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szanowni państwo 
Mam zaszczyt oddać 
w państwa ręce ko-
lejny – ostatni w tym 
roku numer Biuletynu 
szpitalnego. jestem 
przekonany, że był to 
czas wytężonej pracy 
dla nas wszystkich. 
niezmiernie cieszy 
mnie możliwość po-
dzielenia się z pań-

stwem bieżącymi wydarzeniami z życia szpitala, 
naszymi sukcesami oraz informacjami przydat-
nymi zarówno naszym pracownikom, jak i pa-
cjentom. zapraszam wszystkich pracowników do 
współredagowania kolejnych numerów biuletynu. 
ostatni rok to dla nas okres wytężonej pracy nad 
poszukiwaniem efektywności szpitala w wymia-
rze finansowym, poprawy jakości udzielanych 
świadczeń medycznych, jak również modernizacji  
i rozbudowy infrastruktury. na przestrzeni tego 
okresu udało się nam dokonać kilka inwestycji 
m.in. remont oddziału położniczego, którego 
kolejny etap dobiega końca, stworzenie zespołu 
noclegowego dla pacjentów, rozpoczęcie remontu 
poradni przyszpitalnych. szczegółowe informacje 
zamieszczone zostały w artykule o inwestycjach, 
do którego lektury serdecznie zachęcam.

podejmowane nasze działania mają na celu  
nieustanne podnoszenie jakości świadczonych 
usług, wyposażenie w nowoczesny wysokospe-
cjalistyczny sprzęt medyczny, a wszystko to dla 
zapewnienia odpowiedniego poziomu opieki 
medycznej dla mieszkańców przede wszystkim 
gdyni i trójmiasta, jak również województwa  
pomorskiego i sąsiednich województw.

obecnie naszym głównym celem jest przy-
gotowanie szpitali do uzyskania certyfikatu  
akredytacyjnego centrum Monitorowania  
jakości w ochronie zdrowia. dzięki niemu,  
poprawę jakości w naszych szpitalach odczują 
zarówno pracownicy, jak i pacjenci. chciałbym 
w tym miejscu serdecznie podziękować wszyst-
kim pracownikom zaangażowanym w realizację 
działań związanych z tym przedsięwzięciem. 
Mam nadzieję, że nasz wspólny wysiłek i trud, 
przyniesie oczekiwany przez nas rezultat w po-
staci uzyskania certyfikatu akredytacyjnego. 
zapraszam do zapoznania się z pozostałymi arty-
kułami niniejszego Biuletynu: relacją z otrzymania 
nagród prezydenta Miasta gdyni dla pracowni-
ków ochrony zdrowia, fotorelacji z mikołajek na 
oddziałach pediatrycznych, artykułów podsu-
mowujących konferencje dotyczące naturalnego 
karmienia, leczenia ran czy opieki onkologiczno 
– paliatywnej. zachęcam do obejrzenia spotu  
o pacjentkach gdyńskiego centrum on-
kologii, które wygrały walkę z rakiem. film  
dostępny jest na naszej stronie internetowej  
www.szpitalegdynia.eu 

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego 
narodzenia i nowy rok pełni nadziei spogląda-
my w przyszłość. Wszystkim pracownikom szpi-
tala, a także naszym pacjentom życzę w nowym  
2017 roku dużo zdrowia, spełnienia marzeń  
i wszelkiej pomyślności.
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W numerze: WSTĘP

szanownI państwo

redakcja: emilia łosińska
zdjęcia: elżbieta juszczykowska, emilia łosińska
wydawca: eurocean sp. z o.o., ul. starowiejska 41-43/27, tel. 58 661 42 61

ISO 9001



Biuletyn nr 36/20164 Biuletyn nr 36/2016 5

z uwzględnieniem zaprojektowanego lądowi-
ska wzniesionego dla śmigłowców ratownictwa 
medycznego, przestrzeni funkcjonalno - komu-
nikacyjnej scalającej funkcje użytkowe szpitala, 
nowoprojektowanego oddziału ratunkowego, 
układu komunikacyjno – parkingowego i infra-
struktury technicznej wraz z rozbudową Bloku 
operacyjnego, oddziału anestezjologii i inten-
sywnej terapii oraz sterylizacji. 

polepszą się warunki lokalowe, zwiększona 
zostanie liczba miejsc w poczekalni dla pacjen-
tów – stworzone zostaną nowe sale obserwacyj-
ne, dzięki czemu skróci się czas oczekiwania na 
wizytę. Mamy już projekt, obecnie czekamy na 
pozwolenie na budowę oraz pozyskanie środ-
ków na rozbudowę. 

dodatkowo placówka została wyposażona 
w sprzęt medyczny tj.: centralę monitorują-
cą wraz z kardiomonitorami, aparat act do  
pomiaru czasu koagulacji, ekg, respirator,  
łóżko intensywnej terapii, holtery, videoko-
lonoskop, stymulator czynności nerwu twa-
rzowego. zakupiliśmy echokardiograf, który  
został sfinansowany dzięki dotacji urzędu  
Marszałkowskiego oraz darowiźnie to-
warzystwa chipolbrok i firmy ekocel.  

darczyńcom serdecznie dziękujemy! 

Inwestycje  
w szpItalach

w ramach polepszenia warunków pobytu 
dla pacjentów, poprawy jakości świadczo-
nych usług medycznych, efektywniejszego  
wykorzystania zasobów i potencjału sprzę-
towego prowadzimy szereg inwestycji w obu 
placówkach. 

i tak w lokalizacji przy ul. powstania stycz-
niowego 1 niebawem rozpocznie się przebu-
dowa Budynku nr 26 na potrzeby oddziału 
chemioterapii jednego dnia. profil jednego  
dnia będzie wyposażony w 20 stanowisk  
podawania chemii dla pacjentów onkologicz-
nych, gabinet zabiegowy do pobierania krwi, 
gabinety lekarskie, pokój przygotowawczy, re-
jestrację i sekretariat oraz poczekalnię dla pa-
cjentów, zaplecze socjalne i pomieszczenia dla 
personelu.

zakończono modernizację części Budyn-
ku nr 6 na potrzeby pracowni cytostatyków  
i apteki wraz z wyposażeniem. 

W ramach narodowego programu zwal-
czania chorób nowotworowych „doposaże-
nie zakładów radioterapii w polsce na 2016 r.”  
szpital otrzymał dofinansowanie ze środków 
Ministerstwa zdrowia na zakup akceleratora. 
koszt tego urządzenia do radioterapii to 7 900 
000 zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa 
zdrowia to kwota 6 715 000 zł, a dotacja z urzę-
du Marszałkowskiego 1 500 000 zł. dodatko-
wo koszty związane z adaptacją pomieszczeń,  
instalacją urządzenia i szkoleniem persone-
lu to 300 000 zł. Montaż, roboty adaptacyjne, 
projekt ochrony radiologicznej oraz niezbędne 
testy powodują, że aparat będzie uruchomiony  
w marcu 2017 r. 

rozbudowujemy zespół noclegowy dla  
pacjentów onkologicznych. koszt projektu to 
272 085 zł, z czego dotacja z urzędu Marszał-
kowskiego to kwota 150 000 zł. obecnie goście 
mają możliwość zakwaterowania w pokojach 
2-osobowych i w jednym pokoju 1-osobowym 
– łącznie 11 miejsc noclegowych.  do dyspozy-
cji jest m.in. kuchnia wyposażona w lodówkę, 
czajnik, mikrofalówkę, naczynia oraz świetlicę 
z telewizorem.  po rozbudowie baza noclegowa 
zwiększy się do 27 łóżek. powstaną: 2 pokoje 
dwuosobowe z własnym węzłem sanitarnym, 
2 pokoje jednoosobowe, 5 pokoi dwuosobo-
wych. 

kończy się przebudowa zespołu porodowe-
go i oddziału patologii ciąży wraz z dobudo-
wą dwóch zewnętrznych klatek schodowych  
w budynkach nr 3 i 4.  koszty tej przebudowy  
w połowie również zostały pokryte dzięki dota-
cji z urzędu Marszałkowskiego. 

natomiast w lokalizacji przy ul. Wójta  
radtkego 1 trwa remont pomieszczeń na  
potrzeby poradni przyszpitalnych. pacjen-
ci leczeni byliby najpierw w poradni, w ra-
zie potrzeby skierowani na hospitalizację do  
oddziału, i ponownie będą mogli kontynuować 
leczenie w poradni. jest to rozwiązanie, które 
przede wszystkim zwiększy gwarancję wykony-
wania wysokiej jakości świadczeń opieki zdro-
wotnej, z zachowaniem kompleksowości opie-
ki nad pacjentem w szpitalach Wojewódzkich  
w gdyni. stworzenie poradni jest niezwykle 
ważnym obszarem rozwoju szpitala, ponieważ 
daje możliwość kontynuacji leczenia w sytu-
acji, gdy pacjenci byli poddani hospitalizacji  
i leczeniu operacyjnemu na oddziałach. planu-
jemy otworzyć  15 poradni.

staramy się o rozbudowę szpitala na po-
trzeby szpitalnego oddziału ratunkowego  

Inwestycje  w Szpitalach
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MaMy przyjeMnoŚć poinforMoWać, Że szpitale  
WojeWódzkie W gdyni sp. z o.o. uzyskały  
certyfikat poŚWiadczający udział W 2016 roku  
W Badaniu punktoWyM WystępoWania zakaŻeń 
zWiązanych z opieką zdroWotną i zuŻycia  
antyBiotykóW .

certyfIKat  
narodowego  
programu ochrony  
antyBIotyKów

Wygraj walkę z rakiem!

Rak to choroba, z którą trzeba walczyć i nie wolno  
się poddawać! Im wcześniej wykryty, tym większa szansa na jego  
wyleczenie. Fantastyczne Panie – Pacjentki Gdyńskiego Centrum  
Onkologii wygrały walkę z rakiem, przełamały strach, podjęły walkę  
i dziś na nowo cieszą się każdym dniem. Zachęcamy do obejrzenia  
spotu na naszej stronie internetowej 

Serdecznie dziękujemy firmie Temus Film za realizację spotu,  
wspaniałym Paniom za poświęcony czas i udział w nagraniach, a Pani 
dr Iwonie Danielewicz za zaangażowanie i pomoc przy realizacji.

wygraj walKę z raKIem!

www.szpitalegdynia.eu

Certyfikat CNPA
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Tysięczny pacjent zaplanowany na  
Tomografie Komputerowym do leczenia 
radioterapią!
 
nowoczesny 64-rzędowy aparat od kwietnia 
2016 r. umożliwia przeprowadzanie symulacji  
o parametrach badania 4 d. sprzęt w ciągu  
sekundy może zrobić nawet 64 zdjęcia jedne-
go odcinka ciała. aparat kosztował 3,2 mln zł.  
zakup dofinansowało Ministerstwo zdro-
wia (2,6 mln zł). pozostałą kwotę (600 tys. zł)  
przekazał urząd Marszałkowski.

tysIęczny pacjent
Oddział Pulmonologiczny naszego szpitala otrzymał odznaczenie za opiekę medyczną  
i okazane serce Żołnierzom Armii Krajowej. 

Tysięczny pacjent

Z rąk  
żołnierzy odznacze-
nie odebrała  
Pani dr  
Magdalena Rek 
Kierownik  
Oddziału Pulmono-
logicznego

odznaczenIe za opIeKę medyczną 

 Odznaczenie za opiekę medyczną

Pani Doktor i wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje. 
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wspIeranIe mateK  
w naturalnym  
KarmIenIu

1 grudnia 2016 r. w parku naukowo - tech-
nologicznym w gdyni odbyła się konferencja  
„wspieranie matek w naturalnym karmie-
niu”, której byliśmy współorganizatorami.

 pierwsza konferencja z cyklu położnictwo 
przyszłości zgromadziła duże grono położnych 
z naszego miasta i okolic. Wczesną stymulację 
laktacji przybliżyły certyfikowane położne, 
natomiast panie z Banku Mleka kobiecego  
z torunia podzieliły się 3-letnim doświadcze-
niem funkcjonowania banku. 

 

18 listopada 2016 r. z okazji Święta ochro-
ny zdrowia, pracownicy służby zdrowia  
zostali uhonorowani przez prezydenta mia-
sta gdyni.  uroczystość odbyła się w szkole 
muzycznej. 

nagrody otrzymali:
1. ewa Borowska – pielęgniarka oddziałowa 

        oddziału neonatologicznego
2. krystyna jasińska – pielęgniarka 

        oddziałowa oddziału chorób  
        Wewnętrznych i leczenia schorzeń  
        endokrynologicznych

3. iwona kuba – pielęgniarka pracowni  
       endoskopowej

4. aleksandra lasocka – pielęgniarka 
        oddziałowa oddziału anestezjologii  
        i intensywnej terapii

5. andrzej Matela – lekarz oddziału  
        anestezjologii i intensywnej terapii

6. krystyna pielach – pielęgniarka 
        oddziałowa oddziału kardiologicznego

7. janina stecka – Wierzbicka – lekarz  
       oddziału chorób Wewnętrznych  
       i leczenia schorzeń endokrynologicznych

8. Brygida Widuta – pielęgniarka 
        oddziałowa oddziału okulistycznego

9. prof. jan zaucha – lekarz oddziału  
       onkologii klinicznej

Wszystkim nagrodzonym dziękujemy za 
codzienny wysiłek, ofiarność i zaangażowanie 
na rzecz pacjentów, podejmując się ratowania 
życia i zdrowia drugiego człowieka. Życzymy 
osobistej satysfakcji z realizacji trudnej, ale 
jakże pięknej misji wyjątkowego powołania.

nagrody prezydenta mIasta

 
Naturalne karmienie

 
Nagrody prezydenta miasta
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trudnoŚcI I wyzwanIa  
w leczenIu ran  
w stanach ostrych  
I przewleKłych 

dokładnie pod takim tytułem dnia 4 listopada 
2016 roku odbyła się po raz pierwszy Konfe-
rencja naukowo - szkoleniowa zorganizo-
wana przez szpitale wojewódzkie w gdyni  
w pomorskim parku naukowo - technologicz-
nym w gdyni. patronat nad zgromadzeniem 
sprawował prezydenta miasta gdyni wojciech 
szczurek oraz okręgowa Izba pielęgniarek  
i położnych w gdańsku.  

firmy convatec, schulke, skamex, nutricia, 
johnson & johnson pomogły nam w zorganizo-
waniu tego sympozjum, za co bardzo serdecznie 
dziękujemy!
spotkanie cieszyło się bardzo dużą ilością zain-
teresowanych osób. konferencję uroczyście ot-
worzyła dyrektor ds. pielęgniarstwa mgr Beata 
gronowska. słowo w imieniu przewodniczącej 
oipip w gdańsku powiedziała mgr danuta 
adamczyk – Wiśniewska.

Wśród zaproszonych gości swoją wiedzą  
i doświadczeniem podzieliły się  dagmara Wie-
wiórkowska - garczewska  specjalizująca się  
w tematyce geriatrii, mgr Małgorzata Budynek  
pielęgniarka zajmująca się ranami przewlekły-
mi , justyna kapuścińska pielęgniarka  pracu-
jąca w gabinecie stopy cukrzycowej przy uck  
w gdańsku, podolog lidia zawadzka, pielę-
gniarka stomijna katarzyna kowalczyk oraz  
Beata góralska . W zakresie nie zabrakło tematu 
odżywiania pacjentów  w podeszłym wieku oraz 
w opiece onkologicznej - wspierała nas firma  
nutricia. Ważną, poruszoną kwestią okazała się 
higiena pacjenta i nowe rozwiązania  pomagające 

w prowadzeniu tej higieny. przedstawione roz-
wiązania, takie jak stosowanie jednorazowych 
myjek i ręczników dla pacjentów, pozwalają na  
prowadzenie skutecznej  profilaktyki zakażeń 
szpitalnych. 
pielęgniarka mgr Małgorzata Budynek, przed-
stawicielka firmy convatec, przybliżyła nam 
temat ran przewlekłych oraz podała przykłady 
zastosowania specjalistycznych opatrunków. 
przykłady z życia wzięte spowodowały, że wszy-
scy na sali mogli odnaleźć pacjentów, z którymi 
mają styczność na co dzień i poszukać rozwiąza-
nia wynikającego z posiadanego doświadczenia.  
geriatra dagmara Wiewiórkowska – garczew-
ska podniosła bardzo ważny temat polipragma-
zji. polipragmazja rozumiana jest, jako zażywa-
nie przez jednego pacjenta więcej niż kilka leków 
jednocześnie. zostały omówione przykłady z co-
dziennej praktyki  i przedstawione rozwiązania 
próby „ocalenia” pacjenta w podeszłym wieku 

od niekorzystnych skutków stosowania leków   
w  nadmiernej ilości.
podolog wraz z pielęgniarką z gabinetu stopy 
cukrzycowej razem potwierdziły, że profilakty-
ka  zsc to podstawa, bo lepiej zapobiegać niż 
leczyć. omówiły elementy pielęgnacji stóp i skó-

ry całego ciała 
w przypadku 
cukrzycy. pani 
podolog przy-
bliżyła uczest-
nikom konfe-
rencji zawód 
jaki wykonuje. 
W prezentacji 
„kompleksowa 
opieka nad raną 
– opatrunki i 
nie tylko” uka-
zała aspekty 

pielęgnacji, zabezpieczenia skóry chorego mię-
dzy innymi przed  powtórnymi zakażeniami.   
pielęgniarka Beata góralska poruszyła temat  
zabezpieczenia rany przed zainfekowaniem  
jej przez wydaliny pacjenta. przedstawiła eko-
nomiczne korzyści ze stosowania systemu 
zamkniętego do zbiórki płynnego stolca jak 
wykonywane jest to w szpitalach. system ten,  
zastosowany u pacjentów z biegunką, a zarazem 
z odleżynami, pozwoli odnieść sukces na linii  
zapobiegania zakażeniom, jak i ułatwia wygoje-
nie ran przewlekłych.

Beata góralska
pielęgniarka oddziałowa  
oddziału chorób Wewnętrznych

 
Leczeniu ran
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dr clown na pedIatrII

8 listopada 2016 r. najmłodsi pacjenci oddziału  
pediatrycznego wraz z Fundacją “Dr Clown”  
Oddział Gdańsk i hokeistami Stoczniowiec 2014  
Gdańsk zapoczątkowali nową zabawę HOP GRA.

 
Dr Clown
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po zdrowIe pIer(w)sI! 

Biust uważany jest za jeden z największych 
atrybutów kobiecości, a miesiąc październik, 
jak co roku, skupia się na profilaktyce raka 
piersi. w związku z tym wszystkie panie za-
trudnione w naszych szpitalach miały możli-
wość bezpłatnego badania profilaktycznego 
piersi w poradni onkologicznej. akcja cie-
szyła się bardzo dużym powodzeniem, i już 
w pierwszym dniu zapisów zgłosiło się wiele 
chętnych pań! 

liczba przebadanych kobiet cieszy tym bar-
dziej, że będąc pracownikami służby zdrowia 
nie tylko zachęcamy pacjentki do wykonywa-
nia badań profilaktycznych, ale same również 
dajemy przykład i dbamy o nasze zdrowie!

podczas spotkań w gabinecie lekarze za-
chęcali do samodzielnych regularnych ba-
dań piersi, pokazywali i uczyli jak powinno 
się prawidłowo wykonywać w domu takie 
badania, a także namawiali do badań usg  
i mammografii piersi, które bezpłatnie 
można wykonać w naszych szpitalach.  
z każdą, nawet najmniejszą zmianą, któ-
rą zauważymy w naszym ciele powin-
niśmy natychmiast udać się do lekarza  
w celu konsultacji i ewentualnych dalszych  
badań.

za wspaniałą inicjatywę, ciężką dodatkową 
pracę i poświęcony czas w imieniu zarzą-
du pragnę złożyć serdeczne podziękowania 
pani kierownik annie hyży – topolewskiej,  
wszystkim lekarzom poradni onkologicznej  
i paniom sekretarkom. dziękujemy, że dbacie 
o nasze piersi!

mIKołaj u najmłodszych 

6 grudnia br. najmłodszych pacjentów naszego 
szpitala odwiedziły mikołaje! 
już od rana najmłodsi pacjenci oddziału pe-
diatrycznego zostali przywitani przez Mikoła-
ja, w którego wcielił się Wicemarszałek Wie-
sław Byczkowski. W południe odwiedził nas  
Mikołaj z centrum handlowego klif w gdyni,  
a popołudniu zawitali pomocnicy św. Mikołaja  
z fundacji dr clown. Magia przedświątecznego 
okresu udzieliła się wszystkim! serdecznie dzię-
kujemy za wspaniałe inicjatywy, które wywołują  
mnóstwo radości na twarzach dzieci!

 
Po zdrowie pier(w)si!

 
Mikołajki
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Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia

dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności,  
satysfakcji i sukcesów,  

a w Nowym Roku 2017  
realizacji wszystkich marzeń,  

optymizmu, szczęścia i powodzenia
życzą

Adam Główczewski       Dariusz Nałęcz
Wiceprezes Zarządu      Prezes Zarządu

salon onKourody

a za nami drugie spotkanie w ramach  
pomorskiej akademii zdrowia warsztaty  
z onkourody! przymierzaliśmy peruki, 
robiliśmy hennę brwi, peeling twarzy, ponadto 
wszystkie panie biorące udział w warsztatach 
otrzymały chusty od firmy moreen oraz 
próbki kosmetyków przygotowane przez firmę 
ziaja polska.

serdeczne podziękowanie dla firm:  
sklep medyczny saMo zdroWie,  
“caroll” studio fryzjerskie  
oraz pedive gabinet podologiczno-kosmetyczny. 

 
Warsztaty z OnkoUrody! 
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wiedzieliśmy się właśnie na tej konferencji jest 
mobilna aplikacja HOSPICARE na smart fon. 
aplikacja ta pozwala szybko i bez zbędnej doku-
mentacji papierowej zajrzeć do historii choroby 
dziecka, prowadzonych wcześniej obserwacji 
lekarskich i pielęgniarskich dotyczących pod-
opiecznego. jest to w dzisiejszych czasach rzecz 
niezbędna, gdyż oszczędza czas w przypadku le-
czenia objawowego jak i w przypadku potrzeby 
modyfikacji stosowanej terapii. 
następne tematy zostały związane z leczeniem 
bólu, wspieraniem pacjentów w czasie bólu, sto-
sowaniem farmaceutyków, które są podstawą  
w farmakoterapii pacjenta onkologicznego.  
reprezentantami tych tematów byli:
■ Michał Graczyk z Bydgoszczy – Zastosowanie 
oksykodonu w codziennej praktyce 
■ Tomasz Buss z Gdańska – Zastosowanie leków 
przeciwbólowych w systemach transdermalnych 
w opiece paliatywnej.  
■ Aleksandra Modlińska z Gdańska –Zastoso-
wanie metadonu w leczeniu bólu – praktyczne 
wskazówki 
■ Agnieszka Sękowska z Warszawy. Bisfosfoniany  
w terapii przeciwbólowej – wytyczne?
 piąta sesja została poświęcona opiece paliatywnej 
na co dzień  i mówiła o kompetencji pielęgniarki 
wg nowej ustawy w zakresie medycyny paliatyw-
nej, a autorem prezentacji była Anna Kaptacz  
z Częstochowy. Wypowiadali się również:
Monika Lichodziejewska-Niemierko z Gdań-
ska – O leczeniu  uporczywym i od niego kiedy  
odstąpić? 
Gloria Spiteri z Malty – O współpracy hospi-
cjum ze szpitalami i praktykami POZ – z punktu  
widzenia pracownika socjalnego. 
Aoife Gleeson z Cardiff – konsultant w opiece 
paliatywnej – Zastosowanie pomp strzykaw-
kowych w podawaniu leków podskórnych czyli  
o terapii stosowanej w warunkach domowych.
rafał dziadziuszko z gdańska - o wskazaniach 
do radioterapii w leczeniu przeciwbólowym 

na koniec konferencji wypowiedział się prof. Ro-
bert Twycross z Oxfordu, który poczynił wykład 
na temat potrzeby mentora, czy może EBM?
podsumowania dokonali wszyscy goście ze 
wszystkich sesji. następnie zaproszono nas na 
uroczysty koncert do filharmonii Bałtyckiej, 
gdzie dla wszystkich zaśpiewała znana i lubia-
na piosenkarka kayah, która czynnie wspiera  
hospicja w polsce. 

w dniach 13-15 października br. odbyła  
się Konferencja poruszająca tematy opieki 
hospicyjnej i paliatywnej w gdańsku. Konfe-
rencja była podzielona na część warsztatową  
i wykładową, w której to swój dorobek nauko-
wy przedstawiali nie tylko prelegenci z polski, 
ale również z włoch, malty i wielkiej Brytanii. 
 inauguracyjny wykład na temat: „klau-
zula sumienia w świetle wyroku polskiego  
trybunału konstytucyjnego” został przepro-
wadzony przez prof. andrzeja zolla z kra-
kowa. Warsztaty odbywały się w pierwszym 
dniu konferencji, wzbudzały duże zaintere-
sowanie, a dotyczyły poniższych tematów: 
■ Obsługa i pielęgnacja portów dożylnych –  
Rafał Młynarski.
■ Empatyczna dla siebie. Jak zadbać o własne 
potrzeby emocjonalne w zawodzie pielęgniarki– 
Agnieszka Paczkowska
■ Leczenie żywieniowe w opiece paliatywnej –  
Jacek Januszczyk, Marcin Folwarski.
kolejne dni okazały się dużym wyzwaniem dla 
słuchaczy i prelegentów, gdyż zostało poruszo-
nych wiele interesujących tematów, ale niestety 
czas był ograniczony. 
W czasie sesji poruszano najważniejsze tematy  
i skupiono się na:
■ Wsparcie żywieniowe w onkologii – Alessan-
dro Laviano (Rzym).
■ Etyczne aspekty leczenia żywieniowego –  
Stanisław Kłęk (Skawina/Kraków).
■ Żywienie seniorów – jak najlepiej ich wspierać? 
Tommy Cederholm (Uppsala).
■ Dieta dojelitowa zwykła, czy niezwykła? – 
Aleksandra Kapała (Warszawa).

 druga sesja, poświęcona psychologii na co 
dzień, prowadzona przez ks. piotra krakowiaka 
i annę janowicz z fundacji hospicyjnej, była 
przedstawiona przez osoby, które na co dzień są 
związane z pacjentami nowotworowymi. repre-
zentanci wyróżnili poniższe tematy:
■ Duchowość a umieranie – Piotr Krakowiak  
(Toruń).
■ Opiekun rodzinny – samotny bohater? –  Anna 
Janowicz (Gdańsk).
■ Rola pielęgniarki w kontekście wsparcia emo-
cjonalnego chorego – Agnieszka Paczkowska 
(Gdańsk).
■ Jak radzić sobie z emocjami chorego i jego  
rodziny – Agnieszka Paczkowska (Gdańsk). 
 te ciekawe tematy pozwoliły na spojrzenie z 
innej perspektywy na pacjenta onkologicznego,  
i pozwoliły wyłonić codzienne problemy rodziny 
i opiekunów zajmujących się chorym na nowo-
twór pacjentem. przedstawiono nową „reklamę” 
i poruszono temat opiekuna jako osoby za-
trudnionej na pełny etat, który wciąż trwa przy  
chorym w domu. 
kolejna sesja dotyczyła tzw przypadków z życia 
wziętych a przybliżali je nam:
■ Uzależnienie od opioidów – co robić? –  
Tomasz Lichacz (Elbląg).
■ Kiedy pacjent odmawia współpracy – Anna 
Marlęga-Woźniak, Janusz Wojtacki (Gdańsk).
■ Sytuacje odwracalne w hospicjum? – Jacek  
Januszczyk (Gdańsk).
■ Pacjent się dusi – Magdalena Osowicka 
(Gdańsk).
 jedną z najświeższych nowinek pomocnych  
w opiece nad chorymi dziećmi, o której do-

 
II Konferencja Onkologiczno-Paliatywna 

od lewej: J. Deyk, ks Piotr Krakowiak, A. Janowicz, B. Góralska

<Beata Góralska z organizatorem  
Konferencji Jackiem Januszczykiem

 Od lewej: dr Jacek Januszczyk,  
prezenterzy Gali i prowadzący koncert 
KAJI Marzena Grochowska i Włodzi-
mierz Raszkiewicz redaktor Radia 
Gdańsk, Beata Góralska i nasza Ho-
norowa Wolontariuszka Beata Nilsen. 
W przerwie koncertu w Fulharmonii 
Bałtyckiej.

Beata góralska
pielęgniarka oddziałowa  
oddziału chorób Wewnętrznych

 
II Konferencja  Onkologiczno-Paliatywna
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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 60 862
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 60 848
e-mail: inwazyjna@szpitalwincentego.pl

planowa Izba przyjęć
tel.: 224 800 800

pracownia diagnostyki obrazowej
(rtg, usg, tk)
tel. rejestracja 58 72 60 624
e-mail: zdo@szpitalwincentego.pl

pracownia endoskopii
(badania endoskopowe)
tel. 58 72 60 847

I gdyńsKIe centrum onKologII
oddział chirurgii onkologicznej
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

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.



Biuletyn nr 36/201626 Biuletyn nr 36/2016 27

mail: info@otport.gdynia.pl   www.otport.gdynia.pl .

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

pl .




