PodÊwiadomoÊç – co si´ w niej kryje
Umys∏ ludzki przypomina gór´ lodowà, której wierzcho∏ek, wystajàcy nieco ponad powierzchni´ wody, to ÊwiadomoÊç, a ca∏a reszta to podÊwiadomoÊç.
Z wszystkiego, co si´ dzieje w naszym umyÊle, uÊwiadamiamy sobie jedynie niewielkà cz´Êç, zdecydowana wi´kszoÊç zapada w podÊwiadomoÊç.
Rola podÊwiadomoÊci polega m.in. na tym, ˝e wyr´cza nas ona w ró˝nych czynnoÊciach. Na przyk∏ad, gdy uczymy si´ jeêdziç na rowerze, to ciàgle kontrolujemy swoje ruchy, ˝eby nie straciç równowagi. Po pewnym czasie nie musimy ju˝
tego robiç, bo opanowaliÊmy jazd´, a kontrol´ przej´∏a podÊwiadomoÊç. I wówczas mo˝emy swobodnie podziwiaç widoki na trasie naszej przeja˝d˝ki.
W podÊwiadomoÊç zapada wszystko, co kiedykolwiek widzieliÊmy, s∏yszeliÊmy czy
czuliÊmy. Rejestruje ona nasze myÊli i uczucia. Jest jak wieloÊcie˝kowy zapis naszego ˝ycia.
KiedyÊ na amerykaƒskim uniwersytecie przeprowadzono eksperyment. Studentowi dano gazet´, z której mia∏ zapami´taç zaznaczony fragment tekstu. Gdy sam
uzna∏, ˝e jest ju˝ przygotowany, przystàpi∏ do egzaminu. Zacytowa∏ ca∏y ten fragment, robiàc tylko dwie pomy∏ki. A zapytany, co jeszcze zapami´ta∏ z tej strony
gazety, odpowiedzia∏, ˝e nic wi´cej, bo koncentrowa∏ si´ na wskazanym fragmencie. Wtedy poddano go hipnozie. W transie hipnotycznym przytacza∏ z pami´ci inne teksty z tej strony, jakby mia∏ przed oczami jej fotografi´.
Dlaczego podÊwiadomoÊç ukrywa przed nami wiele spraw i dopiero w szczególnych warunkach mo˝na wydobyç je z pami´ci? Robi to dla naszego dobra. Przecie˝ trudno by∏oby zajmowaç si´ wszystkim, co trafia do naszej pami´ci. Wi´c
podÊwiadomoÊç odcià˝a nas, pozwala, byÊmy skupiali si´ na sprawach najwa˝niejszych, a resztà zajmuje si´ w∏aÊnie ona. Ona te˝ stara si´ ukryç przed nami
traumatyczne prze˝ycia, które ca∏y czas tkwià w naszym umyÊle, a których na ogó∏
nie chcemy sobie przypominaç.
Nasza ÊwiadomoÊç to „kalkulujàcy” mechanizm, który wartoÊciuje, wyrabia sobie opini´, mo˝e coÊ przyjàç lub odrzuciç. Dzia∏a jak filtr, przez który postrzegamy Êwiat. Natomiast podÊwiadomoÊç dzia∏a zupe∏nie inaczej. Mo˝na jà okreÊliç
jako bezmyÊlnà pami´ç, która odnotowuje wszystko, co si´ jej podsunie.
W zwiàzku z tym niektóre firmy starajà si´ jà wykorzystywaç, stosujàc tzw. reklam´ podprogowà, pomimo i˝ jest zakazana. Ten rodzaj reklamy polega na tym,
˝e w krótkim filmie reklamowym kilkakrotnie, przez u∏amek sekundy, pojawia si´
ten sam obrazek i/lub tekst, np.: „coca-cola to jest to”. I choç my nie dostrzegamy tych migawek, to rejestruje je nasza podÊwiadomoÊç. A poniewa˝ jest bezmyÊlna, mo˝e uwierzyç w dobrodziejstwa coca-coli. Zatem uwa˝ajmy!
PodÊwiadomoÊç ma jeszcze jednà, szczególnà w∏aÊciwoÊç. Mianowicie, nie uznaje up∏ywu czasu i nie potrafi okreÊliç, które zdarzenia zapami´taliÊmy wczeÊniej,
a które póêniej.

Images Copyright©2000 DigiTouch

Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e nasza podÊwiadomoÊç to automat dzia∏ajàcy wed∏ug
prostych regu∏. I wprawdzie wiemy ju˝ o niej wiele, to nadal pozostaje dla nas
zagadkà.
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co gdzie kiedy
Zarys historii szpitala
na Czystem (c.d.)
Ze wzgl´du na nieregularny kszta∏t
placu zakupionego pod budow´ nowego szpitala, zabudowania szpitalne zosta∏y rozmieszczone niesymetrycznie. Powierzchni´ nie zaj´tà
przez budynki i drogi przeznaczono
na ogród. Posadzono drzewa i krzewy
ozdobne, ustawiono altany. Drogi
i Êcie˝ki wysypano ˝wirkiem, a na trasach bardziej ucz´szczanych po∏o˝ono
chodniki z betonowych p∏yt. Zainstalowano latarnie, oÊwietlajàce nocà
ca∏à posesj´. Na jednego chorego
przypada∏o ponad 130 m2 terenu,
co zbli˝a∏o szpital do normy przyj´tej
w nowszych szpitalach zagranicznych.

Plan sytuacyjny

Pawilony przeznaczone na dzia∏alnoÊç leczniczà skupiono w cz´Êci posesji najbardziej
oddalonej od ulicy Dworskiej. Na jej skraju posadowiono dom przedpogrzebowy
z salami do przechowywania zw∏ok, salà sekcyjnà, kaplicà dla zmar∏ych wyznaƒ
chrzeÊcijaƒskich i mieszkaniem dozorcy. Natomiast na pozosta∏ym terenie, w wàskim pasie wysuni´tym w stron´ ulicy Dworskiej, posadowiono budynki gospodarcze. MieÊci∏y si´ w nich m.in.: magazyn ˝ywnoÊci, kuchnia, pralnia, maszynownia,
kot∏ownia, wozownia, stajnia, komora dezynfekcyjna i lodownia. Szpital korzysta∏
z miejskiej kanalizacji, wodociàgów i oÊwietlenia gazowego.
Pokoje dla chorych by∏y ma∏e, w zdecydowanej wi´kszoÊci – ok. 70% – jedno- lub
dwuosobowe. W tamtych czasach by∏a to nowoÊç, budzàca o˝ywione dyskusje w kr´gach organizatorów szpitalnictwa. Pierwszy lekarz naczelny szpitala – dr Zygmunt
Kramsztyk, któremu ju˝ w paêdzierniku 1901 r.
Komitet Budowy powierzy∏ nadzór nad dzia∏alnoÊcià nowo budowanego szpitala, wypowiada∏ si´ wielokrotnie na ten temat, m.in. na
forum Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. A podczas uroczystego otwarcia placówki, na które przyby∏o kilkuset goÊci, t∏umaczy∏:
„(...) Bo szpital nasz nie jest prostà kopià szpitali nowych, ró˝ni si´ od nich w kilku wzgl´dach. A najwa˝niejszà ró˝nic´ stanowià ma∏e
sale naszego szpitala, gdy prawie wszystkie
inne mieszczà wielkà liczb´ chorych we
wspólnych ogromnych komnatach. Komitet
Widok pokoju dla chorego
budowy wiedzia∏, ˝e takim rozdrobnieniem
szpitala powi´ksza trud lekarzy i s∏u˝by, podnosi do pewnego stopnia i koszta utrzymania
zak∏adu, ale pobyt chorym w szpitalu czyni
przyjemniejszym. Bo chorzy, w wielkiej liczbie
razem zebrani, dotkni´ci ró˝nemi chorobami
i cierpiàcy w sposób rozmaity, muszà sobie
dokuczaç nawzajem, choç mimo woli.”
Ciàg dalszy w dziale nasz szpital.
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Zarys historii szpitala
na Czystem (c.d.)
P r o f . T a d e u s z T o ∏ ∏ o c z k o – w y b i t n y c h ir u r g , w y c h o w a w c a w i e l u r o c z n i k ó w l ek a rzy, rektor AM w Warszawie (19901996), przewodniczàcy Rady ds.
Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP
(1993-1995), prezydent „International
Hospital Federation” (1987-1989),
przewodniczàcy Komitetu Patofizjologii
Klinicznej PAN (1997-2007) – o swojej
pracy w naszym szpitalu
W perspektywie ponad 100-letniej historii szpitala, krótki jest okres, kiedy w latach 19801986, kierujàc klinikà chirurgii, by∏em odpowiedzialny zarówno wobec jego przesz∏oÊci, jak
i przysz∏oÊci. ÂwiadomoÊç wielkich osobowoÊci
moich poprzedników, m.in. prof. W. Sitkowskiego,
po którym objà∏em oddzia∏, by∏a dla mnie inspiracjà do podà˝ania za wymogami czasu i osiàgni´ciami medycyny.
Kiedy myÊl´ o pracy na Czystem, przypominajà mi si´ s∏owa C.K. Norwida: „Umiejmy przemyÊleç to, co mieliÊmy odwag´ prze˝yç” i Z. Herberta:
„(...)daç Êwiadectwo”. I ja wiedzia∏em, ˝e musimy daç Êwiadectwo
naszej pracy, zmagaƒ i sukcesów, a tak˝e kontynuowaç tradycje tego
szpitala i wzbogacaç jego osiàgni´cia. Stara∏em si´ sprostaç norwidowskiej
definicji pracy: „praca to czynne myÊlenie – gdzie raz akcent pada na
prac´, a raz na myÊlenie”. Z ca∏ym zespo∏em lekarskim i piel´gniarskim
byliÊmy w swojej pracy równie racjonalni, jak romantyczni, Êwiadomi
mocy pozytywnego myÊlenia, a zarazem pe∏ni entuzjazmu przy podejmowaniu nowych wyzwaƒ. JeÊli mieliÊmy jakieÊ k∏opoty, by∏y to k∏opoty z rzeczywistoÊcià.
Choç we wspomnieniach jest zawsze du˝o nostalgii za czasem minionym, doskonale pami´tam, jak wielkim niepokojem i smutnymi nastrojami obarczone by∏y te „stare, dobre czasy”. Nasze ówczesne przygn´bienie wynika∏o z faktu, ˝e paƒstwo nie wywiàzywa∏o si´ ze swoich elementarnych zadaƒ w zakresie ochrony zdrowia, co by∏o szczególnie
dotkliwe w okresie stanu wojennego. Wtedy, w warunkach permanentnych braków i niedostatku, czyha∏o na nas w pracy lekarskiej najwi´cej
pu∏apek.
Na szcz´Êcie mieliÊmy studentów, którzy do tej naszej szarej codziennoÊci
wnosili Êwie˝oÊç, optymizm i nadziej´. Ja z kolei stara∏em si´, byÊmy
przekazywali im nie tylko doÊwiadczenie i wiedz´, lecz tak˝e wpajali
tryb lekarskiego myÊlenia. Bo ka˝dy lekarz reprezentowaç musi i myÊl,
i sumienie. Edukacja to przecie˝ nie tylko znajomoÊç faktów, lecz równie˝ wartoÊci. I naszym zadaniem jest uczenie medycyny, a nie tylko
technologii diagnozowania i leczenia.

Sala operacyjna duża

Umeblowanie sal chorych stanowi∏y
˝elazne ∏ó˝ka stacjonarne, a przy nich
stoliki nocne. By∏y te˝ ∏ó˝ka ruchome,
na kó∏kach. Ka˝dy pacjent dostawa∏
emaliowany kubek na wod´, emaliowanà spluwaczk´ z pokrywkà, miseczk´ na odpadki oraz szklane naczynko
na lekarstwa. Szpitalne ubranie dla
chorego sk∏ada∏o si´ z koszuli, skarpetek dla m´˝czyzn, a poƒczoch dla
kobiet, szlafroka – ciep∏ego z sukna,
a letniego z p∏ótna, pantofli i szlafmycy. Ka˝dego hospitalizowanego wyposa˝ano tak˝e w r´czniki i chustki do
nosa.

Na wszystkich oddzia∏ach szpitalnych, oprócz sal chorych, by∏y sale dzienne, które
s∏u˝y∏y równie˝ jako pokoje sto∏owe. Po Êrodku takiego pokoju sta∏ stó∏ pokryty linoleum z odpowiednià liczbà krzese∏. W kàtach fotele, niektóre na kó∏kach dla wygody pacjentów albo do przewo˝enia ich do kàpieli czy na zabiegi. By∏y te˝ szafy na
bielizn´ poÊcielowà, ubrania szpitalne i r´czniki, a tak˝e szafy na ksià˝ki i gry dla
chorych: warcaby, domino, szachy. Ponadto by∏y pokoje kredensowe z podr´cznà kuchenkà gazowà do podgrzewania jedzenia
dostarczanego z kuchni centralnej, parzenia herbaty, zió∏, z windà do transportu posi∏ków, pomywalnià, sto∏em kuchennym, kredensem i szafkami na naczynia
kuchenne i nakrycia, a tak˝e pokoje kàpielowe z wannà na kó∏kach, natryskiem, kranami z ciep∏à i zimnà wodà oraz ubikacje.
Wszystkie pomieszczenia, w których przebywali chorzy, mia∏y du˝e
Leżalnia
okna i by∏y dobrze doÊwietlone.
Na oddzia∏ach zabiegowych wydzielono bloki operacyjne z salami operacyjnymi
i przedoperacyjnymi. Szpital mia∏ urzàdzenia sterylizacyjne, hydroterapeutyczne,
inhalatoria, werandy – tzw. le˝alnie, urzàdzenia do leczenia Êwiat∏em, pracowni´
patologicznà, rentgenowskà oraz w∏asnà aptek´. Dobrze by∏y wyposa˝one liczne
pracownie lekarskie i gabinety zabiegowe. A wszystko to zapewnia∏o wysokà jakoÊç
leczenia.
W poczàtkowym okresie istnienia szpitala jednoczasowo mog∏o byç w nim leczonych, w bardzo dobrych warunkach lokalowych, 535 pacjentów. Tyle ∏ó˝ek by∏o
w sumie w 195 salach chorych. Personel lekarski i pomocniczy liczy∏ ∏àcznie 313
osób. Ciàg dalszy w nast´pnych numerach.

DoÊwiadczenia i przemyÊlenia ca∏ego zespo∏u realizowaliÊmy w pracach
badawczych. PublikowaliÊmy ich wyniki, uczestniczyliÊmy w krajowych
i zagranicznych konferencjach. Praca nas ∏àczy∏a. ByliÊmy wspólnotà.
To by∏ nasz oddzia∏ i nasz szpital. W klinice i w ca∏ym szpitalu panowa∏o zrozumienie wspólnego obowiàzku wobec chorych i wartoÊci wspólnego wysi∏ku. NajÊciÊlej wspó∏pracowaliÊmy z kolegami z oddzia∏u
anestezjologii, zak∏adów radiologii i patologii, laboratorium oraz oddzia∏ów wewn´trznych. Razem szukaliÊmy nowych odpowiedzi na odwieczne lekarskie problemy i pytania.

Od maja pracuje z nami pani Mariola Koz∏owska,
która kieruje Dzia∏em Kadr i Szkoleƒ. Jest ekonomistkà, absolwentkà Szko∏y G∏ównej Handlowej.
Dodatkowo posiada wykszta∏cenie pedagogiczne.
W sprawach kadrowych specjalizuje si´ od 10 lat.
Jej hobby to j´zyki obce: angielski, francuski i hiszpaƒski oraz jazda konna. Ma córki bliêniaczki, które po mamie odziedziczy∏y zami∏owania j´zykowe,
zw∏aszcza do j´zyka hiszpaƒskiego.

Nasze zwiàzki zawodowe
Zwiàzek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia
Zarzàd:
Miros∏awa Perkowska – przewodniczàca
Iwona Gutaker-Brenda – wiceprzewodniczàca
Ewa Ka∏amaga – sekretarz
Iwona Bàk – cz∏onek
Krystyna Suska – cz∏onek
Kontakt: tel. 38 94 796 – przewodniczàca
tel. 38 94 747 – sekretarz
Ogólnopolski Zwiàzek Zawodowy Lekarzy
Zarzàd:
Tomasz Maj – przewodniczàcy
Wojciech Niemirowski – wiceprzewodniczàcy
Roman Bartczak – wiceprzewodniczàcy
Grzegorz Skoczylas – sekretarz
Anna Ma∏kowska – skarbnik
Kontakt: tel. 38 94 826 – przewodniczàcy
Zwiàzek Zawodowy Piel´gniarek i Po∏o˝nych
Zarzàd:
Barbara Syta – przewodniczàca
Emilia Kaczyƒska – wiceprzewodniczàca
Jolanta Karpowicz – wiceprzewodniczàca
Anna Studniarek – skarbnik
Ma∏gorzata Budzik – sekretarz
Jolanta Kap∏aƒska – cz∏onek
Jolanta Kruciƒska – cz∏onek
Kontakt: tel. 38 94 847, 605 358 213 – przewodniczàca
tel. 38 94 883 – pokój zwiàzkowy
Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy „SolidarnoÊç”
Zarzàd:
Bogus∏aw Deptuch – przewodniczàcy
Mariola Tomala – skarbnik
Kontakt: tel. 38 94 741 – skarbnik
Zwiàzek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii
Zarzàd:
Barbara Wieczorkiewicz – przewodniczàca
Bo˝ena Olbert – wiceprzewodniczàca
Ewa Kaêmierczak – sekretarz
Jolanta Kur – skarbnik
Ma∏gorzata Humeniuk – cz∏onek
Kontakt: tel. 606 328 211 – przewodniczàca

Przeto, ilekroç przeje˝d˝am w pobli˝u Szpitala Wolskiego, o˝ywajà we
mnie wspomnienia i czuj´, „(...) ˝em tutaj czàstk´ mej duszy zostawi∏”.
A proÊba redakcji o t´ wypowiedê oznacza, ˝e mimo up∏ywu 20 lat od
zakoƒczenia mojej pracy w waszym szpitalu, pozostawi∏em w nim po
sobie jakiÊ Êlad.
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