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Codzienna porcja promieni s∏onecznych jest dla nas tak samo wa˝na jak porcja
witamin i minera∏ów. Nadmiar s∏oƒca mo˝e byç jednak niebezpieczny dla zdrowia.
Korzystajmy wi´c z niego z umiarem, wa˝àc plusy i minusy kàpieli s∏onecznych,
albowiem s∏oƒce:

polepsza przemian´ materii Pod wp∏ywem promieni UV rozszerzajà si´ naczynia
krwionoÊne. Wtedy do naszych narzàdów dociera wi´cej krwi, bogatszej w tlen i sk∏a-
dniki od˝ywcze, a organizm ∏atwiej spala kalorie i sprawniej oczyszcza si´ z toksyn.

sprzyja p∏odnoÊci W pozbawionym toksyn ciele m´˝czyzn szybciej powstajà silne,
pe∏nowartoÊciowe plemniki, a u kobiet reguluje si´ owulacja. A ponadto, poniewa˝
s∏oƒce dobrze nas nastraja, to zwi´ksza si´ pociàg seksualny. Ze statystyk wynika, ˝e
latem zostaje pocz´tych najwi´cej dzieci.

podnosi odpornoÊç Furtkà dla Êwiat∏a s∏onecznego sà nasze oczy. Âwiat∏o pobudza
receptory na siatkówce i synchronizuje prac´ zegara biologicznego, który czuwa nad
przebiegiem wielu procesów w organizmie, m.in. reguluje wydzielanie hormonów, 
a przez to dzia∏anie uk∏adu odpornoÊciowego.

wzmacnia koÊci Wi´kszoÊç witaminy D, niezb´dnej, by organizm przyswaja∏ wapƒ 
i inne minera∏y z po˝ywienia, wytwarza si´ w skórze pod wp∏ywem promieni UV. Jest to
szczególnie istotne dla dzieci, bo zabezpiecza je przed krzywicà, zaÊ doros∏ych chroni
przed osteoporozà.

poprawia nastrój Wskutek
promieniowania s∏onecznego
podnosi si´ w organizmie
poziom endorfin, zwanych
hormonami szcz´Êcia. Wp∏y-
wajà one korzystnie na nasze
samopoczucie. A kto ma
dobry nastrój, ten skuteczniej
zwalcza stresy i rzadziej cho-
ruje.

pomaga w leczeniu chorób
S∏oƒce pomaga w terapii
niektórych chorób dermato-
logicznych, np. ∏ojotoku, ∏u-
szczycy czy Êwierzbiàczki, a tak˝e gruêlicy i chorób zakaênych, np. zapalenia p∏uc czy
tràdu.

dzia∏a alergicznie Po d∏u˝szym opalaniu, nawet gdy nie ma ostrego s∏oƒca, u osób
uczulonych na promienie s∏oneczne pojawia si´ alergiczny odczyn – silnie sw´dzàce,
twarde krostki. Mogà si´ one pokazaç po paru godzinach lub paru dniach. Z czasem
∏àczà si´, zmieniajà w plackowate bàble i doÊç d∏ugo si´ gojà. 

bywa przyczynà raka skóry Przedawkowanie s∏oƒca mo˝e prowadziç do oparzenia
skóry i powstania odczynu rumieniowo-zapalnego. Podczas tworzenia si´ rumienia
bia∏ko komórek, zw∏aszcza tych, które chronià nas przed nowotworami, ulega
uszkodzeniu, co mo˝e spowodowaç zaburzenie funkcji obronnej uk∏adu immu-
nologicznego, a wtedy zwi´ksza si´ ryzyko rozwoju czerniaka.

uszkadza wzrok D∏ugie i cz´ste przebywanie na s∏oƒcu bez ciemnych okularów 
z pow∏okà anty-UV bywa przyczynà zapalenia spojówek, uszkodzenia soczewki 
i siatkówki. Niekiedy przyspiesza rozwój zaçmy, która mo˝e prowadziç do utraty
wzroku.

wywo∏uje udar cieplny JeÊli podczas opalania pocimy si´, a nie pijemy, by nawodniç
organizm, mo˝emy doznaç udaru cieplnego. Najcz´Êciej objawia si´ on bladoÊcià
skóry, apatià i coraz s∏abszym kontaktem z otoczeniem.

przyspiesza powstawanie zmarszczek Nadmiar s∏oƒca jest przyczynà przedwczesnego
starzenia si´ skóry. Jego promienie uszkadzajà w∏ókna z kolagenu 
i elastyny, dajàce skórze wytrzyma∏oÊç i elastycznoÊç. I tylko cz´Êç uszkodzeƒ organizm
sam naprawia. Dlatego z czasem skóra staje si´ coraz bardziej sucha, szorstka 
i pogrubia∏a, a zmarszczki coraz g∏´bsze i bardziej widoczne.
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O koniecznoÊci utworzenia nowoczesnego oddzia∏u ratunkowego mówiono u nas
od dawna. W 2006 r. uznano t´ spraw´ za priorytetowà i zapisano w „Programie
Medycznym na lata 2007-2011”. Wskutek staraƒ dyrekcji szpitala, w∏adze
Warszawy zaakceptowa∏y naszà inicjatyw´ i w tegorocznym bud˝ecie miasta
zabezpieczy∏y 7,1 mln z∏ na prace budowlane i nadzór inwestorski. Przeto mamy
nadziej´, ˝e znajdà tak˝e Êrodki na wyposa˝enie nowego oddzia∏u. 

Za wykonane zawczasu projekty przebudowy dla potrzeb SOR pomieszczeƒ, 
w których jeszcze do niedawna mieÊci∏a si´ Izba Przyj´ç Ogólna i Oddzia∏
Chirurgii Ogólnej w Trybie Jednodniowym, zap∏aciliÊmy oko∏o 145 tys. z∏ ze
Êrodków w∏asnych. Na czas budowy, która ruszy∏a w po∏owie czerwca, obie te
jednostki organizacyjne przenieÊliÊmy do pawilonu 6. Do pawilonu 8 wrócà po
zakoƒczeniu prac budowlanych i wykoƒczeniowych, zaplanowanym na koniec
roku, wyposa˝eniu oddzia∏u i uzyskaniu zezwolenia na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci.
Wtedy te˝ rozpocznà prac´ w starym, ale zupe∏nie odmienionym miejscu.

SOR spe∏niaç b´dzie standardy infrastruktury i organizacji pracy przewidziane dla
tego typu jednostek w rozporzàdzeniach Ministra Zdrowia i innych przepisach
prawa. Zostanà w nim wyodr´bnione wszystkie obszary funkcjonalne, niezb´dne
do udzielania szybkiej, profesjonalnej pomocy w stanach nag∏ego zagro˝enia
˝ycia lub zdrowia, a w szczególnoÊci:

obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyj´ç, zlokalizowany przy wejÊciu
pieszym dla pacjentów oraz podjeêdzie dla karetek. Znajdà si´ tu: hall segregacji
z wydzielonym miejscem na wózki, stanowisko dyspozytora i rejestratora
medycznego, poczekalnia dla pacjentów i ich rodzin, wc damski, m´ski i dla
osób niepe∏nosprawnych, a ponadto pomieszczenie do dekontaminacji
wyposa˝one w wann´, natrysk, umywalk´ i wc, dost´pne bezpoÊrednio 
z podjazdu dla karetek.
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SOR z zewnàtrz w przysz∏oÊci

SOR – rejestracja

SOR – sala obserwacyjna
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Po zaprojektowaniu traktów dla pieszych i trasy dojazdowej dla ambulansów okaza∏o
si´, ˝e z ich przebiegiem koliduje istniejàcy drzewostan. UzyskaliÊmy jednak zgod´ na
niezb´dnà wycink´ drzew, zobowiàzujàc si´ do wykonania tzw. nasadzeƒ zast´pczych.

W oddziale nie b´dzie ˝adnych barier architektonicznych. Wszystkie pomieszczenia,
poza toaletami i magazynami, b´dà klimatyzowane. Wy∏àcznie na potrzeby oddzia∏u
zainstaluje si´ nowoczesnà wentylatorni´ i wymieni na nowy agregat wody lodowej.

Sala zabiegowa i sale resuscytacyjne wy∏o˝one zostanà panelami ze stali nierdzewnej
– materia∏u stosowanego coraz cz´Êciej we wn´trzach bloków operacyjnych, który
zapewnia ochron´ przed rozwojem bakterii i grzybów.

Oddzia∏ b´dzie w pe∏ni zinformatyzowany, pod∏àczony do wewn´trznej i zewn´trznej
sieci informatycznej, wyposa˝ony w instalacj´ przyzywowà do kontaktu pacjent – punkt
piel´gniarski oraz system przywo∏ywania personelu.

Lokalizacja oddzia∏u, który pracowaç b´dzie w ruchu ciàg∏ym w systemie
dwuzmianowym, zapewni ∏atwà komunikacj´ z blokiem operacyjnym oraz oddzia∏em
anestezjologii i intensywnej terapii. Ale zapleczem dla SOR b´dà tak˝e wszystkie
pozosta∏e oddzia∏y szpitalne, poradnie specjalistyczne i zak∏ady.

obszar konsultacyjny, usytuowany w sàsiedztwie obszaru segregacji medycznej,
rejestracji i przyj´ç, z 7 wydzielonymi przes∏onami, boksami badaƒ lekarskich,
po∏àczonymi wewn´trznym traktem komunikacyjnym;

obszar resuscytacyjno-zabiegowy, który tworzà dwie jednostanowiskowe sale
resuscytacyjne oraz znajdujàce si´ w ich pobli˝u pomieszczenie ze sprz´tem RTG
i USG;

obszar terapii natychmiastowej, w którym jest sala zabiegowa dost´pna
bezpoÊrednio z g∏ównego korytarza oraz sala zak∏adania opatrunków gipsowych;

obszar obserwacji z salà obserwacyjnà na 8 stanowisk i ∏azienkà dla pacjentów;

obszar wst´pnej intensywnej terapii z dwoma stanowiskami, usytuowany w sà-
siedztwie sali obserwacyjnej;

konieczny dla prawid∏owego funkcjonowania SOR obszar laboratoryjno-
-diagnostyczny, istniejàcy ju˝ w sàsiedztwie obszaru konsultacyjnego. 

Ponadto na oddziale b´dzie izolatka dla osób z podejrzeniem choroby zakaênej
lub innej, niosàcej niebezpieczeƒstwo dla pozosta∏ych pacjentów i personelu
szpitalnego. WejÊcie do izolatki, wyposa˝onej we w∏asny w´ze∏ sanitarny dost´pny
jedynie od wewnàtrz, wieÊç b´dzie przez Êluz´ fartuchowà. 

Natomiast w cz´Êci administracyjno-gospodarczej znajdà si´ m.in. pokoje
ordynatora, oddzia∏owej i lekarza dy˝urnego, dy˝urka piel´gniarska, ∏azienka dla
personelu, pokój socjalny oraz pomieszczenia porzàdkowe.

Do oddzia∏u prowadziç b´dà bezkolizyjne trakty komunikacyjne. Posadowione od
po∏udniowo-zachodniej strony pawilonu wejÊcie do oddzia∏u z dobudowanà
pochylnià dla wózków, a wi´c przystosowane do potrzeb osób
niepe∏nosprawnych, i droga dojazdowa do SOR b´dà niezale˝ne od pozosta∏ych
wejÊç i dojazdów do budynku. WejÊcie dla pieszych oddzielone b´dzie od trasy dla
ambulansów. Dla ambulansów dobudowany zostanie od po∏udniowo-wschodniej
strony budynku zadaszony, przelotowy podjazd. W celu ochrony jego wn´trza
przed wp∏ywem czynników atmosferycznych b´dzie mia∏ dwie bramy zamykane 
i otwierane automatycznie. Ruch ambulansów b´dzie jednokierunkowy, co
zapewni, ˝e bezkolizyjnie b´dà mog∏y podjechaç dwie karetki równoczeÊnie. 
W pobli˝u podjazdu dla karetek przewidziano dwa stanowiska postojowe. 
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W czerwcu pisaliÊmy o pierwszych w naszym szpitalu praktykach studentów
piel´gniarstwa, które odbywa∏y si´ m.in. na neurologii. Na tym oddziale

praktykowali tak˝e s∏uchacze ostatniego,
II roku Wydzia∏u Terapii Zaj´ciowej
Medycznej Szko∏y Policealnej w Pru-
szkowie. Jej absolwenci, po zdaniu
ogólnokrajowego egzaminu koƒcowego,
z∏o˝onego z cz´Êci teoretycznej (testu) oraz
praktycznej, polegajàcej na napisaniu
projektu dzia∏aƒ terapeutycznych i rehabi-
litacyjnych dla osoby niepe∏nosprawnej,
mogà pracowaç w ka˝dym kraju Unii
Europejskiej.

Szko∏a wspó∏pracuje z nami od dwóch lat.
Praktyki organizowane sà od wrzeÊnia do

maja. W ubieg∏ym roku szkolnym prowadzone by∏y w grupach 5-osobowych w cyklu
3-tygodniowym. W tym roku utworzono
grupy mniejsze, 2-3-osobowe a praktyk´
wyd∏u˝ono do 4 tygodni. 

Podczas praktyk m∏odzie˝, pod okiem
wyk∏adowcy ze szko∏y, zajmowa∏a si´
pacjentami wymagajàcymi rehabilitacji 
w zakresie usprawnienia koƒczyny górnej.
Pomaga∏a im wykonywaç ró˝ne çwiczenia,
prowadzi∏a zaj´cia plastyczne s∏u˝àce
przywracaniu sprawnoÊci ràk, uczy∏a
podstawowych czynnoÊci ˝yciowych, takich
jak: zapinanie guzików, zawiàzywanie
sznurowade∏, odkr´canie kurków,
otwieranie drzwi czy zapalanie Êwiat∏a. 
W sumie praktyk´ odby∏y 24 osoby, w tym
kilku m´˝czyzn. 

Na zdj´ciach praktykantki zajmujàce si´
pacjentami na Oddziale Neurologii. 
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