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Szanowni Państwo,
zbliżają się święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Ten rok był 

i jest nadal dla nas wszystkich trudnym czasem. Trudnym dla nas 
wszystkich pracowników medycznych i niemedycznych Szpitala, jak 
również pacjentów. Pandemia która nadal trwa bardzo nas dotknęła, 
zmieniła nas. Zmieniła też postrzeganie chorych pacjentów, ich ro-
dziny i ozdrowieńców, którzy przeszli tę chorobę. W Szpitalu utwo-
rzyliśmy 9 łóżek intensywnego nadzoru z respiratorami dla pacjentów  
z dodatnim wynikiem COVID - 19 oraz 20 łóżek dla pacjentów do-
datnich do leczenia tlenem. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy 
z dużym zaangażowaniem w ciągu kilku dni przygotowali nowe miejsca 
dla potrzebujących pacjentów. Szczególne podziękowania kieruję do 
pracowników, którzy podjęli ryzyko pracy z tą grupą pacjentów. Pande-
mia SARS-CoV-2 pokazała nam jak ważna jest obecność przy chorym 
odczuwającym lęk, niepewność, czy wreszcie samotność, osoby bliskiej. 
Niestety nie wszystkim było dane porozmawiać i pożegnać się z bliską 
osobą. Skutki lęku o zdrowie i życie swoje oraz najbliższych, niesamo-
witej samotności, izolacji ozdrowieńcy odczuwają do dzisiaj.

Ozdrowieńcy mogą pomóc chorym – mogą być dawcą osocza. 
Osocze ozdrowieńca to bezcenny lek.

Wydawało się, iż święta Wielkanocne były wyjątkowo inne, ale 
cóż okazało się, że również Boże Narodzenie i Nowy Rok będziemy 
obchodzić często nie tak jak byśmy chcieli i bez najbliższych. Mimo 
wszystko myślę, iż potrafimy odnaleźć się w tych nowych dla wszyst-
kich okolicznościach.

Życzę wszystkim pracownikom, studentom, pacjentom, naszym 
darczyńcom wiele radości w te świąteczne dni. Niech magiczna moc 
wigilijnego wieczoru, przyniesie nam spokój i radość. Niech każda 
chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok 
obdaruje Wszystkich pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia! 
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niec listopada został dodatkowo 
utworzony dwudziestołóżkowy 
odcinek „COVID” przeznaczony 
dla pacjentów wymagających tle-
noterapii. 

 Tym razem nie wystarczyły 
już same modyfikacje dotyczące 
czasu i form pracy oraz zacho-
wanie podstawowych środków 
ostrożności. Musieliśmy wprowa-
dzić tymczasowe zmiany w struk-
turze organizacyjnej placówki  
i lokalizacji jego niektórych jed-
nostek. Bezpieczne wydzielenie 
tzw. „brudnych stref” od reszty 
szpitala wymagało nawet prze-
prowadzenia drobnych prac bu-
dowlanych.

 Przed dużym wyzwaniem 
stanęli pracownicy nowo utwo-
rzonych jednostek „covidowych”, 
którym przyszło zmierzyć się  
z zadaniami nie wchodzącymi do-
tąd w zakres ich obowiązków.

Nasz szpital staNął przed Nowym zadaNiem –  
leczeNia pacjeNtów z zarażeNiem sars-coV-2

Wiosną nasz Szpital, podobnie jak inne placówki ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, musiał 
zmierzyć się z nową, bardzo trudną sytuacją jaką był wybuch pandemii Covid-19. Zapewnie-
nie możliwie największego bezpieczeństwa pacjentom i personelowi wymagało od nas wdro-
żenia wielu nowych procedur, wprowadzenia zmian w organizacji pracy itd.

 Jesienią stanęliśmy przed 
jeszcze trudniejszym zadaniem – 
podjęliśmy się leczenia pacjentów 
zarażonych koronawirusem. Na 

początku października w naszym 
Szpitalu utworzony został dzie-
więciołóżkowy odcinek OIT dla 
pacjentów z COVID-19.  Pod ko-

Początek października – „covidowy” odcinek OIT gotowy na przyjęcie pierwszych pacjentów

W salach chorych zainstalowane są kamery, 
dzięki którym można cały czas obserwować 
pacjentów

Zespół po stronie „brudnej” 20-łóżkowego 
odcinaka COVID

Pielęgniarka po stronie „czystej” odcinka 
COVID komunikuje się z zespołem po stronie 
„brudnej” za pomocą walkie-talkie.
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zakończeNie kolejNego projektu  
współfiNaNsowaNego  

ze środków uNii europejskiej
We wrześniu br. zakończono w szpitalu realizację Projektu pn. „Wsparcie oddziałów Szpitala 
Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowot-
nych dedykowanych chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie gine-
kologii, położnictwa i neonatologii” współfinansowanego ze środków UE w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie 
strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych 
podmiotów leczniczych.

Wartość projektu wyniosła 12  813  602,11 zł,  
z czego 10 883 061,79 zł pochodziła z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zaś 
1 920 540,32 zł z Ministerstwa Zdrowia.

W zakresie części projektu dotyczącej inwesty-
cji budowlanych przeprowadzono remonty:

 � Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ru-
chu z Pododdziałem Reumoortopedii -752,92 m2,

 � Kliniki Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i On-
kologicznej - 788,40 m2,

 � Kliniki Neurochirurgii - 693,71 m.
Łączna wartość powyższych robót budowla-

nych wyniosła 5 419 235,86 zł.
W ramach realizacji projektu również doposa-

żone zostały oddziały udzielające świadczeń zdro-
wotnych dedykowanych chorobom układu kostno 
– stawowo – mięśniowego oraz w zakresie gineko-
logii, położnictwa i neonatologii. W ramach dopo-
sażenia zakupiono 57 sztuk nowoczesnej aparatury 
medycznej o łącznej wartości 7 384 366,25 zł.

Największą ilość zakupionego sprzętu, o warto-
ści ponad 2,3 mln zł, otrzymała Klinika Neonato-
logii. O urządzenia warte ponad 1,7 mln zł wzbo-
gaciła się Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych 
i Ginekologii Onkologicznej. W nowy sprzęt do-
posażone zostały również wspominane wcześniej 
kliniki wyremontowane w ramach projektu, tj. 
Klinika Neurochirurgii otrzymując aparaturę me-
dyczną o wartości 1,8 mln zł, Klinika Ortopedii  
i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem 

Wyremontowana Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Wyremontowana Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej  
i Onkologicznej

Reumoortopedii z nową aparaturą wartą 870 tys. zł 
oraz Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej  
i Onkologicznej na doposażenie której przeznaczo-
no 500 tys. zł.



5

Nowatorski zabieg w kliNice otolaryNgologii 
i oNkologii laryNgologiczNej

Dzięki realizacji projektu w szpita-
lu nastąpiła znacząca poprawa jakości 
i bezpieczeństwa świadczonych usług 
w oddziałach dedykowanych choro-
bom układu kostno – stawowo – mię-
śniowego oraz w zakresie ginekologii, 
położnictwa i neonatologii.

W grudniu 2018 roku w szpitalu 
odbyła się konferencja prasowa otwie-
rająca projekt. W październiku 2019 

Wyremontowana Sala Operacyjna Kliniki Neurochirurgii

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngo-
logicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 jako jeden 
z niewielu ośrodków w kraju i pierwszy w woje-
wództwie wdrożyła zastosowanie balonoplastyki 
trąbki słuchowej w leczeniu nawracającego wysię-

kowego zapalenia ucha środkowego przy niewydol-
ności trąbki Eustachiusza. Ta nowatorska metoda  
w przeciwieństwie do powszechnie stosowanego 
drenażu wentylacyjnego błony bębenkowej jest 
działaniem ukierunkowanym na leczenie przyczyny 
wysięku a nie tylko jego chirurgicznego usuwania. 
U pierwszych pacjentów poddanych balonoplastyce 
już krótko po zabiegu obserwujemy znaczące ustą-
pienie zgłaszanych wcześniej dolegliwości.

roku mieliśmy przyjemność zaprosić gości na uro-
czyste otwarcie wyremontowanej, w ramach pierw-
szego etapu realizacji projektu, Kliniki Ortopedii  
i Traumatologii Narządu Ruchu. Sytuacja epidemio-
logiczna w kraju nie pozwoliła niestety na zorgani-
zowanie konferencji prasowej kończącej projekt…
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21 października, podczas gali online, wręczo-
ne zostały certyfikaty szpitalom nagrodzonym  
w I edycji ogólnopolskiego programu „Szpital Do-
brej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie 
przez żywienie” 

W gronie laureatów programu znalazł 
się Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. 

Nasz szpital laureatem i edycji programu  
„szpital dobrej praktyki żywieNia kliNiczNego –  

leczeNie przez żywieNie” 
Biziela w Bydgoszczy. Otrzymany Certyfikat „Szpi-
tal Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego - Lecze-
nie przez żywienie” potwierdza spełnianie przez 
naszą placówkę najwyższych standardów w zakre-
sie leczenia żywieniowego oraz zapewnianie każ-

demu pacjentowi z ryzykiem żywieniowym 
odpowiedniej opieki.
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Nasz szpital zNalazł się wśród leczNic  
prowadzących bezpłatNą immuNizację  

dla wcześNiaków, zabezpieczającą przed wirusem rs

 kolejNy, zewNętrzNy  
audit Nadzoru 

zakończoNy sukcesem!

W okresie jesienno-zimowym RSV (respiratory syncytial virus) odpowiada za około 70% in-
fekcji wśród dzieci w wieku do drugiego roku życia. Występuje od października do kwietnia. 
Kontakt z nim ma 90 proc. wcześniaków. U dzieci urodzonych o czasie zazwyczaj wywołuje tyl-
ko lekki katar czy kaszel, za to u wcześniaków może doprowadzić do ciężkich infekcji górnych  
i dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenia oskrzeli, oskrzelików, a nawet płuc.

Niestety nie dysponujemy jeszcze szczepionką  
przeciwko RSV, ale istnieje inny sposób zabezpie-
czenia dzieci -  immunoprofilaktyka, czyli podawa-
nie gotowych przeciwciał.

Pełna profilaktyka polega na podaniu pięciu 
dawek leku w miesięcznych odstępach. Jest to ko-
nieczne, bo stężenie immunoglobulin w organizmie 
po ok 21 dniach zmniejsza się do wartości, które nie 
zabezpieczają przed zachorowaniem.

Wcześniaki, które urodziły się przed 33 tygo-
dniem ciąży mogą skorzystać z ogólnopolskiego, 
bezpłatnego programu profilaktyki zakażeń wiru-
sem RS, który obejmuje:

 � dzieci, które w momencie rozpoczęcia immu-
nizacji nie ukończyły 1. roku życia i urodziły się 
przed 29. tygodniem ciąży (28 tygodni i 6 dni) lub 
stwierdzono u nich dysplazję oskrzelowo-płucną;

 � dzieci, które w momencie rozpoczęcia immuni-
zacji nie ukończyły 6. miesiąca życia i urodziły 
się między 29. a 32. tygodniem ciąży (32 tygo-
dnie i 6 dni).

Podanie dziecku przeciwciał wiąże się z wizytą 
w ośrodku neonatologicznym, który prowadzi pro-
gram profilaktyki zakażeń wirusem RS.

 Wśród 66 ośrodków w Polsce wyznaczonych 
do udziału w akcji, znalazła się Klinika Neonatolo-
gii naszego Szpitala.

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Bi-
ziela w Bydgoszczy  pozytywnie  przeszedł ko-
lejny audit nadzoru, przeprowadzony w poło-
wie listopada, przez firmę PRS, na zgodność  
z wymaganiami norm ISO 9001 – zarządzanie  

jakością, ISO 14001 – zarządzanie środowiskowe, 
ISO 27001 – zarządzanie bezpieczeństwem in-
formacji, PN-N 18001/ISO 45001 – zarządzanie 
BHP oraz systemu HACCP (w oparciu o Codex 
Alimentarius).
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psychologiczNe ceNtrum terapeutyczNo-badawcze
Kilka miesięcy temu w strukturach naszego Szpitala powołane zostało 
Psychologiczne Centrum Terapeutyczno-Badawcze. Organizacyjnie Cen-
trum podlega Dyrektor ds. Lecznictwa dr n. med. Agnieszce Rogalskiej, 
zaś funkcję koordynatora Zespołu psychologów powierzono dr n. hum. 
Annie Ratajskiej.

Poprosiliśmy panią dr Ratajską o przybliżenie 
na łamach naszego Biuletynu obrazu i roli tej no-
wej, nie wszystkim jeszcze dobrze znanej jednostki 
jaką jest PCTB.

Centrum zostało powołane Zarządzeniem Dy-
rektora Szpitala nr 57/2020 z dnia 28.05.2020r. 
Wszyscy psycholodzy, którzy dotychczas zatrudnieni 
byli w różnych jednostkach Szpitala, od dnia 1 sierp-
nia 2020 r. zostali przeniesieni do PCTB, i są delego-
wani do uświadczenia pracy we wskazanych oddzia-
łach. Dzięki temu stworzyliśmy zespół psychologów 
specjalizujących się w pracy z osobami chorymi so-
matycznie. Zapewniamy kompleksową opiekę nad 
pacjentami, współpracujemy ze sobą, wspieramy się, 
uporządkowaliśmy zasady funkcjonowania psycho-
logów w Szpitalu oraz zakresy obowiązków. 

Zatrudniamy 9 psychologów, którzy pracują  
w klinikach/ oddziałach szpitala oraz w poradni psy-
chologicznej oraz świadczymy dyżury: popołudnio-
wy, nocny i weekendowy, co pozwala na zapewnienie 
pacjentom całodobowej opieki psychologicznej. Pro-
wadzimy także praktyki studenckie. 

Nasz Zespół stanowią: mgr Anna Banasiak;  
dr n społ. Joanna Bitner-Szulc: psychoonkolog kli-
niczny, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej;  
mgr Agnieszka Marek: w trakcie specjalizacji z psy-
chologii klinicznej; mgr Anna Miłkowska: specjalista 
psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta uza-
leżnień; dr n o zdr. Ewelina Monastyrska-Waszak;  
mgr Iwona Popielarz: terapeuta poznawczo-beha-
wioralny dzieci i młodzieży, terapeuta wywiadu mo-
tywującego; mgr Magdalena Pawlikowska: w trakcie 
specjalizacji z psychologii klinicznej; dr n. hum. Anna 
Ratajska, specjalista psycholog kliniczny, psychote-
rapeuta, terapeuta uzależnienia od nikotyny, trener 
umiejętności komunikowania się; mgr Ewa Sobolew-
ska specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. 

Dzięki tak szerokim kompetencjom członków 
Zespołu prowadzimy diagnostykę psychologiczną, 
realizujemy konsultacje, udzielamy wsparcia psy-
chologicznego, prowadzimy psychoterapię i terapię 
uzależnień oraz interwencję kryzysową. Pomagamy 
pacjentom w adaptacji i radzeniu sobie z chorobą 
somatyczną i z niepełnosprawnością, udzielamy 
wsparcia w radzeniu sobie z zaleceniami lekarskimi, 
pracujemy nad zarządzaniem własnymi emocjami, 
pracujemy z osobami cierpiącymi z powodu zabu-
rzeń lękowych/ depresyjnych/ nastroju. Pomagamy  
w sytuacji wystąpienia problemów małżeńskich, 
trudności seksualnych, podczas radzenia sobie  
w ciąży i po narodzinach dziecka. Zajmujemy się 
także pracą z pacjentem u kresu życia – z żalem  
i cierpieniem oraz z osobami w żałobie. Dzięki 
temu, że jesteśmy w naszych oddziałach członkami 
zespołów, wymieniamy informacje z lekarzami, pie-
lęgniarkami, dietetykami, fizjoterapeutami i pozo-
stałymi członkami personelu, co pozwala na pełną 
opiekę nad chorymi. Bardzo dziękujemy za Państwa 
otwartość i współpracę. Naszym wspólnym osiągnię-
ciem jest to, że Pacjent, po zakończeniu hospitaliza-
cji, może kontynuować w naszej szpitalnej Poradni 
Psychologicznej pracę ze „swoim” psychologiem – 
tym, który opiekował się nim na oddziale.

Poza pracą kliniczną, psycholodzy są także za-
angażowani w pracę naukową. Bierzemy udział  
w badaniach dotyczących psychologicznego funk-
cjonowania pacjentów ze zróżnicowanymi choroba-
mi somatycznymi i ich rodzin, współwystępowania 
zaburzeń psychicznych, skuteczności pomocy psy-
chologicznej, a także skuteczności nauczania umie-
jętności komunikowania się. Dążymy do tego, aby 
opracować optymalne zasady opieki nad pacjenta-
mi z konkretnymi zaburzeniami oraz protokoły ko-
munikowania się. 
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Ważnym obszarem naszego działania, który 
rozwinie się bardziej po opanowaniu pandemii, są 
szkolenia dla personelu. Przeprowadziliśmy w ciągu 
ostatnich lat kilkanaście szkoleń, i kolejne będą do-
stosowane do zapotrzebowania pracowników naszego 
Szpitala. Zajmiemy się umiejętno-
ściami komunikowania się (Przeka-
zywanie informacji o niepomyślnym 
rozpoznaniu/ postępie choroby; 
Rozmowa z pacjentem w trudnej 
sytuacji – milczący/ zachowujący się 
agresywnie;), zarządzaniem własny-
mi emocjami, zastosowaniem empa-
tii w pracy, wypaleniem zawodowym, zapobieganiem 
przeciążeniu – radzeniem sobie z rodzinami, śmiercią 
pacjenta.

Wspieramy także pracowników naszego Szpitala, 
a w związku z pandemią koronawirusa, wraz z Wo-
jewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, Centrum 
Medycznym Gizińscy i Okręgową Izbą Pielęgniarek 
i Położnych, uruchomiliśmy dla pracowników opieki 
zdrowotnej bezpłatną pomoc psychologiczną świad-
czoną telefonicznie.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie codziennych kon-
sultacji (godz. 7.30-15.05) w systemie Cabinet. Psy-

cholog przypisany do danej kliniki/ oddziału zreali-
zuje go danego dnia. W klinikach/ oddziałach gdzie 
przypisany jest psycholog konsultujący, konsultacje 
zgłoszone do 10.00 zostaną zrealizowane tego samego 
dnia. Konsultacje zgłoszone po 10.00 będą realizowa-

ne w kolejności zgłoszeń, najpóźniej 
kolejnego dnia.

Dyżury popołudniowy i week-
endowe pełnimy na zmianę. Uprzej-
mie proszę o zgłoszenia telefonicz-
ne (na numery telefonów podane  
w PISZ) oraz w systemie Cabinet. 

Zapraszam Państwa do zapew-
nienia ciągłości opieki i objęcia profesjonalną pomo-
cą psychologiczną tych pacjentów naszego szpitala, 
którzy tego wymagają. Stąd prośba o zwrócenie uwa-
gi na ich stan psychiczny, i w razie potrzeby skierowa-
nie Pacjenta do naszej poradni psychologicznej.

W imieniu Zespołu i własnym składam wszyst-
kim Państwu najserdeczniejsze życzenia spokojnych, 
rodzinnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz prawdziwego odpoczynku.

Dr n. hum. Anna Ratajska
Koordynator Zespołu psychologów 

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta
Trener umiejętności komunikowania się

dwoje pracowNików Naszego szpitala NagrodzoNych 
w ogólNopolskim plebiscycie „stomapersoNa 2019”

W trakcie Gali Finałowej  
V edycji Plebiscytu „stomaPER-
SONA”, będącego inicjatywą 
Fundacji STOMAlife, nagrodzo-
no tych, którzy aktywnie działają 
na rzecz osób z wyłonioną sto-
mią, pomagają im w powrocie 

do zdrowia, a także uświadamia-
ją społeczeństwo w kwestii pro-
blematyki życia ze stomią.

Wśród uhonorowanych przez 
Fundację osób, aż dwie okazały 
się pracownikami naszego Szpi-
tala, a dokładnie Kliniki Urologii.

W kategorii pielęgniarka 
nagrodę otrzymała mgr Anna 
Kubiak, zaś w kategorii lekarz  
dr Roman Kalinowski. 

Ze względu na sytuację epi-
demiologiczną organizatorzy zde-
cydowali się na przeprowadzenie 
uroczystej Gali on-line, zaś nagro-
dy tegorocznym laureatom wrę-
czono w miejscu ich pracy lub za-
mieszkania, w trakcie wydarzenia 

łącząc się z nimi, by obejrzeć ich 
reakcję oraz usłyszeć słowa, które 
chcieli skierować do pacjentów.
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profesjoNalNy obszar pre triage  
stworzoNy dzięki wsparciu fuNdacji orleN
Pod koniec października przed wejściem na 

Izbę Przyjęć Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
naszego Szpitala stanął klimatyzo-
wany kontener wraz z ramą i pode-
stami, który zastąpił funkcjonujący 
tam tymczasowo namiot segregacyj-
ny. To efekt realizacji projektu „Mo-
dernizacja i doposażenie Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego w Szpitalu 
Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana 
Biziela w Bydgoszczy w związku ze zwalczaniem 
pandemii COVID-19”. Projekt ten był współfi-
nansowany  przez Fundację ORLEN.   

W efekcie powstał profesjonalny obszar Pre 
Triage, zgodny z aktualnymi standardami i wy-

maganiami nałożonym przez NFZ.
Dodatkowy obszar badania 

wstępnego i segregacji pozwala 
na możliwie szybkie odizolowanie 
pacjentów potencjalnie zakażo-
nych SARS-Cov-2, od pozostałych 
pacjentów przyjmowanych w SOR  
i objęcie ich odpowiednią opieką.

Realizacja projektu wzmocniła infrastruk-
turę Szpitala, w tym infrastrukturę ratownictwa 
medycznego, przede wszystkim zaś przyczyniła 
się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
sanitarnego-epidemiologicznego zmierzającego 
do ograniczania rozprzestrzenianie się zakażeń 
SARS-Cov-2 wśród pacjentów i personelu.
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europejski dzień wiedzy o aNtybiotykach

Obecnie, 80 lat po odkryciu antybiotyków, antybio-
tykooporność stała się jednym z największych zagro-
żeń dla zdrowia publicznego na świecie oraz wyzwa-
niem nie tylko dla medycyny, ekonomii, ale również 
dla polityki. Wg danych WHO, na świecie, rocznie,  
z powodu zakażeń wywołanych przez bakterie oporne 
na antybiotyki umiera ok. 700 000 osób. Zgodnie z ra-
portem opracowanym pod kierownictwem brytyjskie-
go ekonomisty O’Neila w 2050 r. liczba ta może osią-
gnąć nawet 10 000 000. Niezbędne są natychmiastowe 
zintegrowane działania celem zmniejszenia tempa na-
rastania antybiotykooporności.

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków 
(NPOA) to jedna z ważniejszych inicjatyw zdro-
wotnych w Polsce. Głównym celem NPOA jest 
poprawa bezpieczeństwa pacjentów narażonych 
w coraz większym stopniu na zakażenia wieloan-
tybiotykoopornymi bakteriami, a także na trudne 
w leczeniu pozaszpitalne inwazyjne zakażenia bak-
teryjne. Wśród wielu inicjatyw NPOA możemy 
znaleźć m.in. warsztaty na terenie szpitali w zakre-
sie szpitalnej polityki antybiotykowej. W dniach 
16.11.-27.11.2020 r., z okazji Europejskiego Tygo-
dnia Wiedzy o Antybiotykach, zorganizowaliśmy 
w Naszym szpitalu drugą edycję takich warsztatów. 
Ze względu na aktualną sytuacją epidemiologiczną 
warsztaty przeprowadzono w formie e-learningo-
wej. Filmy z nagranymi wykładami umieszczono 
na platformie szkoleniowej szpitala. W kilku po-
wiązanych ze sobą prezentacjach omówiono m.in. 
jak wygląda droga i czas od pobrania krwi na po-
siew do otrzymania wyniku, interpretację wyników 
posiewów krwi z wyizolowanymi gronkowcami 
koagulazo-ujemnymi, zasady leczenia bakteriemii 
gronkowcowej, diagnostykę i leczenie zakażeń krwi 
związanych z cewnikiem naczyniowym oraz wybór  
terapii celowanej w stosunku do wybranych ziaren-
kowców G(+). Osobne tematy dotyczyły profilakty-
ki zakażenia miejsca operowanego oraz profilakty-

Odkrycie antybiotyków to jeden z najważniejszych sukcesów XX w. Wprowadzenie antybioty-
ków spowodowało ogromy rozwój medycyny i jej nowych gałęzi (np. transplantologii, neonato-
logii czy kardiochirurgii). Przyczyniło się również do obniżenia śmiertelności z powodu zakażeń 
i chorób zakaźnych wywołanych przez bakterie oraz zmniejszenia ilości powikłań zakażeń. 

ki i leczenia zakażeń w położnictwie i ginekologii. 
Warsztaty cieszyły się sporym zainteresowaniem.  
Z uwagi na liczne prośby o udostępnienie wykła-
dów możliwość odtwarzania filmów została odblo-
kowana na czas nieokreślony. 

Jedną z głównych przyczyn narastania antybio-
tykooporności jest nadmierne i niewłaściwe sto-
sowanie antybiotyków. Miejmy nadzieję, że udział  
w warsztatach przyczyni się do dalszego poszerza-
nia wiedzy, wzrostu świadomości na temat zagro-
żeń jakie niesie za sobą nieodpowiedzialne używa-
nie antybiotyków oraz wpłynie na poprawę jakości 
opieki nad naszymi pacjentami.

lek. Joanna Kubiak – Pulkowska
                            specjalista chorób wewnętrznych                                                                                                                                

Mikrobiolog Kliniczny
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STycZEŃ
 � W Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej 
przeprowadzone zostają ćwiczenia symulacyjne 
ze zdarzeń masowych

 � Rozpoczynamy nową edycję programu badań 
przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka 
jelita grubego

LUTy
 � W Klinice Okulistyki i Optometrii przeprowa-
dzony zostaje pierwszy zabieg przeszczepu ro-
gówki, tym samym rozpoczynając pracę ośrodka 
przeszczepiania rogówki

 � Nasz Szpital włącza się w kampanię „Nur-
sing Now” Polska zainaugurowanej w związku  
z ogłoszeniem roku 2020 Międzynarodowym 
Rokiem Pielęgniarki i Położnej

 � dr Mariusz Baumgart, związany z Centrum In-
terwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu naszego 
Szpitala, otrzymuje stopień doktora habilitowa-
nego oraz awans na stanowisko profesora UMK

 � Pion Położnictwa i Patologii Ciąży Kliniki Po-
łożnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii On-
kologicznej otrzymuje Certyfikat przystąpienia 
do akcji „Szpital przyjazny Kangurom”

 � W I Turnieju Służb o Puchar Wójta Gminy Białe 
Błota drużyna „Lekomotiv Biziel” zajmuje wyso-
kie, IV miejsce

MaRZEc
 � W związku z pandemią COVID-19 w Szpitalu 
wdrożonych zostaje szereg procedur oraz wpro-
wadzonych wiele tymczasowych zmian w orga-
nizacji pracy, mających maksymalnie zwiększyć 
bezpieczeństwo pacjentów i personelu

 � Ze względów epidemiologicznych oraz trudnej 
sytuacji związanej z niedoborem pomieszczeń, 
Zarząd Szpitala podejmuje decyzję o likwidacji 
funkcjonującej na terenie placówki biblioteki

KWIEcIEŃ
 � W związku z zagrożeniem epidemiologicznym 
stworzona zostaje opcja transmisji wideo z sali 
porodowej Kliniki Położnictwa, Chorób Kobie-
cych i Ginekologii Onkologicznej  oraz z sali in-
tensywnego nadzoru neonatologicznego Kliniki 
Neonatologii 

 � W ramach akcji przeprowadzonej przez Alab La-
boratoria, Fundację TVN „Nie jestem sam” oraz 
firmę Amazon dwustu pracowników naszego 
Szpitala korzysta z darmowych testów w kierun-
ku zakażenia wirusem SARS-CoV-2

MaJ
 � Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej dr hab. n. med. Paweł Burduk, prof. 
UMK otrzymuje tytuł naukowy profesora nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu

 � Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Gine-
kologii Onkologicznej wraz ze znanymi bydgo-
skimi muzykami, tj. wokalistą i gitarzystą Rafa-
łem ZWIERZAKIEM Zielińskim oraz żeńskim 
duetem skrzypiec i wiolonczeli „Pinky Loops” 
organizują bezpłatny „Koncert dla Okruszka” 
transmitowany w Internecie

 � Nasz Szpital kończy 40 lat, ze względu na sytu-
ację epidemiologiczną w kraju obchody jubile-
uszu zostają przełożone na późniejszy termin

cZERWIEc
 � Po przerwie związanej z  sytuacją epidemio-
logiczną w  kraju, od czerwca 2020 r. Szpital 
Uniwersytecki Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgosz-
czy wznawia realizację programu darmowych 
badań profilaktycznych pod kątem wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego

KALENDARIUM 2020
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LIPIEc
 � Dr hab. n. med. Łukasz Szylberg, prof. UMK 
obejmuje funkcję kierownika Szpitalnego Zakła-
du Patomorfologii

 � Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej dr hab. n. med. Maria Kłopocka, prof. 
UMK otrzymuje tytuł naukowy profesora nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu

SIERPIEŃ
 � Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej 
i Chorób Wewnętrznych współorganizuje Mię-
dzynarodowe Sympozjum Alergii na Pokarmy, 
ze względu na sytuację epidemiologiczną na 
świecie, w całości przeprowadzone zdalnie

WRZESIEŃ
 � W szpitalu zakończono realizację Projektu pt. 
„Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego 
Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udzielają-
cych świadczeń zdrowotnych dedykowanych cho-
robom układu kostno – stawowo – mięśniowego 
oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neona-
tologii”,  współfinansowanego ze środków UE

 � W Klinice Otolaryngologii, Laryngologii On-
kologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
przeprowadzony zostaje pierwszy w naszym wo-
jewództwie zabieg implantacji protezy ślimako-
wej u dorosłego pacjenta

 � Nasz Szpital zostaje laureatem III Edycji Kon-
kursu „Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia”

 � Dołączamy do grona nagrodzonych w Konkur-
sie Bezpieczny Szpital Przyszłości – INSPIRA-
CJE 2019

PaŹdZIERNIK
 � W Szpitalu uruchomiony zostaje dziewięciołóż-
kowy odcinek OIT dla pacjentów zakażonych 
COVID-19

 � W trakcie Gali Finałowej V edycji  Plebiscy-
tu „stomaPERSONA uhonorowanych zostaje 
dwoje pracowników Kliniki Urologii - W ka-
tegorii pielęgniarka nagrodę otrzymała mgr 
Anna Kubiak, zaś w kategorii lekarz dr Roman 
Kalinowski

 � Nasz Szpital zostaje laureatem I edycji programu 
„Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – 
Leczenie przez żywienie” 

LISTOPad
 � W placówce odbywa się akcja szczepień przeciw-
ko grypie dedykowana pracownikom 

 � W Szpitalu wyodrębniony zostaje odcinek  
„COVID” z dwudziestoma  łóżkami dla pacjen-
tów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, 
leczonych tlenoterapią

GRUdZIEŃ
 � Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngolo-
gicznej przeprowadza nowatorskie zabiegi balo-
noplastyki trąbki słuchowej  

 � Jako tzw. szpital węzłowy zostajemy wyzna-
czeni do przeprowadzenia szczepień przeciw  
COVID-19 pracowników służb medycznych.  
Wśród personelu naszej placówki zbierane są de-
klaracje chęci przystąpienia do szczepienia

 � Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kra-
ju, w szpitalu nie mogą odbyć się tradycyjne spo-
tkania świąteczno-noworoczne…

PRZEZ WSZYSTKIE MIESIĄCE  
TRWANIA PANDEMII COVID-19  

SZPITAL OTRZYMUJE BEZCENNE WSPARCIE  
OD DARCZYŃCÓW
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