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w dzień dziecka - wspólnie z juniorami Seahawks Gdynia i maskotką drużyny jastrzębiem 
jardkiem  - odwiedziliśmy dzieci w szpitalu w Gdyni-Redłowie. dzięki tej niecodziennej wi-
zycie niejednemu dziecku pojawił się uśmiech na buzi. wszystkie dzieci w pozostałych szpita-
lach: w św. wincentego a paulo w Gdyni, Szpital Specjalistyczny im F. ceynowy w wejherowie 
i zakaźnym w Gdańsku obdarowaliśmy drobnymi prezentami. naszym małym pacjentom ży-
czymy szybkiego powrotu do zdrowia i do swoich domów.

dzień dziecka
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W budynku nr 26 zaadaptowano łącznie 2.700 
m2 powierzchni na potrzeby Oddziału Onkologii 
i Radioterapii, w ramach którego funkcjonują od-
działy: Chemioterapii Jednego Dnia, Radioterapii 
oraz Oddziału Onkologii Klinicznej.

 
- To niezmiernie ważne, że udało się wykonać 

tak potrzebny dla pacjentów onkologicznych 
remont trzech oddziałów – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek województwa pomorskiego.  
- Jeszcze niedawno pacjenci korzystający z che-
mioterapii dziennej musieli gnieździć się w baraku 
– w małych pomieszczeniach, które nie pozwalały 
na intymność i godne warunki leczenia. Dlatego 
zdecydowaliśmy by wesprzeć finansowo tę nie-
zmiernie ważną inwestycję, która przyczyniła się 
do poprawy świadczenia usług medycznych, jak  
i warunków pobytu pacjentów i pracy personelu.

 Zakres robót budowlanych obejmował prze-
budowę ścian działowych, wymianę wykładzin 
podłogowych, roboty malarskie i okładzinowe, 
roboty instalacyjne (instalacje sanitarne, wenty-
lacja mechaniczna, instalacje elektryczne, nisko-
prądowe).

 
- Głównym celem projektu była poprawa do-

stępności do świadczeń medycznych w zakresie 
podawania leczenia chemioterapeutycznego dla 
pacjentów z chorobami nowotworowymi z regio-
nu północnej Polski - mówi dr n. med. Dariusz 
Nałęcz, wiceprezes Szpitali Pomorskich sp. z o.o. 
- Ponadto opieka ambulatoryjna - realizowana na 
Oddziale Chemioterapii Jednego Dnia - zamiast 
stacjonarnej jest znacznie korzystniejsza, bo-
wiem pozwala chorym spędzać większość czasu  
w domu, wśród rodziny i znajomych, dzięki cze-

mu leczenie staje się dla nich mniejszym stresem, 
a chorobę łatwiej zaakceptować i pokonać. 

 Oddział Chemioterapii Jednego Dnia jest wy-
posażony w 20 stanowisk podawania chemii dla 
pacjentów onkologicznych, gabinet zabiegowy do 
pobierania krwi, gabinety lekarskie, pokój przygo-
towawczy, rejestrację i sekretariat oraz pomiesz-
czenia związane funkcjonalnie, między innymi: 
poczekalnia dla pacjentów, zaplecze socjalne  
i pomieszczenia dla personelu. W korytarzu za-
projektowano szafki skrytkowe na podręczne ba-
gaże pacjentów, którzy na salę podawania wcho-
dzą już bez żadnego bagażu.

 
Oddział Radioterapii jest wyposażony w 54 łóż-

ka dla pacjentów, zlokalizowane w jednoosobo-
wych, dwuosobowych i czteroosobowych salach 
chorych. Wszystkie  sale  chorych posiadają po-
mieszczenia higieniczno-sanitarne z natryskami. 
Oddział posiada punkty pielęgniarskie, gabinety 
zabiegowe, pokoje badań, gabinety lekarskie, ła-
zienki dla niepełnosprawnych. Na parterze zloka-
lizowano 18 łóżek, na pierwszym piętrze znajduje 
się 36 łóżek, w tym trzy izolatki nadciśnieniowe  
z filtrem HEPA.

 
Oddział Onkologii Klinicznej jest wyposażony 

w 30 łóżek dla pacjentów (w tym sześć izolatek  
nadciśnieniowych z filtrami HEPA), w salach 

dwu i trzyosobowych z łazienkami. Na oddziale 
znajduje się punkt pielęgniarski, gabinety diagno-
styczno-zabiegowe, pomieszczenia przygotowy-
wania cytostatyków, magazyn odpadów cytosta-
tycznych, łazienki dla niepełnosprawnych. Dla 
pacjentów  przygotowano aneks kuchenny. Od-

działy wyposażono w brudownik z maceratorem 
oraz pomieszczenia porządkowe.

 W ramach projektu zakupiono m.in.: pompy 
do cytostatyków, fotele do chemioterapii, aparat 
EKG, pulsoksymetr przenośny, sprzęt kompu-
terowy, meble drewniane, zabudowy medyczne, 
wózki inwalidzkie, stoliki zabiegowe i parawany 
mobilne (stanowiska do iniekcji).

nOwOczeSne waRunki dla chORych OnkOlOGicznie 
w Szpitalu mORSkim im. pck w Gdyni

Inwestycje

zakończył się właśnie remont Oddziału Onkologii i Radioterapii (chemioterapii jednego 
dnia, Radioterapii oraz Onkologii klinicznej) w Szpitalu morskim im. pck w Gdyni. 
wartość inwestycji to 8,67 mln zł, z czego 6,38 mln zł przekazał samorząd województwa 
pomorskiego, blisko 2 mln zł budżet państwa, a 300 tys. zł to środki własne „Szpitali 
pomorskich”. 

fot. Piotr Kallalas
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blisko 4 miliony złotych kosztowała reali-
zacja projektu „Rozbudowy i doposażenia 
obszaru zabiegowego oraz wstępnej inten-
sywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycz-
nego w wejherowie w aspekcie rosnących 
potrzeba zdrowotnych północnych powia-
tów województwa pomorskiego”. uroczyste 
otwarcie, z udziałem marszałka województwa 
pomorskiego mieczysława Struka odbyło się 
10 maja w Szpitalu Specjalistycznym w wej-
herowie.

Wartość projektu, zrealizowano w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020 to 3,95 mln zł, z czego dofi-
nansowanie unijne – 3,13 mln zł, dotacja samo-
rządu województwa pomorskiego – 363 tys. zł, 
wkład własny szpitala – 447 mln zł. 

- W 2017 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy  
w Wejherowie przyjął 63 tysiące pacjentów  
i liczba ta wciąż rośnie. Dlatego uznaliśmy, że 

zrealizowanie tego projektu znacząco wpłynie 
na podniesienie jakości świadczonych usług  
i bezpieczeństwa zdrowotnego w szpitalu w 
Wejherowie – mówi Andrzej Zieleniewski, wi-
ceprezes Szpitali Pomorskich. – Co także istot-
ne udało nam się powiększyć obszar SOR o 260 
m2 oraz zakupić nowoczesny sprzęt medyczny.

W ramach prac powstały m.in. nowa 4-s-
tanowiskowa sala w obszarze wstępnej inten-
sywnej terapii wraz z niezbędnym zapleczem 
(magazynek, łazienka), druga sala zabiegowa  

w obszarze terapii natychmiastowej, gabinet 
konsultacyjno-zabiegowy odpowiadający po-
trzebie obsługi zwiększonej liczby pacjentów 
SOR, powstało pomieszczenie RTG służące 
wszystkim obszarom zabiegowym, zaadapto-
wano nowe pomieszczenia socjalno-techniczne 
(dyżurka lekarska, sterownia, szatnia dla po-
trzeb RTG oraz pomieszczenie socjalne), do-
budowano stanowisko dekontaminacji (prosto 

przy podjeździe dla ambulansów SOR). 
Dodatkowo wymieniono windę w obszarze 

SOR, a Szpitalny Oddział Ratunkowy wzboga-
cił się o nowoczesną aparaturę medyczną m.in.: 
aparat RTG cyfrowy kostno-płucny, ramię C, 
aparat ultrasonograficzny do badań urologicz-
nych, stół operacyjny, urządzenie do zewnętrz-
nego masażu serca czy urządzenie do dekonta-

minacji powietrza.
Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wejherowie 

jest jednym z największych w województwie, 
jest jednym z najlepiej wyposażonych, posiada-
jących całodobowe lądowisko dla helikopterów, 
wchodzących w strukturę Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. 

Szpitalny Oddział RatunkOwy w wejheROwie  
pO ROzbudOwie i z nOwym SpRzętem medycznym

Inwestycje
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Inwestycje

W imieniu Zarządu „Szpitali Pomorskich sp. z o. o” pragniemy podziękować wszystkim naszym 
Przyjaciołom, którzy uświetnili swoją obecnością uroczystość z okazji 1. roku działalności spółki. To 
niezmiernie miłe, że w tym ważnym dla naszej społeczności dniu mogliście być Państwo z nami. 

podczas uroczystości wręczono wyróżnienia dla pracowników najdłużej pracujących w „Szpita-
lach pomorskich”. Rekordzistą jest pan henryk krella, lekarz kierujący izbą przyjęć w pomorskim 
centrum chorób zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, który pracuje blisko 52 lata.

Ponadto wyróżniono:

z pomorskiego centrum chorób zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku:
Irenę Garncarek - starszą pielęgniarkę Poradni Przyszpitalnej oraz Teresę Pasymowską - zastępczy-
nię pielęgniarki oddziałowej Izby Przyjęć.
ze Szpitala morskiego im. pck w Gdyni: Wandę Domagałę -Pielęgniarkę Specjalistkę Oddziału 
Chorób Wewnętrznych; Jerzego Milewskiego – Brygadzistę oraz Hannę Uzdrowską - Starszą Se-
kretarkę Medyczną w Izbie Przyjęć Ogólnych. 
ze Szpitala Św. wincentego a paulo w Gdyni:
Małgorzatę Zander - Koordynatora ds. Kontraktowania Rozliczeń i Sprzedaży; Małgorzatę Sochę 
- Pielęgniarkę Zabiegową na Oddziale Urologii; Wiesławę Kabat-Raszeję - Kierownika Zespołu 
Techników Elektroradiologii.
ze Szpitala Specjalistycznego w wejherowie: Krystynę Dębkowską – pielęgniarkę; Eugeniusza 
Sochę - sanitariusza Oddziału Ortopedii; Annę Formelę - pielęgniarkę Oddziału Neonatologii.

Podczas uroczystości zostały wręczone Złote Czepki i Wyróżnienia dla 53 pielęgniarek i położnych 
z naszych 4 szpitali. 

pieRwSzy ROk „Szpitali pOmORSkich” już za nami

Wydarzenia

złOte czepki OTRZYMAŁY:
małgorzata kułakowska – Pielęgniarka Zespołu ds. żywienia
mariola chorążewicz – Pielęgniarka O.Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
marzena krysińska – Pielęgniarka Oddział Neurologiczny i Udarowy
marta kunikowska – Pielęgniarka Koordynująca Bloku Operacyjnego i Anestezjologii
alicja kania – Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Otolaryngologii
danuta paprocka – Pielęgniarka Planowa Izba Przyjęć

jolanta kaniecka – Pielęgniarka Pracownia Endpskopii
ewa wypiorczyk – Pielęgniarka Pracownia Hemodynamiki i Angilogii
wyRÓżnienia OTRZYMAŁY:
małgorzata Socha – Oddział Urologii
liliana Olkrzycka – Oddział Neurologiczny i Udarowy
Sylwia Szyrowska – Oddział pediatryczny
ewa mania – Oddział Chirurgiczny Ogólny
ewa koziara-kruła – Oddział  Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
jolanta Szczepańska – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
anna berenthal – Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
małgorzata lisewska – Oddział Kardiologiczny
beata tessmer – Oddział Kardiologiczny

Szpital Św. wincenteGO a paulO w Gdyni

złOte czepki OTRZYMAŁY:
magdalena dykas –Rogalewska – Oddział Neurologii i Udarowy
Grażyna Szopińska – oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu ruchu
katarzyna miller – oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
irena Socha - SOR
katarzyna pallach – Oddział Chorób Wewnętrznych
barbara kaczykowska – Oddział Chirurgii Dziecięcej

ewelina krause - Oddział Chirurgii Dziecięcej
wyRÓżnienia OTRZYMAŁY:
iwona napiórkowska-zdralek – Oddział Pediatrii
hanna hirsz – Oddział Kardiologii
aniela chmielewska – Oddział Chorób Płuc
katarzyna pranga – Oddział Neurologii i Urologii
lucyna becker – Oddział Dermatologii
Sandra wincz-Formella - Położna POZ
Renata wrona – Oddział Kardiochirurgii

Szpital SpecjaliStyczny w wejheROwie:



Biuletyn nr 42/201810 Biuletyn nr 42/2018 11

Prace remontowe i porządkowe trwały kilka 
miesięcy. 

Patio, jeszcze kilka miesięcy temu, było za-
niedbane i niewykorzystane. Podobnie po-
mieszczenie gospodarcze, z którego korzysta 
personel sprzątający w szpitalu. Wolontariusze 
wejherowskiej placówki postanowili to zmie-
nić. Sami wykonali projekty, zaangażowali się 
zdobycie niezbędnych funduszy na ten cel. Nie-
zbędne materiały budowlane oraz meble prze-
kazali sponsorzy, zaś prace remontowe wyko-
nano dzięki środkom szpitala.

W patio o łącznej powierzchni 190 m.kw. 
położono ofiarowaną przez sponsora kostkę 
brukową, zasadzono zdobiącą to miejsce zie-
leń, a także postawiono ławki. W pomieszcze-
niu socjalnym wykonano gruntowny remont, 
w którym znalazła się stołówka z aneksem ku-

chennym oraz łazienka z prysznicem. Położono 
nowe instalacje, wymieniono armaturę sanitar-
ną. Dzięki obrazkom na ścianach miejsce to 
stało się bardziej przytulne. 

Wolontariat w szpitalu w Wejherowie dzia-
ła od października 2015 r. dzięki dyrektor ds. 
pielęgniarstwa Beacie Wieczorek-Wójcik oraz 
Urszuli Czacharowskiej, koordynator wolon-
tariatu. Placówka przystąpiła do programu 
zainicjowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego. Wolontariusze po-
magają personelowi medycznemu w codzien-
nej opiece nad chorymi. Swoją pracą przyczy-
niają się przede wszystkim do poprawy jakości 
opieki nad pacjentem. Wśród wolontariuszy są: 
uczniowie, studenci, zwykli ludzie, którzy chcą 
pomóc przebywającym w szpitalu pacjentom.

patiO dla pacjentÓw 
i nOwe pOmieSzczenie SOcjalne dla peRSOnelu

Inwestycje

ławki i zieleń – to wszystko zdobi szpitalne patio i służy pacjentom Szpitala 
Specjalistycznego w wejherowie. dodatkowo pomieszczenie socjalne dla 
personelu szpitala, które wygląda jak z katalogu. wszystko to zrealizowane 
zostało dzięki zaangażowaniu szpitalnych wolontariuszy.

złOte czepki OTRZYMAŁY:
iwona Górska – Pielęgniarka Oddziałowa Blok Operacyjny 
barbara wronowska – Położna z Odd.Ginekologiczno-Położniczego
ewa leśko – Pielęgniarka Oddział Chirurgii Dziecięcej
dorota wiśniewska – Pielęgniarka Izba Internistyczna
wanda domagała – Pielęgniarka Oddział Chorób Wewnętrznych
Grażyna łapińska – Położna Oddział Ginekol-Położniczy

wyRÓżnienia OTRZYMAŁY:
elżbieta kukla – Pielęgniarka Oddział Pulmonologiczny
joanna Staniszewska – Pielęgniarka Oddział Pediatryczny
ewa zgoda – Położna Oddział Ginekol.-Położ.
aneta Rozmus – Pielęgniarka Izba Ogólna
halina zabłońska – Położna z Oddziału neonatologii
agnieszka czerniewicz – Pielęgniarka Oddział Intensywnego Nadzoru
Olga tkaczyk – pielęgniarka Oddział Onkologii Klinicznej
anna kurdelska – pielęgniarka Oddział Okulistyczny

Szpital mORSki im. pck w Gdyni

złOte czepki OTRZYMAŁY:
alicja Szarmach – oddziałowa II Oddziału Obserwacyjno- zakaźnego
tamara Smentek – oddziałowa IX Oddziału Obserwacyjno – zakaźnego dla dzieci
Gabriela cisłowska-Sowa – starsza pielęgniarka ZOL
wyRÓżnienia OTRZYMAŁY:
barbara kos –starsza pielęgniarka II Oddział Obserwacyjno - zakaźnego
monika białkowska – starsza pielęgniarka III Oddział leczenia AIDS
musiał patrycja –starsza pielęgniarka III Oddział leczenia AIDS
małgorzata cheba –starsza pielęgniarka Poradnia przyszpitalna.

pOmORSkie centRum chORÓb zakaŹnych i GRuŹlicy w GdańSku

Pierwszy rok „Szpitali Pomorskich” już za nami cd.

wszystkim wyróżnionym dziękujemy za pełnienie, na co dzień tej ważnej i niezwykle odpowie-
dzialnej misji w Szpitalach pomorskich. dzięki państwa trosce i wiedzy każdego dnia potrzebu-
jący pomocy pacjenci mogą liczyć na profesjonalną opiekę. życzymy państwu wielu sukcesów, 
zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym oraz spełnienia najskrytszych marzeń.
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Dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom i wolontariuszom zaangażowanym w prace przy:

REMONCIE POMIESZCZENIA SOCJALNEGO: 
• Fundacja Leroy Merlin - grant na stołówkę - Tamara Wołczunowicz i Maja Maskiewicz
• Firma AB OVO - Jerzy Łuczak - sponsor , wolontariusz
• Porta KMI Poland Sp.zo.o Sp.K.  - dyrektor Marek Bednarz - sponsor
• Studio Kleopatra  - Alicja Miotk-Górska i Joanna Miotk - wolontariusze, sponsorzy
• Paweł Górniak P-Trans- Przewozy Autokarowe - wolontariusz, sponsor
• Natalia Strongowska - wolontariuszka, sponsor
• Janusz Czacharowski
• Jarosław Gałecki - wolontariusz

ZAGOSPODAROWANIU PATIO
• Szymon Hewelt-Oltrans – sponsor kostki brukowej
• Marek Kubiak- Poltarex – sponsor ławek
• Bartłomiej Stachak - projektant patio
• Iwona Czarnecka - Szkolne Koło Wolontariatu SP w Gościcinie 
   - zagospodarowanie patia zielenią (cisy, barwinek, bluszcz)
• Małgorzata Bork , Agnieszka Brzezińska - Szkolne Koło Wolontariatu SP w Gościcinie
   -zagospodarowanie patia zielenią 
• Arkadiusz Malinowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gościcinie - wolontariusz
• Maciej Skrzypczak - wolontariusz
• Stanisław Hinca - pracownik szpitala - wolontariusz
• Marzena Roszman - Szkółka drzew i krzewów ozdobnych Flora 
   - darowizna krzewów do patio
• Michał Reclaf - wolontariusz

Szczególne podziękowania dla koordynatorek projektu: 
Urszuli Czacharowskiej oraz Martyny Doring.

Założycielom Fundacji zależy także na bieżą-
cym doposażaniu w sprzęt Oddziału Kardiochi-
rurgii szpitala w Wejherowie, który zabezpiecza 
pacjentów z województwa pomorskiego oraz 
ościennych regionów.

- Naszym głównym celem jako organizacji non 
profit będzie, zgodnie ze statutem, wspieranie kar-
diochirurgii i wszystkich jej pokrewnych specja-
lizacji – mówi Sebastian Batkiewicz, Prezes Fun-
dacji Kardiochirurgii Pomorskiej. - Dodatkowo 
chcemy czynnie włączyć się w życie naszego re-
gionu przez obecność na przeróżnych imprezach 
promujących sport i zdrowy tryb życia. Debiut 

miał już miejsce na I Półmaratonie Kartuskim, 
będącym jednym z etapów cyklu Kaszuby Biega-
ją. Przed nami dużo pracy.

Przypomnijmy, że nowoczesny Oddział Kar-
diochirurgii działa w Wejherowie od paździer-
nika 2017 r. Koszt powstania to 8 mln zł i całość 

środków na ten cel przekazał 
samorząd województwa po-
morskiego. W tym czasie wy-
konano tu ponad 210 operacji. 
W oddziale wykonywane są 
zabiegi na hospitalizację - by-
pasy wieńcowe, choroby osier-
dzia, nowotwory serca, zaś od 
kwietnia br. dzięki podpisane-
mu kontraktowi z NFZ – wy-
konuje się także procedury 
wysokospecjalistyczne, co po-
zwoliło poszerzyć działalność 
operacyjną o zabiegi w krą-
żeniu pozaustrojowym wad 

serca, zabiegi skojarzone zastawkowo-wieńcowe, 
zabiegi w chorobach aorty, zabiegi małoinwazyjne 
zastawek serca  i wiele innych. 

więcej informacji: 
www.kardiochirurgia-pomorska.pl

InwestycjeWydarzeniaPatio dla pacjentów i nowa stołówka dla personelu cd.

w Szpitalu w wejheROwie pOwStała Fundacja 
kaRdiOchiRuRGii pOmORSkiej

zespół Oddziału kardiochirurgii – lekarze i pielęgniarki pracujące w Szpitalu Specjalistycz-
nym w wejherowie - założyli właśnie Fundację kardiochirurgii pomorskiej. Głównym celem 
jej działalności będzie m.in. wspieranie kardiochirurgii oraz specjalności pokrewnych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem oddziałów kardiochirurgii województwa pomorskiego, wspieranie 
dziedzin pokrewnych skupiających się na leczeniu schorzeń układu sercowo-naczyniowego, a 
także wspieranie działalności w zakresie profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia. 
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dbam O zdROwie - myję Ręce

Otwarcie zmodernizowanej Poradni OnkologicznejWydarzenia

W ramach Dnia Dziecka w Parku Rady Euro-
py odbyła się akcja „Dbam o zdrowie - myję ręce”. 
Podczas akcji specjaliści ze Szpitali Pomorskich 
oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej uczyli najmłodszych mieszkańców miasta tech-
nik prawidłowego mycia rąk. Nie trzeba było niko-

go przekonywać, że niewłaściwa higiena rąk może 
prowadzić do przenoszenia wielu chorób. Dzieci 
mogły nauczyć się poprzez zabawę schematu my-
cia rąk, ale również zobaczyć przy użyciu specjal-
nego światła, czy ręce zostały dokładnie umyte.

Szum i poruszenie na na-
szych oddziałach dziecięcych. 
A wszystko to dzięki Krzysz-
tofowi Skibie, który odwie-
dził najmłodszych pacjentów  
w szpitalach w: Gdyni-Redło-
wie i Wejherowie. Wszystkie 
dzieci otrzymały maskotki 
dzięki Fundacji Przemek Dzie-
ciom. A dodatkowo chętni 
stanęli w długiej kolejce po 
autografy. W końcu spotkanie  
z gwiazdą nie jest codziennością 
w szpitalnej rzeczywistości. 

Skiba z wizytą u dzieci

zdjęcia: Fundacja Przemek Dzieciom
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Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wej-
herowie otrzymał dofinansowanie z Urzędu Mia-
sta w Wejherowie w kwocie 50 tysięcy złotych 
na zakup nowoczesnego USG. Natomiast dzięki 
dotacji otrzymanej z Powiatu Wejherowskiego 
w kwocie 150 tysięcy złotych zostanie zakupiony 
sprzęt medyczny na oddziały: chirurgii dziecię-
cej, pediatrii oraz urologii. W tym celu uroczy-
ście podpisano umowy. W imieniu pacjentów  
i naszych pracowników dziękujemy za kolejne tak 
ważne dla nas wsparcie.

16 kwietnia br. odbyła się konferencja  
pt.„ dobre praktyki w pielęgniarstwie pe-
diatrycznym - nowe wyzwania od urodzenia 
do…”, zorganizowana przez Szpitale pomorskie  
sp. z o.o. – Szpital morski im. pck w Gdyni. pa-
tronat nad wydarzeniem objął prezydent mia-
sta Gdyni, a także Okręgowa izba pielęgniarek  
i położnych w Gdańsku. 

Na konferencji pojawiły się tematy m.in. zwią-
zane z nowymi rozwiązaniami stosowanymi  

w pielęgniarstwie pediatrycznym, pielęgnacją 
przeszczepów dermatomowych skóry, standar-
dami według których pracuje się z dziećmi ze 
sztucznym dostępem do żywienia dojelitowego, 
powikłaniami niedożywienia w wieku rozwojo-
wym oraz jak rozpoznawać to niedożywienie. 
Spotkanie było również okazją do zapoznania 
się z materiałami i sprzętem ortotycznym sto-
sowanym u dzieci. 

Podczas konferencji można było zapoznać się 
ze stoiskami m.in. Kokidoo – odzież medycz-

na certyfikowana; z produktami z aloesu firmy 
Forever i z produktami, które przedstawiała 
nam właścicielka Salonu Fryzjerskiego Caroll 
współpracująca z nami w czasie akcji Salon 
OnkoUrody M. Tomkiel. Nie byłoby kobieco, 
gdyby nie firma Joyero, która zajmuje się pro-
dukcją biżuterii ozdobnej i przedstawiła swoje 
produkty.

Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy 
za rok.

Beata Góralska

dOFinanSOwania dla Szpitala w wejheROwie „dObRe pRaktyki w pielęGniaRStwie pediatRycznym 
- nOwe wyzwania Od uROdzenia dO…”

Wydarzenie

17 maja w Szpitalu morskim im. pck  
w Gdyni odbyły się na bezpłatne warsztaty 
o diecie dla chorych onkologicznie dedykowa-
ne pacjentom oraz ich opiekunom i bliskim.

Spotkanie poświęcone było właściwemu ży-
wieniu w chorobie nowotworowej. W progra-
mie spotkania odbył się m.in. wykład dietetyka 
z możliwością zadania indywidualnie pytań, 
pokaz kulinarny z zastosowaniem specjalistycz-
nych produktów odżywczych. 

waRSztaty z żywienia w chORObie OnkOlOGicznej
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na zaproszenie iwony Guć uczestniczyli-
śmy w konferencji laktacyjnej - spotkaniu 
skierowanym do rodziców, położnych, pielę-
gniarek i lekarzy – podczas którego zaprezen-
towaliśmy możliwości otwartego w ostatnim 
czasie banku mleka w Szpitalu morskim im. 
pck w Gdyni. to właśnie tu powstał pierw-
szy na pomorzu bank mleka kobiecego, który 
umożliwia karmienie naturalnym pokarmem 
noworodki i niemowlęta, które z przyczyn 
medycznych lub losowych nie mogą być kar-
mione mlekiem własnej mamy. 

Banki mleka to małe laboratoria zajmujące 
się pozyskiwaniem mleka kobiecego od Hono-
rowych Dawczyń, a także bezpiecznym prze-
chowywaniem oraz dostarczaniem go potrze-
bującym dzieciom. Głównym celem powstania 
takiego miejsca jest zapewnienie dostępu do 
odżywiania mlekiem kobiecym noworodków  
i niemowląt, które nie mogą być odżywiane mle-
kiem biologicznej matki - tj. urodzonym przed-
wcześnie z ciąży o czasie trwania poniżej 37 ty-
godni lub z masą urodzeniową poniżej 2500 g, 
donoszonym w stanie ciężkim, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, których zdiagnozowane 
ciężkie lub nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie rozwoju.

Każda z Mam, Dawczyń otrzymuje opiekę  
i wsparcie całego zespołu medycznego, w szcze-
gólności Koordynatora Banku Mleka, który jest 
w stałym kontakcie z każdą z Dawczyń. Do-
datkowo Dawczynie proszone są o wykonanie 
bezpłatnych badań z krwi co 3 miesiące w celu 
sprawdzenia i potwierdzenia braku choroby wi-
rusowej.

Wydarzenia

Szpitale pOmORSkie na kOnFeRencji laktacyjnej
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Wydarzenia

2-3 duże operacje laparoskopowe dziennie na 
Oddziale urologii w Szpitalu Specjalistycznym 
w wejherowie - to wszystko możliwe jest dzięki 
testowaniu w szpitalu w czerwcu br. wysokiej 
klasy sprzętu laparoskopowego. System 4k to 
wysoka jakość obrazu oraz 55 calowy ekran, na 
którym dokładnie widać przebieg zabiegu. dzię-
ki tej metodzie operowania laparoskopowego 
chorzy szybciej dochodzą do zdrowia. Oddział 
urologii w szpitalu w wejherowie może pochwa-
lić się tym, iż pod względem trudności oraz ilo-
ści wykonywanych operacji, żaden inny ośrodek  
w województwie pomorskim takich zabiegów 
nie wykonuje.

- Laparoskopia to małoinwazyjna metoda le-
czenia pozwalająca na przeprowadzenie operacji 
przy użyciu narzędzi i kamery, wprowadzonych 
do jamy otrzewnej lub przestrze-
ni zaotrzewnowej przez niewielkie 
nacięcia skóry. Operacje z dostępu 
laparoskopowego na Oddziale Uro-
logii w Wejherowie zaczęto stosować 
już w latach 90-tych ubiegłego wieku, 
jednak największy rozwój metody 
przypada na ostatnie 15 lat. W tym 
okresie poszerzono zakres operacji 
laparoskopowych i znacznie zwięk-
szono ilość wykonywanych zabiegów. 
Laparoskopia coraz częściej zastępuje 
zabiegi otwarte w wyniku nabywania 
przez pracujących tu lekarzy coraz 
większych umiejętności pozwalają-
cych wykonywać operacje o coraz 
wyższym stopniu trudności – mówi 
dr n. med. Marek Lubocki, ordynator Oddziału 
Urologii w Wejherowie.

Obecnie ośrodek jest liderem wśród oddziałów 
urologii w województwie pomorskim stosujących 
dostęp laparoskopowy w operacjach urologicz-
nych. W 2017 roku metodą laparoskopową wy-
konano na Oddziale Urologii w Wejherowie 140 

operacji, a w pierwszym półroczu 2018 już ponad 
sto zabiegów. 

Laparoskopia coraz częściej zastępuje zabiegi 
otwarte w wyniku nabywania przez lekarzy coraz 
większych umiejętności pozwalających wykony-
wać operacje o coraz wyższym stopniu trudności. 
W kwietniu i w maju br.  wykonaliśmy  pierwsze 
dwie operacje radykalnego wycięcia pęcherza mo-
czowego z powodu nowotworu metodą laparo-
skopową. To niewątpliwie kolejny kamień milowy 
w rozwoju laparoskopii w naszym ośrodku. Czas 
operacji wynosił 3,5 godziny, w przebiegu poope-
racyjnym nie wystąpiły żadne powikłania, a pa-
cjenci zostali wypisani do domu w stanie dobrym 
w 7. dobie po zabiegu. 

Operacje przeprowadzone metodą laparosko-
pową charakteryzują się taką samą lub większą 
skutecznością zarówno u chorych operowanych  

z powodu nowotworu, jak również w leczeniu 
łagodnych chorób układu moczowego. Korzyści 
płynące z laparoskopii są nieocenione. Najważniej-
sze z nich to: doskonały wgląd w pole operacyjne 
pozwalający na precyzyjne preparowanie tkanek, 
krótki okres hospitalizacji, znacznie mniejszy 
ból pooperacyjny, szybszy powrót do aktywno-

ści zawodowej, bardzo dobry efekt kosmetyczny.  
W efekcie laparoskopia to zdecydowanie mniej-
sze obciążenie dla budżetu państwa niż operacje 
klasyczne. W naszym ośrodku pacjent po laparo-
skopowym wycięciu nerki lub prostaty opuszcza 
szpital najczęściej w drugiej, a w niektórych przy-
padkach nawet w pierwszej dobie po operacji. 

Mimo to nadal u części społeczeństwa istnieje 
niczym nieuzasadnione przekonanie, że operacja 
klasyczna jest „lepsza” niż laparoskopowa – „jak 
doktor szeroko rozetnie to lepiej zobaczy”. Nieste-
ty należy z przykrością stwierdzić, że takie poglądy 
głosi też część lekarzy, którzy nie dysponując dosta-
teczną wiedzą na ten temat, sugerują chorym żeby 
nie godzili się na operację metodą laparoskopową. 
Oczywiście każdego chorego należy traktować 
indywidualnie, a proponowana metoda leczenia 
musi służyć dobru pacjenta. 

Laparoskopia szczególnie na etapie szkolenia 
wymaga od operatora cierpliwości i wytrwałości 

gdyż krzywa uczenia metody jest znacznie dłuższa 
niż w przypadku operacji klasycznych. W naszym 
ośrodku szkolimy młodych adeptów niemal od 
pierwszych dni pracy. 

- Niestety dla dalszego prężnego rozwoju laparo-
skopii na naszym oddziale konieczny jest pilny za-
kup sprzętu nowej generacji. Pozwoli to na jeszcze 
większe poszerzenie zakresu operacji laparoskopo-
wych, poprawi bezpieczeństwo pacjentów, skróci 
czas operacji, pozwoli na zwiększenie liczby wy-
konywanych zabiegów i wreszcie poprawi warunki 
szkolenia adeptów. Obecny sprzęt nie pozwala nam 
na bezpieczne wejście na wyższy stopień trudności 
wykonywanych zabiegów. Stąd część chorych jeste-
śmy zmuszeni kwalifikować do operacji otwartych 
– dodaje dr n. med. Marek Lubocki.

zaawanSOwane OpeRacje lapaROSkOpOwe 
na Oddziale uROlOGii w wejheROwie

Chory po laparoskopowym wycięciu pęcherza moczowego w 7. dobie przygotowany 
do wypisu ze szpitala

Pacjentka w 2-giej dobie po laparoskopowym wycięciu nerki przygotowana do wypisu ze szpitala
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zespół koordynatorów zajmie się m.in 
usprawnieniem obsługi pacjentów, podniesie-
niem poziomu bezpieczeństwa i zadowolenia 
z leczenia. Skupi się też na poprawie relacji 
pomiędzy personelem medycznym a chorym. 
będzie również uświadamiał pacjentom jego 
prawa. 

 W Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego 16 kwietnia 2018 r. uroczyście zo-
stały wręczone akty powołania członkom grupy 
koordynatorów ds. wdrożenia Programu do-
skonalenia jakości. Jest on realizowany w jed-
nostkach wykonujących działalność leczniczą, 
dla których podmiotem tworzącym lub właści-
cielem jest województwo pomorskie.

 
jakie ma zadania?
Grupa koordynatorów będzie odpowiadała 

m.in. za wdrożenie i monitorowanie progra-
mu jakości oraz przygotowywanie corocznego 
raportu z jego realizacji. Ma też uporządkować 
i wystandaryzować poziom oferowanych usług 
i obsługi pacjenta, a także przyczyniać się do 
wzrostu poziomu bezpieczeństwa personelu 
medycznego.

– Samorząd województwa pomorskiego od 
lat stara się podnosić poziom 
oferowanych usług medycz-
nych oraz obsługi pacjenta. 
To jedno z kluczowych zadań  
w funkcjonowaniu opieki zdro-
wotnej – mówi Paweł Orłowski, 
członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego. – Choć finanso-
wanie świadczeń medycznych 
i tym samym ich dostępność 
jest zadaniem państwa, to jako 
samorząd i właściciel części 
szpitali działamy na rzecz, m.in. 
lepszej dostępności świadczeń, 

zapewnienia ciągłości leczenia i opieki oraz 
zwiększania bezpieczeństwa pacjenta w proce-
sie leczenia. W ramach programu podnosze-
nia jakości chcemy skrócić czas oczekiwania 
na wizytę, uświadomić pacjentom, jakie im 
przysługują prawa, a także umożliwić ocenę 
szpitala, do którego chorzy zostali przyjęci. 
Pacjenci w zrozumiały i rzetelny sposób mają 
być informowani o stanie zdrowia i sposo-
bach leczenia. To wyzwania stojące przed pod-
miotami leczniczymi, które muszą do siebie 
przekonywać jakością i poprawiać wizerunek 
szpitali – wyjaśnia wicemarszałek Orłowski. 

kto będzie dbał o jakość 
w podmiotach medycznych?

Skład zespołu został przyjęty uchwałą nr 
328/318/18 Zarządu Województwa Pomor-
skiego z 3 kwietnia 2018 r. Natomiast program, 
jako pierwszy w Polsce, został uchwalony 24 
października 2017 r.

Wicemarszałek Paweł Orłowski wręczył no-
minację do tego grona także naszemu pracow-
nikowi - Anecie Muzolf – kierownikowi Sekcji 
ds. Jakości „Szpitali Pomorskich”.

Źródło: www.pomorskie.eu

Szpital Specjalistyczny 
im. F. Ceynowy w Wejherowie 
ul. dr. A. Jagalskiego 10 , 84–200 Wejherowo

Pomorskie Centrum 
Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
ul. Smoluchowskiego 18, 80 – 214 Gdańsk

Telefony

Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii  tel. 58 57 27 804

Oddział Chirurgii Dziecięcej tel. 58 57 27 524

Oddział Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej tel. 58 57 27 429

Oddział Chorób Płuc tel.  58 57 27 585

Oddział Chorób Wewnętrznych, 
Gastroenterologii i Geriatrii tel. 58 57 27 446

Oddział Dermatologii tel. 58 57 27 575

Oddział Kardiologii i Angiologii 
Interwencyjnej tel. 58 57 27 434

Oddział Neurologii z Oddziałem 
Udarowym   tel. 58 57 27 556

Oddział Neonatologii tel. 58 57 27 516

Oddział Okulistyki tel. 58 57 27 466

Oddział Otolaryngologii tel. 58 57 27 474

Oddział Ortopedii i Traumatologii 
Narządu Ruchu z Pododdziałem 
Chirurgii Ręki  

tel. 58 57 27 533

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

Oddział Pediatrii  tel. 58 57 27 597

Oddział Położnictwa i Ginekologii  tel. 58 57 27 414

Szkoła Rodzenia tel. 58 57 27 565

Pogotowie laktacyjne tel. 58 57 27 416

Oddział Urologii tel. 58 57 27 454

Poradnie specjalistyczne  
e-mail: przychodnia@pcchz.pl tel. 58 344 44 37

Izba Przyjęć / 
Punkt szczepień   tel. 58 341 55 47

Oddział II 
chorób zakaźnych   

tel. 58 341 40 41 do 44   
wew. 298

Oddział IV 
obserwacyjno-zakaźny

tel. 58 341 40 41 do 44   
wew. 301

Oddział VI 
gruźlicy i chorób płuc  tel. 58 550 05 98

Oddział IX 
obserwacyjno-zakaźny 
dla dzieci

tel. 58 341 40 41 do 44   
wew. 253

Oddział Intensywnej Terapii  tel. 58 520 42 03

Zakład opiekuńczo-leczniczy tel. 58 341 40 41 do 44   
wew. 231

Klinika Chorób Zakaźnych 
GUMed  Sekretariat  tel./fax 58 341 28 87

e-mail: kchz@amg.gda.pl

Oddział I 
obserwacyjno-zakaźny  

tel. 58 341 40 41 do 44   
wew. 217

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

Pracownia RTG  tel. 58 341 40 41 do 44   
wew. 276

Pracownia EKG tel. 58 341 40 41 do 44   
wew. 279

Pracownia EEG tel. 58 341 40 41 do 44   
wew. 254

Pracownia endoskopii  tel. 58 341 40 41 do 44   
wew. 284

Pracownia Prątka Gruźlicy tel. 58 341 40 41 
wew. 247

Pracownia fibroskanu – 
badanie bezinwazyjne stopnia 
marskości wątroby

tel. 58 344 44 37

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

pOmORSkie Stawia na pOpRawę jakOŚci 
uSłuG medycznych

Wydarzenia

fot. www.pomorskie.eu
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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.
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

Oddział chirurgii naczyniowej
tel. 58 72 60 844

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

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

Szpital Morski im. PCK
ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

Szpital Św. Wincentego a Paulo
ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia

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