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O, MAMMO !
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Oddział Kliniczny Elektrokardiologii
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Zadbaj o zdrowie swoich piersi!

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Rejestracja na badania:
(012) 614 3333, w godz. 7:30-18:00

Rak piersi jest obecnie najczęściej występującym nowotworem u
kobiet z krajów rozwiniętych. Należy pamiętać że nowotwory sutka
mogą występować również u mężczyzn, są jednak bardzo rzadkie.
Wczesne wykrycie zmian nowotworowych i podjęcie odpowiedniego leczenia zwiększa szanse wyleczenia raka piersi!
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Ryc.1. EKG pacjenta z całkowitym blokiem przedsionkowo-komorowym
i akcja komór32/min. Wskazanie do implantacji rozrusznika.

rozrusznikom, bradykardia przestała być problemem klinicznym
i organizacyjnym. Każdy pacjent z objawową bradykardią w stosunkowo nieodległym terminie może otrzymać rozrusznik serca
w coraz liczniej tworzących się ośrodkach elektroterapii.
ELEKTROKARDIOLOGIA W SZPITALU
IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Ryc. 2. RTG pacjenta po implantacji trójjamowego (resynchronizującego)
rozrusznika z funkcją defibrylacji, widoczne elektrody w prawym przedsionku, prawej komorze i żyle tylnej lewej komory serca, podłączone do CRT-D.
CRT oznacza terapię resynchronizującą serca. Po implantacji odpowiedniego urządzenia, będzie możliwe zapewnienie sercu prawidłowego pobudzenia i skoordynowanego skurczu obu komór.

W tutejszym Oddziale Elektrokardiologii implantuje się ok 700
rozruszników rocznie, a personel Oddziału prowadzi ambulatoryjną
kontrolę urządzeń u ok. 12 tys. pacjentów. W tutejszym Oddziale
działa również zespół, który podjął się niezwykle trudnej i chyba
aktualnie najbardziej potrzebnej procedury elektrokardiologicznej
– usuwania starych, zdefektowanych lub zainfekowanych elektrod

wewnątrzsercowych. W ten sposób uratowano od letalnych konsekwencji wielu pacjentów, u których wystąpiły powikłania elektroterapii. Na szczęście częstość takich powikłań jest dość rzadka. Jak
w żadnej innej dziedzinie kardiologii, z satysfakcją można stwierdzić, że dzięki rozrusznikom nie spotyka się już pacjentów, którzy
zgłaszaliby objawy wynikające jedynie z bradykardii.

mgr Joanna Adamczyk-Dylewska
Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Jakości
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Wizyta akredytacyjna w naszym szpitalu

NAJWAŻNIEJSZE
DLA PACJENTA:
ZAUFANIE DO SZPITALA!
W styczniu 2016 r. nasz Szpital już
po raz trzeci dobrowolnie poddał się
ocenie przeprowadzanej przez niezależnych wizytatorów akredytacyjnych.
Obecnie jesteśmy w trakcie procesu
uzyskania po raz kolejny certyfikatu
akredytacyjnego, co jest bardzo dużym
wyzwaniem dla każdego szpitala klinicznego, o szerokim profilu działalności medycznej.
CZYM JEST AKREDYTACJA?
Akredytacja jest formą zewnętrznej oceny pracy szpitali. Jest to dobrowolny, usystematyzowany proces
weryfikacji, nakierowany na poprawę jakości i bezpieczeństwo opieki, prowadzony przez wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia. Wyraz akredytacja pochodzi od łacińskiego słowa „accredito” - zawierzać, zaufać. Oznacza to, iż akredytacja jest
uwierzytelnieniem oraz udzieleniem dowodu zaufania przez instytucję
udzielającą akredytacji, że szpital akredytowany świadczy usługi na
odpowiednim poziomie, określonym przez wymogi standardów akredytacyjnych.

mgr Joanna Adamczyk-Dylewska

DLACZEGO ŚWIAT MEDYCZNY
CORAZ BARDZIEJ DOCENIA AKREDYTACJĘ?
Na świecie zauważa się coraz większą rolę programów akredytacyjnych, które w większości krajów stanowią istotny element strategii polityki zdrowotnej. Najbardziej dojrzały system akredytacji funkcjonuje
w USA, Kanadzie i Australii. W Europie pierwsze programy akredytacyjne zaczęły być realizowane w Wielkiej Brytanii oraz w hiszpańskiej
Katalonii na początku lat 90-tych. Najbardziej akredytacja jest rozpowszechniona we Francji i Danii, gdzie jest systemem obligatoryjnym.
A JAK TO WYGLĄDA W POLSCE?
W Polsce jest obecnie 235 szpitali akredytowanych, w tym 17 szpitali w Małopolsce. Wymagania akredytacyjne składają się z 221 standardów akredytacyjnych, ujętych w 15 działów tematycznych, takich
jak na przykład PP – Prawa Pacjenta, OS – Ocena Stanu Pacjenta, OP
– Opieka nad Pacjentem, KZ- Kontrola Zakażeń, ZA – Zabiegi i Znieczulenia, FA – Farmakoterapia, PJ – Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo
Pacjenta. By móc legitymować się certyfikatem akredytacyjnym szpital musi spełnić co najmniej 75% wymogów zawartych w standardach
akredytacyjnych, wynik poniżej 75% skutkuje odmową przyznania
akredytacji.
ELITA DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Według Krystyny Barbary Kozłowskiej - Rzecznika Praw Pacjenta
– „Placówki medyczne posiadające akredytację są elitarną grupą. Choć
jest ich jeszcze niewiele, to wyznaczają także innym świadczeniodawcom zasady i kierunki działań, zgodnie z którymi warto postępować.
Warto – ponieważ pacjent w akredytowanej placówce czuje się bezpiecznie, wie, że może liczyć na fachowe i profesjonalne postępowanie
personelu medycznego”.
CO WŁAŚCIWIE JEST KONTROLOWANE?
Akredytacja ma charakter kompleksowy, dotyczy wielu różnych
obszarów działalności szpitala, mających istotny wpływ na zapewnienie jakości i bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych. Wiąże się
bezpośrednio z redukowaniem ryzyka możliwości wystąpienia zdarzeń
niepożądanych, a co za tym idzie, wzrostem bezpieczeństwa opieki nad
pacjentem. Mówiąc o wysokiej jakości i bezpieczeństwie świadczeń
zdrowotnych, mamy na myśli przede wszystkim dobrze wykształcony
personel, regularnie sprawdzany sprzęt medyczny, bezpieczne przechowywanie i podawanie leków, nadzorowanie stanu higieny, ciągle

doskonalone organizacji i metod pracy.
Wśród wymogów akredytacyjnych, bardzo ważną grupę standardów stanowią standardy koncentrujące się na zapewnieniu praw pacjenta, w tym między innymi prawie wglądu do dokumentacji medycznej,
otrzymywaniu zrozumiałych informacji o stanie zdrowia, określeniu
procedur wymagających dodatkowej zgody pacjenta, sprawowaniu
opieki nad pacjentami z zachowaniem zasad prywatności.
ANALIZY ANALIZAMI,
ALE TRZEBA WDRAŻAĆ WNIOSKI!
Trudnym we wdrożeniu w szpitalach, ale zarazem bardzo istotnym
z punktu widzenia ciągłego podnoszenia jakości świadczeń medycznych, stały się w akredytacji szpitali standardy obligujące do prowadzenia analiz działalności klinicznej. Wyniki tych analiz służą podejmowaniu działań poprawiających jakość opieki i metod pracy oraz mogą
służyć redukowaniu ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych.
Proces akredytacji szpitala przynosi również wymierne korzyści
dla personelu, w postaci uporządkowania i usystematyzowania wielu
elementów, przejrzystości procedur postępowania, a także z obszaru
zarządzania i organizacji pracy. Wdrożenie i następnie utrzymywanie
akredytacji wpływa również korzystnie na konsolidację i zaangażowanie zespołu w obszar zmian i jakości.

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY: NIE „NA ZAWSZE”.
NIE MOŻNA SPOCZĄĆ NA LAURACH…
Certyfikat akredytacyjny w celu jego utrzymania, trzeba odnawiać
co 3 lata. Oznacza to, że proces zaangażowania w doskonalenie jakości i bezpieczeństwa w szpitalu jest procesem ciągłym i daje szansę na
możliwość sprawdzenia się poprzez weryfikację zewnętrznych ekspertów.

Czytaj etykiety środków spożywczych - bo warto!
Opracowała: dr inż. Aneta Żebrowska
Autorka artykułu jest pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie, pracuje w Oddziale Żywności, Żywienia, Przedmiotów
Użytków i Kosmetyków- w sekcji Przetwórstwa i Obrotu Hurtowego.Szpital im.
Jana Pawła II w Krakowie współpracował z Sanepidem przy okazji konferencji
poświęconych prawidłowemu żywieniu, która miała miejsce jesienią 2015 r.
Etykiety znajdujące się na opakowaniach produktów spożywczych stanowią ważną
informację o produkcie i pomagają konsumentowi dokonywać świadomych wyborów żywieniowych. Przed zakupem produktu warto więc przeczytać etykietę i dowiedzieć się, czy
produkt spełnia nasze oczekiwania.
W miejscu tym wskazać należy, iż oznakowanie żywności jest uregulowane przepisami prawa zawartymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności
i żywienia oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
z dnia 25 października 2011 r., w sprawie przekazywania konsumentom informacji na
temat żywności.
Ze wskazanych wyżej przepisów prawa wynika, że informacje na temat żywności nie
mogą wprowadzać w błąd, w szczególności: co do właściwości środka spożywczego,
a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości,
kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji, poprzez przypisywanie
środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których on nie posiada, poprzez sugerowanie, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie
podobne środki spożywcze mają takie właściwości, zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych składników lub składników odżywczych oraz sugerowanie poprzez wygląd, opis lub prezentacje graficzne, że chodzi o określony środek
spożywczy lub składnik, mimo że w rzeczywistości komponent lub składnik naturalnie
obecny lub zwykle stosowany w danym środku spożywczym został zastąpiony innym
komponentem lub innym składnikiem. Informacje na temat żywności muszą być rzetelne,
jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta.
Jakie niezbędne informacje producent środka spożywczego winien zamieścić na etykiecie?
1. Nazwa żywności – nazwa ta powinna być nazwą zwyczajową,
pozwalającą na łatwe zidentyfikowanie danego środka spożywczego.
2. Wykaz składników - obejmuje on wszystkie składniki środka
spożywczego, w tym również substancje dodatkowe, w malejącej kolejności ich masy w momencie użycia składników przy
wytwarzaniu tego środka spożywczego. Producent ma ponadto
obowiązek podania procentowej zawartości składnika podkreślonego w nazwie produktu bądź podkreślonego na etykiecie
obrazowo lub graficznie. Pominięcie wykazu składników dotyczy
produktów jednoskładnikowych tj. świeże owoce i warzywa,
woda gazowana, ocet, masło, ser twarogowy, śmietana, śmie-

3.

4.

tanka, mąka, cukier itp.
Ważnym aspektem przy zamieszczeniu wykazu składników, jest wyszczególnienie
składników alergennych tj. powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.
Konsument ma prawo być rzetelnie poinformowany o substancjach alergennych zawartych w środku spożywczym tj. glutenie, orzechach, soi, sezamie, białkach mleka, selerze,
i innych, których pełny wykaz zawarty jest w Zał. Nr II do Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r., w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Składnik alergenny winien być
podkreślony za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ten składnik od reszty wykazu
składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła.
Poniżej zamieszczono etykietę produktu spożywczego, którego skład podano zgodnie
z wyżej wskazanymi wytycznymi:
Ilość netto żywności – wyrażona
w jednostkach objętości w przypadku produktów płynnych lub
w jednostkach masy w przypadku
innych produktów.
Data minimalnej trwałości lub
termin przydatności do spożycia –
w miejscu tym wskazać należy, iż
terminem przydatności do spożycia, znakuje się żywność nietrwałą
mikrobiologicznie (świeże: mięso
i ryby, mleko pasteryzowane, mleczne napoje fermentowane, świeże wyroby garmażeryjne, w tym surówki, sałatki, wędliny nie poddane obróbce termicznej tj. procesowi wędzenia czy suszenia). Termin przydatności do spożycia jest poprzedzony sformułowaniem:
„Należy spożyć do: dd.mm.rr”.
Pozostałe środki spożywcze tj. trwałe mikrobiologicznie, znakuje się datą minimalnej
trwałości, którą poprzedza sformułowanie: „Najlepiej spożyć przed:
dd.mm.rr” lub „Najlepiej spożyć przed końcem: mm.rr”.
Środki spożywcze względem, których nie ma obowiązku podawania daty minimalnej trwałości to: świeże owoce i warzywa, wina, wina likierowe, wina musujące, napoje
o zawartości alkoholu wynoszącej 10 % objętościowo lub
więcej, ocet, cukier, sól kuchenna, wyroby piekarnicze i cukiernicze przeznaczone do spożycia w ciągu 24 godzin.
5.

Wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia – w odniesieniu do środków spożywczych wymagających
szczególnych warunków przechowywania np. w warunkach
temperatur chłodniczych, w miejscu nienasłonecznionym,
bądź w warunkach o obniżonej wilgotności powietrza itp.
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06 PAŹDZIERNIKA (WTOREK) 2015
12:00-13:00 OCHRONA ZDROWIA - Kim jest pielęgniarka dla pacjenta we współczesnej ochronie zdrowia - prawdy i mity
- dr n. med. Irena Milaniak
13:00-13:15 PYTANIA i DYSKUSJA
13:15-14:00 NEUROLOGIA - Czy drżenie zawsze oznacza chorobę Parkinsona? - dr med. Magdalena Wójcik-Pędziwiatr
20 PAŹDZIERNIKA (WTOREK) 2015
12:00-13:00 DIETETYKA - Odwrócona piramida dietetyczna, fakty i mity dietetyczne - mgr Małgorzata Białokur
13:00-13:15 PYTANIA i DYSKUSJA
13:15-14:00 PULMONOLOGIA - Zapalenie oskrzeli i płuc - dr Zbigniew Stankiewicz
03 LISTOPADA (WTOREK) 2015
12:00-13:00 REHABILITACJA - Schorzenia kręgosłupa - dr n. med. Krzysztof Gryglicki
13:00-13:15 PYTANIA I DYSKUSJA
13:15-14:00 UROLOGIA - Problemy urologiczne - dr Tadeusz Wilkosz
17 LISTOPADA (WTOREK) 2015
12:00-13:00 KARDIOLOGIA - Nadciśnienie tętnicze - prof. UJ, dr hab. med. Maria Olszowska
13:00-13:15 PYTANIA i DYSKUSJA
13:15-14:00 KARDIOLOGIA - Koronarografia - dr Władysław Dąbrowski
08 GRUDNIA (WTOREK) 2015
12:00-13:00 MEDYCENA RATUNKOWA - Hipotermia - dr med. Tomasz Darocha
13:00-13:15 PYTANIA I DYSKUSJA
13:15-14:00 CHOROBY WEWNĘTRZNE - Schorzenia śródpiersia - dr Zbigniew Stankiewicz
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