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Wszystkim Pacjentom, 

Pracownikom i Współpracownikom 

„Szpitali Pomorskich” 

życzymy zdrowych, 

pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i przyjaciół. 

Wesołego Alleluja!

To zasługa wszystkich pracowników, którym należą się wielkie podziękowania, a szczegól-
nie naszym Paniom - specjalistkom od jakości - Aleksandrze, Elżbiecie, Joannie i Krystynie. 
Dodatkową nagrodę otrzymaliśmy od Zbigniewa Canowieckiego, Prezydenta Pracodawców 
Pomorza, którą odebrała Prezes Zarządu Jolanta Sobierańska Grenda.

POMORSKA NAGRODA JAKOŚCI DLA SZPITALI 
POMORSKICH

Wydarzenia

Zarząd Szpitali Pomorskich
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sprężonego powietrza i próżni.   Wykonano 
instalację elektryczną, rozbudowano insta-
lację systemu sygnalizacji pożaru (SSP) oraz 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO).  
W ramach projektu zakupiono sprzęt medycz-
ny m.in. kardiomonitory,  pompy do żywienia 
pozajelitowego, pompy do żywienia dojelitowe-
go, pompy infuzyjne, defibrylatory, EKG.

Przypomnijmy, że w czerwcu ub. roku otwar-
to po remoncie Oddział Chorób Wewnętrz-
nych „B” znajdujący się na 6 piętrze Szpitala 
św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Koszt prac 
wyniósł blisko 2,5 mln zł. Łącznie na obu od-
działach A i B będzie łącznie 47 łóżek dla pa-
cjentów. 

Na 25-łóżkowym Oddziale Chorób We-
wnętrznych A o powierzchni blisko 400 m.kw. 
znajduje się 8 sal chorych z łazienkami (w tym: 
3 sale 5-osobowe, 1 sala 4-osobowe, 2 sale 
2-osobowe oraz 1 sala 1-osobowa i 1 izolat-
ka). W ramach prac powstał m.in. gabinet dia-
gnostyczno-zabiegowy, 
pokój przygotowawczy 
pielęgniarski, pokój le-
karzy, pokój pielęgnia-
rek, węzły sanitarne dla 
pacjentów i personelu, 
magazyn bielizny czystej, 
pomieszczenia do: prze-
chowywania odpadów 
medycznych, brudnej 
bielizny czy kuchnia od-
działowa. Kupiono nowe 
łóżka dla pacjentów, ma-

terace przeciwodleżynowe i szafki przyłóżkowe. 
Generalny remont oddziału polegał na de-

montażu dotychczasowych ścian działowych, 
posadzek, sufitów, okładzin ściennych z płytek 
ceramicznych i PCV, drzwi, różnego rodzaju 
instalacji. W zamian wykonano roboty ogól-
nobudowlane (powstały ściany działowe, za-
montowano wewnętrzną stolarkę drzwiową, 
ułożono płytki ceramiczne i PCV), zamonto-
wano sufity podwieszane, odbojnice i narożniki 
ochronne w korytarzu.

Powstała nowa instalacja wody użytkowej 
ciepłej i zimnej, kanalizacja sanitarna, insta-
lacja centralnego ogrzewania, zamontowano 
wentylację mechaniczną nawiewno-wywiew-
ną oraz wentylację wyciągową z pomieszczeń 
WC. Zamontowano klimatyzację, wykonano 
prace instalacyjne gazów medycznych – tlenu, 

BLISKO 3,8 MLN ZŁOTYCH OD URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 
NA  REMONT ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH „A” 
W SZPITALU ŚW. WINCENTEGO A PAULO W GDYNI

Inwestycje

Wyremontowano  Oddział Chorób Wewnętrznych „A”, znajdujący się  na 5. piętrze Szpitala 
św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Inwestycja o łącznej wartości 3,8 mln zł została zrealizowana 
dzięki sfinansowaniu jej przez samorząd województwa pomorskiego. Uroczyste otwarcie,  
z udziałem pani marszałek województwa pomorskiego Agnieszki Kapały-Sokalskiej odbyło się 
5 lutego w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Gościem uroczystości był wicemarszałek 
województwa poprzedniej kadencji Paweł Orłowski. 



Biuletyn nr 45/2019 Biuletyn nr 45/2019 76

Generalny remont oddziału polegał m.in. na 
wymianie posadzek, sufitów podwieszanych, 
drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, zamon-
towaniu okładzin ściennych na korytarzach 
i salach chorych. Zamontowano także listwy 
odbojowe na korytarzach, wymalowano ścia-
ny, zamontowano ścianki działowe, wymie-
niono: urządzenia sanitarne, płytki ceramiczne  
w łazienkach, gniazda wtyczkowe i wyłączniki, 
zamontowano lampę sufitową zabiegową i wy-
mieniono oświetlenie sufitowe, zestawy ścienne 
nadłóżkowe i instalacje przyzywową, wymiana 
grzejników w łazienkach i modernizację gazów 
medycznych a także zamontowano zabudowę 
meblową. 

Na 17-łóżkowym Oddziale Otolaryngologii 
o powierzchni blisko 578 m.kw. znajduje się  
9 sal chorych z łazienkami (8 sal 2-osobowych 
oraz 1 izolatka). W ramach prac powstały po-
nadto  m.in. 2 toalety dla niepełnosprawnych, 
pokój socjalny dla pacjentów, sala zabiegowa, 
2 gabinety diagnostyczno-zabiegowe, poradnia 
otolaryngologiczna, gabinet ordynatora, pielę-
gniarki oddziałowej, punkt pielęgniarski, gabi-
net lekarski/lekarz dyżurny, śluza i toaleta dla 
personelu, magazyn, pomieszczenie gospodar-
cze, brudownik. 

Remont oddziału trwał 3 miesiące i zo-
stał wykonany przez firmę WEMA WENTA  
sp. z o.o. z Bolszewa. 

PONAD 1,2 MLN ZŁOTYCH NA REMONT 
ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII

Wydarzenia

Pierwszych pacjentów przyjmuje już wyremontowany Oddział Otolaryngologii, 
znajdujący się na 2. piętrze pawilonu łóżkowego Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. 
Inwestycja o łącznej wartości 1,24 mln zł została zrealizowana dzięki sfinansowaniu jej 
przez samorząd województwa pomorskiego. 
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7 stycznia 2019 r. odbyło się podpisanie 
umów na prace budowlane przez Zarząd Szpi-
tali Pomorskich sp. z o.o. – prezes Jolantą So-
bierańską-Grendę oraz wiceprezesa Dariusza 
Nałęcza z wykonawcą tych inwestycji – Alstal 
Grupa Budowlana sp. z o.o. sp. k. w osobach: 
Piotra Kwiatkowskiego, dyrektora gdańskiego 
oddziału ALSTAL oraz Dawida Osmólskiego, 
dyrektora ds. sprzedaży ALSTAL. 

Wartość robót budowlanych podpisywanych 
umów to łącznie ponad 71,7 mln zł, z czego 
środki unijne (RPO WP + POIŚ) to ponad 43,5 
mln zł, środki samorządu województwa – 28,18 
mln zł.

W ramach prac budowlanych przewidziano 
m.in. powstanie nowego bloku operacyjnego  
z 4 salami do obsługi Oddziału Chirurgii Ura-
zowo – Ortopedycznej, Urologii, Chirurgii 
Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej, Kardiologicz-
nej oraz Chirurgii Onkologicznej czy powsta-
nie nowoczesnego Oddziału Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii. W nowoczesnym Szpital-
nym Oddziale Ratunkowym możliwe poprawią 
się warunki przyjmowania i leczenia pacjentów 
oraz pracy personelu. Szpital będzie rozbudo-
wany i zyska nowe pomieszczenia dla obecnie 
zbyt małego jak na potrzeby Gdyni i okolic 
SOR.

Wartość projektu pn. „Rozbudowa, przebu-
dowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. 
z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej dia-
gnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” to 
łącznie 108,67 mln zł, dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego – 72,16 mln zł, środki 
Samorządu Województwa Pomorskiego – 36,5 
mln zł. W ramach przedsięwzięcia oprócz za-
planowanego bloku operacyjnego, powstały już 
pomieszczenia dla poradni specjalistycznych 
(ortopedii i traumatologii narządów ruchu, 
kardiologicznej, leczenia chorób naczyń, neu-
rologii, urologii i diabetologii). Zakupiony zo-

stanie też specjalistyczny sprzęt medyczny. 

Ze środków Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko „Szpitale Pomorskie” 
otrzymały środki na realizację projektu „Przy-
stosowania pomieszczeń szpitalnych SOR wraz 
z wyposażeniem w Szpitalu św. Wincentego  
a Paulo w Gdyni”. Wartość projektu to bli-
sko 7,6 mln zł, wsparcie z UE to 7 mln zł oraz 
środki Samorządu Województwa Pomorskiego  
w kwocie blisko 600 tysięcy zł.  

Oprócz prac budowlanych, przewidziano 

zakup nowoczesnej aparatury medycznej. De-
fibrylatory, respiratory, ultrasonograf, aparaty 
EKG, kardiomonitory to tylko część sprzętu, 
która pojawi się na wyremontowanym Szpital-
nym Oddziale Ratunkowym Szpitala św. Win-
centego a Paulo w Gdyni. 

Rocznie ze Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego w Szpitalu św. Wincentego a Paulo  
w Gdyni korzysta ponad 40 000 pacjentów, zaś 
wykonywanych jest tam 20  000 hospitalizacji  
i 10 000 zabiegów.

NOWOCZESNY BLOK OPERACYJNY ORAZ SZPITALNY ODDZIAŁ 
RATUNKOWY W GDYNI POWSTANĄ ZA DWA LATA

Inwestycje 

Ruszyła długo oczekiwana budowa bloku operacyjnego oraz przebudowa jedynego  
w Gdyni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni. 
Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu oraz środkom samorządu województwa 
pomorskiego dwóch projektów: „Rozbudowy, przebudowy i doposażenia Szpitali Pomorskich 
sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” 
oraz „Przystosowania pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu  
św. Wincentego a Paulo w Gdyni”.
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Modelki są podopiecznymi Szpitala Morskie-
go im. PCK w Gdyni (Gdyńskiego Centrum 
Onkologii), który specjalizuje się w leczeniu 
osób chorych onkologicznie. Pięć modelek – 
Emilia Salach, Emilia Kuc, Grażyna Fudziń-
ska, Katarzyna Sawicka i Danuta Górska – to 
odważne panie, które wygrały lub wciąż toczą 
walkę z chorobą a swój występ zadedykowały 
tym wszystkim, których ona dotknęła. Wyda-

rzenie miało charakter edukacyjny, miało zmo-
tywować pacjentów do walki z chorobą oraz 
pokazać, że osoby chore nowotworowo potrafią 
we wspaniały sposób dokonywać metamorfoz. 
W roli modelki wystąpiła również dr Iwona 
Danielewicz, ordynator Oddziału Onkologii 
Klinicznej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdy-
ni.

Podczas całego spotkania można było rów-
nież obejrzeć specjalnie wykonane przez Kamę 
Trojak zdjęcia Pań – pielęgniarek: Hanny Mi-
chalskiej-Mróz, Iwony Górskiej, Maryli War-
goli, Beaty Kulikowskiej, Katarzyny Bajer oraz 
psycholog Doroty Grabowskiej, które na co 
dzień zajmują się pacjentami onkologicznymi 
w Gdyni. Była to również okazja do podzięko-
wania im za dotychczasową pracę.

Na uczestników spotkania – blisko 200 osób 
- czekały specjalne niespodzianki, w tym ufun-
dowany przez sponsora – Cukiernię CZERNIS 

InwestycjeWydarzenia

– tort, a także koncert w wykonaniu fantastycz-
nej Sandry Brucheiser, przygotowany dzięki 
wsparciu finansowemu Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia S.A. oraz inne słodkości ufundo-
wane przez firmę WEMA WENTA.  

Dzięki naszym sponsorom, wśród uczestni-
ków rozlosowaliśmy także vouchery na warsz-
taty florystyczne ufundowane przez Daszewska 
Florists, zaproszenia  na kolację do Ogniem  
i Piecem w Gdyni, bilety do Teatru Wybrzeże, 
Opery Bałtyckiej i Teatru Muzycznego w Gdy-
ni czy też fotografię wykonaną przez fotografkę 
Kamę Trojak. 

Wydarzenie zostało objęte honorowym pa-
tronatem Marszałka Województwa Pomorskie-
go Mieczysława Struka, a patronat medialny 
objęli: Radio Gdańsk, portal Trójmiasto.pl, 
Dziennik Bałtycki, Express Biznesu i portal  
KobieceTrojmiasto.pl. 

Fot. Kama Trojak Fotografia i Sebastian Góra 
– dziękujemy za Wasze wsparcie :)

NIEZWYKŁY POKAZ MODY. 
NA WYBIEGU PACJENTKI SZPITALI POMORSKICH

31 marca w gościnnych murach Hotelu Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront po raz 
pierwszy na Pomorzu odbył się wyjątkowy pokaz mody – Gala „Onkokobieta”. Na wybiegu 
pojawiły się modelki – pacjentki onkologiczne Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. 
Organizatorami tego niezwykłego wydarzenia były: „Ladies in RED” - Maria E. Gotkiewicz 
oraz „Szpitale Pomorskie sp. z o.o.”. 
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Najczęstszą przyczyną usunięcia elektrod jest 
mechaniczne ich uszkodzenie, w wyniku czego 
nie spełniają one swojej funkcji, chociaż przy-
czyny mogą być także inne (infekcja związana  
z implantowanym układem, utrudniony od-
pływ krwi z żył, w których znajdują się elektro-
dy). W wielu przypadkach usunięcia wymagają 
także nieczynne elektrody, pozostawione pod-
czas poprzednich zabiegów. 

 
- Istnieją dwie metody usuwania elektrod: 

metoda kardiochirurgiczna, wymagająca 
otwarcia klatki piersiowej i usunięcia elektrod 
w krążeniu pozaustrojowym; oraz metoda 
przezskórna, w której z małego nacięcia skóry 
otwiera się jedynie lożę urządzenia, a elektro-
dę usuwa się z wykorzystaniem odpowied-
nich narzędzi – mówi dr hab. n. med. Marek 
Szołkiewicz, ordynator Oddziału Kardiologii  
i Angiologii Interwencyjnej szpitala w Wejhe-
rowie. - Trudność metody przezskórnej polega 
na tym, że każda elektroda po kilku latach obec-
ności wewnątrz układu naczyniowego może 
przyrastać do naczyń krwionośnych i ścian 
serca. Przezskórny zabieg usunięcia elektrody 
jest związany z likwidacją powstałych zrostów 
i odseparowaniem elektrody od otaczających 
ją tkanek. Takie postępowanie jest obciążone 
ryzykiem uszkodzenia układu sercowo-na-
czyniowego, które w niektórych przypadkach 
może prowadzić do bardzo poważnych powi-
kłań. Dlatego zabiegi tego typu są uważane za 

jedne z najbardziej wymagających procedur  
w elektroterapii – dodaje dr Szołkiewicz.

 
Zabiegi przezskórnego usunięcia elektrod 

przeprowadza się w pełnym znieczuleniu 
ogólnym. Podczas zabiegu prowadzi się ciągłe 
obrazowanie przy pomocy echokardiografii 
przezprzełykowej. W celu zapewnienia mak-
symalnego bezpieczeństwa pacjenta, w zabiegu 
uczestniczy specjalnie przeszkolony, wielooso-
bowy, interdyscyplinarny personel medyczny, 
w tym między innymi 2 kardiologów (opera-
torzy przeprowadzający zabieg), anestezjolog 
(utrzymujący pacjenta w znieczuleniu ogólnym 
i nadzorujący jego stabilność hemodynamicz-
ną), kardiochirurg (będący w natychmiastowej 
gotowości na wypadek ewentualnych groźnych 
dla życia powikłań), a także pielęgniarki kar-
diologiczne, anestezjologiczne oraz technik 
elektrokardiologii. Po zabiegu pacjent podle-
ga ścisłemu monitorowaniu pooperacyjnemu 
przez co najmniej 12 godzin. Całkowity okres 

pobytu szpitalu zależy od przebiegu zabiegu, 
wyników badań i skuteczności postępowania 
farmakologicznego.

 
- Pierwsze trzy zabiegi przeprowadzone  

w Wejherowie wiązały się z jednoczasową wy-
mianą całego układu do stymulacji i/lub defi-
brylacji i wykonano je w pełni skutecznie i bez-
piecznie. Zostały one przeprowadzone przez 
kardiologów i pielęgniarki Oddziału Kardiolo-
gii i Angiologii Interwencyjnej w Wejherowie 
pod nadzorem Profesora Macieja Sterlińskiego, 
kierownika Pracowni Elektrofizjologii Kliniki 
Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii  
w Warszawie, a zarazem przewodniczącego Sek-
cji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego – dodaje dr Marek Szołkiewicz. 

 
Przypomnijmy, że Oddział Kardiologii  

i Angiologii Interwencyjnej w Wejherowie 

w ostatnim czasie znacząco poszerzył zakres 
oferowanych świadczeń medycznych. Tylko 
w ubiegłym roku uruchomiono szereg pro-
gramów , w tym hipotermię terapeutyczną, 
rotablację wieńcową, przezskórne zamykanie 
ubytków w przegrodzie międzyprzedsion-
kowej (ASD, PFO), zamykanie uszka lewego 
przedsionka, wszczepianie stymulatorów serca  
z elektrodą komorową implantowaną w pęczek 
Hisa, a teraz program przezskórnego usuwania 
elektrod wewnątrzsercowych. A to pewnie nie 
koniec. Kolejna sesja zabiegów usuwania elek-
trod zaplanowana jest jeszcze w tym miesiącu.

 
Fot. Szpitale Pomorskie – na zdjęciu zespół 

Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyj-
nej w Wejherowie wraz profesorem Maciejem 
Sterlińskim, kierownikiem Pracowni Elektrofi-
zjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytu-
tu Kardiologii w Warszawie.

- Tego typu zabiegi są na świecie wykony-
wane rzadko, ponieważ wymagają precyzyjnej 
elektrofizjologicznej nawigacji – mówi dr hab. 
n.med. Marek Szołkiewicz, ordynator Oddziału 
Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej. - Ich 
złożoność oraz koszta w istotnym stopniu wy-
kraczają poza zakres zabiegu klasycznego. 

Podczas zabiegu klasycznego, prawokomo-
rową elektrodę stymulatora serca implantuje 
się w przegrodę międzykomorową lub w ko-
niuszek prawej komory. Zawsze prowadzi to 
do zaburzeń synchronii skurczu komór serca,  
a często do różnego stopnia pogorszenia to-

lerancji wysiłku. Stymulacja pęczka Hisa, jest 
najdoskonalszą metodą stymulacji, bo nie burzy 
synchronii skurczu komór i praktycznie przy-
wraca fizjologiczną sekwencję stymulacji serca. 

Zabieg przepro-
wadzili kardiolodzy 
z wejherowskiego 
szpitala: dr Roman 
Moroz i dr Adam 
Priebe przy wspar-
ciu pielęgniarek Ur-
szuli Cymanowskiej 
i Janiny Turskiej.

InwestycjeWydarzenia

PO RAZ PIERWSZY W SZPITALU W WEJHEROWIE 
WYKONANO ZABIEGI PRZEZSKÓRNEGO USUWANIA 
ELEKTROD WEWNĄTRZSERCOWYCH.

PIERWSZY TAKI ZABIEG W WEJHEROWIE

W Kaszubskim Centrum Chorób Serca i Naczyń w Szpitalu Specjalistycznym w Wejhero-
wie (Szpitale Pomorskie sp. z o.o) rozpoczęto wdrażanie kolejnych procedur terapeutycznych.  
W Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii Serca Oddziału Kardiologii i Angiologii Inter-
wencyjnej przeprowadzono pierwsze zabiegi przezskórnego usunięcia układu stymulującego 
(rozrusznik, kardiowerter-defibrylator) razem z wewnątrzsercowymi elektrodami. Są to za-
biegi bardzo skomplikowane, realizowane w zaledwie kilkunastu ośrodkach elektroterapii  
w Polsce. 

Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie roz-
wija swoją działalność. W Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii Serca Oddziału Kardiologii 
i Angiologii Interwencyjnej w Wejherowie po raz pierwszy wszczepiono pacjentowi stymulator 
dwujamowy z elektrodą prawokomorową implantowaną bezpośrednio w pęczek Hisa. 
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Pod hasłem „Porozmawiajmy o zdrowiu ze Szpitalami Pomorskimi” spotkaliśmy 
się w styczniu z mieszkańcami Wejherowa w Filharmonii Kaszubskiej. Wraz z naszy-
mi specjalistami z Oddziałów Chirurgii Onkologicznej i Onkologii Klinicznej, Porad-
ni Onkologicznej: onkologami, chirurgami onkologicznymi, psychoonkologami i die-
tetykiem mówiliśmy o onkologii, profilaktyce i odpowiedniej diecie. Zachęcaliśmy  
do poznania działalności jedynego na Pomorzu Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi. 
Udział wzięli również podopieczni Fundacji „Pokonaj raka”, którzy opowiedzieli o swoich nie-
samowitych pasjach i o walce z chorobą. 
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POROZMAWIAJMY O ZDROWIU
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Nowe i nawracające choroby zakaźne – za-
grożenia, profilaktyka i terapia to tytuł drugiej 
już konferencji zorganizowanej przez Szpitale 
Pomorskie.

Szczepienia chronią przed groźnymi 
chorobami i powikłaniami

Dostępne na rynku szczepionki chronią 
m.in. przed gruźlicą, odrą, różyczką, świn-
ka, grypą, WZW typu A i B czy brodawcza-
kiem ludzkim. W obowiązkowym kalendarzu 
szczepień ochronnych znajduje się 13 chorób, 
jednak zaleca się też odpłatne szczepienia 
przeciwko kolejnym 19 schorzeniom. Ane-
ta Bardoń-Błaszkowska, kierownik Oddziału 
Przeciwepidemicznego Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Gdań-
sku porównała liczbę chorych przed i po wpro-
wadzaniu szczepieniach ochronnych. Omó-
wiła przypadki zachorowań m.in. na gruźlicę, 
WZW typu B, krztusiec, błonicę, tężec i różycz-
kę. Podstawową rolą szczepień jest ochrona 
przed powikłaniami zakażeń, których nie da 
się przewidzieć. Dzięki niej możliwe jest wy-
kształcenie odporności bez uprzedniego zacho-
rowania. Ponadto, powodują wytworzenie tzw. 
odporności zbiorowiskowej. Chodzi o ochronę 
osób, które pomimo szczepienia nie wykształ-
ciły odporności lub takich, które ze względów 
zdrowotnych nie mogą być szczepione. Zapew-
nia ją zaszczepienie powyżej 95 proc. ludności. 
Niestety odporność zaburza wzrost liczby osób 
unikających szczepień, które są bezpieczną  
i najskuteczniejszą metodą zapobiegania cho-
robom zakaźnym.

Członek Zarządu Województwa Pomor-
skiego Agnieszka Kapała-Sokalska podkreśla-
ła, jak ważne jest szczepienie dzieci. Niestety 
problemem mogą być ruchy antyszczepionko-
we i rezygnacje z obowiązkowych szczepień. 
Kapała-Sokalska zaznaczyła też, że samorząd 
wojewódzki w 2018 r. w 50 proc. sfinansował 
szczepionki przeciwko pneumokokom dla 
mieszkańców kilkunastu powiatów – osób po-
wyżej 65 r. ż. Co cieszy, skorzystało z nich 95 
proc. uprawnionych. Specjaliści twierdzą, że 
jeżeli liczba unikających szczepień osiągnie po-
ziom rzędu 1-2 proc. populacji, mogą pojawiać 
się lokalne ogniska epidemii chorób zakaźnych. 
Zachorowania obejmą przede wszystkim dzie-
ci nieuodpornione, niezaszczepione z powodu 
przeciwwskazań oraz osoby, nie wykształciły 
odpowiedniego poziomu przeciwciał ochron-
nych.

Coraz więcej osób rezygnuje ze szczepień

Z roku na rok przybywa niezaszczepionych 
dzieci. – Jednym z województw, w którym we-
dług danych z 2017 r. jest największa liczba nie-
szczepionych dzieci do 18 r. ż., jest pomorskie – 
mówił Maciej Rafa z WSSE. W ciągu ostatnich 
trzech lat na Pomorzu liczba rodziców, którzy 
nie szczepią dzieci wzrosła o ponad dwa ty-
siące. Najwięcej niezaszczepionych dzieci było  
w Sopocie, Gdyni i Gdańsku. Rafa stwierdził, że 
to niepokojące zjawisko społeczne, które trzeba 
wnikliwie obserwować i mu przeciwdziałać.

 

Antybiotykoterapia a lekooporność 

Odporność na leki wynika z ich nadużywa-
nia, dotyczy to głównie antybiotyków. Niestety 
po antybiotykoterapii bardzo spada odporność, 
zwłaszcza jelitowa. Nawet na zwykłe przezię-
bienie, które wywołują wirusy, niektórzy bio-
rą antybiotyki (służą do zwalczania bakterii). 
Antybiotykoodporność to wynik procesów 
mikrobiologicznych i społecznych np. migracje 
ludzi, potwory żołnierzy z misji zagranicznych. 
– Są stosowane na skalę masową w przemyśle, 
hodowli, rolnictwie, weterynarii i medycynie – 
zauważył dr n. med. Paweł Grzesiowski z Insty-
tutu Profilaktyki Zakażeń. Co ważne, im wię-
cej przyjmujemy antybiotyków, tym większa 
lekooporność. Niestety rośnie ona szybciej niż 
tworzenie nowych generacji leków przeciwbak-
teryjnych. Dlatego tak ważne jest przypomina-
nie, że trzeba racjonalnie stosować antybiotyki, 
gdyż nie ma preparatów, które by je zastąpi-
ły.– W przypadku przeziębienia doskonałymi 
zamiennikami są miód i cytryna – dodał Grze-
siowski. Ponadto, ważne jest też uszczelnienie 
systemu i skrócenie czasu hospitalizacji tak, 
aby nie przenosić zakażeń między pacjentami. 
– Jedno na siedem zakażeń szpitalnych spowo-
dowane jest przez bakterie lekooporne – tłuma-
czył Grzesiowski. Kolejnym problemem są cho-
roby, które wyeliminowano wiele lat temu jak 

np. kiła. Choroba coraz częściej dotyczy osób 
zakażonych wirusem HIV. Niestety jedyny sku-
teczny na nią antybiotyk przestał być produ-
kowany w Polsce, więc pozostaje tylko import 
docelowy. Jak przestrzega Grzesiowski: „szacu-
je się, że za 30 lat umrze więcej ludzi z powodu 
lekooporności niż z chorób nowotworowych  
i cukrzycy”.

Wzrost zachorowań na gruźlicę

Na Pomorzu w 2018 r. zdiagnozowano 385 
przypadków gruźlicy, a w 2019 r., według sane-
pidu, już 3 osoby mają postać wielolekoopor-
ną. Poza Polakami chorują głównie obywatele 
Ukrainy, Rosji, Białorusi, Wietnamu, Chin  
i Indii. Coraz więcej przypadków gruźlicy wy-
stępuje też u młodych, zdrowych i aktywnych 
osób m.in. lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli. 
Dr n. med. Krzysztof Kędziora, lekarz kierujący 
Oddziałem Chorób Płuc i Gruźlicy z PCChZiG 
podkreślał, że obecnie więcej pacjentów z gruź-
licą chodzi po ulicach niż jeszcze 20 lat temu. 
Większość chorych ma tzw. gruźlicę wieloleko-
oporną. Leczenie trwa ponad 20 miesięcy. Pro-
blemem jest też kontynuacja leczenia po opusz-
czeniu szpitala. Cena leków przyjmowanych 
ambulatoryjnie to ponad 3 tys. zł miesięcznie.

Źródło: pomorskie.eu
Fot. Dorota Kulka

Blisko 150 osób – lekarzy, pielęgniarek i epidemiologów dyskutowało na temat aktualnej sy-
tuacji epidemiologicznej. Rozmawiano o chorobach zakaźnych, lekooporności i szczepieniach 
ochronnych. Konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 
20 marca 2019 r. 

JAKIE CHOROBY ZAKAŹNE NAM GROŻĄ? SYTUACJA 
EPIDEMIOLOGICZNA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Otwarcie zmodernizowanej Poradni OnkologicznejWydarzenia
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Wydarzenia

SZPITALE POMORSKIE DLA WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Już po raz kolejny, Szpitale Pomorskie sp. z o.o., przyłączyły się do akcji zbierania środków 
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę, 13 stycznia, nasze stoiska moż-
na było znaleźć w Teatrze Miejskim w Gdyni oraz w Wejherowskim Centrum Kultury – Fil-
harmonii Kaszubskiej.

Pracownicy naszych szpitali w tym dniu 
wszystkim chętnym bezpłatnie badali m.in. po-
ziom glukozy we krwi, cholesterol oraz ciśnie-
nie tętnicze. Na każdym ze stoisk był obecny 

także wolontariusz WOŚP z puszką, do której 
można było wrzucić datek. Wszystko to na 
rzecz najmłodszych pacjentów szpitali, na które 
w tym roku zaplanowano zbiórkę. 
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11 lutego obchodzony jest co roku Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji naszych pacjentów 
w szpitalu w Wejherowie odwiedzili wolontariusze ze specjalnie przygotowanymi kartkami  
z życzeniami, by przekazać je chorym.

Dzięki Pani Ewie Rybackiej i wolontariuszom inicjatywy Szyjemy dla Dzieciaków z Od-
działów Szpitalnych – otrzymaliśmy wielkie worki wypełnione własnoręcznie uszytymi ma-
skotkami, prześcieradłami, poszewkami na poduszki i pięknymi opaskami dla dziewczynek.  
Bardzo dziękujemy. Prezenty trafiły do naszych oddziałów dziecięcych!!! Już czekamy na kolejne  
odwiedzimy!

Pierwsza grupa wolontariuszy z Wiejskie-
go Domu Kultury w Domatówku odwiedziła 
chorych przed południem. Kartki przygotowa-
ły specjalnie na ten dzień dzieci z WKK Do-
matówko pod opieką Agnieszki Szymańskiej,  
a także dzieci i młodzież WKK Darzlubie, WKK 
Błądzikowo oraz klasa 6b SP im. J. Dambka 
z Leśniewa. Dodatkowo kartki przygotowa-
ły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. gene-
rała Józefa Wybickiego w Wejherowie (Grupa 
0c i 0d opiekunowie : Emilia Nawrocka -Elas  
i Marta Straszewska).

Druga grupa wolontariuszy odwiedziła na-
szych pacjentów na oddziałach szpitalnych po 
południu. Była to grupa artystyczna Awokado  
z opiekunem Wiesławą Anną Szypelt z kartka-
mi zrobionymi przez uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 9 w Wejherowie im. gen. J. Wybickie-
go (oddziały gimnazjalne).

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO W SZPITALU W WEJHEROWIE

PREZENTY DLA NAJMŁODSZYCH

Otwarcie zmodernizowanej Poradni OnkologicznejWydarzenia
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Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy brali udział w ratowaniu życia mojego brata  
w Szpitalu w Wejherowie oraz przede wszystkim w Szpitalu Wincentego a Paulo w Gdyni składa 

Andrzej Zieleniewski
Wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. 

Podziękowania pacjentów
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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

Zajęcia trwają 45 min.
Zabierz wygodny strój i sportowe 

obuwie!

Zajęcia prowadzić będzie 
Tomasz Konieczny
Trener Karate Klubu Gdynia

Z D J Ę C I E :  W W W . F R E E P I K . C O M

wolontariusz Szpitala Morskiego 
im. PCK 

WSTĘP BEZPŁATNY

 

Kontakt :  market ing@szpitalepomorskie .eu

Zajęcia rekreacyjno-ruchowe pomagające poprawić 
ogólną sprawność dla obecnych i byłych pacjentów 
onkologicznych !

SZPITAL MORSKI IM. PCK W GDYNI 
KAŻDY PONIEDZIAŁEK GODZ. 18.00 
BUD. 5 SALA KONFERENCYJNA

AKTYWNY
PACJENT!
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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

BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy 
w Gdyni 

Twoje okno na świat

www.bct.gdynia.pl




