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Te szpitale wiedzą, jak uśmierzać ból
Łódzkie szpitale otrzymały certyfikat „Szpital bez bólu”. To informacja dla pacjenta, że placówki te spełniają najwyższe
standardy w uśmierzaniu bólu.
Agnieszka Jędrzejczak
a.jedrzejczak@dzienniklodzki.pl

Pacjenci, którzy byli operowani, doskonale wiedzą, jak ważne jest późniejsze uśmierzanie
bólu. Komisja Certyfikacyjna
projektu „Szpital bez bólu” wybrała kolejne szpitale, które
w tej dziedzinie mogą być wzorem dla innych. Wśród nich są
dwie łódzkie placówki oraz jeden oddział.
Specjaliści szacują, że ból
pooperacyjny nie jest łagodzony we właściwy sposób u ponad połowy polskich pacjentów. A skarży się na niego od 52
do nawet 70 procent chorych.
Tymczasem źle leczony ból po
operacji może być przyczyną
wielu poważnych powikłań.
Traci na tym nie tylko pacjent,
ale przede wszystkim szpital,
który ponosi większe koszty
diagnostyki chorego z powodu
dłuższego leczenia.

Szpital monitoruje
natężenie bólu.
Pacjent określa go
w skali od jednego
do dziesięciu

Za najważniejszy powód takiej sytuacji eksperci uważają
problemy organizacyjne, niewystarczającą wiedzę lekarzy
i pielęgniarek o uśmierzaniu
bólu, brak czasu, a także złożoność postępowania przeciwbólowego u pacjenta.
Projekt „Szpital bez bólu”
ma nakłonić placówki do przykładania większej wagi do zapewnienia pacjentom lepszej
opieki po przeprowadzonych
operacjach. Przyznawany co
trzy lata certyfikat potwierdza,
że szpital stosuje najwyższe
standardy w tej dziedzinie.
Certyfikat „Szpital bez bólu”
w tym roku otrzymali: Miejskie
Centrum Medyczne im. Jonschera w Łodzi, szpital im. Barlickiego w Łodzi oraz Oddział
Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Medical Magnus w Łodzi.
To kolejny tego typu certyfikat
przyznany placówkom.
– Dobre wyniki w terapii bólu pooperacyjnego uzyskaliśmy
dzięki podniesieniu świadomości personelu medycznego,
głównie pielęgniarek, ale też
i samych pacjentów – przyznaje dr Małgorzata Koszalińska,
szefowa zespołu ds. bólu, członek oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Miejskim
Centrum Medycznym im. Jonschera w Łodzi.
W szpitalu działa zespół ds.
leczenia bólu, który zapewnia
pacjentom stałą opiekę ze strony anestezjologa, chirurga, pielęgniarki anestezjologicznej
i zabiegowej. – Monitorujemy
również natężenie bólu, a pomiar jest bardzo prosty. Chory

Komu dasz 1 proc.?
Podatki
Mamy tylko tydzień na rozliczenie się z urzędem skarbowym z zeszłorocznych dochodów i tyle samo czasu na przekazanie 1 proc. podatku
Patrycja Wacławska
p.waclawska@dziennik.lodz.pl

O możliwości przekazania 1
proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego pamiętają chyba już wszyscy podatnicy. Być może jednak nie
wszyscy wiedzą, że w składanym zeznaniu podatkowym
można dodatkowo podać informacje, które w ocenie osoby
składającej PIT, mogą mieć
wpływ na rozdysponowanie
pieniędzy z 1 proc. Jest to tzw.
cel szczegółowy. Pozycja przeznaczona do jego wpisania
znajduje się w bloku „Informacje
uzupełniające”
tuż
po „Wniosku o przekazanie 1%

podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego
(OPP)”. Informacje o podanym
celu szczegółowym urząd skarbowy prześle organizacji pożytku publicznego we wrześniu jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Ostateczną decyzję
o tym, na jaki cel organizacja
wyda środki uzyskane w ramach 1 proc. podejmuje jednak
sama organizacja.
Przypomnimy, że możliwość przekazania 1 proc. mają
także emeryci i renciści, którzy
dostali od ZUS formularz PIT-40A. Wystarczy, że na bazie
otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą w urzędzie
skarbowym zeznanie podatkowe wraz z wnioskiem o przekazanie 1 proc. Mogą to zrobić
w tradycyjny sposób, składając
papierowe zeznanie podatkowe bezpośrednio w urzędzie
skarbowym lub wysyłając pocztą albo za pośrednictwem
internetu. a
¹

Fakty
A Polacy są rekordzistami Europy w zażywaniu leków przeciwbólowych. Połykamy rocznie około 2 mld tabletek przeciwbólowych. Tylko 8 proc.
z nich przepisują lekarze.
A Aż 6 proc. z nas zażywa tego
typu specyfiki zanim ból nadejdzie, w ramach „profilaktyki”,
a 40 proc. sięga po nie od razu
przy pierwszych, nawet niewielkich dolegliwościach bólowych. Zapominamy, że ból nie
jest chorobą, ale objawem choroby. Zamiast znaleźć przyczynę, idziemy na łatwiznę.
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b W szpitalu im. Jonschera w Łodzi powołano zespół do spraw leczenia bólu. Pacjenci mają stały
nadzór anestezjologa, chirurga, pielęgniarki zabiegowej oraz anestezjologicznej
po prostu określa natężenie
w skali od 1 do 10 – dodaje dr
Małgorzata Koszalińska.

Chory wie, że nie będzie
odczuwał bólu

To nie jedyne szpitale, które
wyznaczają standardy w uśmierzaniu bólu. Certyfikaty posiadają także inne łódzkie szpitale: Medeor Plus, szpital im.
Kopernika, szpital MSWiA,
szpital Bonifratrów oraz szpital

im. Konopnickiej. Wśród oddziałów z naszego regionu certyfikat otrzymały: oddział urologii i onkologii urologicznej
oraz oddział chirurgii klatki
piersiowej Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Rehabilitacji, oddział położniczo-ginekologiczny szpitala w Pabianicach, oddział chirurgii ogólnej szpitala
w Zgierzu.
Uzyskanie przez szpital certyfikatu jest informacją dla pa-

cjenta, że w placówce uśmierzanie bólu pooperacyjnego
prowadzone jest na najwyższym poziomie.
Projekt „Szpital bez bólu”
zainicjowały: Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. a
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Na imprezie wypadł
z okna na ul. Staffa
W nocy z soboty na niedzielę,
ok. godz. 3, policjanci otrzymali informację o ciele młodego mężczyzny leżącym
pod blokiem przy ul. Staffa
w Łodzi. Jak twierdzi mł.
insp. Joanna Kącka z łódzkiej
Komendy Wojewódzkiej Policji, mężczyzna był na imprezie, z której wyszedł, żeby się
przewietrzyć. Okno na klatce
schodowej, między trzecim
a czwartym piętrem bloku,
było otwarte, dlatego policjanci zakładają, że to właśnie
z niego wypadł 26-latek. Śledczy twierdzą, że mężczyzna
najprawdopodobniej znajdował się pod wpływem narkotyków. Z ciała mężczyzny została pobrana krew do badań.a
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XXIV Targi Rolne
Agrotechnika 2016
Targi odbyły się w dniach 2324 kwietnia, tradycyjnie na terenach należących do Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
w Łódzkiem. Szacunkowo targi odwiedziło w ciągu dwóch
dni nawet 20 tysięcy osób.
W trakcie targów wybierane
były najlepsze maszyny rolnicze w różnych konkurencjach
i kategoriach: maszyna targów, najciekawsze stoisko
i najbezpieczniejsza maszyna.a LOS
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Pomóż kotom odnaleźć
kolorową stronę życia
Fundacja Kocia Mama
KRS: FKM 0000298342

A Każdy może sprawdzić, czy
jest uzależniony od zażywania
leków przeciwbólowych, czy
też suplementów diety wykonując prosty psychotest zamieszczony na stronie:
www.us.edu.pl/granatem-wprzedawkowanie/psychotest.
Szczególnie powinni być nim
zainteresowani rodzice, bo to
dzieci coraz częściej sięgają
po leki bez recepty.
AP
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Twój kawałek chleba
dla najuboższych
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A Cały czas obniża się wiek pacjentów uzależnionych od leków i tych, którym określone
leki są przez producentów „dedykowane”. Grupą podwyższonego ryzyka są młode dziewczyny. W ich przypadku zgubne
może okazać się nadużywanie
leków z paracetamolem, bo
uszkadzają wątrobę.
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