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WydaWca

Szpital Uniwersytecki Nr 2
im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Skład i druk

Drukarnia Marlex

 25 października do Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela 
dotarła wspaniała wiadomość. - Sejmowa komisja zdrowia pozytyw-
nie zaopiniowała dofinansowanie placówki i zdecydowała o objęciu 
jej wieloletnim planem inwestycyjnym. Na rozbudowę i moderniza-
cję Szpitala zarezerwowano w budżecie państwa kwotę 361 mln zł.

Szanowni Państwo, 
Wydajemy kolejny biuletyn, w którym chcemy Państwu przekazać naj-

ważniejsze informacje o podejmowanych działaniach w Szpitalu. 
W dniach 11-13 października, niezależni wizytatorzy Centrum Monito-

rowania Jakości w Krakowie po raz kolejny wizytowali nasz Szpital, przepro-
wadzając analizę działalności Szpitala, sprawdzali w jakim stopniu spełniamy 
wymagania standardów akredytacyjnych. Uzyskaliśmy poziom 85% spełnie-
nia standardów a Szpital w dalszym ciągu może być postrzegany przez pacjen-
tów i pracowników jako bezpieczny i przyjazny oraz efektywnie zarządzany. 
Dziękuję pracownikom zaangażowanym w uzyskanie tego, niewątpliwie du-
żego sukcesu nas wszystkich. 

W ostatnich miesiącach Zarząd Szpitala podjął wiele ważnych decyzji 
związanych z doposażeniem Klinik, Oddziałów w nowoczesne urządzenia 
i aparaturę medyczną. Dzięki wygranym konkursom ogłoszonym przez Mi-
nisterstwo Zdrowia i Urząd Marszałkowski pozyskaliśmy sprzęt (m.in. naj-
nowocześniejsze inkubatory, aparaty usg, mikroskop operacyjny, przenośne 
i stacjonarne urządzenia RTG, defibrylatory, system elektroanatomiczny 3D 
do mapowania wewnątrzsercowego, oraz wiele innych urządzeń, łącznie 97 
szt. Zarząd czyni intensywne starania aby pozyskać dodatkowe środki z MZ, 
także na wymagany wkład własny. 

Najbardziej radosną informacją, którą chciałabym się podzielić ze 
wszystkimi to uzyskanie finansowania wieloletniego planu inwestycyjnego 
z budżetu państwa na rozbudowę i modernizację Szpitala w wysokości 361 
mln zł. Myślę, że spełnią się nasze marzenia o nowoczesnym, spełniającym 
wszystkie wymagania Szpitalu, który zadowoli pacjentów, pracowników, stu-
dentów i pracowników dydaktycznych. Po wybudowaniu nowego budynku 
(140 łóżek) i wykonaniu modernizacji istniejącej struktury klinik i oddziałów 
(547 łóżek ) w szpitalu będzie funkcjonowało łącznie 687 łóżek.

W nowym budynku znajdą się pomieszczenia dla m.in. Oddziału Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego. Nowy Blok Ope-
racyjny obejmował będzie 11 w pełni wyposażonych sal operacyjnych (w tym 
dwie sale hybrydowe) nieopodal zostanie ulokowany Dział Dezynfekcji i Ste-
rylizacji. 

Na najwyższym poziomie przewidziane są pomieszczenia dydaktyczne, 
niezwykle deficytowe w naszym szpitalu, wraz z salę audytoryjną. Nad nimi 
umiejscowiono lądowisko dla helikopterów. Obok budowy nowego budynku 
o powierzchni całkowitej – ok. 18 400 m2, planujemy jeszcze remonty i mo-
dernizacje ok. 25 000 m2, obecnie użytkowanych powierzchni klinik i oddzia-
łów. Cały projekt powinien zakończyć się w 2024r.

 Mamy okres świąteczno-noworoczny i tą drogą chciałabym złożyć 
wszystkim pracownikom, pacjentom i studentom życzenia: Boże Narodzenie 
to cudowny czas, to czas ludzkiej miłości i życzliwości, niech te dni przynio-
są nam wszystkim wytchnienie od codziennych trosk, kłopotów i oby magia 
świąt została w nas jak najdłużej. 

Dr n. med.

Wanda 
korzycka-Wilińska
DYREKTOR NACZELNY

WIelOletNI PlaN rOzbudOWy 
I mOderNIzacjI SzPItala 

uNIWerSyteckIegO Nr 2 Im. dr. j. 
bIzIela

30 października podczas 
spotkania Zarządu Szpitala 
z Panem Posłem Tomaszem 
Latosem, władzami Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, członkami Rady 
Społecznej Szpitala, przedsta-

wicielami mediów oraz pra-
cownikami, zaprezentowany 
został szczegółowy zakres pla-
nowanej inwestycji. 

W ramach wieloletniego 
planu inwestycyjnego po-
wstanie m.in. nowy budynek, 

w którym usytuowane zostaną: 
Klinika Hematologii i Chorób 
Rozrostowych Układu Krwio-
twórczego, Klinika Foniatrii 
i Audiologii z Oddziałem 
Otolaryngologii i Onkologii 
Laryngologicznej z Podod-
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działem Chirurgii Szczęko-
wej, Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, Oddział 
Kliniczny Rehabilitacji, Blok 
Operacyjny, Dział Sterylizacji 
i Dezynfekcji, Archiwum, sale 
dydaktyczne dla studentów, 
zaplecze administracyjno-
gospodarczo-techniczne,. Na 
dachu nowego budynku za-
planowano również budowę 
lądowiska dla helikopterów 
medycznych.

Kolejnym zakresem inwe-
stycji będzie modernizacja 
usytuowanych w istnieją-
cych już budynkach 
klinik i od-

pii do 20 (obecnie 12) pozwoli 
dostosować szpital do wyma-
ganych standardów, zgodnie 
z którymi liczba stanowisk 
IT powinna osiągać poziom 
5% łóżek szpitalnych. Blok 
Operacyjny, który obecnie nie 
spełnia podstawowych ocze-
kiwań zarówno w zakresie po-
wierzchni sal operacyjnych jak 
i wymaganego zaplecza stanie 
się nowoczesną jednostką z 11 
salami operacyjnymi, w tym 
dwoma hybrydowymi. Dzię-

ki nowej lokalizacji Kli-
niki Hematologii 

i zwiększe-
n i u 

działów, pomieszczeń dia-
gnostyczno-zabiegowych, in-
frastruktury technicznej oraz 
Kuchni Szpitalnej.

Przewidywany czas reali-
zacji całego przedsięwzięcia 
wynosi siedem lat. Do roku 
2022 powstanie nowy budy-
nek, w roku 2024 zakończy się 
remont i doposażenie istnieją-
cej już infrastruktury.

Planowana rozbudowa 
i modernizacja szpi-
tala nie tyko 

podniesie jakość i bezpieczeń-
stwo świadczeń zdrowotnych, 
ale pozwoli też na rozwój no-
wych technologii medycznych 
i poszerzanie zakresu usług. 
Przeniesienie strategicznych 
jednostek do nowego budyn-
ku i ich zintegrowanie wpłynie 
pozytywnie na efektywność 
leczenia. Zwiększenie ilości 
stanowisk IT w Oddziale Ane-
stezjologii i Intensywnej Tera-

jej powierzchni nie tylko po-
prawą się warunki leczenia 
pacjentów (obecne obłożenie 
w Klinice wynosi 120%), ale 
przede wszystkim placówka 
zyska możliwość wprowadze-
nia nowych zakresów świad-
czeń – przeszczepów szpiku 
auto i allogeniczne dla doro-
słych. Utworzenie Oddziału 
Klinicznego Rehabilitacji bę-
dzie odpowiedzią zarówno na 
rosnące zapotrzebowanie na 
tego typu świadczenia wśród 
pacjentów, jak również ocze-
kiwania NFZ, który kontrak-
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towanie procedur z zakresu m.in. kardiologii i neurologii w coraz większym stopniu warunkuje 
ich powiązaniem z rehabilitacją w miejscu udzielania świadczeń medycznych. Zważywszy na 
fakt, iż od 10 lat nasz Szpital jest jednostką uniwersytecką bardzo ważnym aspektem rozbudowy 
jest również stworzenie odpowiedniej bazy dydaktycznej – sal wykładowych, szatni dla studen-
tów itp.

To zaledwie kilka przykładów zmian, które pozwolą naszemu Szpitalowi „rozwinąć skrzy-
dła”. Całkowita powierzchnia objęta inwestycją wyniesie 43 308 m2 z czego 18 400 m2 stanowić 
będzie powierzchnię nowego budynku, a 24 908 m2 powierzchnię objętą modernizacją. Czeka 
nas teraz siedem trudnych lat – lat budowy i remontów, ale oczekiwany efekt warty jest każdego 
wysiłku.

bydgOSkIe WarSztaty 
eNdOkOPOWe – kamIca układu 

mOczOWegO
Pod koniec października w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. 
Jana Biziela w Bydgoszczy po raz kolejny odbyły się warsztaty 
szkoleniowe dotyczące małoinwazyjnych technik operacyjnych.

Zespół Oddziału Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz zaproszeni operato-
rzy przygotowali i przeprowadzili szkoleniowe zabiegi usuwania złogów z nerek i moczowodów 
technikami PCNL (technika przezskórna), URS (technika ureteroskopii) i RIRS (technika uretero-
renofiberoskopii).

Kamica układu moczowego dotyczy do 
20% populacji. „Atak” kolki nerkowej jest jed-
nym z najsilniejszych bólów występujących 
u człowieka, zmusza do przerwania pracy 
potencjalnie zdrowej dorosłej osoby i na ogół 
wymaga interwencji medycznej. Współczesny 
rozwój technologii pozwala na skuteczne usu-
nięcie złogów z zastosowaniem małoinwazyj-
nych metod, bez konieczności wykonywania 
rozległych operacji. Ponad 70% kamieni u do-
rosłych może być skutecznie leczonych meto-
dą bezinwazyjną z zastosowaniem fali uderze-
niowej generowanej pozaustrojowo (ESWL). 
Pozostałe 30% złogów można usunąć stosując 
techniki małoinwazyjne PCNL, RIRS, URS. 
Laparoskopowe lub otwarte chirurgiczne 
usunięcie kamieni stosuje się obecnie jedynie 
w szczególnych przypadkach.

Wszystkie w/w metody są dostępne i z po-
wodzeniem stosowane w naszym Szpitalu.

W warsztatach uczestniczyło 24 lekarzy 
urologów z całej Polski. Goście mieli okazję 
obserwować wykonywane przez ekspertów 
zabiegi usuwania kamieni z nerek i moczowo-
dów, krok po kroku, podczas bezpośrednich 
transmisji „live” z sal operacyjnych szpitala. 
Interaktywna łączność z operatorami umoż-
liwiała zadawanie pytań i komentowanie na 
bieżąco najciekawszych etapów operacji. Po-
nadto przygotowane zostały specjalne tra-
inagery oraz wykonane na drukarkach 3D 
modele układu kielichowo miedniczkowego 
umożliwiające uczestnikom warsztatów próbę 
samodzielnego wykonania najtrudniejszych 
etapów operacji z użyciem specjalistycznego 
instrumentarium. 

Warsztaty odbywały się pod patronatem 
Sekcji Endourologii Polskiego Towarzystwa 
Urologicznego w ramach „Bydgoskich Warsz-
tatów Endoskopowych”.
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SzPItal uNIWerSyteckI Nr 2 Im. 
dr j. bIzIela Otrzymał raPOrt 

z Przeglądu akredytacyjNegO

Zatrudniony początkowo 
w Klinice Alergologii i Chorób 
Wewnętrznych w 1981 roku 
ukończył doktorat, a następ-
nie specjalizację z kardiologii 
(wcześniej Pan Profesor posia-
dał ukończony II stopień specja-
lizacji z chorób wewnętrznych). 
Pracując cały czas w Klinice 
Alergologii i mając wsparcie 
swego ówczesnego szefa, śp. 
prof. Bogdana Romańskiego, 
prowadził i rozwijał Dział Kar-
diologii, który stał się trzonem 
późniejszego Oddziału Kardio-
logii z Zakładem Diagnostyki 
Kardiologicznej. 

Dzięki powołanej przez siebie 
Fundacji Rozwoju Kardiologii 
w 1995 roku udało się stworzyć 
Zakład Nieinwazyjnej Diagno-
styki Kardiologicznej. Zakład 
zaczął funkcjonować, co praw-
da na bazie Kliniki Alergologii, 
ale stał się wkrótce samodzielną 
jednostką służącą całemu szpi-
talowi. Wreszcie, w roku 2001, 
spełniło się jedno z marzeń Pana 
Profesora – w naszym Szpitalu 
został powołany samodzielny 

Oddział Kardiologii z Zakładem 
Diagnostyki Kardiologicznej, 
którego ordynatorem został Pan 
Profesor. Remont i modernizację 
Oddziału Kardiologii przepro-
wadzono również dzięki środ-
kom i zaangażowaniu fundacji. 
W roku 2002 ukończył habilita-
cję z kardiologii i został zatrud-
niony w Collegium Medicum 
w Bydgoszczy, a w roku 2004 
powołany na Kierownika Zakła-
du Klinicznych Podstaw Fizjote-
rapii, przekształconego w 2009 
roku w Katedrę. W 2010 roku 
uzyskał tytuł naukowy profeso-
ra. Ścisła współpraca Oddziału 
Kardiologii z Katedrą przynio-
sła obopólne korzyści – Oddział 
stał się bazą dydaktyczną dla 
studentów, a uczelnia umożli-
wiła pracownikom Oddziału 
prowadzenie badań naukowych 
statutowych, własnych i dokto-
ranckich. Wkrótce spełniło się 
kolejne marzenie Pana Profeso-
ra, a było nim kupno angiografu 
koniecznego dla realizowania 
inwazyjnych badań, m.in. przy 
kwalifikacji pacjentów do prze-

szczepu serca w ramach Woje-
wódzkiego Ośrodka Diagno-
styki i Leczenia Niewydolności 
Serca oraz w celu wykonywania 
specjalistycznych procedur na-
czyniowych. 

W 2009 roku w strukturach 
Collegium Medicum UMK po-
wołano II Katedrę Kardiologii 
zaś w naszym szpitalu Klini-
kę Kardiologii. Zwieńczeniem 
trzydziesto kilku letnich działań 
Pana Profesora Sinkiewicza na 
rzecz rozwoju kardiologii w na-
szej placówce był zakup w 2014r. 
drugiego angiografu powiązany 
z budową nowoczesnej Pracow-
ni Hemodynamiki i Angiografii. 
Aktualnie klinika jest pełnopro-
filową placówką kardiologiczną 
posiadającą III stopień referen-
cyjności. Pracuje w niej m. in. 12 
doktorów nauk medycznych i 16 
specjalistów kardiologii.

Dynamika rozwoju kardio-
logii w naszym Szpitalu pozwala 
z wielką nadzieją patrzeć w przy-
szłość.

Po przeszło trzech latach od pierwszej wizyty akredytacyj-
nej, w dniach 11-13 października, wizytatorzy centrum mo-
nitorowania jakości w krakowie ponownie odwiedzili nasz 
Szpital, przeprowadzając wnikliwą analizę jego działalności.

Uzyskanie przez Szpital 85% spełnienia wymagań standardów akredytacyjnych stanowi podstawę 
dla CMJ do rekomendowania Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela, Ministrowi Zdrowia.

Z niecierpliwością oczekujemy na przyznanie certyfikatu akredytacyjnego przez Ministra Zdro-
wia, który będzie dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń, a Szpital postrzegany 
będzie jako bezpieczny i przyjazny pacjentowi oraz efektywnie zarządzany. 

zmIaNa Na StaNOWISku kIerOWNIka 
klINIkI kardIOlOgII

Pożegnanie prof. dr hab. n. med. Władysława 
Sinkiewicza 

1 października wieloletni kierownik Kliniki Kardiologii (wcze-
śniej Oddziału Kardiologii) prof. dr. hab. n.med. Władysław 
Sinkiewicz przeszedł na emeryturę.
Pan Profesor pracując w naszym Szpitalu od samego początku 
jego istnienia, tj. roku 1980 był głównym inicjatorem rozwoju 
tutejszej kardiologii, a jego konsekwencja i determinacja dopro-
wadziły do powstania obecnej Kliniki Kardiologii.
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W dniach 23-25 października klinika Położnictwa, chorób ko-
biecych i ginekologii Onkologicznej Su nr 2 im. dr. j. bizie-
la uczestniczyła w akcji społecznej pt. „zostań dawcą krwi 
Pępowinowej” prowadzonej przez Polski bank komórek ma-
cierzystych, w ramach Światowego dnia krwi Pępowinowej.Prof. Grzegorz Grześk jest bydgoszczaninem. 

Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, 
a następnie rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Dyplom leka-
rza z wynikiem bardzo dobrym uzyskał w 1995 roku. 
We wrześniu 1995 roku rozpoczął staż podyplomowy 
w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Biziela w Bydgoszczy. 
Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczął pracę 
w Katedrze i Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrz-
nych Państwowego Szpitala Klinicznego im. Antoniego 
Jurasza w Bydgoszczy. Jednocześnie rozpoczął pracę 
naukową w Katedrze i Zakładzie Farmakologii i Tera-
pii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Po zakończe-
niu szkolenia specjalizacyjnego, w 1998 roku uzyskał 
I0 w zakresie chorób wewnętrznych oraz rozpoczął 
pracę w Zakładzie Kardiologii Inwazyjnej Akademii 
Medycznej w Bydgoszczy. W kolejnych latach konty-
nuował szkolenia specjalizacyjne uzyskując II0 specja-
lizacji w zakresie chorób wewnętrznych w 2002 roku, 
a następnie w zakresie kardiologii w 2006 roku. W 2010 
roku ukończył specjalizację uzyskując stopień specjali-
sty w zakresie farmakologii klinicznej. Tytuł naukowy 
doktora nauk medycznych uzyskał w 1998 roku, dr 
hab. n. med. w 2009 roku, a stopień profesora nauk me-
dycznych w 2014 roku. Od początku października 2017 
roku kieruje II Katedrą i Kliniką Kardiologii Szpitala 
Uniwersyteckiego nr 2 im J. Biziela.

Zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują 
się wokół tematów związanych z kardiologią i choroba-
mi wewnętrznymi oraz farmakologią kliniczną, zarów-
no w zakresie badań klinicznych jak i doświadczalnych. 
Wśród ponad 200 publikacji znajdują się tematyczne 
serie prac łączące wymienione dziedziny medycyny. 

Od 1998 roku prof. Grzegorz Grześk poza zajęcia-
mi dydaktycznymi dla studentów Collegium Medicum 
UMK, także prowadził zajęcia w ramach szkolenia po-
dyplomowego diagnostów laboratoryjnych, farmaceu-
tów i lekarzy w zakresie farmakologii klinicznej, toksy-
kologii leków, farmacji szpitalnej i aptecznej, a od 2001 
roku dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób 
wewnętrznych oraz od 2003 roku w zakresie kardiologii. 
W kadencji 2012-2016 był prodziekanem ds. studenc-
kich wydziału lekarskiego Collegium Medicum UMK. 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologiczne-

go, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towa-
rzystwa Farmakologii Klinicznej, European Society for 
Clinical Investigation i European Society of Cardiology. 
W kadencji 2009-2011 pełnił funkcję członka zarządu, 
a w kadencji 2013-2015 został wybrany przewodniczą-
cym oddziału bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego. W 2004 roku uczestniczył w charakterze 
eksperta w pracach panelu życie i zdrowie programu 
Foresight 2004 zorganizowanym przez Ministerstwo 
Nauki i Informatyzacji. Pełni także funkcję konsultanta 
wojewódzkiego dla województwa kujawsko-pomor-
skiego w zakresie farmakologii klinicznej.

Prezentujemy postać nowego kierownika kliniki kardiologii
prof. dr hab. n. med. grzegorza grześk

17 listopada Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześnia-
ków z Intensywną Terapią Noworodka tradycyjnie już wziął 
udział w akcji „Sock for life” organizowanej z okazji Świato-
wego Dnia Wcześniaka.
Cały Oddział przyozdobiony został małymi skarpetkami, 
mającymi zwrócić uwagę na problem wcześniactwa, a naj-

młodsi pacjenci naszego Szpitala otrzymali drobne podarunki.

Pacjentki rodzące w tym 
czasie w naszym Szpitalu 
miały możliwość przekazania 
krwi pępowinowej do banku 
publicznego, na cele społecz-
ne. Wcześniej mogły poroz-
mawiać z konsultantką me-
dyczną PBKM, aby uzyskać 
wszelkie informacje na temat 
przechowywania krwi pępo-
winowej zarówno w celach 
prywatnych jak i społecznych. 

Projekt ma na celu zwięk-
szenie w Polsce zasobów krwi 

pępowinowej stanowiącej al-
ternatywę dla szpiku, a tym 
samym wzrost liczby prze-
szczepień komórek macierzy-
stych i uratowanie życia wielu 
oczekującym na przeszczepie-
nie.

Komórki macierzyste to 

pierwotne komórki o unika-
towych zdolnościach do prze-
kształcania się we wszystkie 
komórki organizmu oraz ma-
jące olbrzymi potencjał do sa-
moodnowy i namnażania się. 
Pozwala to wykorzystywać je 
do odbudowy lub zastępowa-
nia uszkodzonych komórek, 
a tym samym do leczenia wie-
lu poważnych chorób hemato-
logicznych, onkologicznych, 
metabolicznych oraz immu-
nologicznych.

PODZIĘKOWANIA
Dyrekcja

Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2

im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

Po raz kolejny składamy na ręce Pani 
Dyrektor serdeczne podziękowania za po-
moc w działalności Oddziału Regionalne-
go Polilko.

Dzięki przychylności dyrekcji i pracow-
ników szpitala możemy korzystać z Sali 
Audytoryjnej oraz możliwości pełnienia 
raz w tygodniu dyżurów sali nr.066 gdzie 
zgłaszają się osoby ze stomią i ich opieku-
nowie.

Zarząd OR POLILKO Bydgoszcz
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WWW. aNtybIOtykI.edu.Pl
W listopadzie b.r. Szpital Uniwersytecki nr 2 przystąpił do realizacji programu: „Strategia zapobiegania opor-

ności na antybiotyki w szpitalu”, nadzorowanego przez Narodowym Program Ochrony Antybiotyków (NPOA). 
W obecnej edycji chęć współpracy z NPOA wyraziły łącznie dwadzieścia cztery placówki medyczne z całej Pol-
ski. Celem programu jest racjonalizacja stosowania antybiotyków, zwiększenie efektywności metod profilaktyki 
zakażeń szpitalnych i ograniczenie rozprzestrzeniania lekoopornych drobnoustrojów na terenie szpitala. 

Współpraca przebiega trzyetapowo. W ramach pierwszego etapu, przedstawicielki naszego szpitala w skła-
dzie: mgr Ewa Gonia, mgr Krystyna Frankowska oraz autorka tekstu, odbyły dwudniowe warsztaty dotyczące 
między innymi budowania efektywnego systemu kontroli zakażeń i wdrażania zasad racjonalnej antybiotyko-
terapii. Drugi etap obejmuje ścisłą współpracę Zespołu Kontroli Zakażeń i Komitetu ds. Antybiotykoterapii 
z członkami NPOA w realizowaniu założonych celów, wdrażaniu pakietów działań usprawniających kontrolę 
zakażeń i weryfikacji szpitalnej polityki antybiotykowej. Z uwagi na ograniczone możliwości kadrowe i finan-
sowe, do trzeciego etapu zostanie zakwalifikowanych jedynie piętnaście z dwudziestu czterech zgłoszonych pla-
cówek. Będą to ośrodki, które zdaniem organizatorów najlepiej wykonały powierzone zadania. Etap trzeci to 
warsztaty dla lekarzy prowadzone w szpitalu przez zespół NPOA, obejmujące również spotkania z dyrekcją, 
ordynatorami i kierownikami oddziałów i klinik.

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków powstał z troski o bezpieczeństwo pacjentów narażonych w co-
raz większym stopniu na zakażenia wieloantybiotykoopornymi bakteriami, a także na trudne w leczeniu pozasz-
pitalne inwazyjne zakażenia bakteryjne. Miejmy nadzieję, iż rozpoczęcie współpracy z NPOA będzie krokiem 
ku dalszej poprawie jakości i bezpieczeństwa opieki nad naszymi chorymi. 

Lek. Joanna Kubiak
specjalista chorób wewnętrznych

ĆWIczeNIa Na WyPadek zdarzeń mNOgIch, 
WyPadkóW maSOWych I kataStrOf

26 października w naszym Szpitalu przeprowadzone zo-
stały ćwiczenia mające na celu sprawdzenie przygotowa-
nia placówki na wypadek konieczności ratowania osób pod-
czas zdarzeń mnogich, wypadków masowych i katastrof.

Akcja zainicjowana została telefonicznym powiadomieniem lekarza dyżurnego szpitala przez 
Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego o zaistniałym zdarzeniu i przewidywa-
nym napływie poszkodowanych: 

„W dniu dzisiejszym (26.10.2017 r.) około godziny 10:30 podczas huraganowego wiatru wystą-
piło zjawisko „TORNADA” w rejonie miejscowości Maksymilianowo i Żołędowo. Wojewoda Ku-
jawsko-Pomorski zarządził wprowadzenie Szpitala w stan podwyższonej gotowości. Przygotować 
szpital na przyjęcie kilkunastu poszkodowanych. O ilości przyjętych informować na bieżąco Woje-
wódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego”.

Po uzyskaniu informacji przez lekarza dyżurnego w szpitalu wdrożono odpowiednie proce-
dury, zgodne z zasadami określonymi w „PLANIE POSTĘPOWANIA SZPITALA UNIWERSY-
TECKIEGO NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY PODCZAS ZDARZEŃ MNO-
GICH, WYPADKÓW MASOWYCH I KATASTROF”, wprowadzonego w życie zarządzeniem 
Dyrektora Szpitala Nr 65/2016 z dnia 14.07.2016 r.

Przedsięwzięcie miało na celu m.in. sprawdzenie organizacji oraz funkcjonowania systemu 
powiadamiania klinik/oddziałów oraz osób funkcyjnych, realizacji procedury powołania Szpi-
talnego Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego przez lekarza dyżurnego Szpitala– SOP 1, uru-
chomienia procedur przez służby dyżurne klinik/oddziałów/zakładów zgodnie z opracowanymi 
standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP 0, SOP 2, SOP 3 SOP 4) oraz przygotowanie 
do uruchomienia „Procedury organizowania punktu informacyjnego dla rodzin osób poszko-
dowanych”

Ćwiczenia, koordynowane przez Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Zbigniewa Sobociń-
skiego, przeprowadziła Samodzielna Sekcja Spraw Obronnych z udziałem osób z Szpitalnego 
Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego.

Zakres i przebieg akcji uzgodniono z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujaw-
sko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

PO raz kOlejNy 
WłączylIŚmy SIę W akcję 
„SzlachetNa Paczka” 

Tradycyjnie już, na przełomie listopada i grudnia pracownicy naszego Szpitala kompletowali 
„Szlachetną Paczkę” dla konkretnej rodziny, znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. 
W tym roku na prezent z naszego Szpitala czekała czteroosobowa rodzina, w której jedna z córek 
dotknięta jest głęboką niepełnosprawnością.

W świątecznie opakowanych 
kartonach znalazły się m.in. 
środki czystości, kosmetyki, 
odzież, przybory szkolne, ar-
tykuły higieniczne, narzędzia, 
żywność a nawet bon na drew-
no opałowe.
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kaleNdarIum 2017
STYCZEŃ

Urolodzy z naszego szpitala zajmują •	
drużynowo pierwsze miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Urologów w Narciarstwie 
Zjazdowym

LUTY
Dr hab. n. med. Maria Kłopocka oraz dr •	
hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. UMK 
otrzymują stypendia JM Rektora UMK za 
wysoko punktowane publikacje naukowe
Ratownicy z OKMR przeprowadzają •	
szkolenie z pierwszej pomocy przedme-
dycznej podczas posiedzenia Bydgoskiej 
Rady Seniorów
W Klinice Położnictwa, Chorób Kobie-•	
cych i Ginekologii Onkologicznej rodzą 
się trojaczki

MARZEC
Podczas konferencji prasowej przedsta-•	
wiony zostaje projekt „Przebudowa i roz-
budowa Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. 
dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”
Klinika Alergologii, Immunologii Kli-•	
nicznej i Chorób Wewnętrznych współ-
organizuje Międzynarodowe Sympozjum 
Alergii na Pokarmy
Klinika Chorób Naczyń i Chorób We-•	
wnętrznych świętuje 10-lecie zabiegów 
wewnątrznaczyniowych

KWIECIEŃ
Dyrektor Naczelna Szpitala dr n. med. •	
Wanda Korzycka-Wilińska, na zaprosze-
nie Związku Szpitali Chińskich, uczestni-
czy w 1st China CEEC Hospital Coopr-

ration Aliance – wydarzeniu mającym na 
celu nawiązanie współpracy pomiędzy 
chińskimi i europejskimi ośrodkami me-
dycznymi
Nasz Szpital współorganizuje XXV Sym-•	
pozjum Sekcji Endourologii i ESWL Pol-
skiego Towarzystwa Urologicznego
Pracownicy Centrum Interwencyjnego •	
Leczenia Udarów Mózgu SU nr 2 orga-
nizują szkolenie dla ratowników medycz-
nych i lekarzy pogotowia ratunkowego
Na praktykach z zakresu pielęgniarstwa •	
gościliśmy studentki pielęgniarstwa z Bel-
gii
W Klinice Położnictwa, Chorób Kobie-•	
cych i Ginekologii Onkologicznej po-
nownie powitano na świecie trojaczki

MAJ
Pielęgniarki i położne z naszego Szpitala •	
otrzymują „Złote Czepki”- najwyższe od-
znaczenie za wzorową pracę i działania 
na rzecz środowiska zawodowego. Wśród 
uhonorowanych osób są: Stanisława Fre-
lichowska, Anna Kubiak, Magdalena Bi-
zoń, Renata Piasecka i Ilona Szmigiel
Szpital uhonorowany zostaje Laurem •	
Społecznego Zaufania
Klinika Foniatrii i Audiologii współorga-•	
nizuje Konferencję Jubileuszową z okazji 
30-lecia Stowarzyszenia Laryngektomo-
wanych 
Centrum Interwencyjnego Leczenia Uda-•	
rów Mózgu, Oddział Neurologii przyjmu-
je patronat nad akcją STOP UDAROM 
w Bydgoszczy

CZERWIEC
Wizytę w naszym Szpitalu składa Mini-•	
ster Zdrowia Konstanty Radziwiłł
Dr n. med. Piotr Jarzemski otrzymu-•	
je Wyróżnienie Marszałka Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego za udział 
w pierwszym w województwie przeszcze-
pie krzyżowym nerek
Oddział Kliniczny Medycyny Ratunko-•	
wej współorganizuje II Ogólnopolską 
Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Ra-
townictwo – wyzwania i możliwości”
W plebiscycie Expressu Bydgoskiego •	
„Złotym Stetoskopem” uhonorowane zo-
stają: dr Marzena Anaszewicz z Kliniki 
Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych 
oraz Małgorzata Dudek , położna z Klini-
ki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Gi-
nekologii Onkologicznej
W Oddziale Urologii Laparoskopowej, •	
Ogólnej i Onkologicznej po raz pierw-
szy przeprowadzona zostaje implantacja 
sztucznego zwieracza cewki moczowej 
AMS 800

LIPIEC
Klinika Hematologii zostaje uhonorowa-•	
na certyfikatem „W trosce o pacjenta”

SIERPIEŃ
Uczniowie i studenci bydgoskich szkół/•	
uczelni odbywają w naszym Szpitalu wa-
kacyjne praktyki i staże zawodowe

WRZESIEŃ
Po raz trzeci w 2017 r. w Klinice Położ-•	
nictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii 
Onkologicznej rodzą się trojaczki
Otrzymujemy w prezencie od Zespołu •	
Szkół Plastycznych w Bydgoszczy grafiki, 
które ozdobiły m.in. korytarze Szpitalne-

go Zakładu Rehabilitacji

PAŹDZIERNIK
Szpital przechodzi kolejny przegląd akre-•	
dytacyjny
Sejmowa komisja zdrowia podejmuje de-•	
cyzję o objęciu Szpitala Uniwersyteckiego 
nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy wielo-
letnim planem inwestycyjnym
W Szpitalu rozpoczyna się kolejny cykl •	
Spotkań ze Sztuką „ Koncert z Różą”
W ramach ćwiczeń, w części placówki •	
przeprowadzona zostaje próbna ewaku-
acja
Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych •	
i Ginekologii Onkologicznej uczestniczy 
w akcji społecznej pt. „Zostań Dawcą 
Krwi Pępowinowej”
Oddziału Urologii Laparoskopowej, •	
Ogólnej i Onkologicznej organizuje Byd-
goskie Warsztaty Endoskopowe
W Szpitalu przeprowadzone zostały ćwi-•	
czenia na wypadek zdarzeń mnogich, wy-
padków masowych i katastrof

LISTOPAD
Oddział Kliniczny Noworodków, Wcze-•	
śniaków z Intensywną Terapią Noworod-
ka świętuje Światowy Dzień Wcześniaka 
biorąc udział w akcji „Socks for life”
Awaria rury wodociągowej i brak wody •	
paraliżuje na jeden dzień pracę Szpitala

GRUDZIEŃ
Po raz piąty nasz Szpital włącza się •	
w świąteczną akcję pomocy potrzebują-
cym „Szlachetna Paczka”
Pracownicy i zaproszeni goście biorą •	
udział w corocznym spotkaniu świątecz-
no- noworocznym
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