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Od trzech miesi´cy trwa modernizacja
pierwszego pi´tra w pawilonie I. Na po-
wierzchni zajmowanej do niedawna przez
stare laboratorium powstaje nowoczesny
oddzia∏ szpitalny, zaprojektowany zgodnie
ze wspó∏czesnymi wymogami i standarda-
mi. Na pozosta∏ych poziomach – parterze,
drugim i trzecim pi´trze, szpital pracuje
normalnie, choç czasem odg∏osy robót
budowlanych mogà jeszcze doskwieraç
pacjentom i utrudniaç prac´ personelu
funkcjonujàcych tu oddzia∏ów i przychodni.
NiedogodnoÊci te odejdà wkrótce w za-
pomnienie, bo zakoƒczy∏y si´ ju˝ szczególnie ha∏aÊliwe roboty budowlane. Teraz
prowadzone sà roboty wykoƒczeniowe, które potrwajà do po∏owy paêdziernika.

Zwa˝ywszy wiek pawilonu, który jak wi´kszoÊç naszych zabudowaƒ ma ponad 100
lat, oraz zakres modernizacji, obejmujàcej równie˝ remont szybu windowego i zain-
stalowanie nowej windy, czas realizacji inwestycji wydaje si´ bardzo krótki, tym bar-
dziej ˝e z doÊwiadczenia wiemy, i˝ podczas remontów w tak wiekowych budynkach
zdarzajà si´ ró˝ne niespodzianki. Nie obesz∏o si´ bez nich i tym razem. Na przyk∏ad
okaza∏o si´, ˝e cz´Êç przewodów wentylacyjnych by∏a ca∏kowicie zapchana gruzem,
a stan kanalizacji w piwnicach jest taki, ˝e ka˝de pod∏àczenie nowego pionu jest
dla wykonawców nie lada wyzwaniem.

Do nowych pomieszczeƒ zostanie przeniesiony
Oddzia∏ Internistyczno-Gastroenterologiczny,
poniewa˝ warunki sanitarno-epidemiologicz-
ne w jego obecnej siedzibie budzà od dawna
powa˝ne zastrze˝enia Sanepidu. B´dzie tu
8 sal dla chorych – od dwu- do pi´cioosobo-
wych, a przy ka˝dej z nich ∏azienka. Pacjenci
i odwiedzajàcy b´dà mieli do dyspozycji po-
kój dzienny z tarasem, z którego mo˝na b´-
dzie korzystaç w porze letniej. Ponadto znaj-
dà si´ tu m.in.: dy˝urka piel´gniarska, gabi-
net zabiegowy, pokój lekarski, osobny pokój
do rozmów lekarza z rodzinà pacjenta, ∏a-
zienka do mycia chorych le˝àcych oraz do-
datkowe w.c. dla osób niepe∏nosprawnych.
W oddziale nie b´dzie ˝adnych barier archi-
tektonicznych. We wszystkich pomieszcze-
niach zaprojektowano szerokie drzwi, przez
które ∏atwo wjechaç wózkiem inwalidzkim,
a na korytarzach por´cze, u∏atwiajàce poru-
szanie si´ osobom majàcym trudnoÊci loko-
mocyjne. 
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Rankiem 5 wrzeÊnia Bia∏e Miasteczko pojawi∏o si´ znów w Warszawie.
Delegatki Ogólnopolskiego Zwiàzku Zawodowego Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych z Podkarpacia, Ma∏opolski, Kujaw, Pomorza i Mazowsza, a wÊród
nich nasze kole˝anki, przyby∏y pod sejm, aby dopilnowaç znowelizowania
tzw. ustawy podwy˝kowej. Poniewa˝ pos∏owie szybko przyj´li nowelizacj´
tej ustawy, piel´gniarki zwin´∏y namioty rozstawione przed parlamentem.
Zapowiedzia∏y jednak, ˝e powrócà tu, kiedy nad ustawà b´dzie obrado-
wa∏ senat.

2
20 lat przed wykonaniem pierwszego takiego zabiegu. I tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e póêniej
d∏ugie lata pracowaliÊmy razem i mój nauczyciel, ciàgle b´dàc dla mnie niedoÊci-
gnionym wzorem, u mnie si´ habilitowa∏, a potem zosta∏ profesorem. 

Zresztà w klinice pracowa∏o wielu wybitnych lekarzy, m.in. doc. Mieczys∏aw Tylicki,
którego Êmia∏o mo˝na nazwaç twórcà polskiej proktologii, a który tworzy∏ na Wo-
li oÊrodek proktologiczny, i nasz szef, prof. Dryjski, który wykonywa∏ totalne resek-
cje prze∏yku i ˝o∏àdka oraz operowa∏ nowotwory trzustki. Jako jeden z pierwszych
stosowa∏ zespolenia portokawalne w marskoÊci wàtroby. Ale ju˝ od 1956 roku
nastawiano si´ na chirurgi´ naczyniowà. By∏a to wtedy nowoÊç, a on by∏ jednym
z prekursorów w tej dziedzinie. Zajmowa∏ si´ chirurgià t´tnic, robi∏ przeszczepy
aortalno-udowe, udowo-podkolanowe, operowa∏ t´tniaki aorty brzusznej i t´tnic
obwodowych.

R.: By∏ Pan na Woli tak˝e po studiach...

W.N.: Tak. W 1959 roku, po skoƒczeniu studiów, rozpoczà∏em sta˝ lekarski. Po
sta˝u pracowa∏em chyba jeszcze rok, ale jako wolontariusz. Dosta∏em bowiem
stypendium PAN oraz etat w Zak∏adzie Medycyny DoÊwiadczalnej na ul. Dworko-
wej. Na Kasprzaka przychodzi∏em do momentu, kiedy rozpocz´to remont chirur-
gii, który trwa∏ wiele lat, a klinika przenios∏a si´ do Szpitala El˝bietanek na Gosz-
czyƒskiego. 

Przed remontem chirurgia by∏a olbrzymim oddzia∏em. Mia∏a ponad 100 ∏ó˝ek
i blok operacyjny z 3 salami. Sale chorych by∏y du˝e, oÊmio-, dziesi´cioosobowe,
a jedna nawet na 12 osób. Codziennie robiliÊmy oko∏o 20 zabiegów. Operowa-
liÊmy od rana do godz. 15.00, 16.00, a czasem d∏u˝ej. M∏odzie˝ lekarskà trzy-
ma∏a twardà r´kà Jadwiga Malanowska – oddzia∏owa. BardzoÊmy si´ jej bali. By∏a
ostra, stanowcza i wszystkim si´ interesowa∏a. Dzi´ki niej by∏ porzàdek, oddzia∏ by∏
bardzo czysty i zadbany. 

Prof. J. Dryjski ogromnie naciska∏ na prace naukowe. Od wszystkich ˝àda∏ publi-
kacji, uczestnictwa w konferencjach i zjazdach, doktoratów. Natomiast chirurgii
praktycznej uczyliÊmy si´ od M. Tylickiego i B. Maliƒskiego, poniewa˝ szef mia∏
mniej czasu. 

Dojazd na Kasprzaka by∏ trudny. Pami´tam, ˝e ze ÂródmieÊcia jecha∏em ponad
godzin´ i musia∏em si´ przesiadaç. Wieczorami by∏o tam doÊç niebezpiecznie.
Trzeba by∏o uwa˝aç, ˝eby czasem nie dostaç w g∏ow´. Naturalnie nie na terenie
szpitala, lecz poza nim, na Woli. 

PracowaliÊmy bardzo du˝o. Do szpitala cz´sto
przyje˝d˝a∏y nasze dziewczyny, narzeczone, ˝ony,
˝eby przywieêç nam kolacje, gdy˝ jedzenie
szpitalne by∏o paskudne. Idàc do domu po dy-
˝urze, wst´powaliÊmy zazwyczaj na piwo do
pobliskiego kiosku i wypijaliÊmy po butelce
˚ywca. Mówi∏o si´ o tym, ˝e idzie si´ do pana
profesora. Dotychczas nie wiem, skàd wzi´∏o
si´ to powiedzenie, bo Dryjski mia∏ marskoÊç
wàtroby i nie pi∏ ˝adnego alkoholu. Nawet
herbat´ pija∏ bardzo cienkà, w kolorze s∏omy.
Kiedy zaprasza∏ nas do domu, na swoje imie-
niny, to przed nim sta∏ kieliszek z wodà, o czym
wszyscy wiedzieli, a myÊmy pili mocniejsze
trunki. Zawsze chodziliÊmy te˝ do niego do
domu 1 stycznia, z ˝yczeniami noworocznymi.
To by∏ obyczaj jeszcze z czasów prof. W∏adys∏a-
wa Ostrowskiego, który wczeÊniej kierowa∏ chi-
rurgià na Woli i w ka˝dy Nowy Rok przyjmowa∏
w swoim domu asystentów. Te i inne zwyczaje,
panujàce w naszym Êrodowisku, opisa∏em
w ksià˝ce pt. „Historia chirurgii polskiej”.

R.: Dzi´kujemy za rozmow´. 

PRISMAFLEX to nast´pca aparatu PRISMA – pierwszego
zintegrowanego systemu do kontroli bilansu p∏ynowego
w zabiegach ciàg∏ych nerkozast´pczych.

PRISMAFLEX to obecnie najnowoczeÊniejszy na rynku
aparat do prowadzenia takich zabiegów oraz terapeu-
tycznej wymiany osocza (TPE – plazmaferezy)

Aparaty tego typu stosuje si´ g∏ównie w Oddzia∏ach
Intensywnej Terapii do wykonywania zabiegów nerko-
zast´pczych. Wszystkie niezb´dne do tych zabiegów
p∏yny podawane sà z wieszanych na 
aparacie worków, dlatego te˝ 
zabieg mo˝na wykonaç 
tam, gdzie w szpitalu le˝y 
chory. To aparat mo˝e „jechaç” 
do chorego, a nie chory 
do aparatu. 

Rodzaje zabiegów ciàg∏ych:
SCUF – ultrafiltracja, 
CVVHF – hemofiltracja, 
CVVHD – hemodializa, 
CVVHDF – hemodiafiltracja. 

Zabiegi te stosowane 
sà u chorych 
z przewodnieniem 
i/lub z ostrà 
niewydolnoÊcià nerek.

Plazmafereza jest stosowana 
np. w OIT-ach lub oddzia∏ach 
nefrologii w leczeniu schorzeƒ 
o pod∏o˝u immunologicznym 
oraz zatruç.

prof. Józef Dryjski
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W koƒcu sierpnia mia∏o u nas miejsce niepokojàce wydarzenie. W póênych
godzinach popo∏udniowych dosz∏o do próby kradzie˝y portfela z torebki naszej
kole˝anki z kardiologii. Dzi´ki szybkiej reakcji osób dy˝urujàcych na oddziale,
próba spali∏a na panewce, a z∏odziej trafi∏ w r´ce policji. 

Dy˝ur pe∏ni∏y wówczas piel´gniarki:
Barbara Syta i Ma∏gorzata Gàsio-
rowska oraz ratowniczka medyczna
Magdalena Goêliƒska. W pewnym
momencie wszystkie kole˝anki by∏y
zaj´te przy chorych. Kiedy jedna
z nich wesz∏a do dy˝urki w sali „R”,
zasta∏a tam m´˝czyzn´, który na jej
widok rzuci∏ si´ do ucieczki. Na
szcz´Êcie uda∏o si´ jej zablokowaç
drzwi i wezwaç pomoc. M´˝czyzna
zosta∏ zatrzymany przez lekarza dy-
˝urnego, dra Marka Kowalewskie-
go oraz piel´gniarki, którym po-
mogli pacjenci. Niezw∏ocznie we-
zwano policj´. Funkcjonariusze
znaleêli przy nim portfel z pie-
ni´dzmi kole˝anki Magdaleny
Goêliƒskiej. 

Gratulujemy wszystkim bioràcym
udzia∏ w z∏apaniu z∏odzieja. Dzi´-
kujemy pacjentom za wsparcie na-
szego personelu. A wszystkim pra-
cujàcym w szpitalu przypominamy:
musimy uwa˝aç, byç czujni, pa-
trzeç, co si´ wokó∏ dzieje. Wszak
kradzie˝e w szpitalach nadal si´
zdarzajà. Niestety. 

ZZaarryyss  hhiiss ttoorr ii ii   SSzzppii ttaallaa  nnaa  CCzzyyss tteemm  ((cc..dd.. ))

W listopadzie 1907 roku, w zwiàzku ze zmianami organizacyjny-
mi w systemie szpitalnictwa, Szpital Starozakonnych na Czystem,
tak jak wszystkie szpitale warszawskie, przeszed∏ pod zarzàd magi-
stratu Miasta Warszawy. W latach 1909-1911 wybudowano na
jego terenie dwupi´trowy pawilon z 80 ∏ó˝kami dla potrzeb od-
dzia∏u wewn´trznego i oddzia∏u neurologicznego oraz otwarto
pracowni´ fizykoterapii.

I wojna Êwiatowa wstrzyma∏a dalszy rozwój placówki. Szpital zosta∏
podporzàdkowany potrzebom frontu. Pogarszajàce si´ z dnia na
dzieƒ warunki bytowe ludnoÊci, a zw∏aszcza epidemie chorób za-
kaênych, które szerzy∏y si´ od jesieni 1915 roku, spowodowa∏y ko-
niecznoÊç zarezerwowania 120 ∏ó˝ek szpitalnych dla przypadków
tyfusu plamistego i dyfterytu.

W II Rzeczypospolitej wzniesiono osobny pawilon dla pracowni
patologicznej. W odgrodzonym od reszty zabudowaƒ pawilonie
psychiatrycznym, którego pacjentów przeniesiono do podwar-
szawskiej Choroszczy, dobudowano nowe skrzyd∏o na 80 ∏ó˝ek
i utworzono oddzia∏ dla chorych na gruêlic´. Oddano do u˝ytku
pawilon po∏o˝niczy i okulistyczny z bazà 130 ∏ó˝ek oraz pawilon
internistyczny ze 150 ∏ó˝kami. W ten sposób poszerzono istotnie
ofert´ leczniczà szpitala, wychodzàc jednoczeÊnie naprzeciw wa˝-
nym potrzebom zdrowotnym spo∏eczeƒstwa, m. in. w zakresie lecze-
nia szerzàcej si´ wówczas gruêlicy czy bardzo rozpowszechnionej
w owym czasie jaglicy, b´dàcej poza rze˝àczkà, g∏ównà przyczynà
Êlepoty, zw∏aszcza wÊród biednej ludnoÊci. Ciàg dalszy w nast´pnych numerach.
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Redakcja: Z czym kojarzy si´ Panu Profesorowi
Szpital Wolski?

W.N.: Z m∏odoÊcià, wspania∏à atmosferà, miej-
scem bardzo ˝yczliwym dla studentów i poczàt-
kujàcych lekarzy. Zjawi∏em si´ tam w okresie od-
wil˝y, b´dàc jeszcze studentem. Wtedy wszyscy
byliÊmy pe∏ni radoÊci i entuzjazmu. By∏ w nas
wielki zapa∏ do nauki, do operowania. Prof.
Józef Dryjski, ówczesny szef chirurgii, pozwala∏
sta˝ystom operowaç, oczywiÊcie pod okiem do-
Êwiadczonych lekarzy.

R.: Jakie by∏o Pana pierwsze zetkni´cie z naszym szpitalem? 

W.N.: DoÊç szczególne. W 1952 roku, tu˝ przed maturà, na obowiàzkowych
dla m∏odzie˝y zaj´ciach z przysposobienia wojskowego w S∏u˝bie Polsce (by∏a
to kontrolowana przez parti´ organizacja powiàzana z wojskiem) kolega, któ-
ry te˝ zosta∏ chirurgiem, postrzeli∏ mnie z karabinka. Chcia∏ strzeliç w pup´,
a trafi∏ pod kolano. Zawieêli mnie na Kasprzaka. Prof. J. Dryjski, mój ojczym,
wyjà∏ mi od∏amek, ale t´tnica podkolanowa by∏a obkurczona nadal. T∏umaczy∏
wi´c mamie, ˝e nie ma szans na uratowanie nogi, a ona prosi∏a, ˝eby pocze-
kaç jeszcze godzin´ i jeszcze... I obesz∏o si´ bez amputacji. Skurcz puÊci∏,
a mnie, jako przypadek kliniczny, opisa∏ dr Bogus∏aw Maliƒski w „Polskim Prze-
glàdzie Chirurgicznym”.

R.: Co by∏o dalej?

W.N.: Zda∏em egzaminy na medycyn´. Jednak, jako wróg klasowy (po latach
dowiedzia∏em si´, ˝e takà opini´ wystawi∏ mi kolega z gimnazjum, ponadto nie
nale˝a∏em do ZMP), nie zosta∏em przyj´ty. Podjà∏em prac´ w dyspozytorni po-
gotowia ratunkowego i w Zak∏adzie Medycyny DoÊwiadczalnej Instytutu Hema-
tologii. W nast´pnym roku dosta∏em si´ na studia. Na czwartym roku zaczà∏em
dy˝urowaç na Kasprzaka, gdzie funkcjonowa∏a IV Klinika Chirurgii Instytutu
Doskonalenia Lekarzy AM w Warszawie, który z czasem przekszta∏cono w od-
r´bnà uczelni´ – Studium Doskonalenia Lekarzy, a potem w Centrum Medycz-
nego Kszta∏cenia Podyplomowego.

R.: Co si´ wtedy dzia∏o w szpitalu?

W.N.: Dy˝ur pe∏niliÊmy dla prawie ca∏ej lewobrze˝nej Warszawy. OperowaliÊmy
nieprawdopodobnie du˝o wyrostków – w ciàgu jednej nocy 10-12. Dzisiaj nie
ma ich w takich iloÊciach. My m∏odzi wyrabialiÊmy na tych wyrostkach swoje
umiej´tnoÊci. To by∏a wspania∏a szko∏a. Ponadto operowaliÊmy uwi´êni´te, ol-
brzymie przepukliny, których dziÊ te˝ ju˝ si´ nie spotyka. I bardzo du˝o p´che-
rzyków ˝ó∏ciowych. Natomiast urazów by∏o zdecydowanie mniej ni˝ teraz. Ope-
rowaliÊmy je koƒca lat 50. Cz´sto nastawialiÊmy z∏amania koÊci. W czasie dy-
˝urów pe∏niliÊmy obowiàzki kliniki chirurgii ogólnej i urazowej. 

R.: A ludzie z tamtych lat jacy byli dla m∏odych? 

W.N.: Dy˝urowa∏em przewa˝nie z Maçkiem Borkowskim, póêniejszym profeso-
rem, cz∏owiekiem wielce zas∏u˝onym dla waszego szpitala, który by∏ asystentem
u Dryjskiego. By∏ otwarty, kole˝eƒski, m∏odzie˝ si´ wokó∏ niego skupia∏a. Od nie-
go, podobnie jak i mój rówieÊnik Jurek Weso∏owski – obecnie równie˝ profesor,
wiele si´ nauczy∏em. No i od dra Maliƒskiego, który by∏ wtedy najbardziej wyro-
bionym chirurgiem, niezwykle sumiennym i dok∏adnym. W tym czasie doktoryzo-
wa∏ si´ na laparoskopowym rozpoznawaniu chorób jamy brzusznej i ju˝ wtedy
mówi∏, ˝e mo˝na laparoskopowo operowaç, mo˝na usunàç p´cherzyk. To by∏o
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Nied∏ugo minie rok, od kiedy finansami naszego
szpitala zajmuje si´ pani Jolanta Poniedzia∏ek. Pra-
cuje na stanowisku zast´pcy dyrektora ds. finanso-
wych oraz g∏ównej ksi´gowej. Skoƒczy∏a Akademi´
Obrony Narodowej, gdzie obroni∏a prac´ magister-
skà, poÊwi´conà reformie s∏u˝by zdrowia. WczeÊniej
studiowa∏a finanse i bankowoÊç w Wy˝szej Szkole
Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. Ma wie-
loletnie doÊwiadczenie w zakresie finansów publicz-
nych i finansowania ochrony zdrowia. MogliÊmy si´
ju˝ przekonaç, ˝e jest osobà otwartà, komunikatywnà
i potrafi pracowaç zespo∏owo. Odpoczywa aktywnie
– p∏ywa, jeêdzi na nartach, podró˝uje. Lubi muzyk´,
zw∏aszcza Beatlesów.

NNaaggrrooddyy   bbaannkkuu  NNoorrddeeaa  

6 wrzeÊnia nastàpi∏o przekazanie nagród
pracownikom, którzy zdecydowali si´ za∏o˝yç
konto osobiste w Nordea Bank Polska S.A.
Pierwszà nagrod´ – wie˝´ HI-FI Micro LG
LXM-150 odebra∏a kol. Gra˝yna Woêniak,
natomiast drugà – eleganckie pióro firmy
Waterman, kol. Grzegorz Kostuszyƒski

Nagrody, w obecnoÊci naszej pani dyrektor
Jolanty Poniedzia∏ek, wr´cza∏ pan Pawe∏
Wojciechowski – dyrektor II oddzia∏u tego
banku w Warszawie. Pani dyrektor pogratu-
lowa∏a kolegom i cieszy∏a si´ z faktu, ˝e co-
raz liczniejsze jest grono pracowników, któ-
rym szpital przekazuje wynagrodzenia na ra-
chunek bankowy. Natomiast nagrodzeni wy-
ra˝ali zadowolenie z podj´tej decyzji, mówili o u∏atwieniach, jakie
w codziennym ˝yciu daje posiadanie konta, m.in. o tym, ˝e teraz nie
muszà ju˝ czekaç na otwarcie kasy, ˝eby odebraç wyp∏at´, i jak bardzo
wygodne jest p∏acenie w sklepach kartà bankowà.

SSpprrooss ttoowwaann iiee

W poprzednim numerze biuletynu wkrad∏ si´ b∏àd. Podajàc sk∏ad zarzàdu organi-
zacji zak∏adowej Ogólnopolskiego Zwiàzku Zawodowego Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych, pomini´to kol. Juli´ Ros∏oƒskà, a zamiast kol. El˝biety Linde umieszczono
kol. Jolant´ Kruciƒskà, która ponad rok temu zmieni∏a przynale˝noÊç zwiàzkowà.
Wszystkie trzy kole˝anki serdecznie przepraszamy. Ponadto w nazwie tego˝ zwiàzku
oraz zwiàzku zrzeszajàcego techników medycznych elektroradiologii zabrak∏o okre-
Êlenia „ogólnopolski”. Redakcja

ZZaacchh´́ccaammyy  ddoo  lleekk ttuurryy

Na wewn´trznej stronie internetowej naszego szpitala pojawi∏ si´ nowy
dzia∏ – „Biuletyn zintegrowanego systemu informatycznego”, zawie-
rajàcy informacje o wdra˝aniu tego systemu. Najbardziej aktualne wia-
domoÊci mo˝na znaleêç w publikowanym tam˝e Biuletynie E-Szpital. Za-
ch´camy do lektury.

Dy˝urka w sali „R”


