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Kawa trafi∏a do nas w koƒcu XVII w. Poczàtkowo by∏a napojem elit. Bardzo lubi∏ jà król
Jan III Sobieski, hetman Bohdan Chmielnicki i ksià˝´ Adam K. Czartoryski, który
napisa∏ nawet komedi´ pt. „Kawa”. 

Wi´kszà popularnoÊç zyska∏a na prze∏omie XVII i XVIII w. Najpierw zrobi∏a si´ modna
w Gdaƒsku, gdzie powsta∏y pierwsze kawiarnie, potem w innych miastach. 
W Warszawie u progu XIX w. by∏o ju˝ ponad 100 kawiarƒ, m.in. Honoratka, istniejàca
do dziÊ przy ulicy Miodowej, kawiarnia Bliklego, w Hotelu Europejskim i w Bristolu.
Odmienny obyczaj wykszta∏ci∏ si´ wÊród ziemiaƒstwa. Zamo˝na szlachta zatrudnia∏a
do parzenia kawy wyspecjalizowanà s∏u˝b´, tzw. kawiarki. Kaw´ podawano paƒstwu
do ∏ó˝ka na rozbudzenie, a dla smaku podczas podwieczorku, co opisa∏ Adam
Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”.

Rosnàcej popularnoÊci kawy towarzyszy∏ rozwój wytwórni porcelany i fajansu, w których
produkowano serwisy do kawy. Wzorem Wschodu kaw´ pito wpierw bez ˝adnych
dodatków, ale doÊç szybko zacz´to dodawaç mleko, s∏odkà Êmietan´ i cukier. WÊród
cudzoziemców s∏aw´ zdoby∏a mocna kawa „po polsku” – z t∏ustà Êmietankà. Dla
odró˝nienia od niej, s∏abà kaw´ nazywano „niemieckà” lub „Êlàskà”. 

W listopadzie 1918 roku w ma∏ej kawiarence ˚yckiego na Nowym Âwiecie 
w Warszawie zawiàza∏ si´ Komitet Wykonawczy Kawiarni Poetów. Lokal przybra∏ nazw´
Pod Pikadorem i, na wzór popularnych w Moskwie kawiarƒ poetów, sta∏ si´ miejscem
spotkaƒ artystów. Tu odbywa∏y si´ pierwsze publiczne wyst´py Juliana Tuwima, Jana
Lechonia, Antoniego S∏onimskiego i innych m∏odych twórców, za∏o˝ycieli grupy
literackiej Skamander, która póêniej przenios∏a si´ na Mazowieckà do Ziemiaƒskiej.

Do koƒca XIX w. kaw´ sprzedawano surowà. Ziarna pali∏o si´ na patelni bàdê 
w specjalnych maszynkach – obowiàzkowym wyposa˝eniu mieszczaƒskich i inteli-
genckich domów. Prze∏om nastàpi∏ w 1882 roku, kiedy z Krakowa do Warszawy
zjecha∏ kupiec Tadeusz Tarasiewicz. Jego firma Pluton zaoferowa∏a kaw´ palonà,
dro˝szà od surowej ze wzgl´du na znaczny ubytek wagi w procesie palenia. Wy˝sza
cena gwarantowa∏a jednak wyborny produkt. Nie umywa∏a si´ do niego kawa palona
sposobem domowym. Przez
kilkanaÊcie lat Pluton nie mia∏ 
w Warszawie konkurencji. Drugà
palarni´ za∏o˝y∏ dopiero w 1897
roku producent s∏odyczy, firma
Franciszek Fuchs i Synowie.
Przed I wojnà Êwiatowà Pluton
mia∏ ju˝ 14 sklepów, w tym 7 
w Warszawie. Âwie˝à kaw´ z je-
go wcià˝ modernizowanej
palarni rozwo˝ono codziennie
po mieÊcie platformà konnà, 
a kolejà wysy∏ano do Królestwa 
i Rosji. 

W czasie II wojny Êwiatowej
wróci∏y domowe sposoby przy-
rzàdzania kawy, przy czym
najcz´Êciej, wobec braku ziaren
kawowca, robiono jà z ˝o∏´dzi palonych na p∏ycie kuchennej. Niedobory kawy nie
znikn´∏y w okresie PRL-u, wr´cz przeciwnie, sta∏y si´ problemem spo∏ecznym. Picie
kawy by∏o bowiem codziennym rytua∏em ˝ycia biurowego i w efekcie kawa sta∏a si´
najpowszechniejszà ∏apówkà.

Spadkiem po PRL-u jest zwyczaj podawania kawy w szklankach, a nie fili˝ankach, który
pokutuje jeszcze w starszym pokoleniu. Natomiast wÊród ludzi m∏odych upowszechni∏o
si´ picie kawy z ceramicznych kubków. I od wielu lat nie ma ju˝ problemu niedoboru,
kawa jest wszechobecna i mo˝emy wybieraç wÊród jej ró˝nych gatunków i rodzajów.

BIULETYN
d o  u ˝ y t k u  w e w n ´ t r z n e g o

nr19

ww
rrzz

eess
iiee

ƒƒ
2200

0088

BIULETYN
c o  g d z i e  k i e d y

NNaasszzaa  KKaannccee llaarr iiaa

Kancelaria G∏ówna stanowi cz´Êç Dzia∏u Organizacyjnego utworzonego w 2006
roku. Na poczàtku 2007 roku podj´∏a tu prac´ kol. Katarzyna Ferenc-Chyt∏a. 
Z wykszta∏cenia jest filozofem i logopedà. U nas koordynuje dzia∏ania Kancelarii.
Wkrótce do∏àczy∏a do niej kol. Alina Janikowska, która wczeÊniej przez 10 lat
pracowa∏a w nieistniejàcej ju˝ w szpitalu likwidaturze.

Przez Kancelari´ przewija si´ codziennie wiele spraw. Krzy˝ujà si´ tu drogi
pracowników, pacjentów i innych osób. Tutaj trafia poczta z zewnàtrz,
przynoszona rano przez listonosza, a tak˝e ca∏a korespondencja wysy∏ana ze
szpitala na zewnàtrz i wszystko to, co przekazujemy sobie nawzajem, pomi´dzy
poszczególnymi jednostkami czy komórkami organizacyjnymi. Miesi´cznie przez
r´ce kole˝anek przechodzi ponad 2000 przesy∏ek, z których wi´kszoÊç (oko∏o
900 pism i oko∏o 600 faktur) wpisywana jest do ksi´gi kancelaryjnej. Nie
rejestruje si´ jedynie przesy∏ek imiennych. Te przekazywane sà bezpoÊrednio do
adresatów.

W ramach swoich obowiàzków kole˝anki segregujà wszystkie przesy∏ki, prowadzà
ewidencj´ pism przychodzàcych i wychodzàcych, rejestrujà i kolportujà
zarzàdzenia dyrektora szpitala, odbierajà telefony, przyjmujà i wysy∏ajà faksy,
obs∏ugujà poczt´ elektronicznà, która jest coraz powszechniejszym sposobem
komunikowania si´ ze szpitalem. Zajmujà si´ równie˝ przyjmowaniem
interesantów. Udzielajà im informacji, t∏umaczà jak za∏atwiç spraw´, z którà do
nas przychodzà, pomagajà pisaç podania, wnioski, a czasem i skargi. Ponadto
wykonujà odbitki kserograficzne oraz, w ramach ma∏ej poligrafii, druki dla
ró˝nych jednostek organizacyjnych. Ka˝dy dzieƒ ich pracy koƒczy wyprawa na
poczt´ z listami do wysy∏ki.

Od koƒca ubieg∏ego roku w Kancelarii, tak jak w ca∏ym szpitalu, wdra˝any jest
system elektronicznego obiegu dokumentów. Po pe∏nym wprowadzeniu tego
systemu zmniejszy si´ codzienny ruch w Kancelarii, gdy˝ wszelka korespondencja
trafiajàca tu w formie papierowej b´dzie skanowana i przekazywana dalej naszà
wewn´trznà pocztà elektronicznà.
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Przekazujemy rachunki aptece Rejestrujemy poczt´

Przyjmujemy interesantów
Rejestrujemy faktury, kserokopiujemy
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W innych krajach te˝ liczy si´ koszty. A jednak operacji laparoskopowych wykonuje si´
coraz wi´cej. Dlaczego tak si´ dzieje? Bo sà to operacje o wiele mniej obcià˝ajàce
pacjentów. Chorzy szybciej powracajà do zdrowia. W okresie pooperacyjnym
wymagajà mniejszych dawek leków, krótszy jest czas ich pobytu w sali pooperacyjnej
i na Oddziale Intensywnej Terapii. W rezultacie szybciej wracajà do normalnego ˝ycia
i do pracy, i zaczynajà p∏aciç podatki. Tak kalkuluje si´ w innych krajach. A u nas?
Niestety, na razie inaczej. „Ale ju˝ sam widok pacjenta, który w pierwszej dobie po
operacji jelita grubego nie le˝y w ∏ó˝ku wpatrzony w sufit, a siedzi w fotelu, czytajàc
gazet´, albo spaceruje po oddziale przemawia za tym, ˝e warto rozszerzaç zakres
wykonywania operacji laparoskopowych” – mówi dr n.med. Marek Kruk, ordynator
Oddzia∏u Chrurgii Ogólnej.
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Jednà z dróg rozwoju wspó∏czesnej chirurgii jest dà˝enie do wykonywania operacji
jak najmniej inwazyjnych. Do takich nale˝à operacje wspomagane technikà
wideo. W obr´bie jamy brzusznej sà to operacje laparoskopowe. W tego typu
zabiegach nie robi si´ du˝ych ci´ç operacyjnych, tylko przez ma∏e naci´cie
wprowadza kamer´ oraz specjalne narz´dzia a nast´pnie operuje, obserwujàc
pole operacyjne na ekranie monitora. 

Pierwszymi tak wykonywanymi zabiegami by∏y operacje usuni´cia p´cherzyka
˝ó∏ciowego, czyli cholecystektomie. Zapoczàtkowane w latach 80. ubieg∏ego
wieku, sta∏y si´ obecnie tzw. z∏otym standardem, co oznacza, ˝e je˝eli nie ma
przeciwwskazaƒ, to wszystkie cholecystektomie powinny byç wykonywane tà
technikà. 

W ostatnich latach na Êwiecie metodà laparoskopowà zacz´to operowaç tak˝e 
i inne narzàdy. W naszym szpitalu chirurdzy z Oddzia∏u Chirurgii Ogólnej równie˝
rozszerzyli zakres zabiegów wykonywanych tà technikà. W 2006 roku wykonali
pierwsze laparoskopowe operacje przepuklin pooperacyjnych, zaÊ w 2007
pierwsze laparoskopowe operacje wyrostka robaczkowego. 

Do najtrudniejszych operacji laparoskopowych nale˝à operacje jelita grubego.
Do nich chirurdzy z naszego szpitala przygotowywali si´ od roku. Kilku kolegów
odby∏o szkolenia i uzyska∏o certyfikaty w zakresie zaawansowanych technik
laparoskopowych w szpitalu w Nowym Jicinie w Czechach, którego oddzia∏
chirurgiczny jest jednym z wiodàcych w tej dziedzinie oÊrodków w Europie. 

W kwietniu bie˝àcego roku odby∏a si´ pierwsza w naszym szpitalu i jedna 
z pierwszych w Warszawie laparoskopowa operacja usuni´cie esicy z powodu
choroby nowotworowej. Dotychczas wykonaliÊmy pi´ç tego typu zabiegów. Na
przeszkodzie w wykonywaniu wi´kszej liczby takich operacji le˝y kilka przyczyn.
Jednà z nich stanowi brak mo˝liwoÊci wykonywania w szpitalu wi´kszej liczby
kolonoskopii i prowadzenia badaƒ przesiewowych. To powoduje, ˝e do naszego
oddzia∏u chirurgicznego trafia niewielu chorych, u których zaawansowanie
choroby jest na tyle niewielkie, by mo˝na by∏o zastosowaç technik´
laparoskopowà. Drugà przyczynà jest cena tego typu operacji. Koszt sprz´tu
medycznego niezb´dnego do przeprowadzenia laparoskopowej operacji jelita
grubego znacznie przekracza koszt sprz´tu u˝ywanego do operacji klasycznej.
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Sta˝e zawodowe warunkujàce uzyskanie prawa wykonywania zawodu aptekarza
b´dà u nas prowadzone od paêdziernika bie˝àcego roku. ZawarliÊmy ju˝ w tej
sprawie porozumienie z uczelnià i mamy ch´tnych, którzy zg∏osili si´ do
kierujàcej aptekà mgr Ewy Pomorskiej, ˝eby zawczasu zarezerwowaç sobie
miejsce w∏aÊnie u nas.

Tymczasem od wielu lat organizujemy praktyki wakacyjne dla studentów IV roku
Wydzia∏u Farmaceutycznego WUM oraz trwajàce przez ca∏y rok akademicki
zaj´cia w ramach przedmiotu „Farmacja praktyczna w aptece” dla studentów 
V roku tego˝ wydzia∏u. Zaj´cia prowadzi mgr E. Pomorska. Odbywajà si´ raz 
w tygodniu. Majà charakter zarówno teoretyczny (wyk∏ady dotyczàce m.in.
dzia∏alnoÊci apteki, receptariusza aptecznego, elementów farmakologii,
wspó∏pracy z oddzia∏ami szpitalnymi), jak i praktyczny (receptura leków,
˝ywienia pozajelitowego i cytostatyków). 

Natomiast w ubieg∏ym roku szkolnym po raz pierwszy prowadzone by∏y u nas
zaj´cia praktyczne dla m∏odzie˝y kszta∏càcej si´ w zawodzie technika
farmaceutycznego. S∏uchacze szko∏y policealnej z Saskiej K´py praktykowali 
w aptece jeden dzieƒ w tygodniu przez 6 godzin i ka˝dy zaliczy∏ 60 godzin zaj´ç.
Dyrektor szko∏y bardzo wysoko oceni∏ poziom zaj´ç i wystàpi∏ o przyj´cie jej
s∏uchaczy na praktyki tak˝e w roku szkolnym 2008/2009. A ostatnio
nawiàzaliÊmy wspó∏prac´ w zakresie praktyki zawodowej m∏odzie˝y
zdobywajàcej zawód technika farmaceutycznego z warszawskim Collegium
Studiów Rehabilitacyjnych, Psychologii i Polityki Spo∏ecznej, które od dawna o to
zabiega∏o. Tak wi´c w tym roku szkolnym na zaj´cia do apteki b´dà przychodziç
te˝ jego s∏uchacze.

Rozwój dzia∏alnoÊci dydaktycznej naszej apteki wskazuje, ˝e po modernizacji 
w 2005 r. sta∏a si´ nie tylko nowoczesnà, dobrze zorganizowanà placówkà,
która spe∏nia wymogi okreÊlone w Prawie farmaceutycznym, lecz tak˝e
renomowanym oÊrodkiem kszta∏cenia nast´pnych pokoleƒ magistrów 
i techników farmacji.

Autorem zdj´ç zamieszczonych w tekscie jest pan Rados∏aw Baturo
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W poprzednich biuletynach pisaliÊmy o praktykach, jakie m∏odzie˝ kszta∏càca
si´ w ró˝nych zawodach medycznych odbywa na naszym oddziale
neurologicznym. W tym przedstawiamy dzia∏alnoÊç dydaktycznà apteki
szpitalnej.

Nasza apteka ma kolejny sukces. Przesz∏a weryfikacj´ i zosta∏a pozytywnie
zaopiniowana przez Mazowieckiego Inspektora Farmaceutycznego jako apteka,
w której mo˝e byç odbywany sta˝ przez studentów VI roku Wydzia∏u
Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Wed∏ug
obowiàzujàcych obecnie przepisów, ka˝dy absolwent farmacji po obronie pracy
magisterskiej i zaliczeniu pó∏rocznego sta˝u uzyskuje w Izbie Aptekarskiej prawo
wykonywania zawodu, które jest honorowane we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. I nale˝y podkreÊliç, ˝e nasza apteka znalaz∏a si´ w gronie 116
placówek wytypowanych do prowadzenia takich sta˝y spoÊród wszystkich1520
aptek funkcjonujàcych na terenie województwa mazowieckiego.
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