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WydaWca

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

Skład i druk

Drukarnia Marlex

21 września w naszym 
Szpitalu odbyła się uro-
czystość otwarcia nowo 
wyremontowanej Klini-
ki Kardiologii, w której 
udział wzięli m.in. Mini-
ster Zdrowia dr hab. prof. 
Łukasz Szumowski, Poseł 
na Sejm RP dr n. med. To-
mas Latos, Wicewojewo-
da Kujawsko-Pomorski 
Józef Ramlau, JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Prorektor UMK ds. CM 
prof. dr hab. Grażyna Odrowąż – Sypniewska, Prorektor UMK ds. Badań Nauko-
wych prof. dr hab. Jacek Kubica.

Szanowni Państwo,
Oddajemy kolejny nr biuletynu w którym przekazujemy ważne informacje 

o zdarzeniach, które miały miejsce w Szpitalu w ostatnim kwartale.
Kolejny raz przeszliśmy z sukcesem audit nadzoru w zakresie spełniania 

wymagań norm ISO, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego suk-
cesu.

Już za parę dni październik, nowy rok akademicki, nowe wyzwania dla nas 
wszystkich, ze względu na zmiany które nadeszły i te na które czekamy.

System ochrony zdrowia a ostatnio też system edukacji w szkolnictwie 
wyższym poddawane są zmianom. Zmienił się model finansowania szpi-
talnictwa (ryczałt zamiast płacenia za realizację kontraktu). W październiku 
minie rok od wprowadzenia systemu szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. Od lipca nastąpił znaczny 
wzrost kosztów związany z wprowadzeniem minimalnego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników ochrony zdrowia, wzrost wynagrodzeń leka-
rzy specjalistów, włączenie do wynagrodzenia zasadniczego od 01.09.br 
pielęgniarkom i położnym 1100zł dodatku (pochodne od dodatku są kosz-
tem pracodawcy).

Oczekiwania pozostałych grup zawodowych pracowników ochrony zdro-
wia dotyczące poziomu wynagrodzenia w ostatnim czasie nasilają się, szcze-
gólnie tych grup zawodowych, które w rozmowach o wzroście wynagrodzeń 
zostały pominięte.

Z ważnych informacji związanych z rozwojem klinicznym Szpitala, Oddział 
Laryngologii został przekształcony w Klinikę Otolaryngologii, Onkologii La-
ryngologicznej i Chirurgii Szczękowej w której został zatrudniony nowy kie-
rownik.

Otworzyliśmy po remoncie i modernizacji Klinikę Kardiologii, na której 
to uroczystości gościliśmy znamienitych gości: Pana prof. dr hab. Łukasza 
Szumowskiego Ministra Zdrowia, JM prof. dr hab. Andrzeja Tretyna Rektora 
UMK, Pana posła dr Tomasza Latosa, prorektorów UMK i wielu innych dostoj-
nych gości. Remont, modernizację, doposażenie w sprzęt i aparaturę prze-
prowadziliśmy ze środków Ministerstwa Zdrowia również w Klinice Chorób 
Naczyń i Chorób Wewnętrznych. Prace te były niezbędne ze względu na do-
stosowanie klinik do aktualnych przepisów prawa.

Kończymy realizację modernizacji, rozbudowy i doposażenia w specjali-
styczny sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
(SOR-u). Już niedługo oddamy do użytku w pełni wykończony SOR i jedno-
cześnie zaczynamy remontować, modernizować dalsze oddziały szpitala. 
Wszystko to robimy po to, by pacjent czuł się dobrze, bezpiecznie w Szpitalu 
a jednocześnie żeby pracownicy Szpitala mieli dobre warunki pracy.

Szpital zmienia oblicze, chcemy być nowoczesną jednostką ochrony zdro-
wia, w pełni spełniającą oczekiwania naszych pacjentów a jednocześnie 
jednostką naukowo-dydaktyczną uczącą przyszłych pracowników ochro-
ny zdrowia.

Dziękuję wszystkim pracownikom zaangażowanym w prace remontowe, 
dziękuję za pracę w utrudnionych warunkach.

Dr n. med.

Wanda
korzycka-Wilińska
DYREKTOR NACZELNY Uroczystość otwarcia nowo wyremontowanej 

KliniKi Kardiologii z Udziałem ministra zdrowia 
prof. łUKasza szUmowsKiego

JM Rektor UMK prof. dr 
hab. Andrzej Tretyn, Pro-
rektor UMK ds. CM prof. 
dr hab. Grażyna Odro-
wąż – Sypniewska, Pro-
rektor UMK ds. Badań 
Naukowych prof. dr hab. 
Jacek Kubica.

Uroczystość rozpoczę-
ła się na terenie Kliniki 

Kardiologii, przecięciem 
wstęgi i zwiedzaniem 
wyremontowanych po-
mieszczeń. Następnie 
goście zostali zaprosze-
ni do Sali Audytoryjnej 
Szpitala, gdzie miały 
miejsce oficjalne powi-
tania, prezentacje oraz 
przemówienia. Kierow-

nik Kliniki Kardiologii 
prof. dr hab. Grzegorz 
Grześk przedstawił ak-
tualny obraz kierowanej 
przez siebie jednostki, 
prof. dr hab. Władysław 
Sinkiewicz w swojej 
prezentacji powrócił do 
genezy powstania Od-
działu a następnie Kliniki 
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Kardiologii zaś Dyrektor 
Szpitala dr n. med. Wan-
da Korzycka-Wilińska 
opowiedziała o działal-
ności oraz perspekty-
wach rozwoju Szpitala 
Uniwersyteckiego nr 2 
im. dr. J. Biziela.

Spotkanie zakończy-
ła konferencja praso-

wa z udziałem Ministra 
Zdrowia, w trakcie której 
Pan Minister podpisał 
również umowy na dofi-
nansowanie wyposaże-
nia SOR-ów ze szpitalami 
z Bydgoszczy, Inowrocła-
wia oraz Żnina.

Przed wyjazdem Pan 
Minister zdążył jeszcze 

przejść i ocenić postęp 
prac rozbudowy Oddzia-
łu Klinicznego Medycy-
ny Ratunkowej.

Warto przypomnieć, 
że remont Kliniki Kardio-
logii sfinansowany został 
ze środków UE, w ramach 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowi-

nowe KliniKi, nowi Kierownicy
W związku z rozwojem naukowo-dydaktycznym Szpitala Uniwersyteckiego nr 2, 
kolejne oddziały Szpitala zostają przekształcone w kliniki. W gronie osób obej-
mujących kierownictwo nowo powstałych klinik znalazły się takie, które są zara-
zem nowymi pracownikami naszego Szpitala.

W aktualnym numerze 
Biuletynu prezentujemy:

Kierownik Kliniki Neurochirur-
gii i Neurologii dr hab. n. med. 
Paweł Sokal

Dr hab. n. med. Paweł 
Sokal urodził się w Łodzi. 

W 1988 roku ukończył Li-
ceum Ogólnokształcące 
nr 1 w Bydgoszczy i roz-
począł studia na Wydziale 
Lekarskim Akademii Me-
dycznej w Bydgoszczy. 
Dyplom Lekarza uzyskał 
w 1994 roku. Staż pody-
plomowy odbył w 10 
Wojskowym Szpitalu Kli-
nicznym w Bydgoszczy, 
w 1995 roku rozpoczął 
pracę w Klinice Chorób 
Wewnętrznych i w 1999 
roku zdał egzamin I stop-
nia w zakresie chorób 
wewnętrznych. Od 1999 

roku do 2018 roku pra-
cował w Klinice Neuro-
chirurgii 10 Wojskowe-
go Szpitala Klinicznego. 
Szkolenie specjalizacyjne 
z neurochirurgii pod kie-
rownictwem prof. dr hab. 
Marka Harata zakoń-
czył w roku 2005 roku. 
W 2003 roku obronił 
pracę doktorską na Wy-
dziale Wojskowo-Lekar-
skim, Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi. Tytuł 
doktora habilitowanego 
uzyskał w 2016 r decyzją 
Rady Wydziału Lekarskie-

sko, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie stra-
tegicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 
Projekt pn. „Wsparcie oddziałów Szpitala 
Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Bizie-
la w Bydgoszczy udzielających świadczeń 
zdrowotnych dedykowanych chorobom 
układu krążenia” realizowany w ramach 
działania 9.2 Infrastruktura ponadregional-
nych podmiotów leczniczych.
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go Collegium Medicum 
UMK w Bydgoszczy. Od 
czerwca 2018 roku peł-
ni obowiązki kierowni-
ka Kliniki Neurochirurgii 
i Neurologii Szpitala Uni-
wersyteckiego nr 2 im. dr 
Jana Biziela

Jest autorem ponad 
70 artykułów i doniesień 
zjazdowych z zakresu 
neurochirurgii czynno-
ściowej i stereotaktycz-
nej, neuroonkologii oraz 
neuromodulacyjnego 
leczenia bólu przewle-
kłego, chorób układu po-
zapiramidowego i cho-
rób psychicznych.

Prowadził corocznie 
zajęcia z lekarzami spe-
cjalizującymi się w neu-
rochirurgii w ramach obo-
wiązkowych kursów 
z neurochirurgii czyn-
nościowej i stereotak-
sji. Jest członkiem Rady 
Naukowej 10 Wojskowe-
go Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką w Bydgosz-
czy oraz Earthing Institu-
te w Kalifornii.

Paweł Sokal jest człon-
kiem komitetu wyko-
nawczego European So-
ciety for Stereotactic and 
Functional Neurosurge-
ry, członkiem zarządu 

Polskiego Oddziału In-
ternational Neuromo-
dulation Society oraz 
członkiem Polskiego To-
warzystwa Neurochirur-
gów ( PTNCH) i sekreta-
rzem Sekcji Stereotaksji 
i Neurochirurgii Czynno-
ściowej PTNCH.

Kierownik Kliniki Ortopedii 
i Traumatologii Narządu Ruchu 
z Pododdziałem Reumoortope-
dii dr hab. n. med. Przemysław 
Paradowski

Dr hab. n. med. Przemy-
sław Paradowski urodził 
się w 1968 roku w Łodzi. 
Studia medyczne na Woj-
skowej Akademii Me-
dycznej (WAM) ukończył 
jako prymus w 1992 roku. 
Staż podyplomowy od-
był w Szpitalu Klinicznym 
WAM oraz w Gersthof Or-
thopädisches Kranken-
haus w Wiedniu. W latach 
1994 – 2002 pracował 
jako asystent a następnie 

adiunkt w Klinice Chirur-
gii Urazowej i Ortopedii 
SK WAM. Jednocześnie 
współpracował naukowo 
z Zakładem Patofizjolo-
gii i Immunologii WAM. 
W 1998 roku uzyskał sto-
pień doktora nauk me-
dycznych, rok później 
został specjalistą w dzie-
dzinie chirurgii urazowej 
i ortopedii a w roku 2001 
także w dziedzinie medy-
cyny sportowej. W roku 
2002 uzyskał stypen-
dium Instytutu Szwedz-
kiego, które odbył w Kli-
nice Ortopedii w Lund 
pod opieką prof. Stefana 
Lohmandera. W tym sa-
mym ośrodku przeby-
wał także w 2004 roku 
na stypendium podok-
toranckim Articulum Fel-
lowship Europe. Od 2003 
roku dr hab. Przemysław 
Paradowski pracował 
na Uniwersytecie Me-
dycznym w Łodzi (Klinika 
Ortopedii i Traumatologii 
oraz Oddział Kliniczny 
Chirurgii Rekonstrukcyj-
nej i Artroskopowej Sta-
wu Kolanowego) oraz, 
równolegle, w klinikach 
ortopedycznych w Szwe-
cji (klinika w Halmstad 
i Centrum Ortopedyczne 

Kolejny aUdit zaKończony 

sUKcesem!W dniach 20-22 czerwca w na-
szym Szpitalu odbył się, przepro-
wadzony przez firmę PRS, audit 
nadzoru na zgodność z wymaga-
niami norm: ISO 27001: 2013, PN-
N-18001:2004, HACCP w oparciu 
o Codex Alimentarius oraz audit 
certyfikacyjny na zgodność ze 
znowelizowanymi normami ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015.

audit zakończył się sukcesem!

regionu Östergötland) 
i w Norwegii (Hauge-
sund).

Przemysław Paradowski 
uzyskał stopień naukowy 
doktora habilitowanego 
na Wydziale Wojskowo-
Lekarskim Uniwersyte-
tu Medycznego w Łodzi 
w 2012 roku. Od 2013 
roku pracuje w Klinice 
Ortopedii Szpitala Sun-
derby w Luleå, w regio-
nie Norrbotten (na pół-
nocy Szwecji) a od 2017 
roku jest także lektorem 
Uniwersytetu w Umeå. 
Dr hab. Przemysław Pa-
radowski jest ponadto 
członkiem zespołu Clini-
cal Epidemiological Unit 

na Uniwersytetcie w Lund 
w południowej Szwecji. 
Od 1994 roku należy do 
Societé Internationale de 
Chirurgie Orthopédique 
et de Traumatologie (SI-
COT).

Pracę w Collegium Me-
dicum UMK rozpoczął 
w grudniu 2017 roku. 
Kliniką Ortopedii i Trau-
matologii z Pododziałem 
Reumoortopedii kieruje 
od czerwca 2018 r.

Zainteresowania na-
ukowe nowego Kierow-
nika Kliniki skupiają się 
wokół diagnostyki oraz 
leczenia choroby zwy-
rodnieniowej stawów 
oraz zastosowania me-

tod oceny subiektywnej 
stanu zdrowia chorych 
w ortopedii. Główną ak-
tywnością kliniczną dr. 
hab. Przemysława Para-
dowskiego jest chirurgia 
urazowa oraz alloplasty-
ka stawów biodrowych 
i kolanowych.

Dr. hab. Przemysław Pa-
radowski uprawia czyn-
nie sport, latem głównie 
bieganie i kolarstwo, zimą 
narciarstwo biegowe. 
Jest melomanem. Słucha 
głównie jazzu, rocka oraz 
współczesnej muzyki po-
ważnej. Ma dwoje dzieci 
w wieku studenckim.
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centrUm endosKopii zabiegowej naszego szpitala 
wzbogaciło się o nowy sprzęt medyczny, Którego 

zaKUp dofinansowano ze środKów Ue
Centrum Endoskopii Zabiegowej (LCZ) naszego Szpi-
tala wzbogaciło się o dwa nowe videogastroskopy 
oraz dwa stanowiska do automatycznego mycia i de-
zynfekcji endoskopów. Inwestycja poczyniona zosta-
ła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16, Osi priory-
tetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne 
kadry, 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 
i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infra-
strukturę zdrowotną.

Zakup sprzętu ma 
na celu poprawę do-
stępności usług diagno-
stycznych w ramach POZ 
i AOS ukierunkowanej 
na rozwój opieki koordy-
nowanej.

Całkowita wartość pro-
jektu wyniosła 366 148,56 
zł, z czego połowę, tj. 183 
074,28 zł stanowiło dofi-
nansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego.

W strukturach Centrum 
Endoskopii Zabiegowej 
Szpitala Uniwersytec-
kiego Nr 2 im. dr. Jana 
Biziela w Bydgoszczy 
funkcjonuje Pracownia 
Endoskopii oraz Porad-
nia Chorób Jelitowych. 

LCZ prowadzi zarówno 
działalność ambulato-
ryjną jak i usługową dla 
Oddziału Klinicznego 
Medycyny Ratunkowej 
i innych jednostek szpi-
talnych. W Pracowni En-
doskopowej wykonywa-
ne są badania i zabiegi 
endoskopowe górnego 
i dolnego odcinka prze-
wodu pokarmowego. 
Na badania pacjenci 

mogą być kierowani 
bezpośrednio przez le-
karzy rodzinnych, co 
pozwala na uniknięcie 
długiej kolejki oczekiwa-
nia na przyjęcie w Porad-
niach Specjalistycznych. 
Zwiększenie ilości pro-
cedur wykonywanych 
w trybie ambulatoryjnym 
u pacjentów, którzy nie 
wymagają hospitaliza-

cji, nie tylko skraca okres 
oczekiwania, ale również 
przyspiesza postawienie 

diagnozy i wdrożenie 
specjalistycznego lecze-
nia.

DowoDy uznania i sympatii 
Dla pań pielęgniarek 
z kliniki 

Podczas uroczystości otwarcia nowo wyremon-
towanej Kliniki Kardiologii oddziałowa kliniki spec. 
piel. zach. Jadwiga Kunce odbierała podziękowania 
za swoje ponadprzeciętne zaangażowanie i pracę 
na rzecz jednostki zarówno od byłego kierowni-
ka kliniki prof. dr. hab. Władysława Sinkiewicza jak 
i obecnego prof. dr. hab. Grzegorza Grześka.

Wszystkie Panie Pielęgniarki pracujące w Klinice 
Kardiologii spotykają się 
zaś na co dzień z dowo-
dami uznania ze strony 
pacjentów, którzy swoją 
sympatię wyrażają nie-
kiedy w bardzo oryginal-
ny sposób, np. w formie 
laurek-książeczek.
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pracownicy „biziela” 
zaangażowali się w pomoc 

zwierzętom
Od 8 do 22 sierpnia 2018 roku, w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki 
Obrazowej, po uzyskanej akceptacji dyrekcji placówki, przeprowa-
dzona została zbiórka funduszy na leczenie chorych i cierpiących 
zwierząt oraz zbiórka karmy dla zwierząt, we współpracy z Funda-
cją Towarzystwo Weterynaryjne (FTW).

z pomocy innych uczest-
ników oraz sędziów biegu 
poznałam ludzi, którzy 
pracują również w Funda-
cji. W tych niecodziennych 
okolicznościach nawiązała 
się nowa przyjaźń.

W życiu, podobnie jak 
i w biegu z przeszkodami, 
współpraca i pomoc często 
są niezbędne, aby pokonać 
napotkane przeszkody. 
Na kolejny bieg pojecha-
łam już z ciężkim workiem 
karmy dla psów, aby prze-
kazać go na rzecz Funda-
cji… Oczywiście, jeden wo-
rek karmy stanowi kroplę 
w morzu potrzeb…

Motto Fundacji brzmi „Le-
cząc zwierzęta pomagamy 
ludziom”. Niesienie pomocy 
jest wpisane w zawód leka-
rza i innych pracowników 
służby zdrowia – znając 
swoich współpracowni-
ków wiedziałam, że wspól-
nie możemy zrobić o wiele 
więcej. Podejmując decyzję 
o zorganizowaniu zbiórki 
funduszy i karmy dla zwie-
rząt wiedziałam, że nie 
będę tego robić sama. Mam 
ogromne szczęście praco-
wać z zespołem wspania-
łych ludzi, którzy nie tylko 
są specjalistami w swojej 

dziedzinie, ale również 
życzliwymi ludźmi, którzy 
są gotowi nieść pomoc 
również zwierzętom. Z tego 
względu nie było dla mnie 
zaskoczeniem, że cały ze-
spół zdecydował się wziąć 
udział w zbiórce funduszy 

i karmy na rzecz Fundacji. 
W tym miejscu chciałbym 
podziękować Dyrekcji Szpi-
tala, że wyraziła zgodę 
na jej przeprowadzenie.

Zakład Radiologii ze 
względu na swoją specyfikę 
współpracuje praktycznie 
ze wszystkimi innymi jed-
nostkami Szpitala. Z tego 

względu nagłośnienie or-
ganizowanej przez nas ak-
cji jak i jej przeprowadzenie 
było bardzo proste. Trwają-
ca od wielu lat współpraca 
na gruncie zawodowym 
pomiędzy naszym Zakła-
dem a innymi jednostkami 
ułatwiła przeprowadzenie 
zbiórki w Szpitalu. Wielu 
pracowników innych jed-
nostek wsparło naszą akcję 
– pokazaliśmy, że wspól-
nymi siłami możemy osią-
gnąć wiele. Dzięki pomocy 
wielu osób udało nam się 
zebrać ponad 500 kg kar-
my dla zwierząt oraz środki 
finansowe, które umożli-
wią leczenie zwierząt, któ-
rych właściciele znajdują 
się w trudnej sytuacji mate-
rialnej.

Przeprowadzona zbiórka 
nie tylko pomogła zwierzę-
tom, ale również pomogła 
zacieśnić współpracę za-
równo w naszym Zakładzie 
jak i lepiej poznać pracow-
ników innych jednostek 
Szpitala – zgodnie z mot-
tem Fundacji „Lecząc zwie-
rzęta pomagamy ludziom”.

W przyszłym roku planu-
jemy przeprowadzić kolej-
ną zbiórkę :)

Skąd wziął się pomysł 
na tego typu akcję w szpi-
talu opowiada inicjatorka 
przedsięwzięcia dr n. med. 
Marta Dura, kierownik Za-

kładu Radiologii i Diagno-
styki Obrazowej:

Moje pierwsze spotkanie 
z Fundacją Towarzystwo 
Weterynaryjne miało miej-

sce pod ścianą… Była to 
jedna z przeszkód na trasie 
biegu terenowego, w któ-
rym brałam udział. Walcząc 
z przeszkodą i korzystając 
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HipoKrates  
KUjaw i pomorza
24 sierpnia zakończyło się głosowanie w plebiscycie 
Hipokrates Kujaw i Pomorza – akcji prowadzonej 
w całym województwie kujawsko-pomorskim przez 
trzy największe lokalne dzienniki: Gazetę Pomorską, 
Express Bydgoski oraz Nowości-Dziennik Toruński.

W kategorii Ortopeda 
Roku, w której odbyło 
się głosowanie o zasię-
gu wojewódzkim, trzecie 
miejsce w województwie 
kujawsko -pomorsk im 
uzyskał dr Piotr Majewski 
z Kliniki Ortopedii i Trau-
matologii naszego Szpi-
tala, który w następujący 
sposób skomentował to 
miłe wyróżnienie – do-
wód uznania i sympatii ze 
strony pacjentów:

Przede wszystkim – bar-
dzo dziękuję za oddane 
na mnie głosy; szczerze 

powiedziawszy, byłem 
mocno zaskoczony i nomi-
nacją, i zajęciem miejsca 
na podium w plebiscycie.

Od początku pracy za-
wodowej, tj. od 2009 r., 
związany jestem z Oddzia-
łem (obecnie Kliniką) Orto-
pedii i Traumatologii Szpi-
tala dra Biziela. W 2016 r. 
zdobyłem tytuł specjalisty 
w dziedzinie ortopedii 
i traumatologii narządu 
ruchu; tu muszę – i chcę! 
– z wdzięcznością się po-
kłonić wszystkim tym 
Kolegom i Paniom Pielę-

gniarkom, dzięki których 
wysiłkowi i cierpliwości 
stało się to możliwe. Za-
wodowo szczególnie in-
teresuję się chirurgią ręki, 
chirurgią rekonstrukcyjną 
i chorobami infekcyjny-
mi narządu ruchu. Praca 
na dużym oddziale ortope-
dycznym – mimo, iż bywa 
wymagająca i pochłania 
wiele czasu i wysiłku – za-
wsze jest ciekawa i przyno-
si wiele satysfakcji.

Bardzo dziękuję swojej 
Żonie, Ewie, za wyrozu-
miałość i wsparcie.

szczepienie przeciwKo 
grypie to nasz 

moralny obowiązeK!
W sezonie grypowym 2017/2018 na grypę zachorowało ponad 4,7 mln Polaków 
(15 % więcej niż w poprzednim sezonie). Statystyki wyglądałyby inaczej, gdyby 
Polacy szczepili się przeciwko grypie. Jak wynika z raportu „Szczepienia przeciw-
ko grypie w państwach europejskich” Polska jest krajem o jednym z najniższych 
wskaźników wyszczepialności; w przedziale wiekowym 65+ wynosił on zaledwie 
12 % (za nami plasowały się tylko Estonia, Łotwa i Rumunia).

Pracownicy ochrony 
zdrowia, niezależnie czy 
należą do personelu me-
dycznego, pomocnicze-
go, czy są pracownikami 
administracji, znajdują się 
w grupie osób, dla któ-
rych szczepienia przeciw-
ko grypie są zalecane ze 
wskazań epidemiologicz-
nych. Z danych Narodo-
wego Instytutu Zdrowia 
Publicznego – Państwo-
wego Zakładu Higie-
ny (NIZP-PZH) wynika, 
że odsetek pracowników 
ochrony zdrowia szcze-
piących się w Polsce prze-
ciwko grypie jest wyjątko-
wo mały i nie przekracza 
5–6 %. Jedną z kilku przy-

czyn takiego stanu rzeczy 
są nieporozumienia doty-
czące skuteczności szcze-
pień personelu placówek 
opieki zdrowotnej prze-
ciwko grypie sezonowej 
w profilaktyce wtórnych 
zachorowań u pacjen-
tów. Nie pamiętamy rów-
nież, że stan wyszczepial-
ności przeciwko grypie 
w placówkach ochrony 
zdrowia jest uznawany 
za jeden ze wskaźników 
jakości opieki nad pa-
cjentami.

Wyniki badań serolo-
gicznych wskazują, że co 
sezon nawet 25–32% pra-
cowników ma kontakt 
z wirusami grypy, przy 

czym ok. 25% z nich nie 
przypomina sobie cięż-
kiego przebiegu choroby 
i podaje w wywiadzie je-
dynie występowanie tzw. 
„objawów grypopodob-
nych”. Takie osoby mogą 
nieświadomie stanowić 
realne źródło zakażenia 
dla pacjentów. Szczepiąc 
się chronimy nie tylko 
siebie i swoich bliskich, 
ale przede wszystkim 
pacjentów, często już 
obciążonych ciężkimi, 
przewlekłymi chorobami, 
dla których infekcja prze-
kazana przez pracowni-
ka placówki medycznej 
może skończyć się tra-
gicznie.

Konsultant krajowy 
w dziedzinie epidemiolo-
gii dr Iwona Paradowska-
Stankiewicz podkreśla, 
że: „Niedopuszczalne jest, 
że lekarz się nie szczepi 
i jeszcze chwali się tym 
swoim pacjentom”. Nato-

miast Okręgowy Rzecz-
nik Odpowiedzialności 
Zawodowej BIL – dr n. 
med. Elżbieta Narolska – 
Wierczewska dodaje, że: 
„szczepienia są wspania-
łą bronią, a ich potępia-
nie jest wielce niesłusz-

ne, z gruntu niemoralne 
i niezgodne z aktualną 
wiedzą medyczną”.

Lek. Joanna Kubiak 
specjalista chorób 

wewnętrznych



Dyrektor Galerii art. plastyk 
Dariusz Delik wybiera prace 

dla naszego Szpitala
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Kolejny prezent od galerii 
i ośrodKa plastycznej twórczości 

dziecKa w torUniU
Dzięki uprzejmości Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu nasz 
Szpital wzbogacił się o kolejne, budzące zachwyt zarówno wśród pacjentów jak 
i pracowników placówki obrazy namalowane przez dzieci z różnych stron świata.

Galeria i Ośrodek Pla-
stycznej Twórczości 
Dziecka to 50 lat żywej, 
pełnej inicjatyw edukacji 
plastycznej, która przy-
sparza mądrych, aktyw-
nych i wrażliwych na ota-
czający świat odbiorców 
sztuki. Działalność Ga-
lerii na stałe wpisała się 
w kalendarz wydarzeń 
kulturalnych o zasię-
gu międzynarodowym. 
Jej wychowankowie są 
laureatami wielu kon-
kursów plastycznych 
w kraju i zagranicą. 
Za twórczość dla dzieci 
i młodzieży Galeria zo-

stała uhonorowana 
w roku 1980 Na-
grodą Prezesa Rady 
Ministrów, a w roku 
2003 Nagrodą Prezy-
denta Rzeczpospo-
litej Polskiej „Sztu-
ka Młodym”.

W zbiorach Galerii 
znajduje się obecnie 
około 550 tysięcy 
prac plastycznych 
dzieci i młodzieży ze 
108 krajów świata. 
Jest to prawdopodobnie 
największy tego typu 
zbiór w naszym kraju. 
Źródłem pozyskiwania 
prac są organizowane 
przez Galerię konkur-
sy, działalność pracow-
ni dydaktycznych oraz 
zestawy, przekazywa-
ne w formie darów od 
instytucji współpracu-

jących z Ośrodkiem. 
Zgromadzone w archi-
wum prace są udostęp-
niane i wypożyczane 
szkołom, przedszkolom, 
ośrodkom kultury i in-
stytucjom, które chcia-
łyby zaprezentować je 
w swoich siedzibach.



odwiedź nas na:


