Do góry nogami
Âwiat odbieramy zmys∏ami. Wzrok pozwala nam go widzieç, s∏uch odbieraç
dêwi´ki, w´ch i smak wykrywaç ró˝ne zwiàzki chemiczne, a receptory w skórze
i mi´Êniach czuç dotyk, temperatur´ i u∏o˝enie w∏asnego cia∏a w przestrzeni. Czy
te pi´ç zmys∏ów wystarcza do prawid∏owej percepcji otaczajàcego nas Êwiata?
Oczy widzà tylko wàski zakres fal elektromagnetycznych. GdybyÊmy widzieli
szerszy, moglibyÊmy zobaczyç np. promieniowanie anten radiowych. S∏uch mamy raczej kiepski w porównaniu choçby do wilka. Czy przy tak ograniczonych
mo˝liwoÊciach postrzegamy rzeczywistoÊç takà, jaka jest naprawd´?
Jak dzia∏a oko, ka˝dy wie. Ma soczewk´, która odwraca obraz, wi´c nasze oczy
widzà Êwiat do góry nogami. Mo˝na to ∏atwo sprawdziç. JeÊli naciÊniemy oko
z lewej strony, to cieƒ zacznie pojawiaç si´ z prawej i odwrotnie. Poza tym jedno
oko nie wystarcza, by poprawnie postrzegaç przestrzeƒ trójwymiarowà. To równie˝ mo˝na sprawdziç, zamykajàc jedno oko i celujàc palcem wskazujàcym
w kant biurka. Ka˝de oko widzi p∏aski obraz. Skàd zatem bierze si´ g∏´bia?
Mózg analizuje drobne ró˝nice w obrazach z obu oczu, odgaduje rozmieszczenie obiektów w przestrzeni i generuje dla nas przestrzenny obraz Êwiata. KiedyÊ
przeprowadzono eksperyment, w którym studenci nosili okulary celowo zniekszta∏cajàce obraz. Na poczàtku mieli problem z orientacjà w przestrzeni, ale
z czasem zacz´li widzieç normalnie, poniewa˝ ich mózgi dostroi∏y si´ do niecodziennych warunków i nauczy∏y prawid∏owo rozpoznawaç przestrzeƒ ze zniekszta∏conego obrazu.
A skàd mózg wie, gdzie jest góra, a gdzie dó∏? Wewnàtrz ucha znajduje si´
b∏´dnik, zbudowany z trzech kanalików wype∏nionych p∏ynem – po jednym dla
ka˝dej p∏aszczyzny trójwymiarowej przestrzeni. Ruch naszego cia∏a w przestrzeni
przenosi si´ na ruch p∏ynu, co rejestrujà specjalne receptory. B∏´dnik to nasz
zmys∏ równowagi. Dzi´ki niemu mózg mo˝e sobie odpowiednio ustawiç swój
model Êwiata. Aby to sprawdziç, trzeba pokr´ciç si´ wokó∏ w∏asnej osi i nagle
zatrzymaç. Wówczas pod∏oga zacznie przechylaç si´ ku naszej twarzy, poniewa˝
szybkie obroty zak∏ócajà prac´ b∏´dnika i mózg nie potrafi rozpoznaç, co porusza si´ w jego modelu – pod∏oga czy cia∏o.
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Mózg ma zdolnoÊç generowania przestrzennego modelu rzeczywistoÊci. Skoro
posiadamy taki wizualizator, to czy mo˝emy wykorzystaç go tak˝e do innych celów? Tak. Robimy to zawsze, kiedy coÊ sobie wyobra˝amy, kiedy przypominamy sobie, jak coÊ lub ktoÊ wyglàda. Ma to jednak pewnà wad´. W normalnym
stanie ÊwiadomoÊci bodêce oczu i b∏´dnika sà silniejsze ni˝ bodêce produkowane przez mózg. Dlatego nasze wyobra˝enia sà nieostre – raczej czujemy coÊ,
ni˝ widzimy. Dopiero g∏´bsze stany ÊwiadomoÊci, takie jak: trans, hipnoza czy
sen, pozwalajà na ˝ywe wyobra˝enia, bo wtedy bodêce zewn´trzne ju˝ ich nie
zak∏ócajà. Czym˝e wi´c ró˝ni si´ sen od jawy? Jedynie êród∏em, z którego wizualizator czerpie informacje. We Ênie mózg sam tworzy dla siebie rzeczywistoÊç,
którà postrzega. A jak wyglàda Twoja rzeczywistoÊç?
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co gdzie kiedy
O p e r a c j a e- s z p i t a l
Brak systemu informatycznego obs∏ugujàcego dzia∏alnoÊç medycznà oraz wspomagajàcà zarzàdzanie
wskazaliÊmy w naszym PROGRAMIE MEDYCZNYM
na lata 2007-2011 jako „wàskie gard∏o” w funkcjonowaniu szpitala. Teraz problem ten odchodzi do
przesz∏oÊci. Byç mo˝e nied∏ugo przy ∏ó˝ku pacjenta
pojawi si´ lekarz z przenoÊnym komputerem i drogà
elektronicznà wyda zlecenia dotyczàce chorego.
B´dzie to jeden z widocznych efektów wdro˝enia projektu stworzenia cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji
danych. Tymczasem ju˝ teraz w kilku miejscach, m. in.
w przychodni i izbie przyj´ç, stan´∏y informaty, które
umo˝liwià ka˝demu uzyskanie informacji o naszej
ofercie leczniczej. ZaÊ wkrótce pacjenci b´dà mogli
zapisaç si´ na wizyt´ u lekarza przez internet, a jeÊli
b´dà hospitalizowani, to majàc laptop, b´dà mogli
korzystaç bezp∏atnie z internetu.
Wszystko to staje si´ mo˝liwe, poniewa˝ w ubieg∏ym
Informat w rejestracji Poradni Kardiologicznej
roku zdobyliÊmy Êrodki na kompleksowà informatyzacj´. B´dzie ona kosztowaç ok. 4,2 mln z∏. Po∏ow´
tej sumy pokryje Unia Europejska, a po∏ow´ m.st. Warszawa. Od poczàtku tego roku informatyzacja jest wcielana w ˝ycie. Najpierw powsta∏ projekt sieci, opracowana zosta∏a specyfikacja sprz´tu i oprogramowania, a od czerwca trwa praktyczna
realizacja inwestycji przez naszych informatyków.
Sieç obejmuje ca∏y szpital. Mamy 6 nowoczesnych serwerów. Obecnie pracujà cztery
z nich, trzy w sieci wewn´trznej, a jeden obs∏uguje poczt´ zewn´trznà oraz stron´ internetowà. W∏àczenie pozosta∏ych nastàpi w sierpniu. Pomieszczenie, w którym si´ znajdujà, tzw. serwerownia, wyposa˝one jest w klimatyzatory, utrzymujàce odpowiednià
temperatur´, koniecznà do prawid∏owej pracy tych urzàdzeƒ. W sieci zainstalowano
140 nowych komputerów. ¸àcznie z 40 starymi mamy 180 stanowisk komputerowych.
W miar´ potrzeb sieç b´dzie mo˝na rozbudowaç.
Po co ta sieç? Dla pacjentów. ˚eby byli szybciej i lepiej obs∏ugiwani. Robimy jà przede
wszystkim po to, aby poprawiç jakoÊç naszych
us∏ug, a zarazem usprawniç administracj´,
polepszyç warunki pracy i uzyskaç dalszy
wzrost efektywnoÊci pracy szpitala, m.in. poprzez zapewnienie kadrze zarzàdzajàcej szybkiego dost´pu do ró˝nych analiz, niezb´dnych
w procesie decyzyjnym. Ponadto nowoczesna
infrastruktura informatyczna umo˝liwi efektywne i bezpieczne korzystanie z systemu
elektronicznego obiegu spraw i dokumentów,
dobre zabezpieczenie posiadanego zasobu
informacji oraz redukcj´ kosztów.
I na koniec musimy si´ pochwaliç tym, ˝e
majàc tak nowoczesny system informatyczny,
do∏àczamy do grona najlepiej skomputeryzowanych szpitali na Mazowszu.
W serwerowni

co gdzie kiedy
Bia∏e Miasteczko znik∏o
z Alej Ujazdowskich
Niedziela, 15 lipca, by∏a ostatnim dniem
istnienia Bia∏ego Miasteczka. Trwa∏ jeszcze bia∏y weekend, zorganizowany tu
w podzi´ce warszawiakom za pomoc
i wsparcie, a ju˝ od rana sk∏adano namioty, zwijano transparenty, porzàdkowano
okolic´. O godz. 17.00 rozpocz´∏o si´
po˝egnanie z warszawskimi przyjació∏mi,
po∏àczone z koncertem. Wzi´∏a w nim
udzia∏ m.in. Urszula Dudziak, która ju˝
wczeÊniej, podobnie jak Krzysztof
Daukszewicz, Ewelina Flinta i wielu innych artystów, wyst´powa∏a w miasteczku. Na zakoƒczenie piel´gniarki po raz
ostatni przypomnia∏y o swojej obecnoÊci
w Alejach Ujazdowskich, u˝ywajàc znanych nie tylko w Polsce butelkowych
grzechotek. W ten ostatni weekend
w miasteczku by∏o wyjàtkowo t∏oczno.
Przyjecha∏o bardzo du˝o piel´gniarek,
licznie przybywali mieszkaƒcy Warszawy i urlopowicze. Wszyscy ch´tnie si´gali po
miejscowe dzienniki, zarówno po „Bia∏y Protest”, jak i „Kurier Bia∏ego Miasteczka”, którego 9. numer ukaza∏ si´ w∏aÊnie w ten weekend. A odchodzàc, mówili:
„Trzymajcie si´, jesteÊmy z wami”.
Po niemal miesiàcu sp´dzonym
przez piel´gniarki przed siedzibà
premiera, OZZPiP podjà∏ decyzj´
o zaprzestaniu tej formy protestu.
Piel´gniarki uzna∏y, ˝e skoro nie doczeka∏y si´ powa˝nych rozmów ze
stronà rzàdowà, to likwidujà miasteczko. Jednak nie zrezygnowa∏y
z dalszej walki o swoje postulaty.
Zdecydowa∏y, ˝e wezmà udzia∏ w zapowiedzianej przez centrale zwiàzkowe na 19 wrzeÊnia manifestacji
w Warszawie. Podj´∏y te˝ pomys∏
zorganizowania „okràg∏ego sto∏u
w sprawie zdrowia”.

Trafi∏y do POLITYKI
Nasze kole˝anki, piel´gniarki: Barbara Syta, Emilia Kaczyƒska i Julia
Ros∏oƒska trafi∏y do „Polityki” z 21 lipca. W 29 numerze tygodnika
zamieszczone jest ogromne zdj´cie z namiotu Szpitala Wolskiego w Bia∏ym
Miasteczku.
Podzi´kowanie
Organizacja zak∏adowa Ogólnopolskiego Zwiàzku Zawodowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych serdecznie dzi´kuje Pani Genowefie Hajzer-Pyzdrowskiej,
siostrze PCK, kierowniczce Bemowskiego Stowarzyszenia Pomocy Sàsiedzkiej, za ˝yczliwoÊç i pomoc okazywanà protestujàcym w Bia∏ym Miasteczku
od poczàtku jego istnienia. W szczególnoÊci dzi´kujemy za to, ˝e codziennie nas Pani odwiedza∏a, by∏a z nami, wspiera∏a dobrym s∏owem, a tak˝e
dostarcza∏a napoje, ˝ywnoÊç, ubrania i inne rzeczy niezb´dne w codziennym
˝yciu.

nasz szpital

forum

Zarys historii szpitala na Czystem (c.d.)

Pawilon chorób zakaźnych (infekcyjny).
Elewacja od strony zachodniej.

Szpital na Czystem powsta∏ z dobrowolnych sk∏adek, niejednokrotnie drobnych wp∏at niezamo˝nych obywateli
Warszawy, zarówno ˚ydów, jak i Polaków. I tym ró˝ni∏ si´ od innych, licznie
powstajàcych na prze∏omie XIX i XX wieku na ziemiach polskich lecznic. Bowiem najcz´Êciej by∏y one budowane
jako zak∏ady paƒstwowe albo miejskie
i ze Êrodków paƒstwa lub miasta, a czasem z zapisów ludzi bogatych.

Kompleks szpitalny zosta∏ zaprojektowany przez arch. Artura Goebla, z którym w czasie budowy wspó∏pracowa∏ in˝. Czes∏aw Domaniewski. W za∏o˝eniach projektowych wykorzystano osiàgni´cia i doÊwiadczenia lecznictwa europejskiego. Delegacja Komitetu Budowy odby∏a nawet podró˝
studyjnà do Niemiec, Francji i Austrii, aby szukaç rozwiàzaƒ ∏àczàcych najnowsze osiàgni´cia budownictwa z wymogami lecznictwa szpitalnego oraz podmiotowym podejÊciem do pacjenta. Przyj´to system pawilonowy.

Budynek gospodarczy.
Kuchnia, pralnia z budynkiem maszyn i kotłownią.

Pracownicy bioràcy udzia∏ w çwiczeniu szybko i starannie
wykonywali swoje zadania. Polecenia by∏y jasno i zwi´êle formu∏owane. S∏u˝by miejskie dzia∏a∏y profesjonalnie.
Akcja przebieg∏a sprawnie, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem. Nie wydarzy∏ si´ ˝aden nadzwyczajny
wypadek, nie przekroczono przepisów BHP.

Stowarzyszenie KLRwP powsta∏o w 1992 roku w celu opracowania strategii wdro˝enia instytucji lekarza rodzinnego do systemu
ochrony zdrowia w Polsce. Ówczesny pose∏ M. Balicki by∏ przewodniczàcym Komitetu Za∏o˝ycielskiego KLRwP. Jako pose∏,
a póêniej senator i minister zdrowia aktywnie dzia∏a∏ na rzecz
stworzenia i rozwoju nowoczesnej medycyny rodzinnej w naszym
kraju. Dlatego Z∏oty ˚agiel otrzyma∏ „za podwaliny i wsparcie”.

Wyjàtkowa propozycja
Banku Citi Handlowy dla
pracowników Szpitala Wolskiego
Pawilon chorób płucnych, gardlanych i usznych.
Elewacja od południa.

Szpital mia∏ centralne ogrzewanie parowe niskiego ciÊnienia – by∏a to pierwsza tego typu instalacja na ziemiach
polskich, oÊwietlenie gazowe i elektryczne, agregat pràdotwórczy, wentylacj´, kanalizacj´ i wodociàg oraz w∏asnà studni´ na wypadek awarii.
Ciàg dalszy w nast´pnych numerach.

Dom dla służby
wraz z ochronką dla dzieci służby i przytułkiem dla rekonwalescentów.

Zacz´∏o si´ od powiadomienia dyrektora o wybuchu
po˝aru. Do szpitala przyjecha∏a stra˝ miejska, policja
i stra˝ po˝arna. Dyrektor poinformowa∏ o dotychczasowych dzia∏aniach, zmierzajàcych do ugaszenia po˝aru, i podj´ciu decyzji o ewakuacji chorych. Stra˝ po˝arna przystàpi∏a do wykonywania
rutynowych czynnoÊci. Kiedy okaza∏o si´, ˝e zaistnia∏a koniecznoÊç wzmocnienia punktu ewakuacji, natychmiast
przydzielono tam dodatkowo lekarza i dwie piel´gniarki.

Na uroczystym otwarciu VII Kongresu Medycyny Rodzinnej, który
obradowa∏ w Szczecinie, na Zamku Ksià˝àt Pomorskich, dyrektor
Marek Balicki otrzyma∏ Z∏oty ˚agiel Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP). Nagroda zosta∏a przyznana przez kapitu∏´
obchodów XV-lecia KLRwP. Uhonorowano nià 10 osób i 5 instytucji majàcych du˝y wp∏yw na budowanie nowoczesnego systemu
podstawowej opieki zdrowotnej oraz na rozwój Kolegium.

Ponadto znajdowa∏ si´ tu budynek administracyjny, w którym na parterze mieÊci∏o
si´ m.in. ambulatorium i izba przyj´ç, oraz zabudowania pomocnicze, takie jak np.:
budynek gospodarczy z kuchnià, pralnià, maszynownià i kot∏ownià czy dom dla
s∏u˝by z ochronkà dla dzieci s∏u˝by i przytu∏kiem dla rekonwalescentów. ¸àcznie ca∏y
kompleks szpitalny obejmowa∏ 17 budowli o ró˝nym przeznaczeniu. Wszystkie by∏y
murowane, otynkowane, pokryte blachà, posadowione na suterenach, przewa˝nie
jedno- albo dwupi´trowe.

Barbara Syta
Przewodniczàca ZOZ OZZPiP w Szpitalu Wolskim

W czerwcu doskonaliliÊmy nasze umiej´tnoÊci prowadzenia doraênej ewakuacji pacjentów. PrzeçwiczyliÊmy
ewakuacj´ Oddzia∏u Internistyczno-Diabetologicznego. Uczestniczy∏o w niej bezpoÊrednio 24 pracowników szpitala, a 10 przygotowa∏o rekwizyty i zabezpiecza∏o miejsce çwiczenia.

Z∏oty ˚agiel

Teren szpitalny zajmowa∏ powierzchni´ 67 tys. m2. Okolona drewnianym
p∏otem posesja w kszta∏cie nieforemnego pi´ciokàta przylega∏a do ulicy
Dworskiej, obecnie ulicy Kasprzaka,
która stanowi∏a drog´ dojazdowà do
szpitala.
Na tym obszernym terenie z bogatà roÊlinnoÊcià, alejami spacerowymi, altanami i ∏awkami by∏o 8 pawilonów szpitalnych z oddzia∏ami: chirurgicznym,
oftalmicznym i ginekologicznym, chorób p∏ucnych, gardlanych i usznych,
chorób zakaênych, chorób wewn´trznych i nerwowych, chorób skórnych
i wenerycznych, chorób umys∏owych
oraz pawilon dla po∏o˝nic z pracownià
naukowà. Dwa pawilony – chorób
skórnych i wenerycznych oraz chorób
umys∏owych – mia∏y w∏asne ogrody,
oddzielone murem od reszty szpitala.

Uwaga po˝ar

Od 1 sierpnia na terenie szpitala b´dà
organizowane spotkania, na których doradcy bankowi przedstawià pracownikom preferencyjne warunki i szczegó∏y oferty dotyczàcej kont osobistych, kart kredytowych, linii debetowych oraz kredytów, w tym tak˝e
na sp∏at´ innych zad∏u˝eƒ. Dodatkowo, na 10 sierpnia, w godz. 11.0014.00, w sali 7 (I pi´tro, paw. 7), zaplanowano konsultacje, podczas
których doradcy b´dà odpowiadaç na pytania i udzielaç porad.
Na wszystkich spotkaniach b´dzie mo˝na za∏atwiç formalnoÊci zwiàzane z za∏o˝eniem konta osobistego oraz skorzystaniem z pozosta∏ych
produktów bankowych. Dla osób, które si´ na to zdecydujà, przygotowano upominki. Do obs∏ugi pracowników szpitala Citi Handlowy
wyznaczy∏ doradców z oddzia∏u przy ul. P∏ockiej 17 (tel. 22 632 14 90).
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