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Historia czekolady, która od tysiàcleci fascynuje i zadziwia ludzi, si´ga pra-
dawnych, Êrodkowoamerykaƒskich kultur. Kakaowce, jako pierwsi, zacz´li
uprawiaç Omlekowie. Ich nast´pcy: Majowie, Toflekowie i Aztekowie,
z ziaren tego wiecznie zielonego drzewa zacz´li robiç napój o pobudzajà-
cych w∏aÊciwoÊciach, który w niczym nie przypomina∏ wspó∏czesnej czeko-
lady. Nazwali go „chocolatl”, czyli gorzka woda. Na przysmak ze zmia˝-
d˝onych ziaren kakaowca i wody jest w ksi´gach Majów kilka przepisów –
od zag´szczonej màkà kukurydzianà papki po ró˝ne mikstury, przyprawia-
ne najcz´Êciej ostrà paprykà. 

Do Europy ziarna kakaowca przywióz∏ Krzysztof Kolumb z ostatniej swojej
podró˝y, kiedy dop∏ynà∏ do wyspy Guanaja. Wtedy Aztekowie w zamian za
towary podarowali mu worek ziaren przypominajàcych du˝e migda∏y,
a wódz plemienia pocz´stowa∏ ciemnym napojem. Kolumb uzna∏, ˝e ten
gorzkawy p∏yn jest obrzydliwy, i zabra∏ ze sobà tylko par´ ziaren kakaow-
ca jako ciekawostk´.

KilkanaÊcie lat póêniej wartoÊç ziarna, jako towaru i waluty, doceni∏ hisz-
paƒski szlachcic Herman Cortes, zdobywca Meksyku. Za 100 ziaren mo˝na
by∏o wówczas kupiç niewolnika, a za 4 królika. I Cortes szybko zrozumia∏,
˝e z∏oto, po które wyruszy∏ do krainy Azteków, roÊnie na drzewach. 

Tak czekolada trafi∏a do Hiszpanii, a póêniej do innych krajów Europy, które
w koloniach zak∏ada∏y plantacje kakaowców, a na kontynencie produko-
wa∏y czekolad´. W Europie czekoladà zajà∏ si´ te˝ koÊció∏. Ostre przyprawy,
jak sàdzono – przyczyn´ porywczoÊci m´˝czyzn, zastàpi∏a Êmietanka,
wanilia i cukier. Tak przyrzàdzony napój zyska∏ fanatycznych wielbicieli.
Pijano go w Watykanie i na dworach królewskich. Pierwszà czekolad´
w tabliczce, kruchà i chropowatà, wyprodukowa∏ Anglik Joseph Fry
w 1847 r. Natomiast Szwajcar Rodolphe Lindt wynalaz∏ w 1879 r. sposób,
by by∏a g∏adka i rozpuszcza∏a si´ ustach. 

˚e czekoladzie trudno si´ oprzeç, nie ulega wàtpliwoÊci. Wodzi nas ona
na pokuszenie za sprawà fenylotalminy, która wywo∏uje odpr´˝enie i pozy-
tywne uczucia – od subtelnej szcz´ÊliwoÊci po eufori´. To z jej powodu
s∏odki przysmak zyska∏ miano afrodyzjaku, bowiem takà samà substancj´
produkuje mózg osoby zakochanej. Czekolada wzmacnia te˝ nasz orga-
nizm i dzia∏a antydepresyjnie. Zatem z pewnoÊcià poprawi humor tym,
którym brakuje szcz´Êcia w mi∏oÊci. I warto wiedzieç, ˝e:

Nie tylko Montezuma II, ostatni w∏adca Azteków, pi∏ czekolad´, nim
uda∏ si´ do kochanki. Markiz de Sade i Casanova te˝ tak robili. Wi´c
mo˝e dlatego w niektórych zakonach jeszcze w XIX wieku zabraniano
spo˝ywania czekolady.
Od stu lat w∏oscy kochankowie zamiast wyznaƒ wr´czajà sobie czeko-
ladki „Baci”, czyli ca∏uski. 
W 1940 r. armia USA zleci∏a Hersheyowi, producentowi czekolady,
opracowanie takiej receptury, by czekolada mog∏a przetrwaç w klima-
cie tropikalnym i zaspokajaç g∏ód ˝o∏nierzy, gdy nie b´dzie ju˝ nic inne-
go do jedzenia.
„Czekolada”, to tytu∏ filmu o kobiecie, która zmieni∏a ˝ycie sennego
miasteczka, bo jej czekoladki dzia∏a∏y jak eliksir. Odkrywa∏y w duszach
ludzi to, o czym zapomnieli: radoÊç, ch´ç do zabawy i apetyt na seks. 

Obezw∏adniajàca kombinacja zapachów czeko-
lady i wanilii pojawia si´ cz´sto w markowych
perfumach, np.: „Angel” czy „Rush” Gucciego.

A jeÊli chcia∏byÊ skosztowaç czekolady pijanej za
czasów Montezumy II, to musisz pojechaç do 
Birmingham. Tam, w muzeum czekolady, podajà jà
wed∏ug ówczesnej receptury.

Kto si´ oprze gorzkiej wodzie? BIULETYN
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Nasz nowy agregat pràdo-
twórczy o mocy 1250 kVA
wyglàda imponujàco. Za-
stàpi∏ dwa stare, sprawne,
ale znacznie mniej wydajne,
które trzeba by∏o w∏àczaç
r´cznie. W po∏owie paêdzier-
nika zainstalowany zosta∏
w du˝ym niebieskim konte-
nerze, który stanà∏ na ty∏ach
pawilonu VII. Uruchamia si´
samoczynnie w ciàgu 3 mi-
nut, gdy zanika zasilanie
podstawowe. Na wypadek
przerwy w dostawie pràdu
z elektrowni jesteÊmy teraz dobrze zabezpieczeni. Mamy pewnoÊç, ˝e w razie awarii szpi-

tal b´dzie móg∏ normalnie pracowaç,
a przede wszystkim, ˝e nie ucierpià
nasi pacjenci. 

Agregat razem z kontenerem wa˝y 
14 ton. Dostarczenie tego wszystkie-
go na miejsce by∏o nie lada wyczy-
nem. Ale uda∏o si´. Operacja uwieƒ-
czona zosta∏a sukcesem. Najpierw
posadowiono kontener, a nast´pnie
umieszczono w nim agregat. Wszystko
przebieg∏o sprawnie. By∏o tylko tro-
ch´ trudnoÊci z wycofaniem z terenu
szpitala ogromnego dêwigu i platfor-
my, na której przywieziono kontener.
Ca∏kowity koszt tej operacji wyniós∏
oko∏o 1,1 mln z∏. Inwestycj´ sfinanso-
wa∏o miasto.
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AAuuddyy ttoorr   wweewwnn´́ tt rr zznnyy   ––  wwrróógg  cczzyy   pprr zzyy jjaacc iiee ll??

Od 2001 roku, na mocy ustawy o finansach publicznych, w jednostkach sektora finansów
publicznych funkcjonuje audyt wewn´trzny. Jest to dzia∏anie ukierunkowane na wspoma-
ganie ca∏ego zarzàdzania, poprzez niezale˝ne i obiektywne badanie tego procesu,
w tym tak˝e badanie systemu kontroli wewn´trznej, a nast´pnie przekazywanie kierow-
nikowi jednostki, którym w naszym przypadku jest dyrektor szpitala, opinii o jej dzia∏a-
niu. Zatem audyt wewn´trzny s∏u˝y dyrektorowi do ulepszania dzia∏alnoÊci szpitala,
a przede wszystkim do wype∏niania jego misji, czyli Êwiadczenia us∏ug zdrowotnych jak
najwy˝szej jakoÊci, które b´dà satysfakcjonowa∏y pacjentów. 

Dzi´ki audytowi wewn´trznemu dyrektor uzyskuje zapewnienie, ˝e cele szpitala sà nale-
˝ycie realizowane, a zasady i procedury wynikajàce z przepisów powszechnie obowià-
zujàcego prawa oraz przepisów wewnàtrzszpitalnych sà adekwatne do potrzeb, dobrze
wdra˝ane i przestrzegane. W praktyce przyj´to, i˝ mo˝na mówiç jedynie o racjonalnym
zapewnieniu, poniewa˝ audytor wewn´trzny, tak jak inne s∏u˝by kontrolne, nigdy nie mo˝e
daç 100% gwarancji, ˝e wszystkie zadania b´dà prawid∏owo wykonywane. 
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c o  g d z i e  k i e d y n a s z  s z p i t a l
Audytor ma daç rozsàdnà, lecz nie absolutnà gwarancj´, ˝e realizacja wyznaczo-
nych przez organizacj´ celów, przy odpowiednim i zgodnym z prawem prowa-
dzeniu dzia∏alnoÊci, nie b´dzie utrudniona przez zdarzenia, które mo˝na prze-
widzieç.

Od audytora wymaga si´ rzetelnoÊci i niezale˝noÊci. Powinien on mieç mo˝li-
woÊç wykonywania swoich zadaƒ w sposób nieskr´powany, post´powaç bar-
dzo starannie i umiej´tnie, bo tylko wtedy jego osàdy b´dà bezstronne i obiek-
tywne. Jednak nawet najwi´ksza starannoÊç nie oznacza nieomylnoÊci.

Aby dobrze wype∏niaç swoje zadania, audytor wewn´trzny musi mieç nieogra-
niczony dost´p do wszelkich dokumentów, do pracowników oraz wszystkich in-
nych êróde∏ informacji potrzebnych do przeprowadzenia audytu – z zastrze˝e-
niem przepisów o informacji podlegajàcej ochronie prawnej. Nie jest on jed-
nak uprawniony do podejmowania decyzji o charakterze w∏adczym ani nie od-
powiada za jakikolwiek rodzaj dzia∏alnoÊci poddawanej audytowi. 

W celu zapewnienia profesjonalnego wykonywania zadaƒ audytorskich, ka˝dy
audytor wewn´trzny ma obowiàzek stosowania mi´dzynarodowych standar-
dów profesjonalnej praktyki audytu wewn´trznego, które przyj´to za obowià-
zujàce w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto musi posiadaç
odpowiednie, ustawowo okreÊlone uprawnienia zawodowe. Dzia∏ania audyto-
ra wewn´trznego mogà mieç charakter zapewniajàcy – poprzez przeprowa-
dzanie zadaƒ audytowych – albo doradczy.

Zakres audytu determinuje analiza ryzyka, która stanowi podstaw´ do opraco-
wania rocznego planu audytu i jest obecna na ka˝dym etapie pracy audytora.
Roczna analiza ryzyka musi uwzgl´dniaç analiz´ ryzyka przeprowadzonà przez
kadr´ zarzàdzajàcà, czyli ordynatorów i kierowników komórek organizacyj-
nych, oraz priorytety dyrektora szpitala. W trakcie wykonywania swoich zadaƒ
audytor:

stwierdza stan faktyczny, czyli stan istniejàcy w chwili badania,
porównuje stan faktyczny z kryteriami oceny, a wi´c z tym, co powinno byç, 
definiuje skutek, czyli stwierdza, co z tego wynika lub mo˝e wyniknàç, 
okreÊla przyczyn´ istniejàcego stanu, czyli ustala, dlaczego tak si´ dzieje, 
formu∏uje zalecenie, czyli wskazuje, co nale˝y zrobiç, aby by∏o tak, jak byç
powinno.

Wbrew obiegowym opiniom, audytor wewn´trzny nie jest s´dzià, stra˝akiem
czy policjantem. I nie nale˝y uto˝samiaç go z kontrolerem, przed którym trze-
ba robiç uniki i czuç obaw´. Badajàc ca∏y proces zarzàdzania – od poziomu
najwy˝szego kierownictwa do poziomu pracowników najni˝szego szczebla –
obserwuje sprawy z ró˝nej perspektywy. W odró˝nieniu od kontroli instytucjo-
nalnej, audytor wewn´trzny nie szuka winnych za dany stan faktyczny i nie
okreÊla poziomu winy, lecz stara si´ zrozumieç istniejàce problemy i stanowi-
sko pracowników szpitala uczestniczàcych w danym procesie. W ramach swo-
ich obowiàzków nie mo˝e zaprojektowaç mechanizmów kontroli ani zadecy-
dowaç o kierunku dzia∏aƒ. Jego rola ogranicza si´ do rekomendowania zale-
ceƒ, tzn. wskazywania, co w danej sytuacji nale˝y zrobiç, ale nie mo˝e dawaç
odpowiedzi na pytanie, jak to zrobiç. Decyzja nale˝y zawsze do dyrektora szpi-
tala, który ma prawo nie zaakceptowaç rekomendacji audytora. Musi jednak
przedstawiç mu uzasadnienie swojej decyzji.

Natomiast zadania doradcze wynikajà z bie˝àcych potrzeb w zakresie zarzà-
dzania i sà zlecane audytorowi przez dyrektora szpitala. I choç sà mniej sfor-
malizowane, to podlegajà takim samym zasadom jak zadania audytowe

Audytor wewn´trzny to êród∏o obiektywnych informacji, bez których bardzo
trudno jest kierownictwu wype∏niaç w∏aÊciwie funkcje mened˝erskie, mieç pe∏-
ne rozeznanie co do skali ryzyka wystàpienia nieprawid∏owoÊci i oceniç spraw-
noÊç kontroli wewn´trznej. Identyfikuje on s∏abe punkty systemu gospodarki fi-
nansowej, kontroli oraz zarzàdzania organizacjà, a nast´pnie szacuje ryzyko,
˝eby oceniç, na ile wa˝ny jest dany problem. I nie wydaje wyroków, tylko ob-
na˝a s∏aboÊci, ustala przyczyny i sugeruje ich rozwiàzanie, uwzgl´dniajàc b∏´-
dy wyst´pujàce w systemie. Poprzez znaczàcy wglàd w operacje, obserwowa-
nie procesu ich projektowania, ocen´ ryzyka i zg∏aszanie mo˝liwoÊci uspraw-
nieƒ procesów zarzàdzania, tak˝e zarzàdzania ryzykiem, oraz zg∏aszanie ulep-
szeƒ systemu kontroli wewn´trznej audytor wewn´trzny wnosi do organizacji
wartoÊç dodanà.
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W szpitalu na Czystem od samego poczàtku
jego istnienia prowadzono o˝ywionà dzia∏al-
noÊç naukowà i szkoleniowà. 

W 1903 r., a wi´c wkrótce po otwarciu, zacz´∏o
dzia∏aç Ko∏o Naukowe przy Szpitalu Staroza-
konnych. Dbajàc o systematyczne dokszta∏canie
personelu, wprowadzono rozmaite kursy.
Kierownikiem naukowym kursów dla lekarzy
by∏ dr Jakub Szwajcer, epidemiolog, w latach
1885-1902 dyrektor Szpitala Zakaênego
w Warszawie, a od jesieni 1902 r. naczelny
lekarz na Czystem. Organizowano te˝ wyk∏ady
i szkolenia dla piel´gniarek. Odbywa∏y si´ liczne
posiedzenia i konferencje naukowe. 

Z poczàtkiem 1922 r. ukaza∏ si´ inauguracyj-
ny numer „Kwartalnika Klinicznego Szpitala
Starozakonnych”, w którym publikowano do-
niesienia z badaƒ oraz materia∏y z seminariów
i konferencji. Komitetem redakcyjnym kwartal-
nika kierowa∏ dr Julian Rotstadt, ordynator
oddzia∏u fizykoterapii, który w ostatnich mie-

siàcach 1939 r. by∏ dyrektorem szpitala. Z kolei dr Stanis∏aw Markusfeld, specjali-
sta w dziedzinie dermatologii, zainicjowa∏ utworzenie Ko∏a Naukowego Dermatolo-
gicznego, które organizowa∏o prezentacje przypadków klinicznych. 

W 1923 r. powsta∏a tu druga w Warszawie szko∏a kszta∏càca piel´gniarki, znana jako
Szko∏a Piel´gniarstwa na Czystem. Do wybuchu II wojny Êwiatowej ukoƒczy∏o jà 350
piel´gniarek.

WÊród wielu wybitnych lekarzy pracowa∏ na Czystem dr Edward Flatau. By∏ jednym
z najwybitniejszych neurologów i neuropatologów na Êwiecie, twórcà polskiej szko∏y
neurologicznej, cz∏onkiem Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci i wielu towarzystw nauko-
wych. W 1904 r. zorganizowa∏ w szpitalu nowo-
czesny oddzia∏ neurologiczny, którym kierowa∏
a˝ do Êmierci w 1932 r.

Pochodzi∏ z P∏ocka. Urodzi∏ si´ w 1868 r.
w rodzinie kupca zbo˝owego. Studiowa∏
w Moskwie i Berlinie. Wspó∏pracowa∏ z naj-
wi´kszymi badaczami uk∏adu nerwowego.
W berliƒskiej klinice Emanuela Mendla prowa-
dzi∏ unikalne badania nad mózgiem cz∏owie-
ka. Ich wyniki opublikowa∏ w 1894 r., majàc
26 lat, w pierwszym na Êwiecie „Atlasie mózgu
ludzkiego i przebiegu w∏ókien”, który z j´zyka
niemieckiego przet∏umaczono na polski, rosyj-
ski, angielski i francuski. Ju˝ ta pierwsza publi-
kacja przynios∏a mu mi´dzynarodowà s∏aw´.
Uniwersytet w Buenos Aires zaprosi∏ go do
obj´cia Katedry i Kliniki Neurologicznej. Fla-
tau nie przyjà∏ tej propozycji. W 1899 r. osie-
dli∏ si´ w Warszawie i w swoim mieszkaniu przy
ul. Marsza∏kowskiej stworzy∏ pracowni´ neuro-
biologicznà. Z czasem przeniós∏ jà do Towa-
rzystwa Psychologicznego, a w 1911 r. przeka-
za∏ Towarzystwu Naukowemu Warszawskiemu. Kierowana przez niego pracownia
zajmowa∏a ca∏e pierwsze pi´tro budynku Towarzystwa, przy ulicy Âniadeckich 8,
dawniej Kaliksta. Codziennie rano Flatau przychodzi∏ do pracy na Âniadeckich,
o godz. 11.00 wypija∏ kaw´ w pobliskiej kawiarni Ostrowskiego, a nast´pnie jecha∏
na Czyste leczyç chorych. 

Ciàg dalszy w nast´pnych numerach.
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Anna Lenard z wykszta∏cenia i zami∏owania jest huma-
nistkà. Skoƒczy∏a Wydzia∏ Profilaktyki, Resocjalizacji i Proble-
mów Spo∏ecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia
podyplomowe z psychologii zarzàdzania personelem na
Wydziale Psychologii UW. Od 1 sierpnia pracuje w szpitalu
nad stworzeniem Centrum Obs∏ugi Pacjenta, przyjaznego
ludziom korzystajàcym u nas ze specjalistycznej opieki am-
bulatoryjnej. WczeÊniej pracowa∏a w firmach ubezpiecze-
niowych, m.in. jako dyrektor ds. marketingu. Ma doÊwiad-
czenie w organizowaniu i prowadzaniu szkoleƒ. Kontakt

z ludêmi sprawia jej najwi´kszà satysfakcj´. Z natury jest optymistkà otwartà na
zmiany; to, co nowe, wzbudza jej ciekawoÊç i motywuje do dzia∏ania. 

Lubi sport, a zw∏aszcza pi∏k´ no˝nà i lekkoatletyk´; kiedyÊ trenowa∏a sprint oraz
skok w dal. Jest m´˝atkà, ma 5-letnià córeczk´ Dominik´, której zaszczepi∏a ju˝
mi∏oÊç do zwierzàt. Majà kotk´ Bibi, a dla porzuconych zwierzàt znajdujà nowe,
ciep∏e domy.
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RReeddaagguujjee  zzeessppóó∏∏ Edyta Kukliƒska, Barbara Lis-Udrycka, Iwona Nowowiejska, Piotr Paczewski
ee--mmaaii ll redakcja@szpital.wolski, redakcja@wolski.med.pl 
ttee ll .. 022 38 94 814, 0-601 31 51 01
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Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów

Edward Flatau
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14:41, 21.06.2007
Dodany przez: joanna pawelczyk, warszawa
Wspaniali chirurdzy, w tym chirurdzy naczyniowi, na oddziale chirurgii Êwietne 
(i mi∏e) piel´gniarki i salowe; ludzcy i fachowi,  dzi´kuj´ im za wspania∏à opiek´
nad bliskà mi osobà; poza tym oczywiÊcie polska rzeczywistoÊç skrzeczy – dwie
∏azienki (na oddziale damskim), w tym jedna z ogromnà wannà i przeciekajàcym
kranem, i jak ci cz´sto starzy pacjenci po operacjach majà sobie z tym poradziç? 

21:59, 13.06.2007
Dodany przez: Elaczek, Pruszków
Uwa˝am ˝e personel na izbie przyj´ç,  zarówno lekarze i piel´gniarki, zasuwajà
jak ma∏e motorki, a panowie, którzy wo˝à chorych, jak oni majà ci´˝ko.

Z  radoÊcià zawiadamiamy, ˝e do naszej redakcji
do∏àczy∏ Piotr Paczewski z Sekcji Informatyki, autor
wielu zdj´ç opublikowanych w poprzednich numerach
biuletynu.

Serdecznie witamy!!! 

Szanowna Redakcjo, 

proponuj´, ˝eby Biuletyn Szpitala Wolskiego nazywa∏ si´ „Na Czystem”. B´dzie to
nawiàzanie do miejsca, w którym znajduje si´ szpital, a jednoczeÊnie do jego pierwotnej
nazwy. W 1902 r., kiedy otwierano szpital, Czyste by∏o jeszcze podwarszawskà gminà. Jej
cz´Êç w∏àczono do Warszawy w 1912 r., a reszt´ w 1916 r. 

Obecnie, na co ma∏o kto zwraca uwag´, na tablicach z nazwami ulic umieszczane sà
tak˝e historyczne nazwy poszczególnych rejonów miasta, np. na tablicach na
skrzy˝owaniu ulic Szarych Szeregów i Brylowskiej pod nazwà ka˝dej z nich widnieje napis
„Czyste”. Pozdrawiam

Adam Kowalewski
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