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Alergia dokucza od wieków
milionom ludzi na Êwiecie,
a ich liczba roÊnie z roku na
rok. Na poczàtku XX wieku
alergie by∏y problemem oko∏o
1% ludnoÊci. Nie znano wów-
czas ani antybiotyków, ani
szczepieƒ ochronnych, nie
u˝ywano Êrodków czystoÊci.
Na skórze i na b∏onach Êlu-
zowych ka˝dego cz∏owieka
bytowa∏y bakterie, których nie

umiano si´ pozbyç. Powodowa∏y one plagi, dziesiàtkujàce ca∏e spo∏eczeƒstwa.
Z czasem medycyna stopniowo i coraz bardziej skutecznie zacz´∏a zwalczaç bakte-
rie. Okaza∏o si´, ˝e gdy uk∏ad immunologiczny nie jest zaj´ty walkà bakteriami czy
wirusami, to zaczyna kierowaç si´ przeciwko py∏kom, roztoczom i pleÊniom.

Najcz´stszymi objawami alergii sà napady kichania i katar z wydzielajàcym si´ wodni-
stym Êluzem. Cz´sto towarzyszà temu dolegliwoÊci oczne w postaci Êwiàdu, Êwiat∏o-
wstr´tu i uporczywego ∏zawienia. Je˝eli zaczynajà si´ na prze∏omie stycznia i lutego,
a ust´pujà z koƒcem marca, pewnie przyczynà k∏opotów jest leszczyna. Nieco póêniej
chmury py∏u wysy∏a olcha, a w kwietniu brzoza. Mi´dzy Dniem Matki a Dniem
Dziecka wkraczajà do akcji trawy, w po∏owie lipca chwasty. Póênym latem i jesienià
zwi´ksza si´ st´˝enie py∏ków pleÊni, ale mogà one, tak samo jak roztocza kurzu
domowego, wywo∏ywaç uczulenie przez ca∏y rok. Katar sezonowy, zwany siennym,
mija z koƒcem kwitnienia roÊliny, na którà jesteÊmy uczuleni. Trudniej rozpoznaç
wroga, gdy mamy alergi´ na py∏ki wielu roÊlin, kurz czy sierÊç zwierzàt, bo objawy
utrzymujà si´ niemal bez przerwy. Alergii wziewnej nie mo˝na lekcewa˝yç, bo gdy
nie jest leczona, prowadzi do niewydolnoÊci p∏uc.

Uwagi i porady:

W okresie pylenia najlepiej przebywaç w zamkni´tych pomieszczeniach, a z pew-
noÊcià unikaç spacerów po ∏àkach, ogrodach i lesie.
Pomieszczenia nale˝y wietrzyç nocà, kiedy st´˝enie py∏ków jest stosunkowo niskie.
Jadàc samochodem, nie otwieraç szyb i zamykaç wlot powietrza z zewnàtrz.
Podczas pracy na dworze, je˝eli jest ona konieczna, np. koszenia trawy, zalecane
jest noszenie okularów oraz specjalnych masek ochronnych zapobiegajàcych
wdychaniu py∏ków.
Urlop najlepiej planowaç w okresie, gdy roÊlina, na którà jesteÊmy uczuleni, ju˝
nie pyli.
Zalecane jest sp´dzanie wakacji nad morzem lub w górach, tam wegetacja roÊlin
jest opóêniona.
S∏oneczne, wietrzne dni przynoszà najwi´cej problemów, poniewa˝ py∏ki sà wtedy
∏atwo roznoszone po okolicy.
Po deszczu st´˝enie py∏ków jest niskie, wtedy alergicy czujà si´ najlepiej.
Nale˝y uwa˝aç ze spo˝ywaniem miodu, bo ma w sobie du˝o ziaren py∏ku.
W sezonie pylenia warto s∏uchaç komunikatów o tym, jakie gatunki roÊlin aktualnie
pylà. 

JeÊli objawy alergii nasilajà si´, niezb´dna jest wizyta u alergologa.

A........ aaaa psik!!! Oby na zdrowie.

Atak z powietrza, czyli zakichana pora roku BIULETYN

105 lat temu, 22 czerwca 1902 r.,
w miejscu, gdzie teraz pracuje-
my, otwarto szpital, który przez
40 lat s∏u˝y∏ chorym. Pracowa∏o
w nim wielu wybitnych lekarzy,
majàcych znaczàcy wk∏ad w roz-
wój medycyny polskiej i Êwiatowej.
Bolesne jest, ˝e nie zachowa∏y
si´ tu ˝adne Êlady tamtych lat,
a przesz∏oÊç szpitala wymazano
z historii. Dlatego, zgodnie
z wczeÊniejszà zapowiedzià, przypominamy jego dzieje, dzieje szpitala
otwartego ponad wiek temu w podwarszawskiej gminie Czyste, która
w 1916 r. zosta∏a w∏àczona do Warszawy. 

ZZaarryyss  hhiiss ttoorr ii ii   sszzppii ttaallaa  nnaa  CCzzyysstteemm

Poczàtki szpitala przy ul. Kasprzaka, dawnej ul. Dworskiej, si´gajà
XIX wieku. Wtedy lekarze z ca∏kowicie wyeksploatowanego szpitala
˝ydowskiego, który znajdowa∏ si´ w okopach cytadeli przy ul. Pokor-
nej, podj´li inicjatyw´ wybudowania nowego. Zyska∏a ona poparcie
lekarzy warszawskich i szerokiej opinii spo∏ecznej. Powsta∏o gremium
zajmujàce si´ zorganizowaniem tego przedsi´wzi´cia. Wielkim jego
or´downikiem by∏ dr Zygmunt Kramsztyk, który ju˝ w 1883 r. na ∏a-
mach „Kuriera Warszawskiego” uzasadnia∏ koniecznoÊç stworzenia
nowoczesnej lecznicy.

W kwietniu 1887 r. powo∏ano Komitet Budowy Szpitala, który dla
sprawnego dzia∏ania utworzy∏ sekcje: ogólnà, technicznà, finansowà,
lekarskà i prawnà. Niezw∏ocznie zabrano si´ do zbierania sk∏adek,
opracowywania za∏o˝eƒ organizacyjnych, technicznych i architekto-
nicznych oraz szukania placu pod budow´, po∏o˝onego w obr´bie
miasta lub blisko jego granic.

Zdecydowano si´ na grunty w ówczesnej gminie Czyste, w pobli˝u
rogatki wolskiej, niedaleko ul. Karolkowej, wzd∏u˝ której przebiega∏a
granica miasta. Wybór ten popar∏o grono lekarzy i in˝ynierów, obra-
dujàce w Warszawskim Towarzystwie Lekarskim nad kwestià „Jak zbu-
dowaç wzorcowy szpital powszechny w Warszawie na 400 chorych”.
Uznano, ˝e okolica wolskiego przedmieÊcia, z wysoko po∏o˝onymi,
suchymi gruntami, czystym powietrzem, otoczona ogrodami jest od-
powiednim miejscem na szpital. Dalej w Nasz Szpital.
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W kraju strajkuje oko∏o 280 szpitali, w Warszawie 17. Kolejne majà si´
do∏àczyç. Miesiàc strajków nie przyniós∏ ˝adnych rozstrzygni´ç. Do prote-
stu przy∏àczajà si´ piel´gniarki. Nasi lekarze solidaryzujà si´ z kolegami.
Organizacja zak∏adowa OZZL rozpocz´∏a spór zbiorowy. Negocjacje
trwajà. 
W momencie oddawania do druku tego numeru biuletynu piel´gniarki
i lekarze protestujà przed Kancelarià Premiera.

Dom administracyjny z synagogà
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Redakcja: Panie doktorze, by∏ pan naszym goÊciem na
otwarciu nowej apteki szpitalnej, by∏ pan tak˝e, kiedy
otwieraliÊmy nowe laboratorium. Jak postrzega pan
Szpital Wolski? 

Dr Andrzej W∏odarczyk: Zmiany, jakie tu zasz∏y w ostatnim
roku, widaç go∏ym okiem. Z przyjemnoÊcià zwiedza∏em
aptek´, patrzy∏em na odnowione budynki. Ale przed
wami jeszcze du˝o pracy, aby unowoczeÊniç ca∏y szpital,
uczyniç go miejscem przyjaznym dla chorych i personelu.
Wasz Program Medyczny jest konkretny i bardzo po-
trzebny. Jego realizacja wymaga jednak nie tylko kon-
sekwentnego dzia∏ania, którego tu nie brakuje, lecz
równie˝ powa˝nych Êrodków finansowych, o które – jak
wszyscy wiemy – nie jest ∏atwo. I z tym mo˝ecie mieç
trudnoÊci. 

R.: Czy ma pan jakieÊ osobiste wspomnienia czy refleksje zwiàzane z Wolskim?

A.W.: W tym szpitalu pracowa∏o wielu znakomitych chirurgów, od których uczy∏em
si´ zawodu. Wspomn´ o dwóch, o profesorze Bogdanie Maliƒskim i o profesorze
Wojciechu Noszczyku, który by∏ promotorem mojej pracy doktorskiej. Szpital ten to
tak˝e pi´kne tradycje przedwojenne...

R.: No w∏aÊnie, ale sà ma∏o znane. Dlatego chcemy je upowszechniaç, przybli˝yç
histori´ tego szczególnego miejsca mieszkaƒcom Warszawy. Czy warto si´ tym zaj-
mowaç?

A.W..: Warto, a nawet trzeba. W warszawskiej Izbie Lekarskiej tak˝e podejmujemy
takie wyzwania. W naszym miesi´czniku „Puls” publikujemy wspomnienia lekarzy,
piszemy o ich ˝yciu, o historii i rozwoju medycyny, dziejach poszczególnych szpitali.
Ostatnio nak∏adem Izby ukaza∏a si´ ksià˝ka „Odrodzony stan lekarski”, w której
przypominamy reaktywowanie samorzàdu lekarskiego po prze∏omie 1989 roku,
a dodatkowo wiele miejsca poÊwi´camy opowieÊciom o rodach lekarskich, o prze-
noszeniu z ojca na syna tradycji zawodowych, dzi´ki którym m∏odzi lekarze od
dziecka czerpali wzorce etyczne i moralne zawodu lekarza.

R:. Nie mo˝emy nie zapytaç pana o to, co dzieje si´ w naszym otoczeniu. Od kilku
tygodni strajkujà lekarze, do∏àczajà do nich piel´gniarki...

A.W.: Dla nikogo nie jest tajemnicà, ˝e popieramy postulaty Êrodowiska. Cz´sto
mówi´ o tym publicznie. Ochrona zdrowia nie mo˝e byç dalej pozostawiona sama
sobie. Najwy˝szy czas, ˝eby politycy przestali si´ k∏óciç mi´dzy sobà, a zaj´li spra-
wami najwa˝niejszymi dla ludzi, a wi´c przede wszystkim zdrowiem. ˚eby zamiast
nagonki na Êrodowisko podj´li rzeczywistà reform´ systemu. Polacy si´ starzejà, co-
raz cz´Êciej potrzebujà naszej pomocy, a wi´kszoÊç z nas chce s∏u˝yç chorym tu na
miejscu, w kraju, a nie wyje˝d˝aç za granic´. Mamy jednak prawo do godziwych
zarobków, normalnej i spokojnie pracy, bez ciàg∏ego stresu i przem´czenia. Mimo
napi´tej sytuacji, staram si´ byç optymistà. Przecie˝ strajki nie mogà trwaç wiecznie
i musi dojÊç do kompromisu. Oby tylko nie by∏ to znów kompromis chwilowy, bo
stracimy wszyscy, a najbardziej pacjenci.

R.: Bardzo dzi´kujemy, ˝e w tak goràcym okresie znalaz∏ pan czas na rozmow´
z nami. 
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Za∏atwienie formalnoÊci oraz zebranie fun-
duszy na zakup terenu i rozpocz´cie prac
budowlanych nie by∏o ∏atwe. Wymaga∏o
du˝ego wysi∏ku cz∏onków Komitetu oraz in-
nych osób zaanga˝owanych w budow´
szpitala. PrzyÊwiecajàca im idea by∏a jed-
nak silniejsza ni˝ pi´trzàce si´ trudnoÊci.
Na kupionym w latach 1891-1893 terenie
w ciàgu kilku nast´pnych lat postawiono
i zadaszono niemal wszystkie zaplanowane
pierwotnie budynki. 

Budowa rozpocz´∏a si´ w maju 1894 r. od
wmurowania kamienia w´gielnego w fun-
dament synagogi przyszpitalnej. Pierwszy
oddzia∏ szpitalny – pawilon dla chorych
umys∏owo (psychiatryczny), oddano do
u˝ytku w styczniu 1898 r. i natychmiast
przeniesiono tu pacjentów ze znajdujàcego
si´ w op∏akanym stanie oddzia∏u w starym
szpitalu przy ul. Pokornej. O poÊciel,

bielizn´ poÊcielowà, r´czniki i odzie˝ dla chorych zadba∏ Komitet
Dam, który potem zatroszczy∏ si´ o zaopatrzenie pozosta∏ych od-
dzia∏ów. ˚eby przyspieszyç wykoƒczenie i wyposa˝enie nast´pnych
budynków, w koƒcu 1898 r. rozpisano po˝yczk´ na ok. 400 000
rubli.

W kwietniu 1902 r. do nowego szpitala, Szpitala Starozakonnych na
Czystem, wzorowanego na najnowoczeÊniejszych oÊrodkach leczni-
czych Europy Zachodniej, wzniesionego kosztem 1 200 000 rubli,
przyj´to pierwszych pacjentów. Natomiast uroczyste otwarcie nastà-
pi∏o 22 czerwca tego˝ roku. Inauguracyjne przemówienia wyg∏osili:
Micha∏ Bergson, prezes Zarzàdu Warszawskiej Gminy Staroza-
konnych, bankier i dzia∏acz spo∏eczny, oraz Jan Berson, od 1896 r.
prezes Komitetu Budowy, i dr Zygmunt Kramsztyk, naczelny lekarz
szpitala. Dr Kramsztyk by∏ znanym spo∏ecznikiem, wspomaga∏ i leczy∏
bezp∏atnie ubogich. By∏ te˝ publicystà, za∏o˝ycielem i wydawcà
czasopisma „Krytyka Lekarska”, b´dàcego forum nowoczesnej myÊli
lekarskiej, oraz wspó∏za∏o˝ycielem Towarzystwa Medycyny Spo∏ecznej
i Towarzystwa Higienicznego Warszawskiego. Ciàg dalszy w nast´pnych nu-

merach. 

f o r u m
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Od 2004 r. nasz szpital nale˝y do Mazowiec-
kiej Regionalnej Sieci Szpitali Promujàcych
Zdrowie. Anga˝ujemy si´ w ró˝ne akcje.
W ostatnim dniu maja, Âwiatowym Dniu bez
Tytoniu, szpitalny Zespó∏ ds. Promocji Zdrowia
oferowa∏ bezp∏atne badania spirometryczne,
badania glukozy w surowicy krwi, udziela∏ po-
rad i rozdawa∏ materia∏y edukacyjne podczas
happeningu na placu Konstytucji. Z badaƒ
skorzysta∏o 161 osób. Wykonywa∏y je: dr

Magdalena Proniewska oraz 3 piel´gniarki – Agnieszka Pietrzak, Tere-
sa Zimakowska i Gra˝yna Górniak. Koordynatorem by∏a Jadwiga Sa-
ganowska, zast´pca dyrektora ds. jakoÊci i promocji zdrowia. G∏ównym
organizatorem wydarzenia by∏a Fundacja Promocji Zdrowia prof. Witolda
Zatoƒskiego, z którà od lat wspó∏pracujemy i dwa razy w roku uczestniczy-
my w warszawskich happeningach.

W koƒcu maja na zebraniu naukowym Warszaw-
skiego Oddzia∏u Polskiego Towarzystwa Endokry-
nologicznego dr Anna Stefanowska, ordynator
Oddzia∏u Internistyczno-Endokrynologicznego,
przedstawi∏a oryginalne doniesienie pt. „Naturalny
przebieg limfocytarnego zapalenia przysadki na
podstawie 10-letniej obserwacji”. Zaprezentowany
w doniesieniu przypadek dotyczy pacjentki leczonej
w naszej Poradni Endokrynologicznej. Prezentacja
spotka∏a si´ z du˝ym zainteresowaniem s∏uchaczy
i wywo∏a∏a o˝ywionà dyskusj´. 

Droga Redakcjo, zwracamy si´ z proÊbà o utworzenie na terenie szpitala barku dla
pracowników, pacjentów i osób odwiedzajàcych. Sà dni, kiedy d∏u˝ej zostajemy w
pracy, i bardzo ch´tnie byÊmy skorzystali z zakupienia ciep∏ego posi∏ku. Osoby
odwiedzajàce pacjentów te˝ by ch´tnie kupi∏y herbat´, kaw´ lub coÊ dobrego
do zjedzenia, tak jak ma to miejsce w innych szpitalach.

Z powa˝aniem Sekcja Rozliczeƒ

Szanowna Redakcjo, proponuj´, ˝eby w tytule naszego biuletynu dodaç tylko
przymiotnik Wolski.

Pozdrawiam ca∏à Redakcj´ Barbara Wieczorkiewicz
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RReeddaagguujjee  zzeessppóó∏∏ Edyta Kukliƒska, Barbara Lis-Udrycka, Iwona Nowowiejska
ee--mmaaii ll redakcja@szpital.wolski, redakcja@wolski.med.pl 
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Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów
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Basia odesz∏a od nas nagle, 7 czerwca, po zakoƒczeniu nocnego
dy˝uru na Oddziale Neurologicznym. W Szpitalu Wolskim sp´dzi∏a
niemal ca∏e swoje ˝ycie zawodowe. By∏a wspania∏ym cz∏owiekiem
i bardzo dobrà piel´gniarkà. Zawsze pogodna, otwarta na ludzi,
gotowa do pomocy. Nigdy nie obarcza∏a innych swoimi
problemami. By∏a wyrozumia∏a i niezwykle cierpliwa w stosunku do
pacjentów, z którymi nawet w trudnych sytuacjach potrafi∏a si´
porozumieç. Mia∏a Êwietny kontakt z m∏odszymi kole˝ankami,
ch´tnie dzieli∏a si´ z nimi swojà wiedzà i doÊwiadczeniem. 

˚egnaj Droga Kole˝anko.
B´dzie nam Ciebie brakowa∏o.

Pracownicy szpitala 

MMaammyy  ssuukkcceess

Ponad roczne starania o odzyskanie pawilonu X (ginekologiczno-po∏o˝niczego) zakoƒczy-
∏y si´ sukcesem. NieruchomoÊç zosta∏a zwrócona szpitalowi. Teraz czynsz z wynajmo-
wania pawilonu Instytutowi Matki i Dziecka b´dzie wp∏ywa∏ do naszej kasy. 
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Gabinet naczelnego lekarza szpitala

Pawilon chorób nerwowych.
Pracownia lekarska

Nasz zespó∏ z prof. W. Zatoƒskim
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