Âwi´ty Miko∏aj
Któ˝ z nas, b´dàc dzieckiem, nie czeka∏
na pierwszà gwiazdk´ i Âwi´tego
Miko∏aja. I nie mia∏o wówczas
znaczenia, ˝e czasem rozpoznawaliÊmy
w nim kogoÊ bliskiego, czy baliÊmy si´,
˝e wypomni nam jakieÊ grzeszki. Jego
wizycie w wigilijny wieczór zawsze
towarzyszy∏a radoÊç i szcz´Êcie. Bo nasz
Miko∏aj by∏ postacià magicznà. By∏
dobrotliwym, siwobrodym panem, który
przybywa∏ saniami z dalekiej krainy
i przywozi∏ prezenty.
Wed∏ug podaƒ Êw. Miko∏aj urodzi∏ si´
ok. 270 r. w portowym mieÊcie Patar
nad Morzem Âródziemnym. By∏ jedynym
dzieckiem bardzo zamo˝nych ludzi.
Kiedy
wybrano
go
biskupem
zaniedbanej diecezji Myry, zarzàdza∏ nià
z wielkà troskà. Wspomaga∏ swym
majàtkiem biednych, broni∏ pokrzywdzonych. Zas∏ynà∏ Êwi´toÊcià i cudami.
Zmar∏ ok. 350 r.
Bardzo skàpe informacje historyczne o jego ˝yciu i dzia∏alnoÊci uzupe∏niano na
przestrzeni wieków szczegó∏ami z biografii innych osób i ró˝nych baÊni. Tote˝
postaç biskupa obros∏a w liczne legendy. Jedna z nich mówi, ˝e pewien
m´˝czyzna, popad∏szy w n´dz´, chcia∏ oddaç swoje córki do domu rozpusty,
bo nie mia∏ dla nich posagu. Gdy dowiedzia∏ si´ o tym biskup, potajemnie
wrzuci∏ nocà przez komin jego domu sakiewki z pieni´dzmi, które wpad∏y do
poƒczoch i trzewiczków umieszczonych przez dziewczyny przy kominku dla
wysuszenia. Dzi´ki temu dziewczyny unikn´∏y z∏ego losu, a w krajach, gdzie
kominki by∏y w powszechnym u˝yciu, narodzi∏ si´ obyczaj wystawiania butów
lub skarpet na prezenty.
Zwyczaj obdarowywania upominkami powsta∏ w Êredniowieczu. Najpierw
szko∏y zacz´∏y przyznawaç stypendia i zapomogi biednym uczniom. Z up∏ywem
lat zacz´to obdarowywaç wszystkie dzieci, a nast´pnie równie˝ doros∏ych.
W Polsce oraz w wi´kszoÊci krajów naszego kr´gu kulturowego dzieƒ Âwi´tego
Miko∏aja obchodzony jest 6 grudnia, jako wspomnienie biskupa Myry.
W tradycji bizantyjskiej odpowiednikiem tego Êwi´ta jest dzieƒ Âwi´tego
Bazylego, przypadajàcy 1 stycznia.

Wprowadzony do sprzeda˝y w grudniu 2007 r. wszczepialny
monitor serca Reveal DX firmy Medtronic pomaga lekarzom
na ca∏ym Êwiecie ustaliç, czy niewyjaÊnione omdlenia lub
inne tego typu objawy, takie jak palpitacje, zawroty g∏owy,
wynikajà ze schorzeƒ sercowo-naczyniowych pacjenta.
Oko∏o 1,5 mln ludzi na ca∏ym Êwiecie cierpi
z powodu nie wyjaÊnionych omdleƒ
– g∏ównej przyczyny wizyt w Izbach Przyj´ç
Niezmiernie wa˝ne jest szybkie postawienie diagnozy i zastosowanie w∏aÊciwego leczenia w celu zmniejszenia ryzyka
udaru lub nag∏ego zatrzymania akcji serca.
Urzàdzenie Reveal DX ICM pomaga
w ustaleniu diagnozy
Reveal DX firmy Medtronic, monitorujàc cz´stoÊç i rytm serca
w sposób ciàg∏y, pomaga równie˝ odkryç bezobjawowe
zaburzenia jego rytmu.
Pacjenci mogà te˝ korzystaç z urzàdzenia Patient Assistant
(asystent pacjenta) – podr´cznego aktywatora wielkoÊci
pagera – w celu zapisywania i magazynowania danych
o rytmie serca w rzeczywistym czasie omdlenia.
Reveal DX ICM mo˝e do trzech lat od momentu wszczepienia w sposób ciàg∏y monitorowaç pacjenta.

Wspó∏czesny Âwi´ty Miko∏aj, jak i Dziadek Mróz w Rosji, jest bo˝onarodzeniowà atrakcjà. Jego charakterystyczny strój – czerwony p∏aszcz i czapk´,
zaprojektowali na poczàtku lat 30. artyÊci amerykaƒscy do reklamowania
coca-coli. Ale pierwszy raz pojawi∏ si´ w podobnym kostiumie jeszcze
wczeÊniej, w latach 20. Miko∏aj jest popularnà postacià reklamowà tak˝e
w Azji, m.in. w Chinach, gdzie wyst´puje jako Staruszek Bo˝onarodzeniowy.

Mimo ró˝nych tradycji i obyczajów, Âwi´ty Miko∏aj przynosi Êwiatu wiele
dobrego. Daje ludziom radoÊç, stanowi wzór do dzielenia si´ z biedniejszymi,
robienia bliênim mi∏ych niespodzianek. Zatem pami´tajmy o tej magicznej
postaci naszego dzieciƒstwa nie tylko w czasie Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.

BIULETYN
biuletyn Szpitala Wolskiego
do u˝ytku wewn´trznego

1 co gdzie kiedy
C z y zn a l e ê l i Ê m y s z c z ´ Ê c i e n a W o l i ?
Festiwal Wola Art 2008, otwarty przez burmistrza dzielnicy Wola na
uroczystoÊci w Teatrze Scena Prezentacje, w dawnych Zak∏adach Norblina,
dobieg∏ ju˝ koƒca. Z doniesieƒ prasowych wynika, ˝e uczestniczy∏o w nim
ponad 50 artystów. Najm∏odszy w tym gronie, autor wiersza i kilku rysunków,
mia∏ 9 lat, a najstarszy przekroczy∏ 90. Prace artystów, a by∏y to przede
wszystkim notesy z zapiskami i rysunkami o szcz´Êciu, eksponowane by∏y
w oknach wystawowych, wn´trzach zak∏adów rzemieÊlniczych i cukierni,
g∏ównie przy ulicy ˚elaznej i Ch∏odnej. Umieszczano je równie˝ na szklanej
pó∏ce poszukiwaczy szcz´Êcia w klubokawiarni „Ch∏odna 25”. Tam te˝ mo˝na
by∏o obejrzeç film dokumentalny, w którym o najszcz´Êliwszym dniu w swoim
˝yciu opowiadajà mieszkaƒcy Woli.
Organizatorzy nie podsumowali jeszcze ca∏ej imprezy. Nie wiemy, czy jej
tegoroczne has∏o „szcz´Êcie”, przynios∏o choç troch´ szcz´Êcia mieszkaƒcom
Warszawy. Wiemy natomiast, ˝e prezentowana u nas na Oddziale
Kardiologicznym instalacja wideo autorstwa Piotra Wysockiego, który w czasie
trwania festiwalu nominowany zosta∏ do Paszportów „Polityki”, budzi∏a
zainteresowanie i radoÊç chorych, ich rodzin i pracowników oddzia∏u. Tym
wi´ksze, ˝e niektórzy odnajdywali w niej samych siebie.

Wszystkim Pracownikom, Pacjentom i Przyjacio∏om Szpitala
Wolskiego najlepsze ˝yczenia zdrowych, spokojnych

Przenikanie kultury anglosaskiej, zw∏aszcza amerykaƒskiej, do Europy sprawi∏o,
˝e Âwi´tego Miko∏aja kojarzymy z wielkimi zakupami i prezentami. Bowiem od
dziesiàtków lat nasza doƒ sympatia jest umiej´tnie wykorzystywana w przedÊwiàtecznych promocjach handlowych. Wszechobecne sà reklamy z jego
wizerunkiem, a jego samego spotkaç mo˝na na ulicach miast i w centrach
handlowych. I w∏aÊciwie ten Miko∏aj zastàpi∏ w naszej ÊwiadomoÊci tradycyjny
wizerunek biskupa Myry.

i ciep∏ych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci w Nowym 2009 Roku
sk∏ada Dyrekcja
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forum
Rzuç palenie

P. Wysoki, przyst´pujàc do realizacji swojego pomys∏u w szpitalu, nie zamierza∏ skupiaç uwagi
na
konkretnym
oddziale.
WczeÊniej prosi∏ jedynie o zgod´
na sfilmowanie wypowiedzi
pacjentów na temat szcz´Êcia
i mo˝liwoÊç wystawienia pracy
w ogólnie dost´pnym miejscu.
Wkrótce po rozpocz´ciu nagraƒ
postanowi∏ jednak skoncentrowaç
si´ w∏aÊnie na kardiologii, tu
zrobiç wszystkie zdj´cia i zaprezentowaç instalacj´. Tak te˝ si´
sta∏o, pomimo i˝ proponowaliÊmy, ˝eby wystawi∏ jà
w Centrum Obs∏ugi Pacjenta,
gdzie codziennie przewija si´
kilkaset osób. Ostatecznie nie
uda∏o si´ go do tego nak∏oniç,
argument wi´kszej oglàdalnoÊci
nie by∏ dla niego istotny. A na
pytanie redakcji, czemu tak
bardzo upiera si´ przy wystawieniu pracy na Oddziale
Kardiologicznym, odpowiedzia∏,
˝e zale˝y mu na tym z kilku
powodów. Po pierwsze, dlatego,
˝e jest to miejsce szczególne, bo
leczy si´ tutaj serce – symbol
˝ycia, i ratuje ludzkie zdrowie i
˝ycie. Po drugie, ˝e nawiàza∏
Êwietny kontakt z personelem,
znalaz∏ zrozumienie dla przyÊwiecajàcej mu idei oraz ogromnà
pomoc i ˝yczliwoÊç, tak˝e ze
strony pacjentów. S∏owem, ˝e
zrobi∏ prac´ z ludêmi, których
spotka∏ tutaj, i temu Êrodowisku
pragnie jà zadedykowaç. ZaÊ
szczególnie wdzi´czny jest kol.
Ewie Szleszyƒskiej, piel´gniarce
oddzia∏owej, za otwartoÊç,
wsparcie i cierpliwoÊç, okazywane podczas realizacji projektu.
Dobre relacje mi´dzy ludêmi,
pozytywne emocje towarzyszàce
twórcy i wszystkim uczestnikom
tego przedsi´wzi´cia, a potem
uÊmiech, jaki ekspozycja wywo∏ywa∏a na twarzach oglàdajàcych,
stanowià chyba najlepszà odpowiedê na pytanie postawione
w tytule naszego sprawozdania
z Wola Art 2008.

W tym roku te˝ byliÊmy z Fundacjà Promocji Zdrowia prof.
Witolda Zatoƒskiego na sto∏ecznym placu Konstytucji.
20 listopada uczestniczyliÊmy w happeningu z okazji Âwiatowego
Dnia Rzucania Palenia. Wszystkim ch´tnym mierzyliÊmy ciÊnienie
i poziom glukozy we krwi, udzielaliÊmy porad ˝ywieniowych i jak
zwykle rozdawaliÊmy materia∏y edukacyjne. W naszej ekipie, pod
przewodnictwem Jadwigi Saganowskiej, zast´pcy dyrektora ds.
jakoÊci i promocji zdrowia, znaleêli si´ tym razem: Teresa
Zimakowska – piel´gniarka oddzia∏owa z anestezjologii
i intensywnej terapii, Marzena Stasiak – piel´gniarka z Poradni
Kardiologicznej, Daniel Jod∏owski – piel´gniarz z neurologii,
i Bogus∏awa Panczeluga – dietetyczka.

forum
Miko∏ajki w Centrum Obs∏ugi Pacjenta
Ju˝ w wigili´ dnia Âwi´tego Miko∏aja, 5 grudnia,
pracownicy Centrum Obs∏ugi Pacjenta poczuli magi´
zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. Zawita∏ do
nich Êw. Miko∏aj z wielkim workiem prezentów. Na
wst´pie zapowiedzia∏, ˝e przeznaczone sà tylko dla
grzecznych. Wi´c zapanowa∏ niepokój. Szybko jednak
okaza∏o si´, ˝e innych w tym gronie nie ma. Obdarowani
zostali wszyscy bez wyjàtku, a spotkanie z przybyszem
z dalekiej krainy, choç wydawa∏ si´ dziwnie znajomy,
sprawi∏o wszystkim ogromnà radoÊç, dostarczy∏o wielu
wzruszeƒ, a nawet Êmiechu do ∏ez. A poniewa˝ mi∏e
zwyczaje warto piel´gnowaç, to od razu zapowiedziano,
˝e za rok znów b´dà Miko∏ajki w COP.

Dbajmy o s∏uch
W koƒcu listopada przyjecha∏ do nas pojazd do diagnozowania s∏uchu. Pomimo
zimna i deszczu, ch´tnych nie brakowa∏o. Z badaƒ skorzysta∏y 72 osoby,
przewa˝nie pracownicy szpitala. 15 osób zakwalifikowano do dalszej
diagnostyki, 10 do czyszczenia uszu, pozosta∏e 57 cieszy∏o si´ dobrym s∏uchem.
Niedos∏uch, zwany potocznie ubytkiem s∏uchu, narasta z up∏ywem czasu. Nie
wolno tego lekcewa˝yç, bo mo˝e skoƒczyç si´ g∏uchotà. Z powodu trudnoÊci
z rozumieniem mowy, zwyczajne zaj´cia, jak rozmowa, zakupy czy oglàdanie TV,
sà dla niedos∏yszàcych êród∏em stresu, przyczynà wycofywania si´ z aktywnego
˝ycia. Nagromadzenie stresu, stany l´kowe, brak pewnoÊci siebie w codziennych
sytuacjach sprawiajà, ˝e problemom ze s∏uchem zaczyna towarzyszyç depresja.
A dzieje si´ tak, poniewa˝ wielu z nas po prostu nie wie o swoim problemie, ani
o mo˝liwoÊciach rehabilitacji. Trzeba wi´c popularyzowaç diagnostyk´ s∏uchu
i wiedz´ o skutkach niedos∏uchu, tym bardziej, ˝e w Polsce k∏opoty ze s∏uchem
ma ok. 5-6 mln. osób. Szacuje si´, ˝e tylko 10% z nich ma tego ÊwiadomoÊç,
a zaledwie 6% podj´∏o dzia∏ania dla poprawy swojego s∏uchu. Pod tym
wzgl´dem plasujemy si´ na szarym koƒcu wÊród krajów Unii Europejskiej.
Akcja bezp∏atnych badaƒ s∏uchu „Medi-Bus 2008-2009”, z której skorzystaliÊmy, prowadzona jest na w ca∏ym kraju. Polega na udost´pnianiu pojazdu
– laboratorium, w którym w specjalnej kabinie technicy badaƒ audiologicznych
i protetycy s∏uchu wykonujà diagnostyk´ s∏uchu oraz zewn´trznego kana∏u
s∏uchowego. Badania pozwalajà okreÊliç ubytek s∏uchu. Ka˝dy pacjent
otrzymuje wyniki badania.
W grudniu 2009 r., zostanie
opublikowany i przekazany do
Ministerstwa Zdrowia, NFZ,
krajowego i wojewódzkich konsultantów ds. laryngologii oraz
Naczelnej Izby Lekarskiej raport
statystyczno-epidemiologiczny
z jej przebiegu.

Badania na obecnoÊç wirusa HCV
Od 15 paêdziernika do koƒca listopada na naszym terenie trwa∏a akcja bezp∏atnych badaƒ
diagnostycznych na obecnoÊç wirusa HCV, który powoduje wirusowe zapalenie wàtroby typu
C. Zorganizowana zosta∏a w ramach kampanii spo∏ecznej „Byç mo˝e Ty? Zbadaj si´ – Zostaƒ
w grze”, b´dàcej kontynuacjà dzia∏aƒ edukacyjnych, prowadzonych od 2005 r. przez
ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze” oraz jednà z firm
farmaceutycznych. Patronat naukowy nad tà kampanià obj´∏a Polska Grupa Ekspertów HCV
i Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaênych.
Do skorzystania z badaƒ zapraszano przede wszystkim osoby z grup podwy˝szonego ryzyka
zaka˝enia wirusem HCV, a wi´c:
osoby, którym przetaczano krew bàdê preparaty krwiopodobne przed 1992 r.,
osoby wielokrotnie hospitalizowane,
pacjentów, którym wykonywano zabiegi chirurgiczne, dializy, badania endoskopowe,
pracowników s∏u˝by zdrowia, stra˝y po˝arnej, policji, którzy zranili si´ i mogli mieç kontakt
z krwià nosiciela HCV,
osoby przyjmujàce narkotyki drogà do˝ylnà,
osoby korzystajàce z salonów tatua˝u, piercingu.
Badania wykonywano w kilku miastach
Polski w wybranych laboratoriach.
W Warszawie i Krakowie w laboratoriach
firmy Diagnostyka Sp. z o.o., z którà od
ponad 1,5 roku wspó∏pracujemy. Dwóm
warszawskim laboratoriom przydzielono
pul´ 400 badaƒ. W znajdujàcym si´ u nas
wykonano ich 225. W przypadku 4 osób
wynik by∏ niestety pozytywny. Mamy
nadziej´, ˝e wszystkie trafi∏y ju˝ do Wojewódzkiego Szpitala Zakaênego w Warszawie, bàdê innej wyspecjalizowanej
placówki, gdzie otrzyma∏y fachowà pomoc.
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