BIULETYN

Z∏ó˝ swój podpis, a powiem ci jaki jesteÊ

biuletyn Szpitala Wolskiego

Charakter pisma, a zw∏aszcza podpis, mówi wiele o osobowoÊci cz∏owieka.
Ale ˝eby okreÊliç, jacy jesteÊmy, trzeba mieç du˝à wiedz´ - nie magicznà,
lecz psychografologicznà.

do u˝ytku wewn´trznego

co gdzie kiedy

Wielu psychografologów uwa˝a, ˝e analiza tekstu bez podpisu nie pozwala
na wiarygodnà interpretacj´. Podpis jest bowiem podsumowaniem naszej
osobowoÊci, wskazuje na istotne aspekty naszego funkcjonowania, pozycji
spo∏ecznej, uto˝samiania si´ z wykonywanym zawodem itp. Z jednej strony
ujawnia naszà pewnoÊç siebie, a z drugiej problemy, z jakimi si´ borykamy.
I najtrudniej go sfa∏szowaç, bo zawiera mnóstwo elementów, które
automatycznie sk∏adamy w ca∏oÊç. Obserwujàc zmiany czyjegoÊ podpisu na
przestrzeni lat, mo˝emy z du˝ym prawdopodobieƒstwem przeÊledziç rozwój
tej osoby, jej mocne i s∏abe strony, a tak˝e przekonania o samej sobie.

Nasza Rada Spo∏eczna w nowym sk∏adzie
Mamy odnowionà, a zarazem liczniejszà, bo 8-osobowà, Rad´ Spo∏ecznà naszego
szpitala. Przewodniczy jej nadal pan Marcin Hoffman, który reprezentuje Prezydenta
m.st. Warszawy. Przedstawicielem Wojewody Mazowieckiego jest pan Kornel
Jakszewicz. Pozostali cz∏onkowie reprezentujà Rad´ m.st. Warszawy.

Niektórzy specjaliÊci twierdzà, ˝e praca nad zmianà w∏asnego pisma mo˝e
zaowocowaç zmianà pewnych cech charakteru. Wed∏ug tej teorii warto np.
prostowaç pismo pochylone w lewo, bo mo˝e to pomóc w pokonaniu
ró˝nych zahamowaƒ, prze∏amaniu nieÊmia∏oÊci i nadmiernego skupiania
si´ na przesz∏oÊci. Z kolei osobom piszàcym wyjàtkowo niechlujnie zaleca
si´ poprawianie czytelnoÊci poszczególnych liter, co ma wp∏ynàç na
popraw´ ich kontaktów z otoczeniem. JeÊli wi´c ktoÊ stale narzeka na brak
zrozumienia u innych, powinien przyjrzeç si´, jak pisze. Popracowawszy nad
swoim pismem, mo˝na te˝ zredukowaç niepo˝àdane cechy charakteru, jak
np. sk∏onnoÊci do agresji, którà specjaliÊci ∏àczà z przewagà ostrych kàtów
i zamaszystych znaków. Zatem praca nad ich zaokràgleniem powinna
przynieÊç obni˝enie poziomu agresji.

W nowej Radzie Spo∏ecznej jest pi´ciu debiutantów: pani Anna Pod∏ucka,
wspomniany ju˝ pan Kornel Jakszewicz, pan Przemys∏aw Go∏´bski, pan Marek
W. Makuch i pan Marcin Rolski, którzy nigdy nie zasiadali w takim gremium.
Z poprzedniej kadencji pozostali w niej, obok przewodniczàcego, pani Magdalena
Rogoziƒska i pan Pawe∏ Pawlak, wspó∏pracujàcy ze szpitalem tak˝e jako zast´pca
burmistrza Woli.
Na pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu, które
odby∏o si´ w koƒcu ubieg∏ego roku, nowi
cz∏onkowie Rady Spo∏ecznej otrzymali materia∏y
informacyjne o nas i naszej dzia∏alnoÊci, m.in.
PROGRAM MEDYCZNY na lata 2007-2011,
Statut Szpitala oraz Regulamin Organizacyjny. Ze
swej strony zadeklarowali, ˝e postarajà si´ szybko
poznaç specyfik´ systemu ochrony zdrowia,
a zw∏aszcza nasz szpital i jego problemy. ZaÊ
wszyscy radni obiecali wspomagaç nasze wysi∏ki,
˝eby szpital funkcjonowa∏ sprawnie i niós∏
skutecznà pomoc ludziom chorym, a jednoczeÊnie
móg∏ realizowaç swoje plany restrukturyzacyjne
i rozwojowe. Plany te powsta∏y na podstawie analiz
demograficznych i epidemiologicznych. Ich
realizacja jest niezb´dna dla zabezpieczenia
potrzeb zdrowotnych mieszkaƒców miasta.

A teraz zabawmy si´ w grafologa.
Twoje pismo niemal „le˝y” pochylone w prawo. Pewnie trudno ci si´
uporaç z codziennymi, przyziemnymi sprawami, a bliscy zarzucajà ci
rozrzutnoÊç i bujanie w ob∏okach.
Cz´Êç liter wisi nad linià, a cz´Êç spada poni˝ej. Prawdopodobnie nie
jesteÊ osobà spokojnà i zdecydowanà, ∏atwo ulegasz zmiennym
nastrojom, wp∏ywom innych i rzadko dzia∏asz planowo.
Pierwsza litera twojego
podpisu ozdobiona jest
licznymi
zawijasami.
Chyba bardzo zale˝y ci
na aprobacie otoczenia,
êle znosisz krytyk´ i doÊç
∏atwo zwieÊç ci´ pochlebstwami.
Dolne cz´Êci „j”, „y” oraz
„g” sà d∏ugie i fantazyjnie zakr´cone. Najpewniej jesteÊ osobà
bardzo uczuciowà, wra˝liwà, spragnionà serdecznoÊci i czu∏oÊci.
Wyrazy sà pokawa∏kowane, poszczególne
litery zmieniajà kszta∏t. Twoja osobowoÊç chyba nie jest w pe∏ni
ukszta∏towana, jeÊli okreÊlisz sobie cele ˝yciowe, to szybciej zaakceptujesz
w∏asnà to˝samoÊç.
Psychografologia nigdy nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Weêmy np.
„drukowane” pisanie wielkich liter. W zale˝noÊci od cech towarzyszàcych
mo˝na je ró˝nie interpretowaç. Jako wskaênik wybitnego intelektu albo
wygodnictwa, pedanterii, wysokiego poziomu l´ku czy te˝ szczególnego
nastawienia na skutecznoÊç w dzia∏aniu. Dlatego rzetelny grafolog mówi
o spodziewanych dyspozycjach i prawdopodobieƒstwie, a nie szufladkuje ze
stuprocentowà pewnoÊcià. Pami´tajmy o tym, jeÊli chcemy amatorsko
zabawiç si´ w grafologa lub wydaje nam si´, ˝e z jednej popularnej ksià˝ki
nauczymy si´ wszystkiego, co wa˝ne w tej dziedzinie.
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Bardzo liczymy na dobrà wspó∏prac´ ze wszystkimi
cz∏onkami Rady Spo∏ecznej. I z góry dzi´kujemy za
wszelkà pomoc, oczekujàc wsparcia tak˝e w Radzie m.st. Warszawy. Ona bowiem
decyduje o przyznawaniu Êrodków inwestycyjnych na modernizacj´ miejskich lecznic.
A nam bardzo tych Êrodków potrzeba. Szczególnie pilnie potrzebujemy funduszy na
zmodernizowanie izby przyj´ç, która jest obecnie najpowa˝niejszym „wàskim gard∏em”
w naszej pracy, i utworzenie szpitalnego oddzia∏u ratunkowego. Dokumentacj´
projektowo-kosztorysowà ju˝ mamy. SfinansowaliÊmy jà w zesz∏ym roku ze Êrodków
w∏asnych. Teraz czekamy na Êrodki, które pozwolà na wcielenie w ˝ycie tego projektu.

dr Marcin Hoffman

Aquarius Platinum
Nowoczesne, bezpieczne i kompleksowe
rozwiàzanie problemu terapii nerkozast´pczych

s t y c ze ƒ

jak to jest

nasz szpital

nasz szpital
Zarys historii szpitala na Czystem (c.d.)

Centrum Obs∏ugi Pacjenta
W ubieg∏ym roku we wrzeÊniu szpitalowi przyby∏a kolejna komórka
organizacyjna - Centrum Obs∏ugi Pacjenta (COP). Utworzona zosta∏a
w trosce o pacjentów korzystajàcych u nas z ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej. A korzysta z niej codziennie ponad 300 osób.
Docelowo w Centrum znajdzie si´ 6 stanowisk obs∏ugi: 5 rejestracyjnych
i 1 informacyjne, przy którym mo˝na b´dzie zasi´gnàç informacji i za∏atwiç
sprawy nie zwiàzane z zapisem do lekarza specjalisty. Ruchem pacjentów
pokieruje system elektroniczny. Numerki do poszczególnych stanowisk
wydawane b´dà automatycznie, a nast´pnie wyÊwietlane na dobrze
widocznych tablicach. W efekcie pacjent, zamiast staç w kolejce „do
okienka”, b´dzie móg∏ usiàÊç wygodnie przy stoliku i poczekaç.
B´dzie tu mo˝na nie tylko
zarejestrowaç si´ na wizyt´
do specjalisty, lecz tak˝e
uzyskaç informacje o wszystkich us∏ugach Êwiadczonych przez szpital, o czasie
oczekiwania na planowà
hospitalizacj´, wizyt´ w poradni specjalistycznej, otrzymaç kopi´ dokumentacji
medycznej, odebraç kart´
informacyjnà leczenia szpitalnego, jeÊli nie odebra∏o
si´ jej, wychodzàc ze szpitala, wnieÊç op∏at´ i otrzymaç faktur´ za
ambulatoryjnà us∏ug´ p∏atnà. S∏owem - w jednym miejscu, w przyjaznej
atmosferze b´dzie mo˝na szybko za∏atwiç wiele spraw.
Projekt architektoniczny Centrum jest gotowy. Harmonogram prac
remontowych ulega∏ jednak pewnym modyfikacjom. Ostateczne
dostosowanie pomieszczeƒ
na parterze pawilonu 1, gdzie
mieÊci si´ COP, zaplanowano
na wiosn´.
Dzi´ki nowej aran˝acji
wn´trza i wdro˝onemu ju˝ w
szpitalu systemowi informatycznemu, kontakt pacjent Centrum stanie si´ bardziej
efektywny. Pacjenci b´dà
obs∏ugiwani sprawniej, w warunkach zgodnych ze wspó∏czesnymi standardami.
Rol´ COP mo˝na porównaç do roli, jakà odgrywa pierwsze wra˝enie
w komunikacji mi´dzyludzkiej. Jest to rola bardzo wa˝na. Bo od tego, jak
pacjent zostanie tu przyj´ty podczas pierwszej swojej wizyty, b´dà zale˝eç
jego nast´pne kontakty ze
szpitalem, a tak˝e opinia
o nas i naszych us∏ugach.
Zatem wysoka jakoÊç
obs∏ugi w tym w∏aÊnie
miejscu jest nie do przecenienia, gdy˝ determinuje
zadowolenie pacjenta, buduje zaufanie do szpitala i w
konsekwencji jego pozytywny wizerunek, wizerunek
szpitala przyjaznego ludziom,
w którym pracownicy post´pujà zgodnie z zasadà
„sprawa pacjenta - naszà
sprawà”.

Od pierwszych lat po II wojnie Êwiatowej w szpitalu pracowa∏o wielu wybitnych
medyków, profesorów i m∏odych lekarzy, którzy z czasem uzyskiwali tytu∏y naukowe.
Pracowa∏ tu m.in. prof. W∏adys∏aw Czubalski, dr Stefan Weso∏owski i dr Tadeusz Krzeski,
póêniejsi profesorowie Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Warszawie, dr med. Karol
Handke, prof. Józef Dryjski, który wykszta∏ci∏ wielu znakomitych chirurgów
naczyniowych, m.in. profesorów Macieja Borkowskiego i Wojciecha Noszczyka, doc.
Wac∏aw Sitkowski, póêniejszy profesor Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii,
w którego oddziale wykonywano pionierskie operacje kardiochirurgiczne i w którym
karier´ zawodowà i naukowà rozpoczyna∏ prof. Zbigniew Religia, dr n. med., a potem
profesor Mariusz Stopczyk, kierujàcy Pracownià Bioin˝ynierii Polskiej Akademii Nauk,
doc. dr hab. Janusz Bowkiewicz, kierujàcy tutejszym Zak∏adem Radiologii, prof. Andrzej
Musierowicz i prof. Tadeusz To∏∏oczko, w latach 1990-1996 rektor Akademii Medycznej
w Warszawie.

forum
Przedstawiamy
Ewa Za∏oga zacz´∏a pracowaç w naszym szpitalu po skoƒczeniu
warszawskiego Liceum Medycznego im. J´drzeja Âniadeckiego. Sp´dzi∏a tu
ca∏e swoje ˝ycie zawodowe. Od poczàtku pracowa∏a w Izbie Przyj´ç najpierw jako piel´gniarka, a nast´pnie jako oddzia∏owa. I z tego
stanowiska przesz∏a z koƒcem zesz∏ego roku na emerytur´.
Wspó∏pracownicy wspominajà jej pogod´ ducha, wyrozumia∏oÊç,
umiej´tnoÊç zachowania spokoju nawet w bardzo trudnych sytuacjach,
otwarcie na innych, ich potrzeby i problemy. Niektórzy mówià, ˝e od wielu
lat matkowa∏a m∏odszym kole˝ankom i kolegom. Ch´tnie dzieli∏a si´ ze wszystkimi swojà
wiedzà i doÊwiadczeniem. A kompetencji z pewnoÊcià jej nie brakowa∏o. Doskonale zna∏a
nie tylko prac´ w tak newralgicznym punkcie, jakim w ka˝dym szpitalu jest izba przyj´ç, lecz
tak˝e ca∏y Szpital Wolski, w którym sp´dzi∏a 35 lat ˝ycia.

Jacy jesteÊmy w obiektywie
Piotra Paczewskiego

Przez wiele lat szpital stanowi∏ baz´ dla klinik warszawskiej Akademii Medycznej, które
z czasem przenios∏y si´ do nowego szpitala akademickiego na ulicy Banacha, oraz dla
zespo∏ów lekarskich, wprowadzajàcych nowatorskie metody operacyjne, które
kontynuowa∏y prac´ m.in. w utworzonym w 1980 roku Instytucie Kardiologii w Aninie.
Do 1972 roku funkcjonowa∏a tutaj reaktywowana po wojnie szko∏a piel´gniarska, która
wyprowadzi∏a si´ do budynku przy ulicy Cio∏ka.
Po II wojnie Êwiatowej szpital by∏ stale niedoinwestowany. Cz´sto brakowa∏o Êrodków
nawet na bie˝àce remonty i naprawy, nie mówiàc ju˝ o gruntownym wyremontowaniu
ocala∏ych zabudowaƒ. Odnawiajàc poszczególne pawilony, pomijano fakt, i˝ ca∏y
kompleks szpitalny zaliczany jest do strefy istotnych parametrów historycznego uk∏adu
urbanistycznego Warszawy. W rezultacie zatarto pierwotnà form´ tego unikalnego
zespo∏u.
Z biegiem lat nastàpi∏o uszczuplenie stanu posiadania szpitala. W 1949 roku w jednym
z jego pawilonów tymczasowo umiejscowiono Instytut Matki i Dziecka, który pracuje
w nim do dziÊ. W koƒcu lat 80. cz´Êç gruntu przej´∏o Ministerstwo Finansów na potrzeby
swojej spó∏dzielni mieszkaniowej. W 2006 roku jeden z niewykorzystywanych od lat
pawilonów zosta∏ zwrócony Gminie Wyznaniowej ˚ydowskiej, w ramach ugody zawartej
przez m.st. Warszawa, a inny, nieu˝ywany od 18 lat, musia∏ byç rozebrany z powodu
z∏ego stanu technicznego.

Drogiej Kole˝ance Ewie Za∏odze,
w zwiàzku z przejÊciem na emerytur´,
najserdeczniejsze podzi´kowania za wieloletnià, pe∏nà zaanga˝owania prac´, za
profesjonalizm, ˝yczliwoÊç i kole˝eƒskoÊç,
wraz z ˝yczeniami zdrowia i pomyÊlnoÊci na
dalsze lata sk∏adajà
Pracownicy Izby Przyj´ç i Oddzia∏u
Dziennego Zabiegowego

Fotoreporta˝ ze spotkania wigilijnego 21 grudnia 2007 roku
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