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Michał Hubala (19 l.) po bardzo cięż-
kim urazie i wielu tygodniach walki o ży-
cie na Oddziale Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii i poddawany intensywnej reha-
bilitacji na Oddziale Rehabilitacji opuścił 
szpital na własnych nogach. Dzięki wspa-
niałej opiece medycznej, wielkiej chęci ży-
cia i wsparcia najbliższych oraz przyjaciół 
i znajomych Michał powrócił do swojego 
wcześniejszego świata. Przed nim jeszcze 
wiele miesięcy rehabilitacji, ale wszyst-
ko wskazuje na to, że ta droga przyniesie 
pełny sukces. W reportażu z wyjścia Mi-
chała ze szpitala, wyemitowanym na ante-
nie Magazyn Ekspresu Reporterów TVP 2, 
jego rodzice podkreślają, że dawano ich 
dziecku zaledwie 1% na przeżycie. Jedno-
cześnie dziękują wszystkim lekarzom oraz 
całemu personelowi medycznemu szpita-
la „papieskiego” za uratowanie życia Mi-
chałowi.

Rpank.

23 grudnia o godz. 13.00 w Kapli-
cy szpitalnej odbędzie się spotkanie przed-
świąteczne Pracowników Szpitala z ks. bp. 
Marianem Rojkiem, Biskupem Zamojsko-
-Lubaczowskim. Na wspólną modlitwę 
i dzielenie się opłatkiem serdecznie zapra-
szają Kapelani i Dyrekcja Szpitala.

Jubileusze pracownicze
Listopad

20 lat
Kasprzak-Czerwieniec Ewa
Kudlicka Elżbieta

25 lat
Durakiewicz Marek
Wawryca-Kordulska Teresa
Gąsiorek Małgorzata
Cypara Beata
Borek Magdalena
Dąbrowski Paweł
Nowosad Aurelia

30 lat
Orjanik Hanna
Sajdak Alina
Lipiec Róża
Janasz Elżbieta

35 lat 
Fedorowicz Stanisław
Demcio Alicja

Cud Michała

7-8 listopada w Warszawie odby-
ła się konferencja dla koordynatorów ds. 
transplantologii. W zjeździe udział bra-
li przedstawiciele środowiska lekarskiego 
i pielęgniarskiego bezpośrednio zaangażo-
wanych w proces przeszczepiania narzą-
dów. Jak podkreślają organizatorzy usta-
wiczne szkolenie osób, których czynności 
bezpośrednio wpływają na jakość komó-
rek, tkanek lub narządów, jest ważne ze 
względu na bezpieczeństwo dawców i bior-
ców. – „Podczas debaty mocno podkreślo-
no, że na obecnym etapie rozwoju medy-
cyna transplantacyjna jest dziedziną, której 
nieodłączny element stanowi społeczeń-
stwo. Podkreślano również ogromną rolę 
pielęgniarki w zespole koordynacyjnym, 
do której należy organizacja i prowadzenie 
działań edukacyjnych w zakresie pobiera-
nia i przeszczepiania narządów od osób ży-
wych i zmarłych zróżnicowanych grup od-
biorców (szkół, personelu medycznego) 

XXVIII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu

Spotkanie opłatkowe

oraz edukacja pacjentów oczekujących na 
przeszczepienie nt. zasad alokacji, procesu 
kwalifikacji i transplantacji (poradnie spe-
cjalistyczne, stacje dializ)”. – relacjonuje 
uczestniczka konferencji Anna Gradziuk, 
koordynator ds. transplantacji. 

Według CBOS (badania z 2012) 74% 
Polaków deklaruje wyrażenie zgody na po-
branie swoich narządów po śmierci, 75% 
nie rozmawiało z bliskimi na temat swojej 
woli, 86% nie zna regulacji prawnych do-
tyczących pobierania narządów. W 2012 r. 
pobrania odbyły się w 151 szpitalach co 
stanowi 1/3 wszystkich szpitali, w których 
jest możliwa identyfikacja potencjalnych 
dawców. W Polsce liczba przeszczepio-
nych narządów w latach 1966-2012 wynio-
sła 23 514. W Centralnym Rejestrze Nie-
spokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi 
Pępowinowej zarejestrowanych jest 499 
509 osób.

Rpank.

Życzę wszystkim Pracownikom 
Szpitala i Rodzinom oraz 
Czytelnikom Biuletynu 

Informacyjnego 
zdrowych, spokojnych, radosnych 

i rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Niech zbliżający się Nowy 
Rok 2014 przyniesie wiarę i siłę 
w realizacji planów zawodowych 

i prywatnych oraz w życiu rodzinnym.

Arkadiusz Bratkowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Nr 66 grudzień 2013 r.
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Święta Bożego Narodzenia,
to szczególny czas przeżywania
narodzin Bożej Dzieciny. 
Niech ta wyjątkowa chwila
będzie spędzona w cieple rodzinnym
i gronie najbliższych, w zdrowiu,
atmosferze wzajemnej miłości,
radości i serdeczności.
A w Nowym 2014 Roku 
niech szczęście i dobrodziejstwo
otacza nas w życiu prywatnym
i zawodowym.

Wszystkim Pracownikom Szpitala i Rodzinom

Bogdan Kawałko
Przewodniczący

Rady Społecznej Szpitala

 Andrzej Mielcarek
Dyrektor Szpitala

BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI
Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony!

Ogień krzepnie, blask ciemnieje, Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą, Śmiertelny Król nad wiekami!

A Słowo Ciałem się stało I mieszkało między nami.

 Życzenia na Boże Narodzenie 2013 i Nowy Rok Pański 2014 dla Duchowieństwa,
 Osób Życia Konsekrowanego i Wiernych Świeckich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Świętowanie Tajemnicy Wcielenia Bożego Syna zbliża nas i jeszcze głębiej wprowadza w prawdę niepojętej miłości Boga do każdego czło-
wieka. Druga Boża Osoba, ogołocona z Boskiego majestatu oraz blasku niebieskiej chwały, wchodzi w codzienność ludzi i pozostaje pośród nas, 
towarzysząc nam w ziemskiej wędrówce do zbawienia. Ta charakterystyczna noc zgromadzi wiernych w świątyniach podczas tradycyjnej „pa-
sterki” wokół eucharystycznego stołu i przy żłóbku Nowonarodzonego Bożego Dziecięcia, aby wraz z całym Kościołem radować się nowiną, roz-
głaszaną przez aniołów, a zapisaną na początku Ewangelii św. Jana Apostoła: „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14).

Łamiąc ten jeden eucharystyczny Chleb, dzielimy się też wigilijnym opłatkiem i  codziennym powszednim chlebem, życzliwością, 
wzajemną pomocą, czyniąc dla innych miejsce przy stole. Modląc się przy betlejemskiej szopce, obejmujemy tym duchowym zatroskaniem 
wszystkich ludzi i ich sprawy, troski, bóle, choroby, niepokoje, trudności, życiowe niezaradności, ale też radość, wdzięczność i nadzieję na 
lepszą przyszłość. Tworzymy jedną wspólnotę – śpiewając kolędy, Bożonarodzeniowe pieśni i pastorałki, świątecznie się nawiedzając, aby-
śmy umocnieni na duchu i ciele, nawzajem obdarowywali się dobrem, jakie przynosi nam Nowonarodzony.

Niech radosne Święta Bożego Narodzenia każdego Wiernego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Waszych bliskich, krewnych i gości, 
każdego człowieka dobrej woli, wszystkich Kapłanów, Ojców i Braci zakonnych, Siostry zakonne i inne Osoby życia konsekrowanego, napeł-
nią wdzięcznością za dar Nocy Betlejemskiej, za to, że Boży Syn przyszedł na ziemię, zamieszkał pośród nas, pozostał z nami w Tabernaku-
lum, towarzyszy nam w każdej chwili życia, tej radosnej i pięknej, jak też i tej pełnej zwątpienia i niepewności jutra.

Życzę Wszystkim, aby głębokie przeżywanie Tajemnicy Wcielenia w Roku Duszpasterskim 2013/2014, noszącym wezwanie „Wierzę 
w Syna Bożego” oraz ubogaconym wydarzeniem kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, zbliżyło nas do Jezusa współczującego i mi-
łosiernego, który przyszedł na zbawić. Uwielbiajmy Boga, dziękujmy i prośmy za ludzi, których spotykamy na drodze codziennego życia, za 
osoby dobrej woli, do których także jako kapłani, siostry zakonne, katecheci świeccy i uczniowie Chrystusa jesteśmy posłani z misją głosze-
nia Dobrej Nowiny. Śpiewajmy całym sercem: „Bóg się rodzi...”.

Niech w nadchodzącym Roku Pańskim 2014, Boża Dziecina napełni Was obfitością wszelkich darów, aby przez miłość i dobroć oraz na-
szą zwyczajną świętość, Jezus Chrystus rodził się w sercach wielu ludzi.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem
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Warto wiedzieĆ

18 listopada w Centrum Kultury Fil-
mowej Stylowy w Zamościu odbyła się 
uroczystość wręczenia Certyfikatu Akre-
dytacyjnego Zamojskiemu Szpitalowi Nie-
publicznemu oraz Samodzielnemu Pu-
blicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. 
Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Certy-
fikaty wręczyli Cezary Rzemek, Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz dr 
Jerzy Hennig, Dyrektor Centrum Monito-
rowania Jakości w Ochronie Zdrowia, któ-
rzy wraz z osobami towarzyszącymi od-
wiedzili nasz szpital przed uroczystością.  
Certyfikaty dla szpitali zostały wręczone 
na ręce szefów: Mariuszowi Paszko, Pre-
zesowi Zarządu Zamojskiego Szpitala Nie-
publicznego Sp. z o.o. oraz Andrzejowi 
Mielcarkowi, Dyrektorowi Samodzielne-
go Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. 
Papieża Jana Pawła II. Towarzyszyli im peł-
nomocnicy do spraw jakości: Anna Gieleta 
i Urszula Taczała.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele władz samorządowych, w tym przed-
stawiciele organów założycielskich obu 
szpitali: w imieniu Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego dr Tomasz Pękalski, Czło-
nek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz 
Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoy-
ski. Narodowy Fundusz Zdrowia reprezento-
wał dr Krzysztof Tuczapski dyrektor Lubel-
skiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz 
Andrzej Kowalik Z-ca Dyr. ds. Ekonomicz-
no-Finansowych. Na uroczystość przyjechali 
także m.in. przedstawiciele parlamentu, dy-
rektorzy szpitali, reprezentanci samorządów 
zawodowych lekarskich i pielęgniarskich 
oraz instytucji współpracujących ze szpitala-
mi. Podczas uroczystości wykład pt.: „Po co 
jakość w systemie ochrony zdrowia” wygło-
sił dr n. farm. Jerzy Hennig. Następnie zosta-
ły wręczone Certyfikaty Akredytacyjne. Li-
sty gratulacyjne na ręce szefów obu szpitali 
przekazali m.in. Wojewoda Lubelski Jolan-
ta Szołno-Koguc, Marszałek Województwa 
Lubelskiego Krzysztof Hetman oraz Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Lubel-
skiego Tomasz Zając.

Uroczystość zakończył koncert kwartetu 
„La Prima Vera”, który wykonał utwory Mo-
zarta, Kazaneckiego i Bramhsa.

Ryszard Pankiewicz
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Uroczyście w Szpitalu

29 listopada w szpitalu odbyła się uro-
czystość wręczenia certyfikatów jako-
ści oraz dokonano otwarcia i poświęcenia 
wyremontowanego dla potrzeb Oddzia-
łu Onkologii Klinicznej nowego oddziału. 
Uroczystość była poprzedzona Mszą św. 
odprawioną w Kaplicy Szpitalnej, której 
przewodniczył JE ks. dr Marian Rojek 
Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Europo-
seł Arkadiusz Bratkowski, Poseł na Sejm 
RP Sławomir Zawiślak, Członek Zarządu 
Województwa Lubelskiego dr Tomasz Pę-
kalski, Konsultant Wojewódzki ds. Onko-
logii Klinicznej prof. dr hab. n. med. Elż-
bieta Starosławska oraz przedstawiciele 
świata medycyny, instytucji publicznych 
i samorządowych.

Certyfikaty jakości
Certyfikaty jakości Systemu Zarządzania 
Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2005 
i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji PN - ISO/IEC 27001:2007, 
na ręce Dyr. szpitala Andrzeja Mielcarka 
i Urszuli Taczały Pełnomocnika Dyrektora 
ds. Jakości, wręczyła Krystyna Stephens 

Dyrektor Zarządzający z Polsko-Brytyj-
skiego Instytutu Certyfikacji Sp. z o.o. 
w Warszawie. W przypadku pierwszego 
certyfikatu jest on wznawiany po raz trze-
ci, w drugim po raz drugi. Certyfikaty Cer-
tyfikaty są przyznawane na okres 3 lat.  

– „W ramach Zintegrowanego Syste-
mu Oceny Jakości w Szpitalu posiadamy 
jeszcze certyfikaty: ISO 9001:2008, PN-
-N 18001:2004 oraz HACCP. Oprócz sys-
temów jakości ISO i Polskiej Normy po-

Środowiskowego, BHP i Zarządzania Bez-
pieczeństwem Informacji. 

siadamy jeszcze Certyfikat Akredytacyjny 
przyznawany przez Ministra Zdrowia 
oraz Certyfikat Szpital Przyjazny Dziec-
ku.” – mówi mgr inż. Mirosław Teterycz 
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania 
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Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Biłgoraj, 
Mircze, Chełm, Tomaszów Lubelski, 
Strzelce, Krasnystaw, Józefów, Janów 
Lubelski i Zwierzyniec)
PGE Dystrybucja oddz. Zamość
Firma Roche Polska
Krystyna Kuczyńska Hurtownia Środków 
Ochrony Roślin w Zamościu
PGE Obrót S.A. Oddz. w Zamościu
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Polski 
Cukier w Toruniu
Adam Kustra Zakład Remontowo-
Budowlany w Żdanowie 
Kancelaria Prawnicza FORUM Radca 
prawny Piluś Krzysztof i Spółka 
w Zamościu
Kredyt INKASO S.A. w Warszawie
EGIS Polska Spółka z o.o. w Warszawie
PSS Robotnik Społem w Zamościu
Pan Jerzy Nizioł z Zamościa 
Dr Maria Danuta Borek NZOZ Spiromet 
s.c w Zamościu 
Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. 
w Zamościu
Euro Car Sp. z o.o. w Zamościu 
PSB METBUD S.J. Władysław Brodziak 
i Bereżański Mirosław w Zamościu
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
BUDMAT w Zamościu
Lucyna Elżbieta Stąsiek z Zamościa 
PPH Halina i Henryk Gajewscy 
w Żdanowie 
ARMET Tadeusz Nowicki i Wspólnicy 
w Zamościu 
Nauka Jazdy EXPERT Grażyna Błońska 
w Zamościu 
Kancelaria Notarialna Barbara Soboń 
w Zamościu 
Kancelaria Notarialna Kamila Kosicka 
w Zamościu 
Kancelaria Notarialna Mirosław Piotr 
Bilski w Zamościu 
Zarząd Osiedla Orzeszkowej i Reymonta 
w Zamościu 
PH LUZAM Wojtowicz Lucjan i Anna 
w Zamościu 
Kancelaria Adwokacka Maciej 
Stopczyński w Zamościu 
Maria Lucyna Dominik Chyże Gm. Bełżec
Opiekunowie i dzieci z Koła Plastycznego 
działającego przy ODK „Okrąglak” 
prowadzonego przez Marię Śliczniak 
- Obrazy na ściany Oddziału – Dla 
uśmiechu chorego.

Oddział Onkologii Klinicznej 
finansowo wsparli:

Drugim punktem uroczystości było otwar-
cie wyremontowanego dla potrzeb Oddzia-
łu Onkologii Klinicznej nowego oddziału, 
który dotychczas był zajmowany przez Od-
dział Rehabilitacji. Było to możliwe dzięki 
przeprowadzeniu Oddziału Rehabilitacji do 

nowego nie zajmowanego dotychczas bu-
dynku zaadaptowanego na jego potrzeby. 
Okolicznościowy wykład pt. „Dokąd zmie-
rza współczesna onkologia” wygłosiła prof. 
dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska Kon-
sultant Wojewódzki ds. Onkologii Klinicz-
nej.

Szczególnym momentem spotkania by-
ło podziękowanie wszystkim darczyńcom, 
dzięki którym oddział mógł zostać wyre-
montowany i wyposażony. Podziękowania 
w imieniu szpitala złożył Dyr. Andrzej Miel-
carek. – Serdecznie podziękowania składam 
wszystkim Sponsorom oraz Amazonkom 
Zamojskim – Stowarzyszenie Kobiet po 
Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” i Fun-
dacji Samodzielnego Publicznego Szpi-

tala Wojewódzkiego im. Papieża Ja-
na Pawła II za przeprowadzenie zbiórki 
pieniędzy, a także wyrazy wdzięczności 
za nowe inicjatywy wspierania działalno-
ści szpitala jak powołana do życia Funda-
cji Onkologia Zamojska przez Krystynę 

i Szymona Kuczyńskich oraz Wiesława 
Gryn”. – podkreśla Dyr. Mielcarek.

Uroczystość zakończyła się otwar-
ciem i poświęceniem Oddziału Onko-
logii Klinicznej.

Ryszard Pankiewicz

Oddział Onkologii Klinicznej wsparty przez społeczeństwo
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Ethical considerations in RRT
A special symposium today addresses the ethical, medical and social challenges for nephrologists.

An anonymous review published 
in 1981 in the Lancet highlighted 

for the �rst time the ethical dilemmas 
that nephrologists face in day-to-day 
practice. Interestingly, but perhaps 
not surprisingly, the same stressful 
ethical issues were presented for dis-
cussion at an international con-
ference, and published in 2010. 

Social and cultural changes in soci-
ety place unachievable demands 
when attempting to provide equitable 
treatment for patients with end-stage 
renal disease. Old age, treatment ac-
cessibility and �nancial constraints 
represent just some of the points of 
con�ict, according to Richard Trom-
peter of the Royal Free Hospital in 
London, UK. “Novel and interesting 
ethical suggestions to improve organ 
donation have been published recent-
ly. The introduction of trials to evalu-
ate potential tax incentives is just one 
such example,” he says.

In some countries clinical ethics 
committees are an integral compo-
nent in the decision-making process-
es. The value of such groups is being 
evaluated constantly, as is the inclu-
sion or not of the patient. Trompeter 
votes for encouraging such fora for a 
non-confrontational discussion to 
solve complex moral problems, at 
both local and international level. 
“Ethics are indeed important for each 
and every nephrologist,” he con-
cludes.

Multimorbidity is a key problem

Krzysztof Marczewski of the Univer-
sity of Zamosc, Poland, remembers 
the times when not everybody could 
be dialysed due to a shortage of plac-
es: “Age was one of the most impor-
tant criteria for dialysis selection in 
the early 1980s.” Today, patients 
older than 60 years account for near-
ly half, and in some centres, even 
more than half of dialysis patients. 
However, with the abolition of this 
age limit the question arose if dialysis 
in the elderly provides real bene�ts. 
Marczewski refers to length and 
quality of life as the major therapy 
goals, but questions the assessment 
methods for the latter. He emphasises 
that multi morbidity rather than a pa-
tient’s chronological age is decisive 
for renal replacement therapy (RRT). 
He would therefore recommend to 
test comorbidities including depres-
sion and cognitive impairment be-

fore starting dialysis and to integrate 
geriatric tests into periodic assess-
ments of dialysis in the elderly. So-
cial, economic and legal aspects may 
also play a role in the decision for 
dialysis or conservative therapies. He 
calls for more research in this area 
and stresses the necessity “to de�ne 
the desired goals you want to 
achieve.” Marczewski concludes that 
each decision for dialysis versus con-
servative therapy in elderly patients 
needs individual consideration, 
based on the classic four principles of 
Beauchamp and Childress: autono-
my, bene�cence, non-male�cence 
and justice. And in case a nephrolo-
gist really does not know what to do, 
he should follow the bioethics prin-
ciple: “in dubio pro vita”.

Extra training in ethics is needed

The demand of considering both pro-
longation and quality of life when 
starting renal replacement therapy is 
also con�rmed by Drasko Pavlovic 
from Zagreb, Croatia: “Due to mul-
tiple comorbidities the prognosis of 
elderly may not be good, even with 
dialysis. In some countries a prog-
nostic score has been developed to 
predict survival in elderly patients, 
which can ease the decision of the 
nephrologist,” Pavlovic explains. 
Guidelines or shared decision- 
making in the initiation of dialysis 
can be useful. “However,” argues 
Pavlovic, “the question is whether 
such guidelines can be applied in all 
countries because of cultural, socio-
economic, and religious differences.”

When faced with RRT, older pa-
tients should promptly be informed 
of all treatment options, if they are 
conscious. Moreover, they should be 
made aware of the prognosis. Family 
members or guardians should be in-
cluded in this process. Sometimes the 
family doctor, a psychiatrist or a 
priest can also be of assistance to the 

patient. “The decision should be a 
joint one and no decision should be 
�nal,” says Pavlovic. He also sug-
gests the introduction of appropriate 
trainings into the education of 
nephro logists to be better prepared 
for these new challenges.

Economic and cultural challenges

“Economics forms the basis of ethics –  
this is apparently true when looking at 
dialysis from a global perspective. 

However, ethics is more than eco-
nomics, and physicians should al-
ways place the interest of their patient 
above their own interest,” says  Frieder 
Keller, nephrologist at the University 
Hospital Ulm, Germany. In daily clin-
ical practice, this is sometimes hard to 
follow. Therefore, �nancial incen-
tives are needed in nephrology to 
open the access to dialysis for all who 
need it. “However, economical inter-
ests do no longer bene�t the patients 

when the way into dialysis 
is too fast, for example by 
proactive recruitment or 
premature initiation, and 
the way out of dialysis is too 
long, due to restrictions to 
transplantation or refusal 
to stopping dialysis,” Keller 
explains. 
He also points out that, in 
addition to economics, so-
cial and cultural values 

form the basis of ethics. “Although it 
is in the best interest of the patient to 
be part of a community with moral 
and emotional principles, cultural 
traditions can also do harm to the pa-
tient on dialysis: The primate of pa-
tient autonomy can result in self-de-
structive behav iour or irrational 
decisions. Giving life per se an abso-
lute value as in some religious tradi-
tions can force the  patient to stay on 
dialysis when further measures are 
completely futile.” Keller concludes 

that ethical principles must regulate 
our �nancial world and ethical delib-
erations are needed to determine 
which aims and targets of social ac-
tivities most bene�t patients. 
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Ethical considerations in RRT
A special symposium today addresses the ethical, medical and social challenges for nephrologists.

An anonymous review published 
in 1981 in the Lancet highlighted 

for the �rst time the ethical dilemmas 
that nephrologists face in day-to-day 
practice. Interestingly, but perhaps 
not surprisingly, the same stressful 
ethical issues were presented for dis-
cussion at an international con-
ference, and published in 2010. 
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ety place unachievable demands 
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treatment for patients with end-stage 
renal disease. Old age, treatment ac-
cessibility and �nancial constraints 
represent just some of the points of 
con�ict, according to Richard Trom-
peter of the Royal Free Hospital in 
London, UK. “Novel and interesting 
ethical suggestions to improve organ 
donation have been published recent-
ly. The introduction of trials to evalu-
ate potential tax incentives is just one 
such example,” he says.

In some countries clinical ethics 
committees are an integral compo-
nent in the decision-making process-
es. The value of such groups is being 
evaluated constantly, as is the inclu-
sion or not of the patient. Trompeter 
votes for encouraging such fora for a 
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solve complex moral problems, at 
both local and international level. 
“Ethics are indeed important for each 
and every nephrologist,” he con-
cludes.

Multimorbidity is a key problem

Krzysztof Marczewski of the Univer-
sity of Zamosc, Poland, remembers 
the times when not everybody could 
be dialysed due to a shortage of plac-
es: “Age was one of the most impor-
tant criteria for dialysis selection in 
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ly half, and in some centres, even 
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making in the initiation of dialysis 
can be useful. “However,” argues 
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trainings into the education of 
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ical practice, this is sometimes hard to 
follow. Therefore, �nancial incen-
tives are needed in nephrology to 
open the access to dialysis for all who 
need it. “However, economical inter-
ests do no longer bene�t the patients 

when the way into dialysis 
is too fast, for example by 
proactive recruitment or 
premature initiation, and 
the way out of dialysis is too 
long, due to restrictions to 
transplantation or refusal 
to stopping dialysis,” Keller 
explains. 
He also points out that, in 
addition to economics, so-
cial and cultural values 

form the basis of ethics. “Although it 
is in the best interest of the patient to 
be part of a community with moral 
and emotional principles, cultural 
traditions can also do harm to the pa-
tient on dialysis: The primate of pa-
tient autonomy can result in self-de-
structive behav iour or irrational 
decisions. Giving life per se an abso-
lute value as in some religious tradi-
tions can force the  patient to stay on 
dialysis when further measures are 
completely futile.” Keller concludes 
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Już blisko te piękne tak bardzo rodzin-
ne święta Bożego Narodzenia. Każdy z nas 
zapewne będzie w tym czasie szukał pre-
zentów pod choinką. Przyjdzie Ten, który 
narodził się dla mnie i dla ciebie. Przyno-
si swoje dary. Jakie dary Nowonarodzony 
przynosi dla każdego z nas? 

Przede wszystkim Dzieciątko każde-
mu z nas przynosi nadzieję. Pozwala wie-
rzyć, że nie jesteśmy sami. Uroczystość 
Bożego Narodzenia rozprasza ciemno-
ści samotności. Można powiedzieć, że jest 
afirmacją obecności Boga wśród nas. Ta 
nadzieja, która ukazuje perspektywę, ma 
nas wzmocnić.

Dzieciątko przynosi także moc ozna-
czającą łaskę, która umacnia. Natomiast ła-
ska to dar, który daje pewność. Wielu z nas 
wiąże z Bożym Narodzeniem nadzieję na 
uzdrowienie atmosfery w rodzinie, pragnie 
w tym czasie odpocząć i nabrać nowych sił. 
Jakże piękne świadectwo dają jubilaci ob-
chodzący rocznicę swojego ślubu, którzy 
po dwudziestu pięciu latach pożycia mał-
żeńskiego zgodnie twierdzą: „Święta Bo-
żego Narodzenia dają siłę, aby żyć przez 
cały rok”.

Dzieciątko przynosi także pokój, któ-
rego tak bardzo potrzebuje współczesny 
świat. W dobie wojen i terroryzmu jest on 
szczególnie cenny. Oznacza wzajemne ob-
darowanie sobą, obdarowanie miłością, 
pracę nad wzajemnym porozumieniem. 
Pokój oznacza nie tylko zawieszenie bro-

ni, ale konkretne działania umacniające ład 
między ludźmi.

Niech święta Bożego Narodzenia staną 
się szczególnym czasem budowania wspól-
noty rodzinnej na wzór Świętej Rodzi-
ny. Razem z bł. Janem Pawłem II módlmy 
się o owocne przeżycie tego okresu słowa-
mi:„Bądź błogosławiony, Ojcze, bo w swo-
jej nieskończonej miłości dałeś nam Jed-

norodzonego Syna Swego, który za sprawą 
Ducha Świętego przyjął ciało w niepokala-
nym łonie Maryi Panny i dwa tysiące lat te-
mu narodził się w Betlejem. On stał się na-
szym towarzyszem drogi i nadał nowy sens 
historii, która jest wspólnym wędrowaniem 
pośród trudów i cierpień, drogą wierności 
i miłości ku nowym niebiosom i nowej zie-
mi, w których Ty, zwyciężywszy śmierć, 
będziesz wszystkim we wszystkich”.

Bóg, Stwórca świata, w ten świat wkra-
cza jako Bóg - Człowiek, aby być jak naj-
bliżej Swych stworzeń, by zupełnie z bli-
ska widzieć i dzielić nasze troski, radości, 
kłopoty i nadzieje. On nie chce pozostawać 
nieosiągalny i odległy, ale jako niewinne 
Niemowlę zaprasza, byśmy wraz z Nim 
stali się dziećmi Boga - dziećmi posłuszny-
mi i bez reszty ufającymi nieustającej opie-
ce Ojca. Czas miłości i łaski to przecież 
czas całego życia, bo podczas jego trwa-
nia wciąż na nowo obdarowywani jeste-
śmy miłością i troską Stworzyciela. Z te-
go skarbca wyciągamy ciągle wszystko, co 
potrzebne jest nam do trwania – jak Maryja 
– przy betlejemskim żłobie i kształtowania 
naszego wnętrza na jego wzór. 

Oby przychodzący Chrystus ogrzał się 
w naszych kochających sercach i zastał ich 
drzwi otwarte - nie tylko teraz, w czasie 
tych rodzinnych, pełnych radości i przeba-
czenia Świąt, ale przez całe nasze życie. 

Ks. Jacek Kania – Kapelan szpitala

To Bóg przychodzi w małym dziecku...
To właśnie tego wieczoru
To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda
na dworze, przy stołach są
miejsca dla obcych, bo nikt
być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem
dmucha, w serca złamane
i smutne po cichu
wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i
piękna jest Miłość,
gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.

/Emilia Waśniowska/



Biuletyn 
Informacyjny Ludzie i wydarzenia10

Nr 66 grudzień 2013 r.

W dniach 22 – 30 listopada 2013 ro-
ku grupa pracowników naszego szpita-
la pod duchowym przewodnictwem kape-
lan ks. Czesława Koraszyńskiego udała się 
na szlak pielgrzymkowy do Ziemi Świętej. 
Lot z Warszawy do Tel-Avivu, zakwatero-
wanie w Jerozolimie. Miejscem zakwate-
rowania był Dom Polski prowadzony przez 
polskie siostry Elżbietanki.

,,Stanęły już nasze nogi na twoich dzie-
dzińcach,Jeruzalem” pp-psalm 122

Krótki odpoczynek i już jesteśmy go-
towi do dalszego pielgrzymowania po Zie-
mi Świętej. Przez Bramę Damasceńską uda-
jemy się do Starego Miasta Jerozolimy, do 
Bazyliki Grobu Pańskiego. Pochylamy się 
na Kalwarii, adorujemy Kamień Namasz-
czenia, który jak głosi tradycja jest miej-
scem, na którym Józef z Arymatei przygoto-
wywał ciało Jezusa do pochówku, modlimy 
się przy Kaplicy Grobu Pańskiego. Uliczka-
mi Starej Jerozolimy wędrujemy podziwia-
jąc roztaczającą się piękną panoramę na Gó-
rę Oliwną i Jerozolimę. Zasłuchani w głos 
przewodnika ks. Marcina Pudo wracamy 
myślami do pisma świętego Starego i No-
wego Testamentu. Zwiedzamy Syjon Chrze-
ścijański, kościół św. Piotra, grób Dawida. 
Odwiedzamy Bazylikę Zaśnięcia NMP. 

Na twarzach pielgrzymów maluje się 
wzruszenie. Dzień kończymy mszą świę-
ta w Wieczerniku. Drugiego dnia jedziemy 
do Betanii, znanej nam z cudu wskrzeszenia 
Łazarza przez Jezusa. To tutaj nasz Pan za-
trzymywał się u Łazarza, Marty i Marii gdy 
wędrował i stąd, jak głoszą pisma wyruszył 
na osiołku w niedzielę palmową do Jero-
zolimy.W podziemiach kościoła zwiedza-
my oliwiarnię. Udajemy się w dalszą drogę 

do Jerycho a po drodze wstępujemy na Pu-
stynię Judzką i w okolicy słynnej góry Ma-
sady oglądamy Górę Kuszenia. W Jerycho 
zatrzymujemy się przy Sykumorze, jak gło-
si biblia Zacheusz wdrapał się na to drze-
wo aby zobaczyć nadchodzącego Pan Jezu-
sa. Udajemy się w dalszą drogę nad rzekę 
Jordan, gdzie odnawiamy nasz chrzest św. 
i jedziemy nad Morze Martwe. Czas wolny 
wykorzystujemy na kąpiel w morzu i błot-
ne spa. Kolejny dzień i kolejne wrażenia, 
wyjazd do Hajfy. Po drodze zwiedzamy 
kościół św. Józefa, adorujemy grotę Zwia-
stowania w Bazylice Zwiastowania NMP 
w Nazarecie. W Kanie Galilejskiej małżon-
kowie będący na pielgrzymce odnawiają 
śluby. Hajfa zadziwia nas panoramą okoli-
cy z pięknymi Ogrodami Bahajów i wido-
kiem na port. Zwiedzamy Sanktuarium Oj-
ców Karmelitów-Stella Maris. W drodze 
powrotnej do Jerozolimy zatrzymujemy się 
przy akwedukcie z czasów rzymskich nad 
Morzem Śródziemnym. Są śmiałkowie, któ-
rzy zażywają kąpieli. Kolejny dzień to dzień 
Golgoty. Stajemy na górze Oliwnej a pięk-
ny słoneczny dzień pozwala nam ponow-
nie podziwiać wspaniałą panoramę Jerozo-
limy. Chodzimy po ziemi,po której stąpał 
nasz Pan. Zwiedzamy Kościół Pater No-
ster, gdzie wśród wielu tablic odnajdujemy 
Tablicę Ojcze Nasz w ojczystym języku. 
Idziemy do Ogrodu Oliwnego, Najstarsza 
rosnąca tam oliwka liczy sobie około 1600 
lat. Msza święta sprawowana jest w Bazy-
lice Agonii Chrystusa zwanej Getsemanią. 
To tu rozpamiętujemy cierpienie i modlitwę 
Jezusa w Ogrodzie Oliwnym i słowa,,Oj-
cze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten 
kielich i muszę go wypić, niech się sta-

nie wola Twoja’’. W Grocie Getsemani Ju-
dasz złożył pocałunek, którym wydaje Pa-
na Jezusa. Obok Bazyliki znajduje się Grób 
Matki Bożej i kościół Wniebowzięcia NMP. 
Schodzimy z Góry Oliwnej i udajemy się 
przez Bramę Lwów do Kościoła Biczowa-
nia i Cierniem Okoronowania obok Uniwer-
sytetu Biblijnego, gdzie studiuje nasz super 
przewodnik. Udajemy się w Drogę Krzy-
żową, tą samą drogą którą szedł nasz Pan. 
Wąskimi uliczkami Starej Jerozolimy po-
konując wszystkie stacje Drogi Krzyżowej, 
dochodzimy do Bazyliki Grobu Pańskie-
go. Kończy się kolejny dzień naszego piel-
grzymowania, nikt nie zgłasza zmęczenia. 
W grupie są ludzie w różnym wieku, star-
si są tak dzielni,że młodszym nie wypada 
narzekać na trudy pielgrzymowania. Panu-
je atmosfera wzajemnej życzliwości i troski, 
dobry humor nas nie opuszcza. A kolejny 
dzień to dzień Gwiazdy Betlejemskiej któ-
ra prowadzi nas do Betlejem. Przez Gro-
tę Pastuszków gdzie odprawiona jest msza 
św. Pole Pasterzy udajemy się do Bazyli-
ki Narodzenia Pańskiego z Grotą Narodze-
nia. Wchodzimy do Bazyliki przez niskie 
Drzwi Pokory,schodzimy w dół do Groty 
Narodzenia. Jak przed wiekami Trzej Kró-
lowie tak my pielgrzymi z Zamościa idzie-
my pokłonić się Miejscu Narodzin Pana Je-
zusa. Miejsce Narodzin oznaczone jest pod 
ołtarzem srebrną gwiazdą czternastoramien-
ną, osadzoną w marmurowej podłodze i oto-
czona srebrnymi wiszącymi lampami. Drugi 
niewielki ołtarz to miejsce złożenia naro-
dzonego Dzieciątka w żłóbku. To tu przy-
nosimy swoje prośby, podziękowania i tru-
dy dnia codziennego.,,Bóg się rodzi, moc 
truchlej: – Pan niebiosów obnażony-ogień 
krzepnie, blask ciemniej, ma granice Nie-
skończony”. Krótka adoracja bo już za nami 
czeka następna grupa. Zwiedzamy przyle-
gły do Bazyliki kościół św. Katarzyny i Ka-
plicę św. Hieronima, gdzie według tradycji 
przetłumaczył on Biblię na łacinę /Wulgata/.
Zwiedzamy Grotę Mleczną i Zgromadzenie 
Karmelu ze św. Miriam. Jedziemy do Ein 
Kerem gdzie Maryja odwiedziła swoją ku-
zynkę św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. 
Zwiedzamy kościół Nawiedzenia św. Elż-
biety i Kościół Narodzenia Jana Chrzcicie-
la. Kolejny dzień naszego pielgrzymowania 
po Ziemi Świętej spędzamy na Górze Tabor, 
Górze Błogosławieństw, zwiedzamy Ko-
ściół Rozmnożenia Chleba, Kościół Pryma-

Pobieżeli do Betlejem Pasterze
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Myśli odkurzone
Każdy pragnie żyć długo, 
ale nikt nie chciałby starości.

Jonathan Swift

To, że milczę, nie znaczy, 
że nie mam nic do powiedzenia.

Jonathan Carroll

Najpewniejszym sposobem 
ujawnienia charakteru ludzi nie są 
przeciwności losu, 
lecz danie im władzy

Abraham Lincoln

Red. dr Waldemar Frąk

im
ię

 i 
na

zw
isk

o

od
dz

ia
ł/d

zia
ł

tu, gdzie Pan Jezus przekazał św. Piotrowi 
najwyższą władzę w kościele i odwiedzamy 
Kafarnaum. W Kafarnaum oglądamy ruiny 
synagogi i dom Piotra. Płyniemy statkiem 
po Jeziorze Galilejskim gdzie Polska flaga 
zostaje wciągnięta na maszt a nasz hymn na-
rodowy szerokim echem odbija się od tafli 
jeziora. Po zejściu na ląd wzmocniliśmy na-
sze ciało rybą św. Piotra. Ostatni dzień na-
szego pobytu w Jerozolimie. We wczesnych 
godzinach rannych w Bazylice Grobu Pań-
skiego na Kalwarii została odprawiona msza 
św. Zwiedziliśmy Kościół św. Anny i po-
deszliśmy pod Ścianę Płaczu. Nasza piel-
grzymka w Ziemi Świętej dobiegła końca. 
Święty Hieronimem wskazuje drogę piel-
grzymom; ,,Godnym pochwały nie jest fakt 
bycia w Jerozolimie, ale fakt dobrego prze-
życia Jerozolimy”.

Elżbieta Hałas




