Jak dermatolodzy będą wspominać
szpital przy Klinicznej…
Z uwagi na toczące się prace podczas budowy Centrum
Medycyny Nieinwazyjnej w marcu 2016 r. Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii musiała zmienić swoją lokalizację. Ściany dotychczasowego budynku nr 22, który funkcjonował od 1945 r. przy ulicy Dębinki 7, czyli od czasów
powstania Kliniki Dermatologii, niestety nie wytrzymały
wstrząsów, związanych z wykonywaną obok pracą ciężkiego
sprzętu budowlanego. W trybie pilnym pracownicy pakowali wyposażenie Kliniki, by ostatecznie z końcem marca
2016 r. kontynuować działalność w nowym miejscu, na III
piętrze szpitala przy ulicy Klinicznej 1a, gdzie wcześniej
mieściła się Klinika Urologii. Odnowione sale dla hospitalizowanych pacjentów, dyżurki lekarskie i pielęgniarskie oraz
gabinety zabiegowe zachęcały do pracy. Klinikę wyposażono łącznie w 26 łóżek, w tym 20 łóżek umieszczonych w czterech salach dla dorosłych pacjentów z chorobami skóry
wymagającymi leczenia zachowawczego oraz zakwalifikowanych do zabiegów dermatochirurgicznych. Dla chorych
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wymagających z różnych powodów izolacji przeznaczono
salę dwułóżkową tzw. salę owrzodzeniową. Przewidziano
także miejsca dla najmłodszych pacjentów, zapewniając
Klinice 1 łóżko w sali niemowlęcej wraz z łóżkiem dla rodzica przebywającego z dzieckiem oraz 3 łóżka w sali pediatrycznej. W Poradni Dermatologicznej utworzono 2 gabinety lekarskie, gabinet światłolecznictwa oraz rejestrację.
Ponadto na terenie Poradni została zlokalizowana Pracownia
Mikologiczna, w której wykonuje się badania mikologiczne
dla pacjentów hospitalizowanych, korzystających z poradni
oraz chorych kierowanych z innych przychodni. Do należącego do szpitala budynku B przeniesiono Poradnię Alergicznych Chorób Skóry. Niezwykle cenna okazała się możliwość
przeprowadzania zabiegów z zakresu chirurgii skóry w sali
operacyjnej nr 5, a współpracę dermatologów z zespołem
anestezjologicznym i ginekologicznym można śmiało uznać
za wzorową. Poza zapleczem klinicznym należy wspomnieć
również o zapleczu dydaktycznym. Do dyspozycji Kliniki
przeznaczono salę naukowo-dydaktyczną, w której odbywają się zajęcia teoretyczne ze studentami oraz cotygodniowe spotkania kliniczne pracowników. Wykłady dla większych
grup studentów zarówno polsko- jak i anglojęzycznych
prowadzone są w sali wykładowej Instytutu Położnictwa
i Chorób Kobiecych GUMed. Zgodnie z założeniami Dyrekcji
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Klinika
Dermatologii z końcem 2018 r. powróci do swojej dawnej
lokalizacji, lecz zarówno budynek jak i wyposażenie będą
zupełnie nowe. Według planów siedziba Kliniki będzie usytuowana na III piętrze Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.
W kartach historii ten niespełna trzyletni okres pracy
dermatologów przy ulicy Klinicznej wydaje się niezwykle
krótki, ale każdy z pracowników ma z tym miejscem związane wspomnienia. Wydaje nam się ono stosunkowo przyjazne do pracy, chociażby z uwagi na swój specyficzny klimat.
Dermatolodzy zostali bardzo życzliwie przyjęci przez pracowników szpitala. Będziemy pamiętali wspólne wigilie
z Kliniką Ginekologii, Położnictwa i Neontologii. Zatęsknimy
także za bezpłatnymi wolnymi miejscami parkingowymi dla
pracowników. To tu w sali wykładowej odbyły się obrony
doktorskie kilku naszych obecnych i byłych pracowników
Kliniki. Chociaż sala nie jest w najlepszym stanie technicznym,
z pewnością ma ogromną wartość historyczną, a jej rezerwacja nie stanowiła nigdy większego problemu. W murach
szpitala przy Klinicznej w lipcu 2017 r. gościliśmy w ramach
stażu naukowego dwie asystentki z Katedry Dermatowenerologii Uniwersytetu Medycznego w Grodnie, co zaowocowało dalszą współpracą między ośrodkową. Z pewnością
przed oczami będziemy mieli tłumy osób czekające rano do
rejestracji w Poradni oraz kolejki chorych ze skierowaniami
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do oddziału dermatologicznego, których zmiany skórne
codziennie tuż po obchodzie lekarskim wspólnie oglądamy
i kwalifikujemy do hospitalizacji. Niekiedy pacjenci, którzy
kilka lat wcześniej korzystali z usług naszej Kliniki lub Poradni, dzwonili ze zdziwieniem, że nie mogą odnaleźć naszego
budynku nr 22 przy ulicy Dębinki, a zamiast niego jest tylko
plac budowy. Wówczas uspokajaliśmy chorych, że nadal
funkcjonujemy tylko w zmienionej lokalizacji i że będziemy
oczekiwać na nich mimo spóźnienia. Zdarzały się też sytuacje,
które potrafiły nas zaskoczyć, jak przeciekający dach podczas
większych ulew i kałuże wody wewnątrz budynku na schodach prowadzących do Kliniki, całkowity brak prądu na
kilka godzin czy gniazdo os tuż za oknem dyżurki lekarskiej.
W związku z oddaleniem Kliniki Dermatologii od klinik internistycznych, niejednokrotnie pojawiały się problemy
związane z możliwością konsultacji specjalistycznych dla
pacjentów, zwłaszcza w godzinach popołudniowych oraz
tym samym wiązały się one z koniecznością transportu
chorych i generowania dodatkowych kosztów. Z kolei bliskość
Kliniki Położnictwa zapewniała komfort naszym koleżankom
w ciąży, bo wystarczyła tylko zamiana jednego piętra.
Wierzymy, że kolejna zmiana miejsca działalności naszej
Kliniki będzie wiązała się z poprawą warunków pracy oraz
przede wszystkim z zapewnieniem komfortu i najwyższych
standardów hospitalizowanym w Klinice pacjentom i chorym
przyjmowanym w ramach wizyt ambulatoryjnych w przyklinicznej Poradni Dermatologicznej.
dr Dorota Purzycka-Bohdan, dr Aleksandra Wilkowska,
prof. Roman J. Nowicki, Katedra i Klinika Dermatologii,
Wenerologii i Alergologii

Wspólne zdjęcie zespołu dermatologicznego i anestezjologicznego w sali operacyjnej
nr 5 szpitala przy ul. Klinicznej

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii w szpitalu
przy ul. Klinicznej 1a

Pomorska Szkoła Mikrochirurgii
Za nami pierwsza edycja Pomorskiej Szkoły Mikrochirurgii. W wydarzeniu, które odbyło się w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed 9 czerwca br. wzięło udział ponad
dwadzieścia osób z całej Polski, członków Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa Ortopedycznego (OSTO).
Szkolenie jest inicjatywą Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Klinice. Wykład inauguracyjny o zastosowaniach mikrochirurgii w ortopedii wygłosił prof. Tomasz Mazurek, prof. nadzw.
GUMed, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Zasady funkcjonowania serwisu replantacyjnego przybliżył dr Filip Dąbrowski (Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu GUMed), a w praktyczne aspekty szycia mikrochirurgicznego młodych ortopedów wprowadziła lek. Zuzanna Duda.
Studenci ćwiczyli mikrochirurgiczną rekonstrukcje nerwów i naczyń
na preparatach zwierzęcych. Szkolenie przeprowadzone zostało
w Samodzielnej Pracowni Mikrochirurgii, której kierownikiem jest
dr Maciej Piotrowski. Do dyspozycji uczestników było 10 nowoczesnych mikroskopów z możliwością powiększenia pola operacyjnego
ponad 20 razy, mikroskop demonstracyjny wyposażony w kamerę
HD z możliwością podglądu na TV oraz narzędzia mikrochirurgiczne
i materiał szewny.
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Szkolenie odbyło się pod patronatem Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Ręki. Były to pierwsze tego typu ogólnopolskie warsztaty
dla studentów. Kolejna edycja planowana jest na czerwiec 2019 r.
dr Filip Dąbrowski,
opiekun SKN przy Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
prof. Tomasz Mazurek,
kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
Radosław Rogacki,
przewodniczący SKN przy Klinice Ortopedii
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