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Sen to jedna z najwi´kszych tajemnic ludzkiego ˝ycia. Od dawna interesuje
nas nieodgadnione, wzajemne przenikanie si´ jawy i snu. Zastanawiamy
si´, który z tych Êwiatów nas zawodzi. Co dzieje si´ z ludzkim umys∏em, kiedy
Êpi? Czym sà dziwne, czasem przera˝ajàco absurdalne, a czasem boleÊnie
realne obrazy przekradajàce si´ do wy∏àczonej ÊwiadomoÊci Êpiàcego
cz∏owieka? Dlaczego jedne umykajà nam tu˝ po przebudzeniu, a inne
towarzyszà przez reszt´ ˝ycia? Dlaczego niewinny z pozoru sen dla jednych
staje si´ proroctwem, innych przera˝a, a jeszcze innym pozwala beztrosko
wtuliç si´ w poduszk´? Na te pytania nikt jeszcze nie da∏ jasnych
odpowiedzi.

Wed∏ug wspó∏czesnych psychologów sen jest przetrawianiem rzeczywistoÊci.
Odzwierciedla najwa˝niejsze aspekty naszej psychiki oraz nasze relacje 
z innymi. Sny w metaforyczny sposób komentujà nasze prze˝ycia,
zachowania i pragnienia. Trawimy w nich wra˝enia z codziennych wydarzeƒ,
ale te˝ pojawiajà si´ w nich fabu∏y ca∏kiem nowe, majàce êród∏o 
w podÊwiadomoÊci. 

Bez snu nie mo˝emy si´ obyç. Przeci´tnie, w swoim ˝yciu cz∏owiek przesypia
oko∏o 20 lat. Zapotrzebowanie na sen jest cechà wrodzonà, ale zarazem 
i indywidualnà, bo nie ka˝dy potrzebuje go tyle samo. Z badaƒ
przeprowadzonych w Kalifornii na ponad milionie osób wynika, ˝e
wi´kszoÊç Êpi 8-9 godzin na dob´, a drugà du˝à grup´ stanowià osoby,
które przesypiajà 7-8 godzin. 

Na jawie uÊwiadamiamy sobie j´zyk w∏asnego cia∏a i mo˝emy nad nim
panowaç. Âpiàc, przybieramy ró˝ne pozycje, które zdaniem prof. Chrisa
Idzikowskiego z Edynburskiego Centrum Badaƒ Snu odzwierciedlajà naszà
osobowoÊç. Wed∏ug niego mo˝na wyró˝niç kilka pozycji, jakie ludzie
przyjmujà nieÊwiadomie podczas snu, i ka˝da z nich coÊ o nas mówi. 
W swoich badaniach wyró˝ni∏ on i opisa∏ 6 pozycji:

P∏ód (41% badanych) – osoby Êpiàce w takiej pozycji na zewnàtrz wydajà
si´ twarde. Przy pierwszym spotkaniu mogà byç wr´cz aroganckie, ale nie
jest to skutek ich nadzwyczajnej pewnoÊci siebie, lecz po prostu
nieÊmia∏oÊci. W gruncie rzeczy majà wielkie, go∏´bie serce. 
K∏oda inaczej mumia (15% badanych) – cz∏owiek le˝y na boku 
z wyciàgni´tymi wzd∏u˝ cia∏a r´koma. Âpiàcy tak sà towarzyscy 
i zazwyczaj ufajà obcym. Niestety zbytnia ∏atwowiernoÊç nie zawsze
wychodzi im na dobre.
Desperat (13% badanych) – Êpi równie˝ na boku, ale z r´koma
wyciàgni´tymi do przodu, co przywodzi na myÊl natur´ otwartà. 
W rzeczywistoÊci mo˝e jednak byç podejrzliwy i cyniczny. Potrzebuje
czasu, by podjàç decyzj´, a gdy ju˝ si´ na coÊ zdecyduje, to trudno go
przekonaç do zmiany zdania.
˚o∏nierz (8% badanych) – le˝y na wznak z r´koma przyciÊni´tymi do
tu∏owia. Sà to ludzie spokojni i zdystansowani wobec Êwiata, którzy
unikajà g∏oÊnych dyskusji. Wymagajà du˝o zarówno od siebie, jak i od
innych.
Spadochroniarz (7% badanych) – Êpi na brzuchu z g∏owà przekrzywionà
na bok i obejmuje r´koma poduszk´. Jest osobà towarzyskà, 
a jednoczeÊnie zuchwa∏à, która miewa przykre usposobienie i nie
przyjmuje ˝adnej krytyki.
Rozgwiazda (5% badanych) – le˝y na
plecach, obejmujàc ramionami poduszk´.
Ludzie Êpiàcy w tej pozycji sà godni
zaufania, potrafià s∏uchaç innych i nie lubià
byç w centrum uwagi.

Pozostali uczestnicy badaƒ prof. Idzikowskiego
przyjmowali podczas snu ró˝ne inne pozycje,
których nie sposób skategoryzowaç. A jak ty
sypiasz? JesteÊ desperatem czy rozgwiazdà?

Spadochroniarz na jawie czy we Ênie? BIULETYN
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Zbli˝a si´ zakoƒczenie przedsi´wzi´cia,
które od roku zaprzàta nam g∏owy,
a w ostatnich miesiàcach przysparza du-
˝o pracy. Wià˝emy z nim nadzieje, ale
mamy te˝ pewne obawy. Zastanawiamy
si´, jak zmieni si´ nasza codziennoÊç,
kiedy z koƒcem roku wdro˝ymy projekt 
E-szpital i zaczniemy korzystaç z cyfrowe-
go systemu informacji telemedycznej,
gromadzenia, przetwarzania i archiwiza-
cji danych – s∏owem,  z kompleksowej in-
formatyzacji. 

Przypomnijmy, ˝e w I etapie realizacji pro-
jektu zbudowana zosta∏a nowa sieç informatyczna z nowoczesnymi serwerami i sprz´-
tem komputerowym. PisaliÊmy o tym w biuletynie 7. Obecnie realizujemy II etap, pole-
gajàcy na wdra˝aniu w ca∏ym szpitalu zintegrowanego systemu informatycznego. Trwa
instalowanie i uruchamianie nowego oprogramowania cz´Êci medycznej, administracyj-
nej oraz zarzàdczej. Trwajà równie˝ intensywne szkolenia pracowników. Nad sprawnym

przebiegiem II etapu czuwa Komitet
Sterujàcy realizacjà umowy z firmà,
która dostarcza nam i wdra˝a nowy
system informatyczny. 

Do nowego systemu trzeba by∏o po-
przenosiç dane z kilku u˝ywanych
w szpitalu systemów informatycznych.
Ka˝da komórka organizacyjna musia-
∏a wi´c okreÊliç zakres danych do
przeniesienia. Precyzyjne ich okreÊle-
nie by∏o niezwykle istotne, poniewa˝
to w∏aÊnie one b´dà dost´pne w no-
wym systemie. Natomiast pozosta∏e,
zachowane w starych systemach, 

zostanà zarchiwizowane, ale w razie potrzeby te˝ b´dzie mo˝na do nich dotrzeç.

W poszczególnych obszarach wdro˝enia, zarówno w cz´Êci   medycznej, jak i admini-
stracyjnej i zarzàdczej, zostali powo∏ani liderzy, tj. osoby odpowiedzialne za praktyczne
wdro˝enie systemu oraz pomoc przy jego obs∏udze innym u˝ytkownikom. Oni byli prze-
szkoleni w pierwszej kolejnoÊci, ˝eby
swojà wiedzà  mogli s∏u˝yç kole˝an-
kom i kolegom, z którymi na co dzieƒ
wspó∏pracujà. 

Uruchomienie nowego systemu na-
stàpi w grudniu. Tymczasem, 7 listo-
pada, w obecnoÊci Jerzego Millera 
– Zast´pcy Prezydenta Warszawy,
El˝biety Wierzchowskiej – Dyrektorki
Biura Polityki Zdrowotnej Urz´du
m.st. Warszawy oraz dyrektorów 
innych szpitali miejskich odby∏a si´
prezentacja E-szpitala.   Uczestniczy∏
w niej ca∏y nasz zarzàd i przedstawi-
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ciele niektórych komórek organizacyjnych. Przyjecha∏ te˝, przebywajàcy na
urlopie parlamentarnym, dyrektor Marek Balicki. 

Spotkanie otworzy∏ dyrektor Adam Doliwa. Przedstawi∏ za∏o˝enia projektu, 
jego g∏ówne cele i przewidywane rezultaty. PodkreÊli∏, ˝e projekt, finansowany
ze Êrodków UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego oraz z bud˝etu m.st. Warszawy, b´dzie s∏u˝y∏ usprawnieniu
i zwi´kszeniu efektywnoÊci pracy szpitala, a zw∏aszcza podniesieniu jakoÊci na-
szych us∏ug i poprawie obs∏ugi pacjentów. WÊród efektów wdro˝eniowych wy-
mieni∏:

internetowà rejestracj´ do poradni
elektroniczny obieg informacji o pacjencie – od przyj´cia do wypisu ze 
szpitala wszystkie informacje rejestruje si´ w tzw. elektronicznym rekordzie
pacjenta
elektronicznà wymian´ danych z diagnostykà zewn´trznà  zlecanie badaƒ
i odbiór wyników
elektroniczne: 

przygotowywanie kart statystycznych oraz innych raportów dla instytucji
zewn´trznych
wymian´ danych mi´dzy cz´Êcià medycznà a finansowà
raportowanie do NFZ

elektroniczny obieg dokumentów nie medycznych
wsparcie zarzàdcze dla kierownictwa szpitala i organu za∏o˝ycielskiego.

Nast´pnie Szymon Chamuczyƒski, kierujàcy projektem ze strony wykonawcy 
– firmy  ABG Spin,  zaprezentowa∏ wybrane aspekty funkcjonowania zintegro-
wanego systemu informatycznego. W formie multimedialnej pokaza∏:

tworzenie dokumentacji medycznej pacjenta w systemie Hipokrates, oma-
wiajàc jednoczeÊnie korzyÊci p∏ynàce z integracji systemu z podpisem elek-
tronicznym
elektroniczny obieg dokumentów – na przyk∏adzie przyj´cia pisma w szpital-
nej kancelarii poprzez dekretacj´ i przes∏anie do odpowiedniej komórki 
organizacyjnej szpitala
wymian´ danych finansowych
pomi´dzy cz´Êcià medycznà
(Hipokrates) a cz´Êcià admini-
stracyjnà – na podstawie im-
portu faktur z modu∏u Apteka
do systemu administracyjnego
bezpoÊrednià wymian´ da-
nych  pomi´dzy zewn´trznym
laboratorium analitycznym
a systemem Hipokrates
internetowà rejestracj´ pa-
cjenta do poradni przyszpital-
nej.
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W drugiej po∏owie lat 30. szpital na Czystem zosta∏ najwi´kszym oÊrodkiem lecznic-
twa zamkni´tego w stolicy. W 1937 roku mia∏ 1100 ∏ó˝ek, o 200 wi´cej ni˝ Szpital
Dzieciàtka Jezus. Przed wybuchem II wojny Êwiatowej by∏o tu ju˝ 1500 ∏ó˝ek, a szpi-
tal zatrudnia∏ 147 lekarzy, 119 piel´gniarek, 6 farmaceutów oraz liczne grono ni˝-
szego personelu pomocniczego.

W sierpniu 1939 roku
wi´kszoÊç lekarzy powo-
∏ano do wojska.
W dniach obl´˝enia
Warszawy szpital zosta∏
powa˝nie uszkodzony.
Jego dalszà histori´ –
do lutego 1941 roku,
kiedy to w∏adze okupa-
cyjne nakaza∏y przenie-
sienie szpitala do wy-
dzielonej dzielnicy ˝y-
dowskiej, oraz tragiczne
dzieje w getcie warszaw-
skim przedstawiliÊmy
w 3. numerze naszego
biuletynu.

Po wyeksmitowaniu lecz-
nicy do getta warszawskiego, w jego zabudowaniach znalaz∏ schronienie Szpital 
Âw. Ducha (za∏o˝ony w 1442 roku, w ramach chrzeÊcijaƒskiej ja∏mu˝ny ksià˝àt ma-
zowieckich, przez ˝on´ Boles∏awa III, by∏ w tamtej epoce, tak jak wszystkie tego 
rodzaju instytucje, po prostu przytu∏kiem pomagajàcym najubo˝szym mieszkaƒcom
miasta) oraz niewielki Szpital Skarbowców. W czerwcu 1941 roku, kiedy wybuch∏a
wojna niemiecko-radziecka, oba szpitale przeniesiono do budynków Gminy ˚ydow-
skiej na Pradze, a na Dworskiej urzàdzono niemiecki szpital wojskowy. 

Jesienià 1946 roku zabudowania, które przetrwa∏y wojn´, przejà∏ ponownie Szpital
Âw. Ducha. Jego nazw´ zmieniono wkrótce na Szpital Miejski nr 1 (w tym czasie no-
wa w∏adza numerowa∏a od-
radzajàce si´ szpitale war-
szawskie, ˝eby z ich nazw
wyeliminowaç Êwi´tych pa-
tronów), a ulic´ Dworskà
przemianowano na Marci-
na Kasprzaka. Wznawiajàc
dzia∏alnoÊç leczniczà, utwo-
rzono oddzia∏y: chirurgicz-
ny, urologiczny, p∏ucny, neu-
rologiczny, oraz 3 oddzia∏y
wewn´trzne. W nast´pnych
latach uruchamiano kolejne
oddzia∏y, m.in.: okulistyczny,
laryngologiczny, psychoso-
matyczny i zakaêny. 

W 1957 roku Szpitalowi Miejskiemu nr 1 nadano, niezgodnie z prawdà historycznà,
nazw´ Szpitala Wolskiego. Takà nazw´ przybra∏ bowiem jeszcze w XIX wieku (w 1883
roku) Szpital Czasowy przy Domu Przytu∏ku i Pracy, otwarty w 1877 roku w zabudo-
waniach fundacji im. S. Staszica przy ulicy Wolskiej 4. I w∏aÊnie ten szpital zosta∏
w 1935 roku przeniesiony do budynku zlikwidowanego Domu Opieki dla Opusz-
czonych Dzieci ˚ydowskich przy ulicy P∏ockiej 26. Ju˝ wówczas zajmowa∏ si´ przede
wszystkim zagadnieniami gruêlicy. W 1948 roku zosta∏ przekszta∏cony w Polski Insty-
tut Przeciwgruêliczy. Obecnie jest to Instytut Gruêlicy i Chorób P∏uc, który do dziÊ
funkcjonuje na ulicy P∏ockiej.

Ciàg dalszy w nast´pnych numerach.
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Od 1 sierpnia naszà Izbà Przyj´ç kieruje dr Wojciech
Dàbrowski. Jest absolwentem Akademii Medycznej 
w Warszawie, specjalistà w zakresie chirurgii. Po studiach
pracowa∏ w Szpitalu Grochowskim na Grenadierów,
potem  w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii.  Ma 12-
letnià córk´ Urszul´. Pasjonuje si´ ˝eglarstwem. ˚egluje
nie tylko na jeziorach, lecz tak˝e na pe∏nym morzu.
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Dyrektor Marek Balicki zosta∏ pos∏em. Serdecznie gratulujemy sukcesu wyborczego i zamiast
kwiatów dedykujemy panu dyrektorowi pi´knà „Jesieƒ na Czystem” ze zdj´cia zamieszczone-
go w tym numerze biuletynu. Szkoda tylko, ˝e w zwiàzku z uzyskaniem mandatu poselskiego
musia∏ wziàç w szpitalu urlop bezp∏atny i przez jakiÊ czas nie b´dzie na co dzieƒ z nami. 

Gratulacje z okazji wygrania wyborów sk∏ada∏y dyrekto-
rowi nasze zwiàzki zawodowe, ordynatorzy i inne gremia.
Niestety, redakcji nie uda∏o si´ uwieczniç tych wydarzeƒ.
Ale uda∏o si´ sfotografowaç ca∏y nasz zarzàd w dniu
pierwszego posiedzenia nowego sejmu, kiedy przed po-
∏udniem dyrektor by∏ jeszcze w szpitalu. Od tego dnia wi-
dzieliÊmy go tu wielokrotnie. Mamy wi´c nadziej´, ˝e mi-
mo pracy w sejmie, komisji zdrowia, której jest wiceprze-
wodniczàcym, i wielu innych obowiàzków poselskich
znajdzie czas, by wspieraç szpital w zmaganiach z trudnà
rzeczywistoÊcià. 
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