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Boże Narodzenie 
to czas nadziei i radości,

wypełniony spotkaniami z najbiższymi.
Pragniemy złożyć Państwu życzenia 

przeżywania Świąt w zdrowiu
oraz ciepłej i rodzinnej atmosferze.

Niech 2019 Rok będzie czasem pomyślności
oraz realizacji wszystkich planów i zamierzeń.

Zarząd Szpitali Pomorskich

10 pracowników szpitali pomorskich – szpitala Morskiego im. pck oraz szpitala  
św. Wincentego a paulo otrzymało z rąk prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha szczurka na-
grody i wyróżnienia dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia. nagrody przyznano w dniu  
patrona służby zdrowia – św. łukasza podczas uroczystości w Gdyńskim centrum Filmowym.  
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

naGrody dla pracoWnikóW Gdyńskiej 
służBy zdroWia

Wydarzenia

oto naszych 10 wspaniałych: 
– hanna kosiak – starszy technik elektroradiologii, Zakład Diagnostyki Obrazowej, 

Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni 
– sławomir piotrowski – ordynator Oddziału Otorynolaryngologicznego, 

Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni 
– halina rzepecka – Zastępca Ordynatora Oddziału Pulmonologii, 

Szpital Morski im. PCK w Gdyni 
– anna schenk-pykacz – lekarz radiolog, Zakład Diagnostyki Obrazowej, 

Szpital Morski im. PCK w Gdyni 
– sylwester stabno – ratownik medyczny, Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni 
– danuta szczepaniuk – położna Oddziału Ginekologii Onkologicznej, 

Szpital Morski im. PCK w Gdyni 
– agata tomczak – ordynator Oddziału Neurologicznego, 

Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni 
– krystyna Wojtaszak – pielęgniarka epidemiologiczna, 

Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni 
– Grazyna Wozniak – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pulmonologii Szpitala 

Morskiego im. PCK w Gdyni 
– ewa żukowicz – Kierownik Działu Sterylizacji i Dezynfekcji, 

Szpital Morski im. PCK w Gdyni
Wszystkim gratulujemy!
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Mikołaje W naszych szpitalach

Wydarzenia

Mikołaje odwiedziły wszystkich naszych najmłodszych podopiecznych w 4 szpitalach:  
w Gdańsku, w Gdyni i  w Wejherowie. uśmiechów i radości nie brakowało. na oddziałach 
dziecięcych w Gdyni św. Mikołajowi pomagali sportowcy z seahawks Gdynia, a w Wejherowie 
wolontariusze ze szkoły podstawowej z gdyńskiego Witomina, którzy rozdali dzieciakom 
mnóstwo prezentów.

Mikołaj odwiedził także pacjentów onkologicznych i rozdał im drobne upominki.  
Wraz z agnieszką nowicką właścicielką pracowni lilki szpilki wręczyliśmy ponad 50 serc 
uszytych a ramach projektu „serce od serca” dla naszych pań po mastektomii. Wspaniałe 
poduszki podbiły serca naszych pacjentów. Wszystkim pomocnikom dziękujemy.
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Na naszych dłoniach  codziennie znajduje się wie-
le drobnoustrojów, ponieważ dotykają one wszyst-
kiego np.  klamek, poręczy, przycisków w windach, 
uchwytów wózków, a w szpitalu  dodatkowo pacjen-
tów oraz przedmiotów z  ich  otoczenia. Personel  
Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni od kilku 
lat regularnie uczestniczy w szkoleniach z zakresu 
higieny rąk. Aktualnie trwa cykl szkoleń organizo-
wanych w ramach corocznej obowiązkowej akcji 

edukacyjnej. W tym roku pielęgniarki epidemiolo-
giczne zmieniły formę  i  poszerzyły grupę odbior-
ców obejmując edukacją  również osoby spoza per-
sonelu. Celem przedsięwzięcia było uświadomienie 
osobom odwiedzającym naszą placówkę jak ważna 
dla własnego zdrowia oraz  zdrowia  najbliższych  
jest odpowiednia higiena rąk. 

Dzięki uprzejmości firmy Medilab uczestnicy te-

gorocznej  akcji mogli w sposób praktyczny  spraw-
dzić  prawidłowość wykonywanych przez siebie  
czynności. Po uprzednim nałożeniu  na ręce pre-
paratu ze specjalnym  znacznikiem umieszczano je  
w lampie UV - miejsca na dłoniach zwilżone pre-
paratem  świeciły  na  biało-fioletowo (dłonie w tym 
miejscu były czyste), natomiast  miejsca do których 
płyn nie dotarł  pozostawały  ciemne (w tym miej-
scu dłonie pozostały brudne).  Każda osoba mogła 
indywidualnie omówić ze szkolącym wynik koń-

cowy  oraz przypomnieć sobie jak należy myć lub 
dezynfekować ręce, aby naprawdę były one czyste  
i bezpieczne.  W celu ułatwienia zadania uczyliśmy 
naszych ochotników rymowanki pozwalającej za-
pamiętać właściwą sekwencje ruchów: „Umyj rącz-
kom brzuszki, później plecki i paluszki. Potem  pal-
ce złap na wędkę. Pokręć kciuki śrubokrętem. A na 
koniec swe paluszki potrzyj szybko o dwa brzusz-
ki”. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał 
na pamiątkę długopis oraz  kieszonkową wersję 
preparatu do dezynfekcji rąk. Dzieci otrzymywały 
dodatkowo naklejki z napisem „Wszystkie żabki 
myją łapki”. W ciągu dwóch godzin przeszkoliliśmy 
około 80 osób. Dziękujemy wszystkim osobom 
za pomoc w zorganizowaniu tegorocznej akcji. 
Mamy nadzieję na kolejną udaną za rok. 

projekt serce od serca Brudne ręce to najczęstsza droGa 
szerzenia się zakażeń

Wydarzenia

projekt „serce od serca” - akcja zainicjowana przez copernicus podmiot leczniczy  
sp. z o.o. dotarła do nas. W pracowni lilki szpilki w Gdyni - dzięki jej wspaniałej właści-
cielce pani agnieszce - chętne panie szyły specjalne serca, które następnie zostały przeka-
zane pacjentkom po mastektomii w szpitalach pomorskich. tu się szyje po prostu od serca.  
dziękujemy!

już 10 lat temu onz ustanowiła dzień 15 października światowym dniem Mycia rąk  
- akcja  ta miała zachęcać wszystkich ludzi, a zwłaszcza dzieci do regularnego mycia rąk jako 
kluczowego elementu profilaktyki przeciw biegunce i infekcjom układu oddechowego. 
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Inwestycje

 już po raz drugi w gdyńskiej rivierze lekarze specjaliści ze szpitala Morskiego im. pck w Gdyni 
udzielali bezpłatnych konsultacji lekarskich z zakresu profilaktyki chorób piersi, przyłączając się 
tym samy do akcji Gdyńskiego centrum zdrowia pn. „spraw(dź) się na jesień”. 13 października 
onkolodzy, chirurdzy onkologiczni, radiolodzy wykonywali badanie usg piersi. Była również moż-
liwość porozmawiania z doświadczonymi psychoonkologami. łącznie przebadano i udzielono 
konsultacji 252 osobom. 

w Gdyni wykonywane są zabiegi oszczędzające 
pierś, operacje z zaoszczędzeniem węzłów chłon-
nych w pasze po oznaczeniu węzłów wartowni-
czych, amputacje piersi z jej jednoczasową rekon-
strukcją. Pacjentkom po mastektomii oferujemy 
wszechstronną gamę operacji rekonstrukcji piersi 

w ramach ubezpieczenia NFZ. 
W przypadku decyzji o potrzebie leczenia 

systemowego przed operacją w postaci chemio-
terapii, hormonoterapii, terapii celowanej oraz 
terapii w ramach badań klinicznych - zostaje 
ono przeprowadzone w Oddziale Onkologii Kli-

nicznej oraz w Oddziale Chemioterapii Dziennej.  
W razie wskazań leczenie onkologiczne uzupeł-
niane jest również o radioterapię, przeprowadzaną  
w Oddziale Radioterapii (pacjentka może poddać 
się jej ambulatoryjnie, po przyjęciu do Oddziału 
lub zakwaterowując się w nieodpłatnym przyszpi-

talnym zespole noclegowym).   
Po zakończeniu leczenia pacjentka objęta jest 

opieką Poradni Onkologicznej. Wszystkim pa-
cjentkom oferujemy również wsparcie psycholo-
giczne.

Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Pier-
si (Breast Unit) w Szpitalu Morskim im. PCK  
w Gdyni to jedyny na Pomorzu ośrodek z akre-
dytacją Międzynarodowego Towarzystwa Chorób 
Piersi. Podstawową zasadą jest objęcie komplek-
sową opieką pacjentek z chorobami piersi, tak aby 

od momentu przekroczenia 
progu naszego Ośrodka, 
diagnostyka i konieczne le-
czenie toczyły się w sprawny, 
profesjonalny i jasny dla pa-
cjentki sposób.  

 Wymaga to ścisłej współ-
pracy personelu medyczne-
go różnych dziedzin, a także 
nawiązania nici porozumie-
nia i zaufania na drodze le-
karz – pacjent. Wszystko to 
zapewnia interdyscyplinar-
ny Zespół, złożony z leka-
rzy onkologów, chirurgów 
onkologicznych, radiotera-
peutów, radiologów i pato-
morfologów, a także perso-

nelu pielęgniarskiego, techników, fizjoterapeutów 
i psychologów. Pacjentka wraz z chwilą zgłoszenia 
się do naszego Centrum zostaje objęta ściśle za-
planowanym procesem diagnostycznym i jeśli to 
konieczne, terapeutycznym. Droga ta obejmuje 
przeprowadzenie diagnostyki obrazowej (USG, 
mammografia), wykonanie biopsji podejrzanej 
zmiany (wykonujemy biopsje cienkigłowe, gru-
boigłowe, mammotomiczne oraz stereotaktycz-
ne). Pobrany materiał zostaje poddany badaniu 
histopatologicznemu. W przypadku rozpoznania 
nowotworu złośliwego pacjentka trafia na odby-
wające się co tydzień konsylium, w trakcie które-
go nasz zespół podejmuje wspólnie z pacjentką 
decyzję dotyczącą dalszego leczenia.  Obejmuje 
ono leczenie chirurgiczne. W Oddziale Chirur-
gii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK 

spraW(dź) się na jesień ze szpitalaMi poMorskiMi 
W Gdyńskiej rivierze

Inwestycje
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- Województwo Pomorskie 
od wielu lat wspiera finansowo 
szereg inwestycji realizowanych 
w szpitalach w Gdyni. Na lata 
2018-2021 zaangażowane zo-
stały środki finansowe: z budże-
tu Województwa Pomorskiego 
w wysokości  51,9 mln zł oraz w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego 2014-2020 
w wysokości 56 mln zł na re-
alizację zadań inwestycyjnych, 
m.in.: budowa nowego bloku 
operacyjnego, Oddziału Intensywnej Opieki 
Medycznej, Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego i Sterylizatorni, przebudowa Oddziału 
Chorób Wewnętrznych, odtworzenie dzia-
łalności poradni przyszpitalnych i utworze-
nie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych  
– w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo; utwo-
rzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii, 
reorganizacja świadczeń urologicznych, dosto-
sowanie pomieszczeń na potrzeby pracowni re-
zonansu magnetycznego – w Szpitalu Morskim 
im. PCK – mówił marszałek Mieczysław Struk

Gdynia w minionych latach wspierała in-
westycje dla podmiotów leczniczych, w tym 
szpitali. W ramach inwestycji przekazanych do 
szpitali w latach 2016-2017 zakupiono central-
ne KTG, USG dla noworodków, rozbudowano 
trakt położniczy oraz zakupiono USG dla od-
działu położniczego. Łącznie Gmina dla po-
trzeb szpitali w Gdyni wydatkowała na ten cel 
445 tys. zł. Na wszystkie działania w obszarze 
ochrony zdrowia w latach 2014 -2017 Gmina 

Miasta Gdyni przeznaczyła kwotę 46,8 mln zł.
Strony postanowiły podjąć wspólne działa-

nia, które doprowadzą do powstania Ośrodka 
Pediatrii z oddziałami dziecka małego i starsze-
go w Szpitalach Pomorskich sp. z o. o. w loka-
lizacji Szpitala Wincentego a Paulo, ul. Wójta 
Radtkego 1 w Gdyni  wraz z ambulatoryjną Izbą 
Przyjęć.  Wstępny szacunkowy koszt inwestycji 
wynosi 7 mln złotych (6 mln roboty budowla-
ne, 1 mln wyposażenie).

Gdynia, działając w zakresie swoich kompe-
tencji deklaruje chęć zaangażowania środków 
finansowych na budowę Ośrodka Pediatrii oraz 
zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia me-
dycznego dla Szpitali Pomorskich z siedzibą  
w Gdyni, dla którego podmiotem tworzącym 
jest Województwo Pomorskie, w maksymalnej 
wysokości:

w roku 2018 – 50.000,00zł
w roku 2019 – 500.000,00zł
w roku 2020 – 500.000,00zł

W spotkaniu wzięli m.in. udział wiceprezy-
dent Gdyni Bartosz Bartoszewicz, prezes Za-
rządu Szpitali Pomorskich Jolanta Sobierań-
ska-Grenda, Katarzyna Gulczyńska – Prezes 
Fundacji „Pokonaj Raka” oraz podopieczni 
Fundacji Pokonaj Raka. 

Fundacja od ponad 11 lat skierowuje swoje 
działania dla osób doświadczających choro-
by nowotworowej. Do profilaktyki zachęca-
ją poprzez oswajanie choroby, pokazywanie 
pozytywnych przykładów „wygranych”, w ten 
sposób przełamując lęk i strach. Fundacja „Po-
konaj raka” ma za zadanie pokazywać, że raka 
można pokonać i „wrócić” do życia pełne-
go pasji i marzeń. Że ograniczenia są jedynie  
w naszych głowach. Pokazanie wielu aktywno-
ści, w których uczestniczą osoby z doświadcze-
niem onkologicznym jest naturalnym krokiem. 
Fundacja robi to dla pacjentów znajdujących 
się w najtrudniejszym momencie swojego ży-
cia, czyli po usłyszeniu diagnozy, po przekro-

czeniu progu szpitala czy przychodni. Pacjent 
otoczony jest wiarą i nadzieją, że można. Fun-
dacja działa jak „latarnia morska” – daje światło 
wiary i nadziei.

Fotografie trafiły na Oddział Onkologii Kli-
nicznej i zdobią jego ściany, a pacjenci mogą 
przekonać się, że choroba nowotworowa potrafi 
wyzwolić niezwykłą siłę do spełniania marzeń  
i wykonywania rzeczy niemożliwych.

podpisano list intencyjny W spraWie poWstania 
ośrodka pediatrii

WystaWa „nie jesteś saM” - Wernisaż prac 
osóB dotkniętych choroBą noWotWoroWą

Wydarzenia

list intencyjny w sprawie współpracy między Gdynią i Województwem pomorskim w zakre-
sie zaspokajania potrzeb mieszkańców Gdyni w obszarze ochrony zdrowia został podpisany 
w piątek 19 października. W uroczystości wzięli udział: prezydent Gdyni Wojciech szczurek, 
wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz, marszałek Mieczysław struk  
i członek zarządu paweł orłowski.

z inicjatywy Fundacja „pokonaj raka” i Gdyńskiego centrum zdrowia, 15 października  
w szpitalu Morskim im. pck w Gdyni odbył się wernisaż wystawy „nie jesteś sam” – z fotografiami  
i historiami osób dotkniętych chorobą nowotworową. 

Zdjęcia: www.gdynia.pl
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 - System jest dość prosty – mówi Dariusz Na-
łęcz wiceprezes Zarządu „Szpitali Pomorskich”.  
- W ramach wspomagania procesu terapii realizo-
wane są zdalne konsultacje - wywiady medyczne, 
zdjęcia ran, wiadomości oraz zalecenia medyczne. 
Wszystko to jest możliwe dzięki podpisanej przez 
„Szpitale Pomorskie” umowie z partnerami pro-
jektu: firmą Polmedi oraz Schulke Polska sp. z o.o., 
które udostępniły nam tę aplikację. 

 - To narzędzie, które usprawnia pracę lekarzy 
i pielęgniarek, ma możliwość konsultować kon-
kretny przypadek z innym specjalistą, porządkuje 
dokumentację, oszczędza czas, a nade wszystko 
usprawnia komunikację z pacjentem, który za 
pomocą aplikacji mobilnej na bieżąco jest infor-
mowany o postępie leczenia. Prowadzenie takiego 
zdalnego leczenia nie zwalnia pacjenta z ewentual-

nej wizyty w placówce medycznej, jeśli zajdzie taka 
konieczność - tłumaczy Beata Góralska, koordyna-
tor zespołu i jednocześnie administrator projektu 
w „Szpitalach Pomorskich”.

 Projekt jest realizowany od początku paździer-
nika br. w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni 
przez wewnętrznych konsultantów na Oddziałach: 
Chirurgii Onkologicznej, Ginekologii Onkologicz-
nej, Radioterapii, Chorób Wewnętrznych i Lecze-
nia Schorzeń Endokrynologicznych, Anestezjolo-
gii i Intensywnej Terapii. Dzięki tej aplikacji objęto 
opieką już kilkudziesięciu pacjentów.

skoordynoWana opieka nad raną czyli systeM 
iWound  W szpitalach poMorskich

InwestycjeInwestycje

nasz pracoWnik zakładu Fizyki Medycznej 
otrzyMał tytuł specjalisty roku 2017

Mgr Maciej Moliński, pracownik zakła-
du Fizyki Medycznej szpitala Morskiego im 
pck w Gdyni (na zdjęciu pierwszy od le-
wej) otrzymał właśnie tytuł specjalisty roku 
2017 – przyznany przez ministra zdrowia – 
za zdany z najwyższą oceną i wyróżnieniem 
państwowy egzamin specjalizacyjny z fizyki 
medycznej. Gratulujemy!

Zdjęcie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiceminister-zdrowia-
wyroznil-specjalistow-roku-2017?fbclid=IwAR2C565WV6LYUW8
OCJrbUVa8ynnmyc5NhBjkwebkstBccTdB_v7WX-tatt0

szpitale pomorskie sp. z o.o. jako pierwsze w regionie pomorskim włączyły się w iWound - 
pilotażowy program skoordynowanej opieki nad raną z wykorzystaniem systemu oraz aplika-
cji mobilnych. to narzędzie umożliwi pacjentom prostszy kontakt ze specjalistami oraz sku-
teczne skrócenie czasu leczenia ran, a pielęgniarkom i lekarzom ułatwi pracę. 4 grudnia była 
możliwość spotkania się z twórcami tego systemu oraz zobaczenia jak system działa w szpitalu 
Morskim im. pck.
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przedwczesne przyjście na świat ma wpływ na rozwój i zdrowie dziecka. nierzadko stanowi 
zagrożenie dla zdrowia i życia. W listopadzie obchodziliśmy światowy dzień Wcześniaka i jest 
to dobra okazja, by przypomnieć, jak ważna jest stymulacja rozwoju maluchów i ich rehabi-
litacja, profilaktyka zakażeń u dzieci przedwcześnie urodzonych, a także edukacja rodziców. 
W polsce co roku rodzi się ponad 300 tys. dzieci, w tym ponad 36 tys. to wcześniaki. jednymi 
z najbardziej znanych wcześniaków byli: fizycy sir isaaca newtona, alberta einsteina, pisarze 
Mark twain i victor hugo, a z żyjących muzyk stevie Wonder

co 10 dziecko to Wcześniak. rodzi się ich Więcej, 
ale dzięki rozWojoWi Medycyny Walka o ich życie  
i zdroWie jest coraz skuteczniejsza 

Otwarcie zmodernizowanej Poradni OnkologicznejWywiad

o wcześniakach z ewą Michalik, ordynator 
oddziału neonatologii i intensywnej terapii 
noworodka szpitala specjalistycznego im. Flo-
riana ceynowy w Wejherowie, a prywatnie bab-
cią wcześniaka, rozmawia dorota kulka.

Najmniejsze dziecko w Polsce w 2018 r. to uro-
dzony w 25. tygodniu ciąży Szymek z okolic Ko-
łobrzegu, który ważył 400 gramów i mierzył 30 
cm. Po ponad 4 miesiącach spędzonych w szpitalu  
i przybraniu na wadze do 2,5 kg opuścił szpital. Ile 
wcześniaków rodzi się w szpitalu w Wejherowie? 
Jest ich więcej?

– W ciągu ostatniego roku liczba urodzonych  
u nas wcześniaków nieznacznie wzrosła. Do 18 li-
stopada 2018  r. na 2421 noworodków, 141 to wcze-
śniaki, czyli około 6 procent. W 2016 r. przyszło na 
świat 2841 noworodków, w tym 134 wcześniaki, to 
niespełna 5 procent. W 2017 r. 2828 dzieci, w tym 
139 wcześniaków.

kiedy mówimy o dziecku, 
że jest wcześniakiem? 
– Zgodnie z definicją wcześniakiem jest dziecko 

urodzone poniżej 37. tygodnia ciąży, które waży 
ok. 2700 g, ale także dziecko w 22. tygodniu ciąży 
ważące ok. 500 g. Im krótszy tydzień ciąży i mniej-
sza waga w momencie urodzenia, tym dojrzałość 
jest mniejsza. To się przekłada na sposób leczenia, 
rokowanie, dalszy rozwój dziecka po wyjściu do 
domu ze szpitala.

ile ważyło najmniejsze dziecko, które urodziło 
się w szpitalu wejherowskim?

– Oddział Neonatologii w Szpitalu Specjalistycz-
nym im. F. Ceynowy w Wejherowie ma II stopnień 
referencyjności opieki perinatalnej (opieka perina-
talna to opieka nad kobietą w ciąży, rodzącą, po po-
rodzie i jej dzieckiem – przyp. red.). W naszym od-
dziale leczymy dzieci z wagą urodzeniową powyżej 
1000 gramów. Oczywiście zdarzają się przypadki, 
że u nas przychodzą na świat dzieci z niższą wagą, 
ale wtedy takich odpowiednio zaopatrzonych ma-
łych pacjentów przekazujemy do ośrodków neona-
tologicznych o wyższym stopniu referencyjności. 
Najmniejsze dziecko, które się u nas urodziło waży-
ło 535 gramów. To dziecko, które przyszło na świat 
w 24. tygodniu ciąży.

na czym polegają stopnie referencyjności?
– Pierwszy stopień referencyjności oznacza, że 

na świat przychodzą dzieci z fizjologicznej ciąży  
i porodu albo z niewielką patologią. W drugim 
stopniu referencyjności leczone są wcześniaki po-
wyżej 1500 gramów, ale też te z wagą 1000-1500 
gramów, jeśli stan dziecka na to pozwala. Wyjątek 
stanowią dzieci (zarówno donoszone, jak i wcze-
śniaki) z wadami wrodzonymi, które muszą być 
leczone w specjalistycznych klinikach, oddzia-
łach – w zależności od ich problemu medycznego.  
W praktyce, w naszym szpitalu, leczymy już wcze-
śniaki o wadze powyżej 1000-1200 gramów.

Trzeci stopień referencyjności posiada Uniwersy-

teckie Centrum Kliniczne w Gdańsku oraz Szpital 
im. św. Wojciecha w Gdańsku. Do tych ośrodków 
przekazujemy dzieci, które mają wagę poniżej 1000 
gramów. W naszym oddziale są one odpowiednio 
zaopatrzone (w zależności od ich stanu po urodze-
niu). Są resuscytowane, intubowane, podłączone 
do respiratora lub urządzenia do wspomagania od-
dychania (CPAP). Prowadzona jest intensywna te-
rapia oddechowa. Zostają podane też odpowiednie 
leki (w tym Surfaktant dotchawiczo). Wykonujemy 
niezbędne badania diagnostyczne jak np.: rentgen 
klatki piersiowej, echo serca, USG mózgowia, jamy 
brzusznej i płuc. I takie dziecko jest transportowane 
specjalistyczną karetką N wyposażoną w inkubator 
i respirator do ośrodka III stopnia. Towarzyszy mu 
lekarz neonatolog i pielęgniarka neonatologiczna.

na jakie choroby narażony jest maluch, który 
waży nie więcej niż kilogram?

– W przypadku dzieci poniżej 1000 gramów, 

to po prostu walczy się o ich życie. Obecnie coraz 
więcej z nich przeżywa. To dzieci z ekstremalnym 
ryzykiem powikłań związanych z wcześniactwem, 
towarzyszącymi chorobami i stosowaną terapią.

Jeśli chodzi o dzieci powyżej 1000 gramów to 
przeżywalność u nich jest bardzo wysoka. Ponadto, 
jakość i komfort życia, czyli radzenie sobie z powi-
kłaniami, które na nie czyhają, zdecydowanie się 
poprawiała. Wcześniak z ekstremalnie niską wagą 
urodzeniową (500-600 gramów) jest organizmem 
niedojrzałym. Oznacza to, że po urodzeniu jest 
niezdolny do samodzielnego, skutecznego wyko-
nywania podstawowych funkcji życiowych jak: 
oddychanie, krążenie, przyjmowanie pokarmów, 
radzenie sobie z infekcjami. Dlatego też wymaga 
bardzo intensywnego leczenia z pomocą wysoko-
specjalistycznej aparatury i leków. Przede wszyst-
kim czuwać musi nad nim kadra dobrze wykształ-
conych, doświadczonych  lekarzy neonatologów i 
pielęgniarek neonatologicznych.
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Wywiad

jakie problemy najczęściej występują 
u wcześniaków?
– U dzieci urodzonych przed 30. tygodniem 

ciąży (z wagą poniżej 1500 gramów) płuca są nie-
dojrzałe. Bardzo często musimy stosować u nich 
intensywną terapię oddechową z tlenem (oddech 
zastępczy z pomocą respiratora lub wspomaganie 
oddychania urządzeniem CPAP). Niejednokrotnie 
niezbędne dla ratowania życia jest podanie dotcha-
wiczo leku Surfaktant, który ma umożliwić wymia-
nę gazową w płucach. To jest bardzo intensywne le-
czenie – konieczne, ale też obarczone możliwością 
powikłań.  

Kolejnym dużym problemem są wylewy do cen-
tralnego układu nerwowego. Stopnie krwawienia 
są różne, ale konsekwencją tego mogą być zaburze-
nia dalszego rozwoju psychoruchowego dziecka. 

 a co się dzieje z układem pokarmowym?
– Przewód pokarmowy także jest niedojrzały  

i nieprzygotowany do prawidłowego przyjmo-
wania, trawienia i pasażowania pokarmu. Bar-
dzo niedojrzałe wcześniaki żywimy pozajelitowo. 
Zakładamy specjalne cewniki do naczyń, przez 
które podajemy kroplówki z węglowodanami, 
tłuszczami, białkiem, substancjami mineralnymi 
i witaminami. W przypadku niedojrzałego prze-
wodu pokarmowego próby karmienia dożołąd-
kowego mogą skończyć się dramatycznie i dopro-
wadzić do NEC, czyli martwiczego zaplenia jelit. 
To bardzo poważna choroba, zagrażająca życiu,  
w przypadku martwicy i perforacji jelita, niezbęd-
ny jest zabieg chirurgiczny, obarczony niestety  
u tak małego dziecka dużym ryzykiem.

 Wywołała pani doktor temat infekcji
– Tak, wcześniaki często rodzą się już z zaka-

żeniem. Jest to zakażenie uogólnione (nie dotyka 
tylko jednego narządu np. płuc, ale chory jest cały 

organizm). Wymaga stosowania skojarzonej tera-
pii antybiotykami, preparatami wzmacniającym 
odporność. A jak już uda się opanować ten stan, 
musimy być przygotowani na kolejne zakażenia 
związane z długotrwałą terapią w szpitalu. Tak nie-
dojrzały wcześniak jest bezbronny, jego odporność 
na infekcje jest jeszcze niewykształcona.

 a co z retinopatią?
– To problem niedojrzałej siatkówki oka. Tlen 

podawany podczas terapii jest lekarstwem, ale jeśli 
wcześniak wymaga podawania przez dłuższy czas 
wysokiego jego stężenia, może dojść do patologii  
i problemów ze wzrokiem.

Kolejnym problemem jest też niedokrwistość 
wcześniaków. Na szczęście z nią stosunkowo do-
brze radzi sobie współczesna medycyna. Oczywi-
ście dziecko wymaga czasem nawet kilku transfuzji 
krwi, ale na taką terapię jesteśmy stosunkowo do-
brze przygotowani.

 jakie, poza zakażeniem wewnątrzmacicznym, 
mogą być przyczyny przedwczesnego porodu?

– Przyczyn jest wiele i to zdecydowanie temat na 
odrębną rozmowę. Wymienię kilka z nich. Chodzi 
o patologie łożyska, nieprawidłowości hormonalne 
i metaboliczne, ciąże mnogie, wady płodu. Niestety 
mimo wielu uświadamiających kampanii medial-
nych kobiety w ciąży nadal też piją alkohol i palą.

 czy wcześniak może „dogonić” rozwój 
urodzonego w terminie?
– Oczywiście, że tak. Jednak zależy to od chorób, 

na które cierpi i ich zaawansowania. To wszystko 
przebiega indywidualnie. Im większa patologia, 
mniejsza waga urodzeniowa, tym trudniejsze jest 
leczenie i rehabilitacja. Wcześniaki po wypisie do 
domu objęte są opieką specjalistycznych poradni 
(poradnie neonatologiczne, okulistyczne, neurolo-

giczne, audiologiczne, ośrodki wczesnej interwen-
cji). Dzieckiem opiekuje się sztab ludzi, w skład 
którego wchodzą m.in.: neonatolodzy, rehabilitan-
ci, fizykoterapeuci, logopeda, neurolog dziecięcy, 
okulista, psycholog, audiolog i inni w zależności od 
potrzeb zdrowotnych dziecka. Jednak, co napawa 
optymizmem, efekty są bardzo dobre. Najlepszym 
przykładem na to, że wcześniak może rozwijać się 
dobrze, jest moja wnuczka, która urodziła się w 30. 
tygodniu ciąży. Spędziła półtora miesiąca w Od-
dziale Intensywnej Terapii Noworodka. Pierwszy 
rok życia wnuczki to intensywna praca jej rodziców, 
żmudna terapia rehabilitacyjna, kontrole i nadzór 
wszystkich wyżej wymienionych przeze mnie spe-
cjalistów. Ale efekty są znakomite! Jest całkowicie 
zdrową, inteligentną, żwawą 2,5-latką.  

 jaka jest rola rodziców w rozwoju wcześniaka?
– W Wejherowie standardem jest, że mama do 

czasu, do kiedy jej dziecko przebywa w szpitalu, 
może w nim pozostać. Co prawda nie jest na sali 
intensywnej terapii noworodka i wcześniaka, ale 
w pokojach, które sąsiadują z oddziałem. Dzięki 
temu mama ma całodobowy kontakt ze swoim 
dzieckiem. W każdej chwili może do niego przyjść, 
dotknąć, pogłaskać, trzymać za rączkę, poczytać 
bajeczkę. Jeśli mama chce lub musi z przyczyn 
rodzinnych opuścić szpital, może odwiedzać swo-
je dziecko bez ograniczeń. Podobnie jest z ojcem 
dziecka. Ojcowie mają również nieograniczoną 
możliwość kontaktu z przebywającym w odcinku 
intensywnej terapii dzieckiem.  

Ponadto, stosujemy w naszym oddziale tzw. 
pędzlowanie jamy ustnej dziecka siarą. Kilkoma 
kroplami siary otrzymanymi od matki smarujemy 

policzki wcześniaka. Siara to mleko, które wystę-
puje u kobiety zaraz po porodzie. Pokaram ten jest 
bardzo ważny, gdyż wzmacnia odporność, a poza 
tym zawiera wiele substancji gwarantujących pra-
widłowe żywienie dziecka w przyszłości.

 czy rodzic może takiego malucha przytulić?
– Nawet jak dziecko znajduje się w inkubatorze, 

ale jego stan jest stabilny, to można stosować tzw. 
kangurowanie. Dziecko jest wyjmowane z inkuba-
tora i matka przytula je do piersi. Kangurowanie 
oczywiście dotyczy też taty. Chodzi o zbudowanie 
kontaktu. W kolejnym etapie mama zaczyna pró-
bować przystawiać malucha do piersi i go karmić. 
Po wyjściu dziecka do domu, w trakcie wizyt rodzi-
ców w ośrodku wczesnej interwencji, rodzice uczą 
są, w jaki sposób prowadzić w domu ćwiczenia 
rehabilitacyjne, stymulujące harmonijny rozwój. 
Trzeba to robić systematycznie, więc rola rodziców 
w tym procesie jest bardzo ważna.

 czy jest jeszcze jakaś forma wsparcia rodziny?
–  Dużą rolę odgrywa Fundacja Wcześniak, któ-

ra powstała w 2011 r z inicjatywy rodziców, którym 
urodziło się dziecko przed terminem. Z jej inicja-
tywy również w Polsce 17 listopada obchodzony 
jest Światowy Dzień Wcześniaka. Przy tej okazji 
nagłaśniane są problemy wcześniaków. Rodzice 
dzieci urodzonych przedwcześnie wspierają się 
nawzajem, wymieniają poglądy, doświadczenia, 
organizują akcje pomagające również finansowo  
w rozwiązywaniu problemów tej grupy dzieci.

Źródło: pomorskie.eu

Co 10 dziecko to wcześniak cd.
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Wydarzenia

dzień Wcześniaka

szkoła rodzenia 3 planety działająca w szpitalu specjalistycznym w Wejherowie święto-
wała „dzień Wcześniaka”. W spotkaniu uczestniczyły mamy z wcześniakami, ale też dziećmi 
urodzonymi w terminie i oczywiście panie w ciąży, oczekujące narodzin. Były zabawy, wspól-
na rozmowa i doskonała okazja by podnieść świadomość społeczną dotyczącą tych najmniej-
szych, urodzonych przed planowanym terminem.

Biuletyn nr 42/201818
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W szpitalu Morskim im. pck odbyło się spotkanie pn. „salon onkourody” dla pacjentek 
onkologicznych. Były porady kosmetyczne, dietetyczne, podologiczne, fryzjerskie i możliwość 
skorzystania z masażu twarzy wykonywanych przez specjalistki z Wojewódzkiego zespołu 
szkół policealnych w Gdyni, profesjonalne makijaże dzięki paniom: angelice i agacie z firmy 
inglot czy też wykonywanie bransoletek. Wszystko to zasługa wolontariuszy, dzięki którym 
nasze pacjentki w ten dzień miały się poczuć wyjątkowo. a do tego jeszcze dodatkowo dobra i 
nastrojowa muzyka w wykonaniu krystyny durys, która wprawiła nasze pacjentki oddziałów 
onkologicznych w dobry nastrój.

W szpitalu w Wejherowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa zdrowia 
na temat planowanego w polsce wdrożenia pilotażu dokumentacji pielęgniarskiej wg systemu 
icnp, czyli Międzynarodowej klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej. jesteśmy dumni, że zo-
staliśmy dostrzeżeni i wysoko oceniani w kwestii prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej, 
która odgrywa ogromną rolę w ujednoliceniu systemu komunikowania się w procesie terapeu-
tycznym pacjenta.

salon onkourody doBre praktyki W szpitalach poMorskich

Otwarcie zmodernizowanej Poradni OnkologicznejWydarzenia
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Podziękowanie dla całego Oddziału Neonatologii i intensywnej terapii noworodka w szczegól-
ności Pani Ordynator Ewie Michalik i P. Marcie Buraczewskiej za  troskliwą i profesjonalną 
opiekę medyczną, życzliwość, ciepłe słowa nad córka urodzona w 31tc dokładnie rok temu . Był 
to ciężki okres dla nas nikt się nie spodziewał że córka urodzi się tak szybko. Nie byliśmy na to 
przygotowani ale mimo kilku problemów wszystko jest dobrze dzięki Państwa ciężkiej pracy.  
Jeszcze raz dziękujemy. Pozdrawia Sara z rodzicami :)

Witam serdecznie, my pacjenci zwykliśmy częściej narzekać na publiczną służbę zdrowia  
i w brew tej obiegowej opinii w tym oto e-mailu na ręce Pana ordynatora Witolda Hladnego 
chciałabym złożyć szczere podziękowania za profesionalizm, zaangażowanie i empatję całemu 
zespołowi Szpitalnego Oddziału Ratonkuwego imienia F. Cenowy w Wejcherowie w dniach 24-
25 września 2018 r.

Oto tylko kilka nazwisk które znalazłam w karcie wypisowej natomiast jestem absolutnie 
świadoma ogroma pracy która została wykonana i prawdopodobnie część nazwisk nie widnieje 
na karcie wypisowej. Podziękowania w szczegulności keruje do Pana Janusza Toczka, Andrzeja 
Rucinskiego, Dorocie Zelewskiej, Jakubie Krzeszowieckiego, Lidi Kopki, Slawomirowi Malottki, 

Paulinie Franczak, Wojczechowi Wasilewskemu z PCT Gdzńsk oraz całemu zespołowi po-
mocniczemu, ratownikom medycznym i pelengniarkom, które niestety nazwiska nie znam.

Stworzył Pan Panie Hladny bardzo zmotywowany kompetentny i zdeterminowany zespół, 
który się zaangarzował i udzielił pierwszej pomocy mojej córce Gabrieli w wyjątkowo trudnym 
dla rodziny momencie. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuje.

Z wyrazami szacunku Milena & Krzysztof 

Podziękowania pacjentów

Chciałbym serdecznie podziękować ekipie z SOR-u, lekarzom i pielęgniarkom z Oddziału Chi-
rurgii Ogólnej i Onkologicznej za wszystko, co Państwo zrobili najpierw próbując ratować mo-
jej mamie życie, a następnie pozwalając jej odejść nie szczędząc środków przeciwbólowych, 
troski i empatii. Chciałbym równiez podziękować za umożliwianie odwiedzin całą rodziną, za 
wyrozumiałość i cierpliwość (również pani portierki) wobec mnie siedzącego tam przy mamie 
do późnych godzin nocnych i opuszczającego szpital, gdy już jego drzwi były zamknięte. 
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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
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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




