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Miniony rok, był wyjątkowo trudny dla całego środowiska medycznego i upłynął 
zdecydowanie pod znakiem walki z epidemią. Pomimo natłoku obowiązków udało mi się wraz z 
zespołem ludzi z USzK we Wrocławiu zrealizować cztery projekty, których celem była poprawa 
efektywności działania oddziału oraz komfortu pobytu pacjentów w środowisku szpitalnym w 
warunkach niemal zupełnej izolacji od świata zewnętrznego.  

Pierwszym projektem było uruchomienie na początku marca 2020r. współpracy z 
wolontariuszami, w celu odciążenia  personelu medycznego. Na moim oddziale pracowało 3 
wolontariuszy- dwóch studentów pielęgniarstwa i jedna studentka medycyny. Wdrożeniem tych osób 
do pracy zająłem się osobiście, aby mieć nadzór nad odpowiednią jakością wykonywanych przez nich 
zadań i tak zorganizować im pracę, żeby była ona rzeczywistym wsparcie dla personelu. 
Wolontariusze wspierali personel oddziału od marca do końca maja 2020r. (pierwsza fala pandemii) 
realizując najprostsze zadania, takie jak: donoszenie leków z apteki, sprzątnie sal pacjentów, 
wykonywanie codziennej toalety pacjentów pod moim nadzorem, odciążając w ten sposób 
specjalistyczną kadrę medyczną oddziału, która mógł się skupić na wdrażaniu odpowiednich metod 
leczenia. Obecność wolontariuszy na oddziale – młodych ludzi z pasją, wniosła dużo nowej energii, z 
czego korzystał nie tylko personel, ale przede wszystkim pacjenci. Wolontariusze byli otarci na 
rozmowę z chorymi i gotowi do udzielenia wsparcia dobrym słowem, a jak widomo w czasach 
pandemii jest to wyjątkowe cenne.  

Drugi projekt, który udało nam się w tym roku wdrożyć  to współpraca z organizatorami 
Festiwalu „Brave Kids” realizowanego z dużym sukcesem we Wrocławiu od wielu lat. W ramach mojej 
współpracy z organizatorami tego wydarzenia, w tym roku publiczna prezentacja finałowego projektu 
odbyła się także na terenie Campusu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Występ 
całej grupy festiwalowej odbył się pod Przylądkiem Nadziei- Szpitalem Onkologicznym dla Dzieci, a 
jedna z grup- Zespół Chorągwiarski z Podlasia wystąpił na wewnętrznym dziedzińcu głównego 
budynku szpitala, gdzie ich występ mogła podziwiać duża grupa pacjentów zgromadzonych przy 
oknach. Pacjenci mojego oddziału zostali wcześniej poinformowani o wydarzeniu i odpowiednio 
przygotowani przez personel medyczny  do udziału w nim. Chorzy z przyjemnością obserwowali 
występ dzieci, które cieszyły się z możliwości umilenia pacjentom trudnego czasu pobytu w szpitalu.  
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W realizację projektu zaangażowali się organizatorzy Festiwalu Brave Kids, Domu Kultury w  
Śniadowie i wrocławska Fundacja Gwardii Gryfa, która została założona przeze mnie i moją żonę. Pod 
skrzydłami Fundacji we współpracy z domem kultury została stworzona, prężnie działająca i 
rozwijająca swoje umiejętności grupa dzieci zajmująca się włoską sztuką żonglerki chorągwiami z 
miejscowości Śniadowo na Podlasiu. Zgodnie z przyjętymi założeniami projekt ma być dorocznie 
powtarzany, a we współpracy z Fundacją Gwardia Gryfa i Domem Kultury ze Śniadowa planowane są 
częstsze występy grupy chorągwiarskiej dla pacjentów szpitala.  
 

Trzecim projektem realizowanym z mojej inicjatywy na oddziale Kardiologii i Intensywnej 
Terapii Kardiologicznej w okresie pandemii jest akcja czytania listów przygotowanych z potrzeby 
serca przez osoby chętne dla pacjentów. Jest to piękna, absolutnie oddolna, spontaniczna inicjatywa 
społeczna. Wśród listów, które dotarły na nasz oddział znalazły się takie od:  Korony Jaworzno czy 
publicznego przedszkola we Wrocławiu. Są to listy przygotowane przez osoby/grupy osób dla 
pacjentów, których celem jest podniesienie chorych na duchu i dodanie im siły do walki z chorobą. 
Projekt został doskonale przyjęty przez pacjentów, którzy samotnie spędzając długie dni, a czasami 
tygodnie na oddziale z przyjemnością czytają lub słuchają czytanych im przez wolontariuszy lub 
pracowników listów.  

 
Ostatnim projektem, jest zaadoptowanie na cele użytkowe istniejącego na oddziale 

wewnętrznego patio stanowiącego do tej pory przestrzeń niewykorzystywaną. Patio ma 
powierzchnie około 60metrów kwadratowych,  znajduje się ono w środku wewnętrznego dziedzińca 
szpitala i można powiedzieć, że jest to duży wewnętrzny taras, do którego dostęp mają wyłącznie 
pacjenci i personel z naszego oddziału. W ramach moich działań we współpracy z personelem 
dokonaliśmy oczyszczenia tej przestrzeni ze znajdujących się na niej zbędnych elementów i 
uporządkowaliśmy ją. Nawiązałem też kontakt z pewnym wrocławskim stolarzem, który zgodził się w 
ramach pomocy dla pacjentów, zupełnie nieodpłatnie wykonać meble tarasowe i elementy małej 
architektury ogrodowej. W taki sposób powstały krzesła i ławy z europalet oraz kwietniki. Gdy 
inicjatywy zaczęła się rozwijać, zgłosiła się do nas przedstawicielka firmy ,,Fabryka Bukietów” z 
Wrocławia, która ofiarowała nam piękne rośliny i dzięki temu mogliśmy wypełnić nasze patio zielenią. 
Wewnętrzny taras został oficjalnie otwarty do użytku pacjentów. 

Obecnie patio stanowi przestrzeń, gdzie w okresie wiosenno-letnim są prowadzone przez 
fizjoterapeutów ćwiczenia-zajęcia usprawniające z pacjentami. Zgodnie z najnowszymi 
opracowaniami ćwiczenia prowadzone na świeżym powietrzu są znacznie bardziej efektywne i 
przynoszą szybsze efekty terapeutyczne niż zajęcia prowadzone w zamkniętych przestrzeniach/salach 
chorych.  

Podsumowując należy wskazać, że pomimo trudnej tegorocznej sytuacji na oddziale 
związanej z koniecznością odpowiedniego przygotowania infrastrukturalnego naszej jednostki do 
wyzwań związanych z pandemią, przeszkolenia personelu i późniejszego codziennego radzenia sobie 
z pracą z pacjentami cierpiącymi na COVID, udało nam się wdrożyć na oddziale cztery innowacyjne 
działania: rozwój wolontariatu, projekt artystyczny we współpracy z organizatorami Brave Kids, akcja 
czytania listów dla pacjentów i udostępnienie wewnętrznego patio do użytku pacjentów. Wszystkie 
projekty miały na celu poprawę jakości pobytu pacjentów na oddziale, a także zwiększenie komfortu 
pracy personelu. Zasadniczo każde z opisanych działań ma charakter długofalowy i mamy zamiar je 
kontynuować i rozwijać w przyszłości. Działania naszego zespołu spotykają się z pozytywnym 
odbiorem pacjentów i personelu. Na co dzień  otrzymujemy od pracowników, współpracowników i 
zwierzchników sygnały, że zrealizowane w tym roku projekty realnie przekładają się na jakość 
świadczonej na naszym oddziale opieki medycznej oraz komfort pracy personelu.  
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Jako pielęgniarz koordynujący chciałbym wdrażać na naszym oddziale nie tylko innowacje 
technologiczne i organizacyjne, ale także dbać o wszystko co będzie poprawiało komfort pobytu 
pacjenta w szpitalu, jego psychiczną kondycję, a co za tym idzie także przyspieszało powrót do 
zdrowia. Uważam, że w medycynie zbyt mało uwagi poświęca się kwestią dotyczącym komfortu 
psychicznego chorych podczas pobytu w szpitalu, a jest to przecież czynnik niezwykle ważny w walce 
z każdym schorzeniem. 
 

 


