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Szanowni Państwo,
Mija już pół roku od czasu połączenia 4
szpitali w spółkę pod nazwą „Szpitale Pomorskie”. W tym czasie miało miejsce wiele ważnych wydarzeń, o których piszemy na łamach
biuletynu szpitalnego, który przekazujemy
w Państwa ręce.
Cieszymy się, że możemy wspólnie redagować to pismo. Dzięki przekazywanym przez
Państwa informacjom, możemy dzielić się na
bieżąco tym, co dzieje się w naszych placówkach.
Zaczynamy informacją o dużej akcji, przeprowadzonej wspólnie przez spółkę „Szpitale
Pomorskie” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pod hasłem „Pomorskie dla Zdrowia”, która w tym roku odbyła się
pod koniec lipca br. na plaży w Gdyni. Efekt
był niesamowity - ponad 1000 badań i setki
zadowolonych pacjentów, którzy skorzystali
z bezpłatnych badań krwi oraz porad lekarza
dermatologa. W drugiej części numeru piszemy o badaniach, które wykonywał szpital
w Wejherowie podczas dożynek wśród mieszkańców gminy Szemud. Mimo niesprzyjającej
aury zgłosiło się do nas wielu chętnych, którzy
skorzystali nie tylko z badań cukru czy ciśnienia, ale także z porad lekarza neurologa oraz
pokazów ratownictwa medycznego.
Ważny czas przed naszymi szpitalami.
Zaczynamy duże inwestycje o wartości ponad
195 milionów złotych!!! Rozpoczną się jeszcze

w tym roku w Gdyni, zaś kolejne w Wejherowie. Dzięki decyzji Urzędu Marszałkowskiego
o wsparciu unijnemu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, w szpitalu św. Wincentego
a Paulo już wkrótce ruszy budowa bloku operacyjnego, zaś w szpitalu Morskim im. PCK
w Gdyni powstanie oddział hematologii. Szpital w Wejherowie z budową nowoczesnego
obiektu z blokiem operacyjnym ruszy jesienią
2019 roku.
Piszemy też o projekcie „Aż Sobie Zazdroszczę”, który wspólnie z Fundacją Rak’n’Roll
- Wygraj Życie postanowił zbierać środki finansowe na specjalne fotele do chemioterapii,
które będą służyć pacjentom Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. W tym celu w hotelu
„Sopot” zorganizowano charytatywny pokaz
mody.
Zamieściliśmy krótką relację z warsztatów
dla kobiet w ciąży „Świadoma Mama”, które odbyły się w Szpitalu Morskim im. PCK,
przyciągając komplet uczestników. Podczas
spotkania omówiono zagadnienia związane
z przygotowaniem do porodu.
Te i wiele innych ciekawych tematów znajdziecie Państwo w tym numerze. Zachęcamy
do lektury!
Redakcja Biuletynu Szpitalnego

Redakcja: Małgorzata Pisarewicz, Emilia Łosińska
Zdjęcia: archiwum „Szpitali Pomorskich” sp. z o.o.
Kontakt: tel. 58 72 60 407, e-mail: marketing@szpitalepomorskie.eu
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Wydarzenia

Pomorskie dla Zdrowia!
Tysiąc przebadanych osób na plaży w Gdyni

W niedzielę, 30 lipca 2017 r. można było nie
tylko korzystać z uroków plażowania, ale i zrobić coś dla swojego zdrowia. 1000 osób przebadanych przez 6 godzin, na plaży w Gdyni.
Nasze panie dermatolog przebadały 200 osób,
zaś badaniom m.in. ciśnienia krwi i poziom cukru we krwi, cholesterolu, kwasu moczowego
poddało się 800 osób. U wielu osób stwierdzono nieprawidłowości, które powinny zostać ponownie sprawdzone przez specjalistów. Były też
szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy
i pokazy ratownictwa medycznego. Przez cały
dzień wolontariusze naszych szpitali pomagali w organizacji wydarzenia oraz prezentowali
program „Wolontariat szpitalny” promujący
ideę wolontariatu.
Czerniak to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów skóry. Wczesne wykrycie
pozwala jednak na całkowite wyleczenie aż
90% przypadków. Od lat obserwuje się stały
i dynamiczny wzrost liczby zachorowań na czerniaka. Podczas realizowanego w 2016 roku na
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Jarmarku św. Dominika projektu „Pomorskie
dla Zdrowia”, z konsultacji dermatologicznych
skorzystało 301 turystów i mieszkańców Pomorza, przy czym wykryto 26 nieprawidłowości.
Świadczy o tym jak ważna jest profilaktyka.
Celem realizowanego projektu było upowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki
czerniaka, promowanie zdrowego, bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu na
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słońcu, rozwijanie postaw i zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie zdrowego stylu
życia. Chcemy w ten sposób zachęcić do regularnych badań oraz oglądania skóry w celu
szybkiej identyfikacji nowych lub zmieniających się znamion, a także nauczyć jak prawidłowo pielęgnować skórę i uchronić się w ten
sposób przed czerniakiem.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, pracę i uśmiech, które towarzyszyły nam
przez ten dzień. Cieszymy się, że mogliśmy być
z Wami.
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Inwestycje

Blisko 105 mln zł na nowy blok operacyjny
w szpitalu w Wejherowie

Rozbudowa i wyposażenie kompleksu Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy
w Wejherowie, utworzenie nowoczesnego
bloku operacyjnego, pracowni diagnostyki
endoskopowej i inwazyjnych zabiegów diagnostyczno-leczniczych oraz komórkowej
i tkankowej diagnostyki nowotworów i układu sercowo-naczyniowego – to tylko niektóre
z założeń projektu Spółki Szpitali Pomorskich.
We wtorek, 1 sierpnia, marszałkowie Mieczysław Struk i Paweł Orłowski podpisali z Zarządem Szpitali Pomorskich sp. o.o. umowę na
dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości
i dostępności w diagnostyce i terapii chorób
cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala
Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie”. Uroczystość odbyła się w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie.
Całkowita wartość projektu to blisko 105 mln
zł, z czego ponad 66 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu
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Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020, 34,43 mln zł pochodzą z budżetu samorządu województwa pomorskiego, zaś
pozostała kwota – 4,1 mln zł to środki własne
spółki „Szpitale Pomorskie”.
- To ważna chwila w krótkiej jeszcze historii
naszej spółki, a przede wszystkim dobra wiadomość dla pacjentów szpitala w Wejherowie
– mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, Prezes
Zarządu „Szpitali Pomorskich sp. z o.o.” - Nowa
infrastruktura wpłynie na wzrost efektywności
funkcjonowania szpitala, skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na dane świadczenia specjalistyczne oraz pobytu chorego w szpitalu.
W ramach inwestycji szpital w Wejherowie
zostanie rozbudowany o czterokondygnacyjny budynek, w którym znajdzie się m.in.: blok
operacyjny z siedmioma salami operacyjnymi
(zwiększenie powierzchni o ponad 11,5 tys.
m2), centralna sterylizacja, oddziały: angiologiczny, chirurgii naczyniowej i rehabilitacji kar-
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diologicznej. Rozbudowane zostanie Centrum
Endoskopii a także zmodernizowany zostanie
Zakład Patologii (zwiększy się jego powierzchnia w celu poprawy warunków diagnostyki chorób, zniwelowania ryzyka błędów oraz ryzyka
wydłużenia czasu leczenia pacjentów). Projekt
przewiduje także zakup sprzętu medycznego.
Dodatkowo, wyznaczone zostaną miejsca na
konsylia lekarskie i prowadzenie działań z zakresu promowania idei wolontariatu.
Obszarem objętym projektem będą powiaty obciążone występowaniem chorób cywilizacyjnych:

wejherowski, lęborski i pucki. W porównaniu
z innymi powiatami na terenie województwa
pomorskiego, obszar ten charakteryzuje wysoki odsetek umieralności. Powiat wejherowski
znajduje się w czołówce jeśli chodzi o zachorowalność na nowotwory.
Prace rozpoczną się we wrześniu 2019 roku, a zakończą
w grudniu 2021 roku.
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Inwestycje

Nowoczesny blok operacyjny
w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni

Za 3 lata, pod koniec 2020 r., w Szpitalu Św.
Wincentego a Paulo w Gdyni powstanie nowoczesny blok operacyjny, z którego korzystać będą oddziały zabiegowe placówki.
Dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali
Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego,
pacjenci otrzymają lepszą jakość i dostępność
do nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób
cywilizacyjnych. Uroczyste podpisanie umowy
z udziałem marszałków Wiesława Byczkowskiego i Pawła Orłowskiego odbyło się 3 sierpnia
w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni.
Wartość projektu to 81,09 mln zł, dofinansowanie RPO WP – 55,75 mln zł, środki samorządu województwa pomorskiego – 25 mln zł,
wkład własny spółki „Szpitale Pomorskie” –
340 626 zł. Realizacja projektu - czerwiec 2017
r. - grudzień 2020 r.
Projekt przewiduje:
- powstanie nowego bloku operacyjnego
z 4 salami do obsługi Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Urologii, Kardiologii,
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Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej oraz
Chirurgii Onkologicznej;
- powstanie nowoczesnego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i sterylizatorni,
- realizację drugiego etapu inwestycji związanej z utworzeniem poradni specjalistycznych
(ortopedii i traumatologii narządów ruchu,
kardiologicznej, leczenia chorób naczyń, neurologii, urologii i diabetologii),
- centralną rejestrację poradni, pomieszczenia szatniowe personelu.
- szkolenia kadry medycznej.
W ramach projektu przewidziano także zakup specjalistycznego sprzętu medycznego
dla oddziałów szpitalnych (Onkologii i Teleradioterapii, Urologii, Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej) i pracowni diagnostycznych
(Patomorfologii, Pracowni Mammografii i Endoskopii), m.in. rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy, defibrylatory, respiratory,
aparaty USG, monitory EKG, pompy infuzyjne, aparat RTG przyłóżkowy, łóżka, Laser CO2,
mikroskop, angiografy, echokardiograf, system
Carto3, RTG ramie C, tor wizyjny, gastroskop,
RTG, gastroskop, kolonoskop, duodenoskop,
kardiominotory, mammograf, ESWL i inne.
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Hematologia w redłowskim szpitalu

Utworzenie trzeciego w województwie pomorskim ośrodka transplantologii szpiku
w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni to cel
Zarządu Spółki „Szpitale Pomorskie”, który
chce by z terapii hematologii onkologicznej
mogło korzystać ok. 450 osób rocznie.
Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu
tego projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 3 sierpnia w Szpitalu
im. PCK w Gdyni.
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie
diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych
poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału
Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.”
o wartości 9,12 mln zł, unijne dofinansowanie
7,752 mln zł, budżet samorządu województwa
pomorskiego – 1 mln zł, zaś środki własne szpitala – 368 000 zł.
- W ciągu ostatnich dwudziestu lat dokonał
się istotny postęp w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów hematologicznych – mówi
Dariusz Nałęcz, wiceprezes Zarządu „Szpitali
Pomorskich”. - Zastosowanie nowoczesnych
technik immunologicznych i genetycznych po-

zwoliło na lepsze poznanie powstawania tych
nowotworów, przyczyniając się jednocześnie
do dynamicznego rozwoju metod diagnostycznych i leczniczych, poprawy wyników leczenia
i wydłużenia czasu przeżycia chorych.
W ramach projektu przewidziano m.in.:
- rozbudowę pawilonu nr 2 na potrzeby nowopowstałego Oddziału Hematologii
o powierzchni 350 m2; utworzenie oddziału
w pełni izolowanego o podwyższonej czystości
powietrza z salami dwuosobowymi z własnymi
łazienkami dla 10 chorych oraz salami izolacyjnymi jednoosobowymi dla 5 chorych, z klimatyzacją i filtracją powietrza HEPA.
- zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Hematologii: łóżka specjalistyczne – 10
szt., kardiomonitory, pulsometry, EKG, defibrylator, pompy infuzyjne, pompy do żywienia
dojelitowego, ssak, łóżka specjalistyczne, pompy PCA, Ramie C, USG;
- zakup sprzętu medycznego do Banku komórek, m.in: separator komórkowy, zamrażarka
z ciekłym azotem, komora Laminarna, zgrzewarka do sterylnego łączenia drenów, itp.
- zatrudnienie odpowiedniej kadry i zakup
odpowiedniego wyposażenia dla Oddziału Hematologii i Banku Krwi,
- szkolenia, kursy, studia podyplomowe dla
personelu oddziału.

Biuletyn nr 39/2017

9

Wydarzenia

WARSZTATY „ŚWIADOMA MAMA”
Warsztaty dla kobiet w ciąży „Świadoma Mama”, które odbyły się 27 lipca br. w Szpitalu
Morskim im. PCK przyciągnęły komplet uczestników. Podczas spotkania zostały omówione
zagadnienia związane z przygotowaniem do porodu. Panie dowiedziały się, jak przygotować
się do rozwiązania i jakie obowiązują standardy okołoporodowe.

Na ten dzień przyszła mama czeka przez
dziewięć długich miesięcy. Gdy wreszcie do
terminu porodu zostaje już tylko kilka tygodni,
zaczynają się wątpliwości - czy dobrze się przy-

niż w momencie zajścia w ciążę.
– Najważniejsza jest świadomość
przyszłej matki. Kobieta powinna
dowiedzieć się, jak wygląda poród
i sala porodowa, aby oswoić lęk –
wyjaśnia Dorota Majewska-Kątna,
położna oddziałowa ze Szpitala
Morskiego im. PCK.
W przyszłym roku zaplanowano
kolejne warsztaty: także w szpitalu
w Gdyni-Redłowie oraz w szpitalu
w Wejherowie.

gotowałam, czy wiem wystarczająco dużo, czy
mogłam zrobić coś więcej? Warsztaty o świadomym macierzyństwie pozwalają uchronić się
przed tym stresem.
Uczestnicy wzięli udział w wykładzie
pn. „Poród od A do Z”, gdzie zostały
przedstawione wady i zalety porodu fizjologicznego, a także medyczne wskazania do cesarskiego cięcia. Na pytania
uczestników spotkania odpowiadali m.in.
położna Aneta Jaguszewska i dr n. med.
Andrzej Płoszyński, kierownik Oddziału
Położniczo-Ginekologicznego.
Przygotować się warto jednak nie
tylko pod względem psychicznym,
ale również między innymi dietetycznym. I jak się okazuje, dużo wcześniej
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Wydarzenia
Inwestycje

Aktor Modest Ruciński na spotkaniu z dziećmi

Zakład Opieki Zdrowotnej
Uśmiechniętego Pacjenta
Szpital w Wejherowie wyróżniony w konkursie. Staramy się, żeby pacjenci byli zadowoleni i uśmiechnięci.

Dzieciaki przebywające na oddziałach pediatrycznych Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni miały możliwość spotkania się z aktorem
Modestem Rucińskim, który już od września
wcieli się w postać Wiedźmina w przygotowywanej właśnie premierze w Teatrze Muzycznym

w Gdyni. Był pokaz walk mieczami, opowiadanie bajek, rozdawanie prezentów i same pozytywne emocje. A co najważniejsze uśmiech na
buziach najmłodszych i ich rodziców. A nasz
personel też się załapał na autografy. Dziękujemy Przemkowi Szalińskiemu z Fundacji Przemek Dzieciom za umożliwienie spotkania.
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Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy
w Wejherowie zajął 7. miejsce za imponującą liczbę wolontariuszy i dar angażowania ludzi w działalność i atmosferę szpitala i projekt
„Wolontariat akcyjny”. Podmiot otrzymał 173
punkty.
– Osiągnęliśmy wspólnie sukces, zajmując
miejsce w pierwszej 10. spośród szpitali z całej Polski biorących
udział w konkursie
– mówi Andrzej Zieleniewski, wiceprezes
„Szpitali Pomorskich”.
- Dziękuję wszystkim
naszym wolontariuszom i pracownikom
szpitala, zaangażowanym w wolontariat, za
wielką pracę włożoną
na rzecz naszych pacjentów. To jest wielki
sukces – dodaje.
Celem ogólnopolskiego konkursu jest
wyłonienie i promocja najlepszych, innowacyjnych projektów z powodzeniem zastosowanych
w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Wybierane są
przedsięwzięcia, które sprawiają, że pacjent jest
zadowolony i uśmiechnięty. Wpływają też pozytywnie na poprawę stanu zdrowia leczonych
osób. W ten sposób promowana jest poprawa
jakości usług medycznych, przyjemne i godziwe warunki pobytu i przyjazną komunikację.
W konkursie mogą uczestniczyć publiczne
i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej m.in.:
szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady

pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja stacjonarne, przychodnie, ośrodki zdrowi, pogotowia ratunkowe, zakłady rehabilitacji leczniczej, żłobki, ambulatoria.
Do konkursu można zgłaszać każdy realizowany i zrealizowany projekt, którego wykonanie wywołało radość, zadowolenie i uśmiech
pacjentów oraz pozytywnie wpłynęło na proces
zdrowienia chorych. Projekty mogły dotyczyć
m.in. takich obszarów jak: oczekiwanie na wizytę lekarską np. umilenie czy skrócenie czasu
oczekiwania, badania, zabiegi i operacje np.

rozwiązania zmniejszające bolesność badań,
opieka poza ZOZ, np. wizyty domowe.
Podmioty lecznicze, które uczestniczą w konkursie mogą otrzymać od zera do trzech punktów m.in. za: realny wpływ projektu na poprawę
nastroju u pacjentów np.: zwiększenie optymizmu, radości, cierpliwości, pozytywnego nastawienia do leczenia, poprawę wizerunku służby
zdrowia, w tym zwiększenie zaufania pacjentów, poprawę jakości świadczonych usług medycznych, oryginalność i innowacyjność działań podejmowanych w projekcie.
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Otwarcie zmodernizowanej Poradni Onkologicznej
Inwestycje

Ruszyły prace nad standaryzacją opieki
pielęgniarskiej w „Szpitalach Pomorskich sp. z o.o.”

Nowoczesny sprzęt medyczny dla wejherowskiego
szpitala od lokalnych samorządów

Opracowanie Strategii Opieki Pielęgniarskiej na lata 2018-2022 to cel powołania przez
Zarząd „Szpitali Pomorskich” zespołu ds.
standaryzacji opieki pielęgniarskiej w czterech szpitalach należących do spółki. Dzięki
niemu uda się zdiagnozować jakość opieki
pielęgniarskiej i ustandaryzować m.in. rozwiązania w zakresie organizacji opieki, bezpieczeństwa i praw pacjenta.
Powołany przez Zarząd Szpitali zespół jest
6-osobowy, w jego składzie są: dyrektorzy ds.
pielęgniarstwa z 4 szpitali: św. Wincentego
a Paulo w Gdyni, Morskiego im. PCK w Gdyni,
Zakaźnego w Gdańsku oraz Specjalistycznego
w Wejherowie, a także dyrektorzy ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Przewodniczy mu
Beata Wieczorek–Wójcik, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa ze szpitala w Wejherowie.
– Fakty przemawiają za tezą, że warto standaryzować opiekę pielęgniarską. Bowiem już
w latach 80’ powstała w USA idea Szpitali-Magnesów (Magnet Hospitals). Idea ta jest wciąż
aktualna i powinna być kierunkiem promowania jakości opieki także w Polsce. Nie jest
to zatem jedynie moda – raczej konieczność
– mówi Beata Wieczorek-Wójcik, Dyrektor
ds. Pielęgniarstwa ze szpitala w Wejherowie. –
Wciąż bowiem funkcjonują luki między teorią
i praktyką, między tym co wiemy a jakie interwencje podejmujemy w opiece nad pacjentem.
Budowanie strategii opieki opartej na aktualnej
wiedzy medycznej wymaga niewątpliwie jej
przemodelowania.
– Chcemy, by we wszystkich podmiotach
naszej spółki opieka pielęgniarska zapewniała
doskonałe wyniki leczenia pacjentów. Naszym
celem jest, by realizowany model opieki, liczba i
kwalifikacje personelu oraz wyposażenie wspomagające opiekę gwarantowały bezpieczeństwo
i satysfakcję pacjentów. Dążymy do ujednolicenia systemu identyfikacji ryzyka zdarzeń

Zarząd Szpitali Pomorskich sp. z o.o. podpisał z Miastem Wejherowo umowę na dofinansowanie zakupu systemu kardiomonitoringu,
składającego się z sześciu kardiomonitorów
i centrali monitorującej z przeznaczeniem na
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Szpitala im. F. Ceynowy w Wejherowie. Miasto
Wejherowo przeznaczyło na ten cel 10 000 zł.
Szpital w Wejherowie zakupi ten sprzęt za
łączną kwotę 70 000 zł. Oprócz Miasta Wejherowa na ten cel swoje środki finansowe
w łącznej kwocie 60 000 zł przekazały już gminy: Wejherowo, Szemud, Luzino, Rumia oraz
Powiat Wejherowski.
– Cieszymy się, że współpraca naszej spółki
– i działającego w jej ramach szpitala w Wejherowie – oraz lokalnych samorządów stała
się już tradycją – mówi Jolanta SobierańskaGrenda, Prezes Zarządu Szpitali Pomorskich
sp. z o.o. Od lat, dzięki naszej współpracy
i wsparciu władz z powiatu wejherowskiego,
udaje nam się zakupić potrzebny sprzęt czy też
dofinansować remonty oddziałów.
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niepożądanych, tak by ograniczyć ich występowanie. Nie jest jednak możliwe ich całkowite
wyeliminowanie, bowiem niejednokrotnie wynikają one z indywidualnej sytuacji zdrowotnej
pacjenta – mówi Jolanta Sobierańska-Grenda,
Prezes Zarządu „Szpitali Pomorskich”.
W ramach projektu odbędą się m.in. szkolenia dla kadry pielęgniarskiej, w każdym ze
szpitali powołani zostaną „ambasadorzy bezpieczeństwa” czyli liderzy zmian.
– Nasi pacjenci dostają zatem jasny komunikat „Wdrażamy projekt poprawy jakości, który
ma na celu zapewnienie funkcjonowania opieki
pielęgniarskiej według zasad dobrej praktyki”
– dodaje prezes Jolanta Sobierańska-Grenda. – Standaryzacja opieki jest gwarantem, że
w danym procesie postępowania, niezależnie
od miejsca jego realizacji, zostanie zastosowany
najlepszy z możliwych wariantów opieki. Służy
to poprawie jakości zarówno z punktu widzenia
pacjenta, jak i personelu. Dzięki tym rozwiązaniom pacjenci i pracownicy będą mogli podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące
miejsca pracy i leczenia. Standaryzacja opieki
daje bowiem pacjentowi gwarancję, że w jego
indywidualnym przypadku są stosowane uznane metody postępowania medycznego. Ściśle
sprecyzowana ścieżka decyzyjna i organizacja
opieki gwarantuje rzetelność i powtarzalność
świadczeń realizowanych przez pielęgniarki
i położne.
Ponadto dzięki standaryzacji opieki można
będzie łatwiej planować inwestycje, również na
poziomie pracowników oraz budować przyjazne środowisko pracy. Z punktu widzenia pracownika podejmującego pracę w Spółce, ważne będzie wejście w ściśle określoną strukturę
działań. Pracodawca z kolei będzie wiedział
czego oczekiwać od pracownika, nie ograniczając przy tym jego kreatywności i twórczego
myślenia.
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Przypomnijmy, że w lutym br. zakończono
remont odcinka pooperacyjnego Oddziału
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Inwestycja
kosztowała prawie 250 tys. zł, z czego 65 tys. zł
pochodziło od samorządów: Rumi i Krokowej.
Dzięki tym środkom odnowiono cztery sale dla
chorych i wyremontowane pomieszczenia sanitarne. Na oddziale brakowało jednak nowoczesnego systemu kardiomonitoringu.
– Na oddział trafiają coraz trudniejsze przypadki chorych, którzy poddawani są skomplikowanym operacjom. Taki nowoczesny nadzór
medyczny jest bardzo potrzebny i pozwoli na
podwyższenie bezpieczeństwa przebywających
tu pacjentów – mówi lek. med. Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich sp. z o.o.
Na oddziale są 54 łóżka, w tym 15 na odcinku
pooperacyjnym. W 2016 r. przebywało na nim
3262 pacjentów, z czego na odcinku pooperacyjnym prawie 2 tys.

Biuletyn nr 39/2017
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Wydarzenia

Bezpłatne badania podczas dożynek
w Szemudzie

W trosce o bezpieczeństwo
pracowników szpitala w Wejherowie

Z bezpłatnych konsultacji lekarza neurologa, badań profilaktycznych oraz pokazów
ratownictwa medycznego, zorganizowanych
przez Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
skorzystali uczestnicy dożynek w Szemudzie.
Po raz drugi już nasz szpital włączył się w to
wydarzenie na zaproszenie wójta gminy Ryszarda Kalkowskiego.

Blisko 600 pracowników Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie skorzystało w sierpniu z cyklu szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

rologa, a także badań profilaktycznych. Przebadane osoby skorzystały z porad dietetycznych
i dostępnych materiałów edukacyjnych.
Z konsultacji lekarza neurologa skorzystało
25 osób, aż 17 z nich otrzymało zalecenia diagnostyki lub leczenia do realizacji przez lekarza
rodzinnego. Nasze panie pielęgniarki przebadały 120 pacjentów, wykonując im łącznie 600

badań: poziomu glukozy, cholesterolu, kwasu moczowego we krwi, ciśnienia tętniczego
a także BMI. Dodatkowo chętni, wśród których
było najwięcej dzieci, skorzystali z pokazów ratownictwa medycznego z zakresu resuscytacji
krążeniowo-oddechowej (RKO) - podstawowego zabiegu podtrzymującego życie, którego
celem jest przywrócenie oddechu, krążenia
i świadomości.

W ramach diagnostyki i profilaktyki cukrzycy i udaru mózgu na stoisku szpitala można było
skorzystać z bezpłatnej konsultacji lekarza neu-
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W ramach szkolenia pracownicy mieli okazję
zapoznać się m.in. z tematyką oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy, zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
zagrożeń elektromagnetycznych w placówkach
ochrony zdrowia czy zasad bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń.
- Szkolenie, które trwało pięć dni, zostało
w całości sfinansowane ze środków Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych – mówi inicjatorka szkolenia Martyna Döring, koordynator
ds. BHP w szpitalu w Wejherowie. - Uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę z dziedziny BHP,
otrzymując na koniec certyfikaty zakończenia
kursu.
Ponadto osoby prowadzące szkolenie poinformowali uczestników o narażeniach na dolegliwości mięśniowo-szkieletowe u personelu
medycznego, a także stresie w pracy oraz jego
wpływie na występowanie wypadków przy pracy i choroby zawodowe.

Podczas dożynek, na rzecz mieszkańców
gminy Szemud, pracowali: dr Radosław Wróblewski - specjalista neurolog, pielęgniarki:
Iwona Ługowska, Dorota Mielke-Wicke, Aleksandra Nieżurawska oraz ratownicy medyczni
Wojciech Czoska i Murat Talkun.

Biuletyn nr 39/2017
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Wydarzenia

Charytatywny pokaz mody.
Zbierali na fotele do chemioterapii
gwiazd, jak: Lady Gaga, Madonna i Jennifer Lopez, Doda, Justyna Steczkowska czy Maryla Rodowicz. Wieczór zgromadził także znane osoby,
m.in. wicemarszałka województwa pomorskiego
Pawła Orłowskiego oraz dyrektor Pomorskiego
Oddziału NFZ Elżbietę Rucińską-Kulesz.
Pokaz powstał dzięki niesamowitemu zaangażowaniu wolontariuszy, modelek, projektantów
i wielu innych osób, które chciały pomóc w zbiórce na ten szczytny cel. Dziękujemy dr Iwonie Danielewicz, obecnej na wydarzeniu naszej lekarz
onkolog z Gdyńskiego Centrum Onkologii za
ważne słowa, mówiące o pacjentach dotkniętych
chorobą nowotworową.

Projekt „Aż Sobie Zazdroszczę”, wspólnie
z Fundacją Rak’n’Roll - Wygraj Życie postanowił zbierać środki finansowe na specjalne fotele
do chemioterapii, które będą służyć pacjentom
Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. W tym
celu w hotelu „Sopot” zorganizowano charytatywny pokaz mody.
Na przełomie roku w Szpitalu Morskim im. PCK
w Gdyni otwarty zostanie po remoncie Oddział
Radioterapii i Onkologii Klinicznej, gdzie taki
sprzęt będzie niezbędny. W tym celu pomysłodawcy akcji w dniu 12 sierpnia br. zorganizowali
pokaz mody, gdzie zaprezentowane zostały kolekcje trójmiejskich projektantów, m.in. Michała
Starosta i Patryka Wojciechowskiego. Gościem
specjalnym była Katarzyna Konieczka, która przygotowała stylizacje dla światowych i krajowych
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Wydarzenia

W celu przeciwdziałania zakażeniom w szpitalu
Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni
otrzymał certyfikat poświadczający udział w
szkoleniu w ramach „Narodowego Programu
Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”
z zakresu badań punktowych występowania
zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków w placówce.
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
(NPOA) jest jedynym w Polsce kompleksowym programem koordynującym wdrażanie
krajowej strategii zapobiegania antybiotykooporności oraz monitorowanie lekooporności,
zakażeń związanych z opieką zdrowotną oraz
inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów
epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych. Zgodnie z rekomendacjami Unii
Europejskiej dotyczy m.in. oceny i zasadności
stosowania antybiotyków w różnych dziedzinach gospodarki, w szczególności w medycynie.
Służy rozpoznawaniu poziomu i zakresu antybiotykooporności podejmując ukierunkowane
działania naprawcze takie jak: zmiany w receptariuszach, rekomendacjach terapeutycznych
i diagnostycznych, a także szerokie programy

edukacyjne. Zmierza również do ograniczenia
zakażeń związanych z opieką zdrowotną.
- Uczestnictwo w programie wymaga dużego zaangażowania ze strony personelu, dając
wiedzę na temat realnych, lokalnych zagrożeń,
a tym samym ułatwia ich zwalczanie. Przyczynia się to do poprawy jakości opieki nad pacjentami, właściwego wyboru ich leczenia, a co za
tym idzie ogranicza powikłania i prowadzi do
zmniejszenia śmiertelności - mówi dr n. med.
Ewa Kisielnicka, zastępca kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych, jednocześnie przewodnicząca zespołu ds. zakażeń szpitalnych
w szpitalu św. Wincentego w Gdyni.
Cel główny NPOA to poprawa bezpieczeństwa pacjentów narażonych w coraz większym
stopniu na zakażenia wieloantybiotykoopornymi bakteriami, a także na trudne w leczeniu
pozaszpitalne inwazyjne zakażenia bakteryjne.
W tym celu na stronie www.antybiotyki.edu.pl
znajduje się baza informacyjna, stworzona na
gruncie najnowszej wiedzy opartej na dowodach naukowych i wiedzy ekspertów, która jest
niezwykle cenną pomocą w codziennej pracy
lekarzy i całego szpitala.

Nowe KTG i USG od gdyńskiego samorządu

Chcąc poprawić jakość udzielanych przez szpital
świadczeń medycznych oraz mając świadomość,
że większość kobiet w ciąży oraz rodzących się
w naszym szpitalu dzieci to mieszkańcy Gdyni,
Zarząd „Szpitali Pomorskich” zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta Wojciecha Szczurka
o przyznanie dotacji w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na zakup USG dla Oddziału Neonatologicznego oraz aparatu KTG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Morskim
im. PCK. W dniu 30 sierpnia br. Rada Miasta
podjęła pozytywną decyzję w tej sprawie.
Dzięki tym środkom uda nam się kupić sprzęt niezbędny przy konsultacjach kobiet w ciąży oraz noworodków. Wyposażenie Oddziału Neonatologicznego w aparat USG z 3 głowicami pozwoli na ocenę
przepływów mózgowych u noworodków, które
jest jednym z pierwszych badań wykonywanych
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u dzieci z ciężkich porodów oraz wcześniaków.
Brak takiego aparatu na oddziale utrudnia nam
szybką diagnozę oraz postępowanie terapeutyczne.
Aparat USG pozwoli na wykonywanie badań radiologicznych 24 godziny na dobę na miejscu, bez konieczności transportowania dzieci w inne miejsce.
Dodatkowo głowica kardiologiczna przyspieszy
diagnozowanie ciężkich wad serca zagrażających
życiu oraz zmniejszy ilość konsultacji w szpitalu
w Gdańsku. Koszt zakupu to ok. 100 000 zł.
Aparat KTG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego pozwoli uzupełnić potrzeby szpitala w tym
zakresie i częściowo odnowić wyeksploatowany
sprzęt. Badania te pozwalają monitorować czynności serca płodu oraz skurcze mięśnia macicy,
a także pozwalają wykryć np. niedotlenienie lub zakażenie. Koszt zakupu to ok. 20 000 zł.

Biuletyn nr 39/2017
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Telefony

Wolontariusze mają moc
Trwa remont pomieszczenia świetlicy w szpitalu w Wejherowie. Prace remontowe są wykonywane w ramach prężnie działającego w placówce Wolontariatu. Dodatkowo wszystkie materiały na ten cel przekazane zostały przez sponsorów.
Wolontariat działa w szpitalu w Wejherowie od października 2015, od czasu gdy w Urzędzie Marszałkowskim przystąpiono do specjalnego programu, dzięki któremu wolontariusze,
wspomagający pracę personelu w codziennej
opiece nad chorymi w pomorskich szpitalach,
znacząco wpływają nie tylko na jakość opieki,
ale także na doskonalenie wizerunku danego
podmiotu leczniczego w oczach chorych i ich
najbliższych. Inicjatorkami działań wolontariatu w szpitalu są: Beata Wieczorek-Wójcik, dyrektor ds. pielęgniarstwa oraz Urszula Czachorowska – koordynator wolontariatu.

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

prace wykonywane są dzięki Firmie AB OVOJerzy Łuczak.

Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

tel. 58 57 27 804

Poradnie specjalistyczne
e-mail: przychodnia@pcchz.pl

tel. 58 344 44 37

Wszystkim zaangażowanym w prace bardzo dziękujemy. To właśnie m.in. dzięki Wam
– naszym Wolontariuszom możemy dołożyć
starań, by zapewnić naszym Pacjentom jak
najlepszą opiekę medyczną i godne warunki
hospitalizacji.

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

Pomysł dotyczący remontu pomieszczenia
świetlicy w ramach wolontariatu szpitalnego
zrodził się w 2016 r. Projekt wnętrza wykonała: pracownia projektowa Decoretti - Agata
Jachimowicz. W sierpniu 2017 r. przystąpiono
do prac remontowych. W projekt zaangażowali się: Firma AB OVO-Jerzy Łuczak, Marek
Truszkowski, Adolf Rusak, Marcin Kobiałko,
a także Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Galton – Piotr Goździewski oraz Marion Spółka
z o.o. Osobami wykonującymi prace budowlane są Andrzej Slas i Rafał Łepek. Powyższe
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Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy w Wejherowie
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Informacje o kolejce oczekujących
na wykonanie zabiegu ortopedycznego
można uzyskać pod numerem telefonu:

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