie zdecydowali o nowym
logo szpitali. Konkurs ten cieszył się dużą popularnością, co oznacza, że czujecie się Państwo silnie związani z miejscem, w którym
pracujecie. Mamy nadzieję, że już wkrótce
logo „Szpitali Pomorskich” będzie także znane
wśród mieszkańców naszego regionu, nie tylko pacjentów, korzystających z naszych usług.
W celu jak najlepszej informacji, zmieniamy
naszą stronę internetową, by była jak najbar-

dziej przyjazna dla odbiorców. Najnowsze informacje z życia szpitala można znaleźć także
na profilu „Szpitale Pomorskie” na facebooku.
Cieszymy się, że możemy pracować z zespołem profesjonalistów, chcących realizować trudne zadania na rzecz naszych szpitali.
Wszystkim pracownikom życzymy satysfakcji
z wykonywanej pracy oraz osiągania zamierzonych celów.
Zachęcamy do wspólnego tworzenia kolejnych numerów biuletynu, ukazującego codzienne życie naszych szpitali w Gdańsku,
Gdyni i Wejherowie. Wyrażamy nadzieję,
że dzięki m.in. tej formie przekazu uda nam
się poszerzyć działania na rzecz komunikacji
z pacjentami, ich bliskimi i mieszkańcami naszego regionu.
Zarząd Szpitali Pomorskich sp. z o.o.
Jolanta Sobierańska-Grenda
Andrzej Zieleniewski
Dariusz Nałęcz
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Info o połączonych szpitalach
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Wydarzenia

Nowy przyspieszacz liniowy (akcelerator)
w Zakładzie Teleradioterapii

24 maja 2017 r. odbyła się uroczystość
oddania do użytku przyspieszacza liniowego (akceleratora). W ramach Narodowego
Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce na 2016 r.” Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. otrzymały dofinansowanie ze
środków Ministerstwa Zdrowia na zakup
sprzętu. Całkowity koszt instalacji akceleratora: 8.263.680 zł, dofinansowanie z MZ:
6.715.000 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 1.500.000 zł. W marcu aparat
przeszedł niezbędne testy. Pacjenci korzystają z radioterapii przy użyciu aparatury
od 20 kwietnia 2017 r.
- Choroba nowotworowa to dramat wielu Pacjentów i ich rodzin. Wsparcie, fachowa pomoc
lekarzy i pielęgniarek, sprzęt na najwyższym
poziomie, czyli godne warunki leczenia to dla
nich szansa na wyzdrowienie. Cieszę się, że
mamy w tym swój udział - mówił Mieczysław
Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.
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– To sprzęt najnowszej generacji, który skraca czas naświetlania pacjentów – powiedział
Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Terapia jest dostosowana
indywidualnie dla chorych, zabiegi są bezpieczniejsze, ryzyko powikłań jest mniejsze.
- Nowa generacja akceleratorów, w porównaniu
z aparatami instalowanymi 10 lat temu pozwala na znacznie większą dokładność realizacji
planów leczenia; zwiększa bezpieczeństwo leczonych Pacjentów oraz ich komfort – dodał
dr Adam Skórzak, Koordynator Zakładu Teleradioterapii.
Zakup akceleratora był konieczny z uwagi na
fakt, iż najstarszy wykorzystywany akcelerator
został wyprodukowany w 2006 r. (nie spełnia
on 10 letniego kryterium wiekowego). Coraz
częstsze awarie spowodowane starzeniem się
elementów powodowały przestoje aparatu i wydłużenie kolejki oczekujących na leczenie Chorych. Akcelerator ten nie posiadał wielu opcji
(np. CBCT, bramkowania oddechowego) co
ograniczało możliwość nowoczesnej terapii dla
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Pacjentów. Dziennie takiej terapii jest poddawanych 120-150 osób. Łącznie Szpital posiada
3 akceleratory. Dostawcą sprzętu jest amerykańska firma Varian Medical Systems.
Postęp technologiczny, jaki dokonał się
w ciągu ostatnich lat, spowodował istotne
zmiany w radioterapii onkologicznej. Kolejne
generacje przyspieszaczy liniowych (akceleratorów) umożliwiają coraz bardziej dokładne
planowanie leczenia i jego realizację. Precyzja
leczenia powoduje, że radioterapia obarczona jest mniejszą ilością i nasileniem skutków
ubocznych, większa liczba Pacjentów kończy
zaplanowaną terapię o czasie, a sama terapia
może być bardziej intensywna poprzez zwiększenie dawki promieniowania bez eskalacji ryzyka powikłań. Wpływa to na większą skuteczność terapii przeciwnowotworowej.
Ostatnie 20 lat w Szpitalu w Redłowie jest
świadectwem tych zmian. Od dwuwymiarowego (2D) planowania leczenia oraz weryfikacji
leczenia za pomocą filmów RTG do planowania trójwymiarowego 3D i weryfikacji z zastosowaniem cyfrowych matryc (EPID); od pla-

nów statycznych do radioterapii dynamicznej
z zastosowaniem intensywnej modulacji mocy
wiązki (IMRT) oraz radioterapii sterowanej
obrazem (IGRT). Technologie w radioterapii
onkologicznej rewolucyjne 5 lat temu, dziś są
w powszechnym użyciu, a za kolejne 5 lat będą
przestarzałe.
Nowa generacja akceleratorów, w porównaniu z aparatami instalowanymi 10 lat temu
pozwala na znacznie większą dokładność realizacji planów leczenia; zwiększa bezpieczeństwo
leczonych Pacjentów oraz ich komfort.
DOKŁADNOŚĆ:
Zintegrowany system CBCT pozwala na weryfikację leczenia w trzech wymiarach; dokładność
izocentrum aparatu wynosi 0,15 milimetra;
BEZPIECZEŃSTWO
I KOMFORT PACJENTA:
System JAW-TRACKING ogranicza promieniowanie w obszarze zdrowych tkanek; możliwość przeprowadzenia terapii łukowej, jednoczasowej weryfikacji ułożenia Pacjenta w obu
płaszczyznach zmniejszają czas pojedynczej
ekspozycji.
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Wydarzenia

Dzień Pielęgniarki i Położnej
Wiosna to ważny okres dla pracowników ochrony zdrowia, gdyż 7 kwietnia obchodzony jest
Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, a w maju Dzień Położnej (8 maja) i Dzień Pielęgniarki
(12 maja). Oba te dni są szczególnie ważne, ponieważ zawód Pielęgniarki i Położnej odgrywa
znaczącą rolę w systemie opieki zdrowotnej. Zazwyczaj osoby wiążące swoją przyszłość z tymi
zawodami zdają sobie sprawę z tego, że społeczeństwo będzie wymagało od nich więcej niż
od pracowników innych zawodów.

Panie Pielęgniarki i Położne często pełnią
wiele funkcji, przede wszystkim opiekę pielęgniarską i położniczą, przygotowywanie
pacjenta do badań i zabiegów, wykonywanie
opatrunków, podłączanie kroplówek, edukacja
pacjenta, czuwanie nad stanem chorych przez
całą dobę, wykonywanie podstawowych badań
takich jak pobieranie krwi lub badanie temperatur, tętna. Dodatkowo, choć w zakresie obowiązków tego nie ma, wszystkie Pielęgniarki i
Położne są rodziną pacjenta, gdy takiej nie posiada, są wsparciem podczas załamania, są słuchaczkami, gdy pacjent potrzebuje rozmowy,
są opiekunkami, które pomagają przy trudnościach z podstawowymi czynnościami fizjologicznymi, towarzyszą pacjentom od momentu
narodzin aż do ostatnich chwil. Właśnie dlatego zawód ten wymaga specjalnych kwalifikacji,
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nie tylko zdobycia odpowiedniego wykształcenia, ale też szczególnych cech charakteru. Pielęgniarki i Położne to osoby ciepłe, wytrzymałe,
pełne empatii, lubiące ludzi, cierpliwe, chcące
nieść pomoc, godne zaufania, komunikatywne,
pracowite, zaradne, samodzielne, sumienne,
spostrzegawcze. Dlatego też często mówi się,
że aby pracować w tej specjalności potrzebne
jest powołanie. Z definicji powołanie rozumiane jest jako posiadanie określonego daru do
wykonywania danej czynności przez większą
część życia. Tak właśnie rozumiany jest zawód
Pielęgniarki i Położnej, a osoby podejmujące
się tej pracy zazwyczaj łączą się z nią na całe życie. Wiąże się to również z tym, że wykonując
tą profesję niesie się pomoc dwadzieścia cztery
godziny na dobę, obojętnie czy jest się na wakacjach, w sklepie czy po ciężkim dyżurze.
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Targi i konferencje

Mother & Baby
Targi Mother & Baby to wydarzenie przeznaczone dla kobiet w ciąży oraz rodziców z
małymi dziećmi od 0 – 9 lat. W dniach 27-28 maja br. braliśmy udział w targach oferując
na stoisku 3 strefy: relaksu, pielęgnacji i konsultacji. Odwiedziło nas kilkadziesiąt osób
będących zainteresowanych Szkołą Rodzenia i Oddziałem Położniczym. Na wszystkie
pytania odpowiadali nasi specjaliści: Dorota Majewska – Kątna – Położna Oddziałowa
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Ewa Borowska – Położna Oddziałowa Oddziału
Neonatologicznego i Intensywnej Terapii Noworodków, Jolanta Błaś – położna koordynująca
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
Damian Stępniak – położny na Oddziale
Ginekologiczno-Położniczym.
„Zostań mamą w Redłowie” to wyjątkowa
Szkoła Rodzenia działająca w Szpitalu w Gdyni Redłowie. Szkoła nie tylko przekazuje wiedzę, ale uczy w praktyce jak się przygotować
na przyjście na świat Maluchów. Doświadczona kadra prowadząca zajęcia przygotowuje
psychicznie i fizycznie do porodu, a także do
okresu po nim. Wyremontowany Oddział Położniczy oferuje rodzącym europejskie standar-

dy. Mamy do dyspozycji cztery sale porodowe,
wyposażone w prysznice i toalety oraz jedną
salę porodową z wanną. Proponujemy kobietom porody aktywne, podczas których można
korzystać z worków sako, piłek, drabinek. Jest
też terapia muzyką, która zmniejsza stres w
trakcie porodu. Zapewniamy łagodzenie bólu
porodowego – znieczulenia zewnątrzoponowe
i gaz rozweselający.
O pracy na Oddziale Położniczo – Ginekologicznym, jak to być jedynym położnym - mężczyzną wśród położnych - kobiet opowiada
Damian Stępniak – położny Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.
Co przekonało Pana, by zostać położnym?
Składając dokumenty rekrutacyjne uwzględniłem trzy kierunki studiów (analityka medyczna,
dietetyka, położnictwo), na każdy z nich udało
mi się dostać, każdy z nich był kierunkiem leżącym w obszarze moich zainteresowań. W pierwszym wyborze zdecydowałem – położnictwo.
Bezpośrednia praca z ludźmi, adrenalina, która
jak wiemy, dodaje napędu. Studia okazały się
niełatwe, każdy kto zdobywa ten zawód musi
bardzo tego chcieć. Po ukończonych studiach z
położnictwa, rozpocząłem pracę zawodową oraz
przystąpiłem do rekrutacji na kolejny kierunek
studiów - Biotechnologia Medyczna. W ten sposób zrealizowałem swoją olbrzymią laboratoryjną pasję.
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Pamięta Pan pierwszy odebrany poród?
Oczywiście, pamiętam nie tylko pierwszy samodzielnie odebrany poród, ale jeszcze wyraźniej w mojej pamięci kreśli się obraz pierwszego
zobaczonego porodu. Pamiętam każdy szczegół.
Bez pasji nie da się wykonywać tego zawodu?
Niewątpliwie trzeba lubić tę pracę, trzeba lubić pomagać ludziom, czuć potrzebę niesienia
pomocy. To gwarantuje zrozumienie drugiego
człowieka. Pasję rozwija się mimowolnie i tak
jest z zawodem położnego, aby być coraz lepszym
trzeba kształcić się.
Czy trudno jest pracować
w tak sfeminizowanym zawodzie?
Moje Koleżanki są niezwykle kompetentne w
tym co robią, uczę się od nich cały czas. Pełen
profesjonalizm, który cechuje każdą z nich w pracy jest ponad podziały wynikające z różnicy płci!
To nie tylko znakomite Koleżanki, kiedy trzeba
są również Kolegami!
Wie Pan, ile dzieci przyszło dzięki panu
na świat?
Niestety tego nie wiem, częściej niż odbierać
porody zdarzało mi się ratować malutkie dzieci. Pracowałem 6 lat na oddziale Neonatologii
i Intensywnej Terapii Noworodka. Taki oddział
uczy nie tylko pokory w stosunku do życia, ale
szacunku życia.
Co jest najtrudniejsze w tym zawodzie?
Najtrudniejsze w zawodzie położnego, czy pielęgniarza, bo to podobne profesje, jest nauczyć
się zawsze bezwzględnie przedkładać potrzeby
Pacjenta ponad swoimi. Tego trzeba szczerze
chcieć. To wyjątkowe zawody, szanujmy i doce-

niajmy każdego kto oddaje siebie w tych zawodach drugiemu człowiekowi.
Położnictwo to dziedzina, która nieustannie się rozwija, czy to wiąże się z nieustannym
kształceniem?
Medycyna rozwija się bardzo prężnie, zmienia
się sprzęt, jest on doskonalszy, bardziej precyzyjny. Poszerzamy aktualny stan wiedzy, dzięki czemu zmienia się podejście do wielu kwestii.
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Wydarzenia

Otwarcie zmodernizowanej
Poradni Onkologicznej
13 kwietnia 2017 r. w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie odbyło się uroczyste
otwarcie wyremontowanej Poradni Onkologicznej.

Na ostatni etap remontu Poradni Onkologicznej sponsorzy przekazali 52 000 zł, w tym:
• 28 200 zł − firmy zrzeszone w Norda-Biznes
(Regionalna Izba Przedsiębiorców),
• 20 800 zł – Stowarzyszenie Onkologia
dla Pomorza,
• 3 000 zł – sponsor pragnący zachować
anonimowość.

Miesięcznie chemioterapię otrzymywało 105
chorych. Na przełomie lat 2014 i 2015 powstały kolejne 2 sale do chemioterapii. W 2016 r.
liczba chorych korzystających z chemioterapii
wynosiła około 500 miesięcznie.

Podczas uroczystego otwarcia dr Krzysztof
Adamowicz – Kierownik Poradni Onkologicznej podziękował sponsorom za wsparcie. Omówił również tematykę profilaktyki raka oraz
problematykę szkodliwości palenia tytoniu oraz
przedstawił historię Poradni i jej rozbudowy.

Poza środkami finansowymi uzyskano pomoc materialną w postaci okładzin ściennych,
które przekazał sponsor prywatny – pan Stanisław Karaś. Szpital ze środków własnych wydał
8 700 zł.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
darczyńcom!

W ramach kolejnego etapu trwającej od kilku
lat rozbudowy oraz modernizacji Poradni Onkologicznej odnowiono 2 gabinety lekarskie,
które po odświeżeniu i wymalowaniu wyposażono w nowe meble. Wyremontowano również
korytarz: wymalowano ściany, położono nową
wykładzinę, wymieniono sufit wraz z oświetleniem, postawiono ścianę oddzielającą Poradnię
Onkologiczną od głównego korytarza i zamontowano nowe drzwi.

Warto podkreślić, że w 2007 r., kiedy powstała Poradnia, przyjmowano w niej średnio 154
osoby miesięcznie, w 2016 r. liczba ta wzrosła do
1225 miesięcznie. W 2011 r. rozszerzono usługi o chemioterapię ambulatoryjną. Początkowo
była to jedna sala chorych z 6 stanowiskami do
podawania chemioterapii o powierzchni 47 m2.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji poprawiły się warunki, w jakich Pacjenci onkologiczni oczekują na wizytę oraz komfort pracy
personelu.
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Otwarcie zmodernizowanej Poradni Onkologicznej
Wydarzenia

Łóżeczka i sprzęt medyczny
od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Strefa Rodzica na Oddziale Neonatologii
i Intensywnej Terapii Noworodka

Oddziały Pediatrii Szpitali w Gdyni i Wejherowie otrzymały łącznie od Fundacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy 20 wysokiej
jakości łóżeczek dziecięcych wraz z szafkami przyłóżkowymi oraz lokalizatory naczyń
krwionośnych i pulsoksymetry.
Lokalizator naczyń krwionośnych jest szczególnie pomocny w przypadku osób, u których
żyły są słabo widoczne i trudno je zlokalizować.
Urządzenie to wykorzystując kombinację światła
podczerwonego oraz lasera „pokazuje” położenie żył na skórze wybranego fragmentu ciała.
Pulsoksymetr to medyczny monitor parametrów życiowych. Pozwala na nieinwazyjne
i bezbolesne pomiary wysycenia krwi tlenem
oraz pulsu przy wykorzystaniu czujnika zakładanego na palec Pacjenta.

W ramach programu społecznego firmy
Budimex S.A. na Oddziale Neonatologii i
Intensywnej Terapii Noworodka w Szpitalu
Morskim im. PCK powstała „Strefa Rodzica.
Budimex Dzieciom”.

Bardzo dziękujemy Fundacji WOŚP
za wszystkie dary!
Uroczyste otwarcie nastąpiło 21 kwietnia
2017r. Ogólnopolski program społeczny prowadzony i w całości finansowany przez firmę
Budimex S.A. ma na celu stworzenie w szpitalach miejsc przyjaznych małym pacjentom i
ich opiekunom. W tym celu zostało wydzielone pomieszczenie dla rodziców wyposażone w
rozkładane sofy, telewizor, kącik do przygotowania posiłków z czajnikiem i mikrofalówką,
ponadto całkowicie została wyremontowana
łazienka dla rodziców. Nowoczesna aranżacja
jest użyteczna i wygodna, co sprawia, że rodzice w komfortowych warunkach będą mogli się
zrelaksować i odpocząć.
Program popularyzuje ideę przebywania rodziców ze swoimi pociechami podczas pobytu
w szpitalu w komfortowych warunkach.
Zazwyczaj sfery rodzica powstawały na oddziałach dziecięcych, w których przebywają
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kilku bądź kilkunastoletni pacjenci. Brakowało
ich i nadal brakuje dla rodziców najmłodszych
dzieci – noworodków, które dopiero co przyszły na świat.
Podobne „Strefy Rodzica” powstały już w 17
polskich miastach: w Białymstoku, Wrocławiu,
Lublinie, Łodzi, Katowicach, Olsztynie, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Jędrzejowie, Bogatyni, Sanoku, Toruniu, Bydgoszczy,
Oleśnicy i Rzeszowie.
Główną ideą programu „Strefa Rodzica. Budimex dzieciom” jest stworzenie w szpitalach
odpowiednich warunków umożliwiających rodzicom towarzyszenie choremu dziecku. Projekt
ma również szerszy wymiar edukacyjny – promuje korzyści emocjonalne i wsparcie procesu
leczenia wynikające z uczestnictwa rodziców w
opiece nad chorym dzieckiem. W ramach projektu na oddziałach dziecięcych polskich szpitali wydzielane są specjalne strefy dla rodziców.
„Strefa Rodzica. Budimex dzieciom”, to również
osobiste zaangażowanie pracowników Budimex
SA, którzy w ramach wolontariatu włączają się
w urządzenie wyremontowanych pomieszczeń
– pomagają w montażu i ustawianiu mebli, wykonują drobne prace wykończeniowe.
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Wydarzenia

Konferencja dla opiekunów medycznych
Dnia 9 czerwca 2017 r. w Pomorskim Parku
Naukowo – Technologicznym w Gdyni odbyła
się pierwsza Konferencja Naukowo –Szkoleniowa pod hasłem „ Nowy zawód Medyczny
Opiekun Medyczny to brzmi dumnie! Nowe
systemowe rozwiązania w podnoszeniu jakości opieki nad pacjentem” organizowana przez
Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. pod patronatem
Prezydenta Miasta Gdynia oraz Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Na
konferencji zostały głównie poruszone tematy
dotyczące aspektu prawnego zawodu opiekuna

Podziękowania dla wolontariuszy.
Koncert w Centrum św. Jana w Gdańsku

pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Do zadań opiekuna medycznego należy rozpoznanie
i rozwiązanie problemów osoby chorej, asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomoc
i wsparcie osobie chorej, współpraca z zespołem terapeutycznym. Opiekun medyczny powinien posiadać takie cechy charakteru jak komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
cierpliwość, wrażliwość i empatię, która jest
bardzo potrzebna w tym zawodzie. Opieku-

Jest ich bardzo wielu. Dzielą się swoim
czasem z podopiecznymi szpitali i hospicjów. Pomagają w trudnych chwilach życia,
gdy wiadomość o chorobie zwala z nóg. Dają
wsparcie i pomoc. Wolontariusze. Niosą
uśmiech i życzliwość.
Koncert, który jest podziękowaniem za ich
trudną pracę, odbył się 21 kwietnia 2017 r. w
Centrum Świętego Jana w Gdańsku. Energetycznie zagrał zespół Ikenga Drummers. Wolontariusze szpitalni, a jest ich 300, stawili się

medycznego, jego organizacji pracy w oddziale i opieki nad chorym w domu. W sali konferencyjnej zgromadziło się dużo osób zainteresowanych poruszanymi tematami. Opiekun
medyczny to osoba zajmująca się zawodowo
zaspokajaniem potrzeb biologicznych, psychologicznych, społecznych osób chorych. Osoba
na tym stanowisku w profesjonalny sposób
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nowie medyczni są potrzebni w szczególności
na oddziałach takich jak pulmonologia, wewnętrzny, chirurgia onkologiczna, onkologia
kliniczna, gdzie pacjenci spędzają więcej czasu
na oddziale. Opiekun medyczny to taki przyjaciel pacjenta w szpitalu, który pomoże, wysłucha, pocieszy, poczyta książkę, a w trudnych
chwilach potrzyma za rękę.
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licznie. Była radość ze spotkania, z pięknego
miejsca, jakim jest kościół św. Jana, z możliwości rozmowy i posłuchania pięknej muzyki.
– Wolontariusze oddają swoje serce na potrzeby szpitali. Wasza pomoc, Wasza praca
i wsparcie dają nadzieję, gdy chorzy i cierpiący
najbardziej potrzebują wyciągnięcia ręki i bliskości drugiej osoby – mówił wicemarszałek
Paweł Orłowski. – Jesteście jak jedna wielka
rodzina – dodał.
Wolontariat to chęć pomagania ludziom w
zdrowiu i chorobie, w każdym momencie ich
życia i w każdym miejscu. Cechy niezbędne
przy tego typu pracy to cierpliwość, empatia i
konsekwencja. Wolontariusze przychodzą stale
lub okazjonalnie, biorą udział w różnego rodzaju akcjach.
Dziękujemy wszystkim naszym Wolontariuszom ze Szpitali w Wejherowie i Gdyni. W zespole Ikenga Drummers, który uświetnił uroczystość gra Pan Dominik Waleniewicz - nasz
psycholog ze szpitala w Gdyni.
Źródło: www.pomorskie.eu
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Nasze wyróżnienia

Ranking Wprost SZPITALE 2017
Mamy przyjemność poinformować, że nasze
dwa oddziały zdobyły wysokie miejsca w Rankingu Szpitali i Oddziałów Szpitalnych 2017,
które mają podpisany kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia: Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Nowotworów Piersi zajął IV miejsce, a Oddział
Położnictwa i Ginekologii Szpitala Specjalistycznego im. Ceynowy w Wejherowie zajął
V miejsce.
Ranking został opracowany na zlecenie tygodnika Wprost przez Centrum Konsultacyjne Medical
Ranking wydawnictwa Termedia, które od ponad

onkologiczna, ortopedia, urologia i ginekologia.
Metodologia przyznawania ocen opracowana
została we współpracy z liderami środowiska i
autorytetami w swoich dziedzinach. Odpowiedzi udzielane przez szpitale w trakcie wywiadów/ankiet były weryfikowane przez zewnętrznych audytorów. Pod uwagę brano m.in. zakres
diagnostyki dostępnej w szpitalu, liczbę wykonywanych procedur leczniczych, współczynnik
zakażeń pooperacyjnych, a także liczbę lekarzy
ze specjalizacją z danej dziedziny medycyny
zatrudnionych w oddziale. Na pozycję na liście
wpłynęła również liczba łóżek i sal operacyjnych w oddziale.

10 lat zajmuje się oceną jakości usług medycznych
w Polsce. To jedyna tak szczegółowa klasyfikacja
przygotowana w oparciu o najważniejsze kryterium jakim jest praca oddziałów szpitalnych.
Ranking ma na celu pomóc Pacjentom w ocenie
poziomu usług medycznych w konkretnych placówkach służby zdrowia. Do udziału w rankingu
zaproszono dwa tysiące szpitali.
Badanie, jako jedyne w Polsce, ocenia specjalności medyczne, a nie instytucje. W tym roku
były to: kardiochirurgia, kardiologia, chirurgia

W czwartek 25 maja 2017 r. w hotelu Sheraton
w Sopocie odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez tygodnik „Wprost”, podczas której
wyróżnienie dla Szpital Pomorskich odebrali:
prof. dr hab. Wiesław Kruszewski - Kierownik
Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Nowotworów Piersi, Skóry i
Tkanek Miękkich, Bożena Czepułkowska – Dyrektor ds. Medycznych oraz dr n.med. Krzysztof Maciejewski – Ordynator Oddziału Położnictwa i Ginekologii.
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Wydarzenia

Zespół Ratownictwa Medycznego
i nowy ambulans w Szemudzie

Współpraca z Agencją Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji
- nasz wkład w wycenę procedur medycznych

Od 1 maja 2017 r. w gminie Szemud rozpoczął działalność Zespół Ratownictwa Medycznego. W jego skład wchodzi dwóch wykwalifikowanych ratowników medycznych.
Zespół świadczy usługi z zakresu ratownictwa
medycznego przez całą dobę. Należy podkreślić, że są to działania mające na celu ratowanie
ludzkiego zdrowia lub życia tylko i wyłącznie w
stanach nagłych tego wymagających.
Obecność Zespołu Ratownictwa Medycznego w Szemudzie jest możliwa dzięki przekazaniu środków finansowych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego na
zakup nowoczesnego ambulansu wraz ze specjalistycznym wyposażeniem.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji działa na podstawie ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Agencja
jest uprawniona do gromadzenia i przetwarzania
danych niezbędnych do określenia taryfy świadczeń. Dane te pozyskiwane są od współpracujących
podmiotów, w tym także szpitali. Są to zarówno
ogólne dane finansowo-księgowe oraz statystyczne,
jak i dane szczegółowe o zasobach zużytych w pojedynczych świadczeniach opieki zdrowotnej (np.
rodzaj, liczba oraz koszt zużytych leków, wyrobów
medycznych, wykonanych procedur).
Szpitale Pomorskie współpracują z Agencją od
lat. Nasza współpraca rozpoczęła się ponad 10 lat

związanych z wyceną świadczeń m.in. z zakresu
rehabilitacji neurologicznej i pediatrii a przed
nami przekazywanie danych z obszernej umowy dotyczącej informacji statystycznych oraz
finansowo-księgowych aż z 11 zakresów działalności szpitala.

To warto wiedzieć
• Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie jest uprawniona do przetwarzania danych
osobowych w postaci imion i nazwisk świadczeniobiorców – takich danych nie przekazujemy.
• Agencja zawiera umowy z tymi podmiotami, które zapewniają najwyższą jakość i kompletność
przekazywanych danych, wyłonionymi w postępowaniu ogłoszonym przez Agencję.
• Współpraca z AOTMiT jest uwzględniana przy porównaniu ofert przez płatnika w toku postępowania
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – przepis wszedł w życie 1 lipca
2016 roku.

Nowy ambulans w Szemudzie.
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temu, kiedy ówczesny Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni zaangażował się w pilotażowe
badanie liczenia kosztów procedur medycznych.
W ciągu ostatnich 2 lat wzięliśmy udział w ponad
10 postępowaniach dotyczących przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych
do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.
Warto podkreślić, że większość z ogłaszanych
postępowań jest realizowana w postaci konkursu,
gdzie o zakwalifikowaniu decyduje liczba zdobytych punktów, a ze względów informatycznych
nie spełniamy w tej chwili wszystkich wymogów.
Obecnie zakończyliśmy realizację umów

Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim,
którzy służyli nam pomocą, a przede wszystkim pracownikom poszczególnych oddziałów
szpitalnych – precyzyjna informacja od białego
personelu jest podstawą przy wycenie procedur
medycznych. Liczymy na współpracę przy kolejnych wycenach, tym bardziej, że współpraca
z AOTMiT docelowo będzie obowiązkowa dla
świadczeniodawców!
Dział Controllingu (dawniej Dział Analiz)

Marta Abramowicz-Kędzierska
Główny specjalista ds. analiz medycznych

Biuletyn nr 38/2017

21

Telefony
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy w Wejherowie

Pomorskie Centrum
Chorób Zakaźnych i Gruźlicy

ul. dr. A. Jagalskiego 10 , 84–200 Wejherowo

ul. Smoluchowskiego 18, 80 – 214 Gdańsk

Centrala Szpitala
tel. 58 57 27 000, Fax: 58 67 70 011
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl

Centrala tel. 58 341 40 41 do 44
Izba Przyjęć tel. 58 341 55 47
e-mail: izba@pcchz.pl

Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

tel. 58 57 27 804

Poradnie specjalistyczne
e-mail: przychodnia@pcchz.pl

tel. 58 344 44 37

Oddział Chirurgii Dziecięcej

tel. 58 57 27 524

Izba Przyjęć /
Punkt szczepień

tel. 58 341 55 47

Oddział Chirurgii Ogólnej
i Onkologicznej

tel. 58 57 27 429

Oddział II
chorób zakaźnych

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 298

Oddział Chorób Płuc

tel. 58 57 27 585

Oddział IV
obserwacyjno-zakaźny

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 301

Oddział Chorób Wewnętrznych,
Gastroenterologii i Geriatrii

tel. 58 57 27 446

Oddział VI
gruźlicy i chorób płuc

tel. 58 550 05 98

Oddział Dermatologii

tel. 58 57 27 575

Oddział Kardiologii i Angiologii
Interwencyjnej

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 253

tel. 58 57 27 434

Oddział IX
obserwacyjno-zakaźny
dla dzieci
Oddział Intensywnej Terapii

tel. 58 520 42 03

Oddział Neurologii z Oddziałem
Udarowym

tel. 58 57 27 556

Zakład opiekuńczo-leczniczy

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 231

Oddział Neonatologii

tel. 58 57 27 516

Klinika Chorób Zakaźnych
GUMed Sekretariat

tel./fax 58 341 28 87

Oddział Okulistyki

tel. 58 57 27 466

e-mail: kchz@amg.gda.pl

Oddział Otolaryngologii

tel. 58 57 27 474

Oddział I
obserwacyjno-zakaźny

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 217

Oddział Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu z Pododdziałem
Chirurgii Ręki

tel. 58 57 27 533

Oddział III
leczenia AIDS

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 228, 221

Przychodnia przyszpitalna

tel. 58 344 44 37

Pracownia USG

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 212

Informacje o kolejce oczekujących
na wykonanie zabiegu ortopedycznego
można uzyskać pod numerem telefonu:
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58 57 27 852

Oddział Pediatrii

tel. 58 57 27 597

Pracownia RTG

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 276

Oddział Położnictwa i Ginekologii

tel. 58 57 27 414

Pracownia EKG

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 279

Szkoła Rodzenia

tel. 58 57 27 565

Pogotowie laktacyjne

tel. 58 57 27 416

Pracownia EEG

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 254

Oddział Urologii

tel. 58 57 27 454

Pracownia endoskopii

tel. 58 341 40 41 do 44
wew. 284
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Szpital Św. Wincentego a Paulo

Szpital Morski im. PCK

ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

UWAGA! Z dniem 4 czerwca 2016 uległy zmianie numery
telefoniczne. W celu połączenie z numerem wewnętrznym
w szpitala prosimy wybierać 58 7260
oraz 3 ostanie cyfry numeru wewnętrznego.

I GDYŃSKIE CENTRUM ONKOLOGII
Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem
Chirurgii Nowotworów Piersi, Skóry i Tkanek Miękkich
tel. 58 72 60 307
e-mail: chironkolog@szpital-morski.pl
Oddział Onkologii i Radioterapii
tel. 58 72 60 260/432
e-mail: radioterapia@szpital-morski.pl
Oddział Onkologii Klinicznej
tel. 58 72 60 156
Oddział Ginekologii Onkologicznej
tel. 58 72 60 296
e-mail: ginekologonkolog@szpital-morski.pl
Zakład Patomorfologii
tel. 58 72 60 211
e-mail: patomorfologia@szpital-morski.pl
II ODDZIAŁY i ZAKŁADY:
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
tel.58 72 60 256
e-mail: intensywnaterapia@szpital-morski.pl
Oddział Chirurgii Dziecięcej
tel. 58 72 60 253
e-mail: chirdziec@szpital-morski.pl
Oddział Chorób Wewnętrznych
i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych
tel. 58 72 60 432
e-mail: sekretariat_interna@szpital-morski.pl
Oddział Dermatologii
tel. 58 72 60 136
e-mail: dermatologia@szpital-morski.pl
Oddział Pediatryczny
tel. 58 72 60 243
e-mail: pediatria@szpital-morski.pl
Oddział Neonatologiczny
tel. 58 72 60 246
e-mail: neonatologia@szpital-morski.pl
Oddział Pulmonologiczny
tel. 58 72 60 216
e-mail: pulmonologia@szpital-morski.pl
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
tel. 58 72 60 270
e-mail: sekretariatpoloznictwo@szpital-morski.pl
Zakład Diagnostyki Obrazowej
tel. 58 72 60 112, e-mail: zdlsekretariat@szpital-morski.pl
Oddział Okulistyczny
tel. 58 72 60 350
Poradnia Okulistyczna:
tel. 58 72 60 304, e-mail: porokosek@szpital-morski.pl
Poradnia medycyny pracy
tel. 58 72 60 261
Zakład fizyki medycznej
tel. 58 72 60 412

Oddział Chorób Wewnętrznych
tel. sekretariat: 58 72 60 870,
fax 58 72 60 878
e-mail: o.wewnetrzny@szpitalwincentego.pl
Oddział Kardiologiczny
tel. sekretariat: 58 72 60 880
e-mail: o.kardiologiczny@szpitalwincentego.pl
Oddział Chirurgii Ogólnej
tel. sekretariat: 58 72 60 842
e-mail: o.chirurgiczny@szpitalwincentego.pl
Oddział Urologiczny
tel. sekretariat 58 72 60 854,
e-mail: o.urologiczny@szpitalwincentego.pl
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
tel. 58 72 60 662
e-mail: oitm@szpitalwincentego.pl
Szpitalny Oddział Ratunkowy
rejestracja 58 72 60 600
email: sor@szpitalwincentego.pl
Oddział Neurologiczny
tel. sekretariat 58 72 60 813
e-mail: o.neurologiczny@szpitalwincentego.pl
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
tel. 58 72 60 858
e-mail: o.reh_neurologicznej@szpitalwincentego.pl
Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
tel. sekretariat: 58 72 60 827
e-mail: o.ortopedyczny@szpitalwincentego.pl
Oddział Otorynolaryngologiczny
tel. 58 72 60 832
e-mail: o.otolaryngologiczny@szpitalwincentego.pl
Oddział Pediatryczny
tel. 58 72 60 863
e-mail: o.dzieciecy@szpitalwincentego.pl
Pracownia Kardiologii Inwazyjnej
tel. 58 72 60 646
e-mail: inwazyjna@szpitalwincentego.pl
Planowa Izba Przyjęć
tel.: 224 800 800
Pracownia Diagnostyki Obrazowej
(rtg, usg, tk)
tel. rejestracja 58 72 60 624
e-mail: zdo@szpitalwincentego.pl
Pracownia endoskopii
(badania endoskopowe)
tel. 58 72 60 847
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BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy
w Gdyni
Twoje okno na świat

REJESTRACJA

(infolinia – poradnie: onkologiczna, chirurgii
onkologicznej, dermatologiczna; pracownia endoskopii;
zakład medycyny nuklearnej). tel. 224 800 800

Biuletyn nr 38/2017

www.bct.gdynia.pl
Biuletyn nr 38/2017

25

info@otport.
gdynia.pl www.
otport.gdynia.
pl
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