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Szanowni Państwo, 
Drodzy Pracownicy Szpitala Uniwersytec-

kiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
To moje ostatni raz kierowane do Was sło-

wa w tej formie. Po ponad 12 latach zarzą-
dzania Szpitalem, a pracy w Szpitalu prawie 
18 lat kończy się moja misja, przechodzę na 
emeryturę. Chciałabym tą drogą podziękować 
Wszystkim pracownikom za możliwość pra-
cy z tak wspaniałym zespołem, jaki udało się 
stworzyć w Szpitalu. 

Jak pisał anonimowy starożytny poeta: 
„Największym darem, jaki możesz komuś dać, 
jest Twój czas, ponieważ kiedy dajesz swój 

czas, oddajesz część swojego życia.”
Realizowałam się zawodowo, potrafiłam łamać stereotypy i iść swoją drogą. Myślę, że  

w życiu zawodowym należy się bać, ale i tak robić swoje, otaczając się osobami, którzy nie-
ustannie wspierają i darzą zaufaniem. Miałam to szczęście. Największą jednak wartością są suk-
cesy indywidualne pracowników, zespołów pracowniczych, Wasz rozwój zawodowy i naukowy.  
Bez Waszego zaangażowania, Waszej pracy, sukcesy i rozwój Szpitala nie byłby możliwy. Bardzo 
Wam Wszystkim dziękuję.

Według mnie, w życiu i w pracy najważniejsza jest odwaga i umiejętność dostrzegania szans 
rozwoju w każdej małej rzeczy. Czasami potrzeba odrobiny szczęścia, by znaleźć się w odpowied-
nim miejscu i czasie, ale też umieć wykorzystać tę chwilę i podjąć decyzję. Ja miałam to szczęście. 
To był dla mnie dobry czas. 

Z natury jestem niepoprawną optymistką i to zapewne pomagało mi podejmować trudne  
decyzje. Budowanie swojej odwagi to długi i trudny proces. Cały czas starałam się być w zgodzie 
z sobą. Nauczono mnie otwartości serca i szacunku dla każdego człowieka. Starałam się zawsze 
znaleźć jak najlepsze rozwiązanie problemów przed którymi stawałam, dla dobra pracowników, 
pacjentów, dla Szpitala. Zrobiliśmy wspólnie bardzo dużo dla wciąż poprawiającego się wizerunku 
Szpitala, dla bezpieczeństwa pracy pracowników, dla bezpiecznego pobytu pacjenta. Szpital jest 
na etapie modernizacji i rozbudowy, podnosimy jakość świadczonych usług medycznych, wymie-
niamy i kupujemy nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny. Posiadamy akredytację Centrum 
Monitorowania Jakości, Zintegrowany System Zarządzania Jakością, wszystko w celu zapewnie-
nia jak najwyższej jakości udzielanych świadczeń.

Życzę wszystkim pracownikom, aby dalsza praca w Szpitalu Uniwersyteckim nr2 była speł-
nieniem, abyście mogli dalej się rozwijać, mieć satysfakcję z pracy w atmosferze zrozumienia,  
z wdzięcznością pacjentów i ich rodzin. 

 W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, niepewności, niepokoju i lęku o przyszłość Szpitala 
życzę wszystkim pracownikom nadziei w lepszą przyszłość.

Z okazji 
zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia 
składam wszystkim życzenia:

zdrowych, spokojnych 
i pełnych rodzinnego ciepła
świąt Narodzenia Pańskiego, 

odpoczynku 
od codziennego zabiegania 

oraz chwili zadumy. 
Wszelkiej pomyślności 

w Nowym Roku 
oraz spełnienia w życiu 

osobistym 
i zawodowym.
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POŻEGNANIE 
PANI DYREKTOR 
dr n. med. Wandy Korzyckiej – Wilińskiej

Z końcem roku żegnamy w naszym Szpi-
talu dr n. med. Wandę Korzycką-Wilińską, 
wieloletnią Dyrektor Naczelną.

Z naszą placówką związana jest od pra-
wie 18 lat. W roku 2004 objęła funkcję kie-
rownika nowo powstałej komórki organiza-
cyjnej – Działu Obsługi Pacjenta, w 2010 
roku stanęła na czele Szpitala i kierując nim 
nieprzerwanie przez niemal 13 lat zapisała 
się w  dotychczasowej historii lecznicy jako 
osoba najdłużej sprawująca to stanowisko.

Był to czas dynamicznego rozwoju pla-
cówki, wprowadzania innowacyjnych roz-
wiązań zarządczych w oparciu o nowo-
czesne narzędzia IT, nowatorskich form 

organizacji pracy, godzenia efektywności 
ekonomicznej z wysoką jakością usług 
i bezpieczeństwem oraz  dynamicznym 
rozwojem dydaktycznym i naukowym. Po-
twierdzeniem kolejnych sukcesów było 
choćby uzyskanie i utrzymywanie przez 
kolejne lata certyfikatu akredytacyjnego, 
zajęcie w 2014 roku pierwszego miejsca 
w Polsce wśród szpitali klinicznych i resor-
towych w rankingu finansowym magazynu 
„Forbes”, liczne medale, nagrody i wyróż-
nienia za wysoką jakość opieki nad pacjen-
tami, wiele nowych, znaczących inwestycji 
w tym ta najważniejsza – rozpoczęcie roz-
budowy Szpitala.

Oczywistym jest, że lata te obfitowały 
również w sytuacje trudne, problematycz-
ne, ale może właśnie chwile wymagające 
podejmowanie niełatwych decyzji, dyplo-
macji, opanowania pokazują klasę dobrego 
menadżera a przede wszystkim człowieka. 
Sztuką jest kierowanie dużą jednostką me-
dyczną w niełatwych, zmiennych czasach 
tworząc przy tym przyjazną, pozytywną at-
mosferę, z której znany jest Szpital Uniwer-
sytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy, 
coś co buduje się latami i czego nie zastąpią 
nawet spektakularne statystyki, coś ulotne-
go a przy tym tak ważnego.
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15 grudnia w Szpitalu odbyła się uroczy-
stość, podczas której postanowieniem Pre-
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz 
odznaczył dr n. med. Wandę Korzycką-Wi-
lińską Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia 

Polski za wybitne zasługi w działalności na 
rzecz ochrony zdrowia.

Dla pracowników i zaproszonych gości 
spotkanie było okazją do oficjalnego poże-
gnania Pani Dyrektor.

8 9
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DRUGIE MIEJSCE DLA NASZEGO SZPITALA 
W PLEBISCYCIE MEDYCZNYM 
„HIPOKRATES 2022”

10 11

11 października o godzinie 21.00 zakończył się etap wojewódzki Plebiscytu Medyczne-
go HIPOKRATES, organizowanego przez Express Bydgoski, Gazetę Pomorską i Nowo-
ści – Dziennik Toruński, w którym kandydatów nominowali a następnie wybierali pacjenci.  
W kategorii Szpital Roku nasza placówka zajęła drugie miejsce w Województwie Kujawsko-
-Pomorskim!

Nagrody indywidualne przypadły aż czte-
rem pracownikom naszej placówki. Zwycięzcą 
kategorii Kardiolog Roku został prof. dr hab. 
n. med. Grzegorz Grześk, statuetka za pierw-
sze miejsce w kategorii Ginekolog Roku trafiła 
w ręce dr n. med. Magdaleny Czekaj, w ka-
tegorii Ratownik Medyczny Roku najwyższe 
miejsce na podium zajął  mgr Jakub Dreliszak, 
zaś drugie miejsce pan Zbigniew Tomczyński.

Podczas uroczystej Gali, która miała miej-
sce 15 listopada w Hotelu City w Bydgosz-
czy, nagrodę dla naszego Szpitala odebrała 
Dyrektor ds. Lecznictwa dr n. med. Agnieszka 
Rogalska.

Ogromną satysfakcję daje fakt, że codzien-
na praca i zaangażowanie pracowników Szpi-
tala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela 
w Bydgoszczy zostały docenione przez osoby 
dla nas najważniejsze – naszych Pacjentów.

Dziękujemy.

fot. A. Wojtasiewicz, Polska Press Grupa

CERTYFIKAT 
„Bezpieczny Szpital, 
to bezpieczny pacjent”

W dniu 12 października w Warszawie, 
podczas VI Kongresu Wizja Zdrowia – Dia-
gnoza i Przyszłość, miało miejsce uroczyste 
wręczenie certyfikatów przyznanych wybra-
nym szpitalom w ramach I edycji programu 
„Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”.

Do programu zgłosiły się 63 jednost-
ki z całej Polski. Wśród placówek, które 
pozytywnie przeszły proces weryfikacji 
przeprowadzony przez Radę Ekspertów 
Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpi-
tali, znalazł się Szpital Uniwersytec-
ki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

  Celem inicjatywy jest zwiększenie po-
ziomu bezpieczeństwa pracowników 
ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. 
poprzez promowanie i zachęcanie szpita-
li do korzystania z bezpiecznego sprzętu. 
Program swoim patronatem objęli, m.in.: 
Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik 
Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgnia-
rek i Położnych, Polska Federacja Szpitali.

Szacuje się, że w polskich szpitalach co 
roku dochodzi do 37 tys. zranień związa-
nych z używaniem sprzętu medycznego 
przez pracowników ochrony zdrowia. Ta-
kie wypadki niosą za sobą poważne kon-
sekwencje m.in. potencjalne choroby za-
kaźne, wysoką absencję w pracy i dłuższy 
powrót do zdrowia chorych. Koalicja na 
rzecz Bezpieczeństwa Szpitali postanowiła, 

poprzez program certyfikacyjny „Bezpiecz-
ny szpital to bezpieczny pacjent”, docenić 
placówki medyczne, które z najwyższą 
starannością dbają o swoich pracowni-
ków, a tym samym także o pacjentów. 

  W ramach programu Rada Ekspertów 
opracowała deklarację „Bezpieczny szpital 
to bezpieczny pacjent”. Podpisanie jej, a tym 
samym zobowiązanie się do przestrzegania 
11 zasad, mających zapewnić bezpieczne 
środowisko pracy dla personelu medycz-
nego, to pierwszy krok do uzyskania certy-
fikatu. Dla realizacji tych zasad niezbędne 
jest m.in. udostępnienie środków eliminują-
cych lub ograniczających stopień narażenia 
na ekspozycję na materiał zakaźny przez 
personel medyczny dla wszystkich stano-
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wisk, cykliczne edukowanie personelu i prowadzenie rejestru wszystkich zranień i zakłuć.
Certyfikat, który otrzymał nasz Szpital potwierdza przestrzeganie najwyższych standar-

dów w zakresie jakości i bezpieczeństwa oraz możliwości zapewnienia pacjentom najbez-
pieczniejszej opieki. 

Bydgoskie 
Spotkania 
Neonatologiczne 

W dniach 14-15 października 2022r. od-
była się trzecia edycja ogólnopolskiej kon-
ferencji - Bydgoskie Spotkania Neonatolo-
giczne. Konferencję zorganizowała Klinika 
Neonatologii naszego Szpitala we współpra-
cy z Katedrą Neonatologii Collegium Medi-
cum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Przewodniczącą Komi-
tetu Naukowego Konferencji była dr hab. n. 
med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profe-
sor UMK.

Zaproszeni goście, znamienici eksperci  
i wykładowcy z całej Polski starali się usys-
tematyzować zagadnienia ważne w co-
dziennej pracy  z najmłodszymi pacjentami 

i podać najnowsze algorytmy postępowania.
Dyskutowaliśmy nad tak istotnymi zagad-
nieniami jak neonatologia w czasach pan-
demii COVID-19, w interdyscyplinarnym 
gronie wymienialiśmy się doświadczeniami 
nad opieką nad noworodkiem z płodowym 
ograniczeniem wzrastania, omówiliśmy naj-
nowsze zalecenia dotyczące szczepień,  
zakażeń w perinatologiioraz opieki ambula-
toryjnej nad noworodkiem urodzonym istot-
nie przedwcześnie. 

Honorowego patronatu udzielili naszej 
KonferencjiJego Magnificencja Rektor UMK 
prof. dr hab. Andrzej Sokala, Dziekan Wy-
działu Lekarskiego CM prof. dr hab. Zbigniew 

Włodarczyk, Dyrektor Szpitala Uniwersytec-
kiego nr 2dr n. med. Wanda Korzycka-Wi-
lińska, Prezydium Bydgoskiej Izby Lekarskiej 
oraz Prezydent miasta Bydgoszczy Rafał  
Bruski.

Wykład specjalny wygłosiła Pani Profesor 
Katarzyna Borszewska-Kornacka, wielolet-
ni Prezes Polskiego Towarzystwa Neona-
tologicznego. Pani Profesor opowiedziała  
o aktualnej sytuacji ukraińskich noworodków 
i o działaniach Fundacji Koalicji dla Wcze-
śniaka na rzecz ukraińskiej neonatologii.  
To było wzruszające wystąpienie.

Dziękujemy Pani Dyrektor Szpitala Uni-
wersyteckiego nr 2 dr n. med. Wandzie 
Korzyckiej-Wilińskiej za udzielenie nam  
honorowego patronatu oraz za uczestnictwo 
w ceremonii otwarcia Bydgoskich Spotkań 
Neonatologicznych.

Zespół Kliniki Neonatologii 
albo Klinika Neonatologii
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Kolejne dofinansowanie 
dla naszego Szpitala 
w ramach „Narodowej 
Strategii Onkologicznej”

29 Sympozjum 
Sekcji Endourologii 
Polskiego Towarzystwa 
Urologicznego

14 15

W dniu 19 września 2022 r. podpisana 
została umowa pomiędzy Szpitalem Uni-
wersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Byd-
goszczy a Skarbem Państwa - Ministrem 
Zdrowia na realizację zadania pn. Zakup 
sprzętu do diagnostyki nowotworów pę-
cherza moczowego dla podmiotów udzie-
lających świadczenia osobom dorosłym,  
w ramach programu wieloletniego pod na-
zwą „Narodowa Strategia Onkologiczna” na 
lata 2020 - 2030. Przedmiotem realizacji 
zadania będzie poprawa jakości diagnosty-
ki onkologicznej w zakresie urologii onko-
logicznej w dziedzinie raka pęcherza mo-
czowego, w tym uzupełnienie niedoborów 
sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki 
nowotworów złośliwych w onkologii uro-
logicznej oraz zwiększenia wykrywalności 
raka pęcherza moczowego.

Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia 
wynosić będzie 400 000,00 zł, a realizacja 

W dniu 19 listopada 2022 w Hotelu 
Holiday Inn w Bydgoszczy odbyło się 29 
Sympozjum Sekcji Endourologii Polskiego 
Towarzystwa Urologicznego, którego prze-
wodniczącym jest dr hab. n. med. Piotr Ja-
rzemski, prof. UMK – Kierownik Kliniki Uro-
logii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. J. 
Biziela w Bydgoszczy.

 Tematem przewodnim Sympozjum były  
nowe techniki operacyjne w urologii.

Zespół urologów w Bydgoszczy jest od 
lat niezaprzeczalnym liderem wykonywa-
nia operacji laparoskopowych. Naturalną 
konsekwencją rozwoju laparoskopii było 
wprowadzenie systemów robotowych i to 
właśnie wyniki pierwszych 100 radykalnych 
prostatektomii wykonanych  w Bydgoszczy 
z użyciem robota daVinci zaprezentowane 

inwestycji zostanie zakończona z dniem 30 
grudnia 2022 r.

W celu unowocześnienia wyposaże-
nia Kliniki, pracowni diagnostycznej, czy 
poradni; warunków i metod leczenia, jak 
również uzupełnienia niedoborów sprzętu 
wykorzystywanego do diagnostyki oraz le-
czenia nowotworów złośliwych w onkologii 
urologicznej, a także zwiększenia jakości 
realizacji świadczeń, zakres rzeczowy inwe-
stycji obejmować będzie zakup cystosko-
pów giętkich - 10 szt. dla Kliniki Urologii. 
Realizując ww. zadanie inwestycyjne Szpital 
dąży do wzmocnienia posiadanej infrastruk-
tury medycznej Kliniki Urologii, zwiększenia 
dostępności do wysokospecjalistycznych 
świadczeń zdrowotnych oraz badań diagno-
stycznych, a tym samym do poprawy stanu 
zdrowia mieszkańców województwa kujaw-
sko-pomorskiego.

zostały podczas  Sympozjum Sekcji Endo-
urologii.

 W dniu poprzedzającym Sympozjum tj. 
18.11.2022 zespół urologów z Bydgoszczy, 
we współpracy z kolegami z Europejskiego 
Towarzystwa Urologicznego, po raz pierw-
szy w Polsce przeprowadził warsztaty „Boot 
Camp”, którego ideą jest praktyczne naucza-
nie podstawowych zabiegów urologicznych 
w konwencji „one by one” - jeden tutor de-
dykowany dla jednego kursanta i przypisany 
do jednego stanowiska z trenażerem. Każde 
stanowisko przygotowane zostało do nauki 
jednego rodzaju zabiegu np.: operacji stu-
lejki, cystoskopii, TURBT, TURP, URS, RIRS, 
laparoskopii itp. Każdy uczestnik kursu za-
liczył wszystkie stanowiska, wykonując pod 
okiem tutora kolejne przygotowane zabiegi.
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Warsztaty 
w Klinice Chirurgii Ogólnej 
i Małoinwazyjnej

Jubileusz 40-lecia 
Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego

W dniach 14-15 grudnia w Klinice Chi-
rurgii Ogólnej i małoinwazyjnej odbyły się 
warsztaty z małoinwazyjnej chirurgii jeli-
ta grubego i odbytnicy, w których uczest-
niczyło czterech chirurgów. Celem takich 
warsztatów (work-shop) jest nauczanie  
teorii oraz praktyki laparoskopowych ope-
racji jelita grubego i odbytnicy oraz przed-
stawienie współczesnego stanu badań  
w tej dziedzinie chirurgii.

Uczestnicy spotkania, którzy wykazali się 
dużym zaangażowaniem, mieli możliwość 
obejrzenia 3 operacji kolorektalnych wyko-
nanych w technice małoinwazyjnej/lapa-
roskopowej - proktokolektomii odtwórczej 
oraz dwóch hemikolektomii prawostron-
nych. Operatorami byli doktorzy Paweł  
Jarmocik oraz Marcin Mrozowski. Do wszyst-
kich operacji znieczulał dr Jacek Rosa. W 
operacjach uczestniczyły pielęgniarki opera-
cyjne Agata Pytlasińska i Grażyna Topolska.

Wykłady, które wygłosił dr. hab. n. med. 

14 listopada 2022 r. w Teatrze Kameral-
nym w Bydgoszczy odbyła się sesja Jubi-
leuszowa 40-lecia Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego. Miejscowość uroczystej 
sesji nie została wybrana przypadkowo – to 
właśnie z tym miastem związana jest histo-
ria powstania PTA, co więcej z postacią prof. 
Bogdana Romańskiego - pierwszego kierow-

Maciej Michalik, prof. UMK miały formę in-
teraktywną i umożliwiły szeroką dyskusję 
zagadnienia. Operacje były omawiane tak-
że w aspekcie małej supresji po operacjach 
laparoskopowych, bezpieczeństwa onkolo-
gicznego, ryzyka używania narzędzi energe-
tycznych czy techniki staplingu. Omawiano 
zagadnienie ERAS-Enhanced Recovery After 
Surgery oraz przygotowanie pacjentów do 
operacji minimalnie inwazyjnych oraz pro-
wadzenie pooperacyjne. 

Uczestnicy warsztatów mieli okazję do 
wieczornego, mniej formalnego spotkania, 
podczas którego kontynuowano wymianę 
doświadczeń.

W przyszłym roku Klinika planuje przepro-
wadzenie kolejnych czterech warsztatów. 
Dwóch w zakresie chirurgii jelita grubego i 
odbytnicy oraz dwóch w zakresie chirurgicz-
nego leczenia otyłości. 

Szkolenie podyplomowe lekarzy jest jed-
nym z fundamentalnych obowiązków Kliniki.

nika Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrz-
nych w Bydgoszczy, która od roku 1980 ma 
swoją siedzibę w naszym Szpitalu.

20 października 1980 r. na konferencji 
naukowej Sekcji Alergologii PTL kierowanej 
przez prof. Romańskiego jej członkowie pod-
jęli uchwałę zobowiązującą Zarząd Sekcji do 
przeprowadzenia działań na rzecz utworze-

Fot. Maciej Futyma/PTA

Stoją od lewej: 
prof. Józef Małolepszy (Prezydent PTA w latach 1988-1994), 
prof. Barbara Rogala (Prezydent PTA w latach 2009-2012), 
prof. Zbigniew Bartuzi (Prezydent PTA w latach 2015-2018), 
prof. Bolesław Samoliński (Prezydent PTA w latach 2012-2015), 
prof. Marek Kulus (Prezydent PTA w latach 2018-2021), 
prof. Maciej Kupczyk  (Prezydent PTA w latach 2021-2024).
Na slajdzie od lewej – nieżyjący Prezydenci:  
prof. Bogdan Romański (Prezydent PTA w latach 1982-1988), 
prof. Tadeusz Płusa (Prezydent PTA w latach 1994-2000), 
prof. Marek L. Kowalski (Prezydent PTA w latach 2003-2006).

  Tego rodzaju intensywne kursy praktycz-
ne, prowadzone na specjalnie dla tego celu 
przygotowanych symulatorach medycz-
nych, pozwalają uniknąć niepotrzebnego 
stresu i nie stwarzają ryzyka dla pacjentów. 
Przeznaczone są głównie dla rezydentów 
pierwszych lat specjalizacji i pozwalają na 
lepsze przygotowanie do samodzielnego 
wykonywania podstawowych operacji. 
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Studentki pielęgniarstwa 
z Belgii ponownie odwiedziły 
nasz Szpital

W listopadzie nasz Szpital po raz kolejny odwiedziły studentki Wydziału Pielęgniarstwa  
Sint-Norbertus Institut w Antwerpii, które w ramach porozumienia między szpitalami odby-
wają w Bydgoszczy praktyki zawodowe.

Tym razem nowe doświadczenia studentki zdobywały w Oddziale Klinicznym Medycyny 
Ratunkowej, Klinice Gastroenterologii oraz Klinice Urologii.

nia samodzielnego towarzystwa naukowe-
go. W dniu 26 listopada 1981 r. w bibliote-
ce Pierwszej Kliniki Chorób Wewnętrznych  
i Alergicznych Wydziału Lekarskiego Dru-
giej Akademii Medycznej Gdańskiej (AMG)  
w Bydgoszczy, podczas posiedzenia robo-
czego Komitetu Założycielskiego postulo-
wanego towarzystwa, opracowano projekt 
statutu Polskiego Towarzystwa Alergologicz-
nego. Niespełna rok później, tj. 15 listopada 
1982 r. około 300 osób z całego kraju przy-
było do Bydgoszczy na  Krajową Konferen-
cję, w trakcie której powołano do życia PTA 
zrzeszające lekarzy alergologów, internistów, 
pediatrów, dermatologów, laryngologów 
zajmujących się alergologią doświadczalną  
i kliniczną oraz dziedzinami pokrewnymi.

Przewodniczący Komitetu Założycielskie-
go PTA prof. B. Romański  przez pierwsze 
dwie kadencje (w latach 1982-1988) pełnił 
zaszczytną funkcję Przewodniczącego Za-

rządu Głównego PTA, a postanowieniem 
Ministra Zdrowia został powołany na sta-
nowisko specjalisty krajowego w zakresie 
alergologii.

Po 40 latach Bydgoszcz nadal pozostaje 
jednym z najbardziej znaczących ośrodków 
alergologicznych w kraju. Aktualny kierow-
nik Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej 
i Chorób Wewnętrznych naszego Szpitala 
prof. hab. n. med. Zbigniew Bartuzi w latach 
2015-2018 pełnił funkcję Prezydenta PTA  
a obecnie jest członkiem Zarządu Głównego 
towarzystwa. Jako Przewodniczący Zarządu 
Sekcji Alergii na Pokarmy PTA Pan Profe-
sor Bartuzi zainicjował organizowane przez 
naszą Klinikę we współpracy z Oddziałem 
Bydgoskim PTA międzynarodowe Sympo-
zjum Alergii na Pokarmy, które już od wie-
lu lat przyciąga do Bydgoszczy specjalistów  
z całego świata.
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Światowy Dzień Wcześniaka Raport z placu budowy cz. 6 

W Światowym Dniu Wcześniaka Klinika 
Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 
im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy po raz kolejny 
bierze udział w akcji „Socks for life”.

Akcja polega na zbieraniu małych skarpe-
tek (kupionych, zrobionych na drutach, wy-
konanych z tektury przez dzieci w szkołach 
i przedszkolach), by 17 listopada - w Świa-
towym Dniu Wcześniaka przyozdobić nimi 
szpitalne oddziały, których pacjentami są 
wcześniaki. Przedsięwzięcie, łączące w sobie 
działalność artystyczną i informacyjną ma na 
celu zwrócenie uwagi na problemy dzieci uro-
dzonych przedwcześnie. Organizatorem akcji 
jest Europejska Fundacja na Rzecz Opieki nad 

Na placu budowy inwestycji realizowa-
nej w ramach „Wieloletniego programu me-
dycznego – rozbudowa i modernizacja Szpi-
tala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela  
w Bydgoszczy trwają intensywne prace mu-
rarskie, żelbetowe, a także związane z sie-
ciami zewnętrznymi i wykopami w obrębie 
rampy.

Od czasu poprzedniego „raportu z budowy” 

Noworodkami (European Foundation for the 
Care of Newborn Infants - EFCNI)  walcząca 
o zapewnienie każdemu dziecku w Europie 
dobrego startu w życiu, przede wszystkim 
wcześniakom, które obarczone są ryzykiem 
wielu, szczególnie groźnych powikłań zdro-
wotnych i wymagają zwykle specjalistycznej 
pomocy jeszcze przez wiele lat. Między inny-
mi o poprawę dostępu do tego typu opieki 
walczy EFCNI.

17 listopada to również dzień, w którym 
w Klinice Neonatologii nie brakuje akcentów 
związanych z kolorem fioletowym – barwą 
przypisaną wcześniakom.

widocznie zwiększyła się wysokość budynku 
głównego (skrzydła łóżkowego), oznaczonego 
jako budynek L. Obecnie wykonywane są tu 
stropy drugiego piętra. Konstrukcja budynku 
2E, który pełnić będzie funkcję trzonu komu-
nikacyjnego, została całkowicie zrealizowana. 
Zarówno tutaj jak i przy wznoszeniu budynku 
Stacji Transformatorowej kontynuowane są 
natomiast prace murarskie.
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KALENDARIUM  2022
STYCZEŃ
-	 Położne	z	naszego	Szpitala,	w	ramach	ogólnopolskiej	kam-
panii	„Świadoma	Mama”	biorą	udział	w	warsztatach	edu-
kacyjnych	dedykowanych	osobom	oczekującym	dziecka

LUTY
-	Wizytatorzy	Centrum	Monitorowania	Jakości	przeprowadza-
ją	w	Szpitalu	przegląd	akredytacyjny

-	 Rozpoczyna	się	remont	generalny	Zakładu	Diagnostyki	La-
boratoryjnejj	i	związane	z	nim	trudne	przedsięwzięcie	jakim	
jest	tymczasowa	zmiana	lokalizacji	jednostki	

-	 Jeden	 ze	 światowych	 liderów	w	 produkcji	 innowacyjnych	
rozwiązań	na	rynku	opieki	zdrowotnej	–	firma	GE	Healthca-
respotyka	się	z	pracownikami	placówki	na	szkoleniu	z	za-
kresu	najnowszych	osiągnięć	diagnostyki	obrazowej	

MARZEC
-	 Pacjentki	 Kliniki	 Położnictwa,	 Chorób	 Kobiecych	 i	 Gineko-
logii	Onkologicznej	zyskują	możliwość	korzystania	z	metody	
łagodzenia	bólu	porodowego	TENS

-	 Klinika	 Alergologii,	 Immunologii	 Klinicznej	 i	 Chorób	 We-
wnętrznychwspółorganizuje	 Międzynarodowe	 Sympozjum	
Alergii	na	Pokarmy,	ze	względu	na	sytuację	epidemiologicz-
ną	na	świecie,	w	całości	przeprowadzone	zdalnie

-	W	Szpitalu	rusza	szeroko	zakrojona	akcja	pomocy	Ukrainie
KWIECIEŃ
-	Nasz	Szpital	odwiedza	Wiceminister	Zdrowia	Waldemar	Kra-
ska

-	 Klinika	Foniatrii	 i	 Audiologii	 zostaje	wyróżniona	przez	 Fun-
dację	Rozwoju	Edukacji	i	Szkolnictwa	Wyższego	i	otrzymuje	
Certyfikat	Ogólnopolskiego	Konkursu	i	Programu	Akredytacji	
Kierunków	Studiów	„Studia	z	Przyszłością”

-	 Działające	 przy	 OKMR	 naszego	 Szpitala	 Studenckie	 Koło	
Medycyny	Ratunkowej	CM	UMK	organizuje	przeprowadzone	
z	rozmachem	ćwiczenia	ze	zdarzenia	masowego

-	W	ramach	programu	Erasmus	gościmy	w	naszej	placówce	
studentki	pielęgniarstwa	z	Belgii

MAJ
-	 Zespół	 Kliniki	 Kardiologii	 przeprowadza	 po	 raz	 pierwszy	 
w	 regionie	 unikatowe	 zabiegi	 implantacji	 reduktora	 prze-
pływu	w	zatoce	wieńcowej	o	nazwie	Reducer

-	 Lekarze	z	Kliniki	Położnictwa,	Chorób	Kobiecych	i	Ginekologii	
Onkologicznej	organizują	Międzynarodową	Konferencję	Pre-
natalia	2022

-	 Konsultant	 Krajowy	 z	 dziedziny	 neurologii	 publikuje	 staty-
styki,	 z	 których	 wynika	 że	 Centrum	 Interwencyjnego	 Le-
czenia	Mózgu	 naszego	 Szpitala	 stało	 się	w	 kraju	 liderem	
w	 zakresie	 leczenia	 udarów	mózgu	metodą	 trombektomii	
mechanicznej

-	 Nasz	Szpital	 jest	jednym	z	partnerów	akcji	zorganizowanej	
z	okazji	Europejskiego	Dnia	Profilaktyki	Udarowej,	tj.	rekre-
acyjnego	rajdu	rowerowego

CZERWIEC
-	 Z	 okazji	 Międzynarodowego	 Dnia	 Dziecka	 mali	 pacjenci	
Poradni	Okulistycznej	 otrzymują	w	prezencie	 książki	 prze-
kazane	przez	 Fundację	Powszechnego	Czytania	 na	prośbę	
Fundacji	Bezpieczny	Świat

-	 Nasz	 Szpital	 gości	 troje	 uczestników	 Programu	 HOPE	 Ex-
change	2022

-	Wspieramy	 inicjatywę	 „RAZEM	 DLA	 LARYNGEKTOMOWA-
NYCH”	–	rajd	rowerowyorganizowany	przez	Bydgoskie	Sto-
warzyszenie	Laryngektomowanych,	którego	pomysłodawcą	
jest	były	pacjent	Kliniki	Otolaryngologii,	Onkologii	Laryngo-
logicznej	i	Chirurgii	Szczękowo-Twarzowej	naszego	Szpitala

LIPIEC
-	 Dzięki	wsparciu	Urzędu	Miasta	Bydgoszczy	na	korytarzach	
pięciu	pięter	budynku	głównego	pojawiają	się	piękne	foto-
tapety	ze	zdjęciami	miasta	Bydgoszczy

SIERPIEŃ
-	 Zakład	 Patomorfologii,	 Placentologii	 i	 Hematopatologii	
otrzymuje	 licencję	 II	stopnia	referencyjności	Polskiego	To-
warzystwa	 Patolologów	 na	 wykonywanie	 badań	 histopa-
tologicznych,	śródoperacyjnych,	histochemicznych,	 immu-
nohistochemicznych,	cytologicznych	oraz	sekcyjnych

WRZESIEŃ
-	 Szpital	 zostaje	 potrójnym	 laureatem	 Konkursu	 „Zdrowa		
Przyszłości	–	INSPIRACJE”

-	 Otrzymujemyzłoty	medal	w	rankingu	„Maluchy	na	Brzuchy”	
2022	 za	 realizowanie	 prawa	 do	 dwugodzinnego	 kontaktu	
skóra	do	skóry	po	porodzie

-	Ministerstwo	Zdrowia	przekazuje	nam	decyzję	o	przyznaniu	
środków	 finansowych	 w	 ramach	 programu	 wieloletniego	
„Narodowa	Strategia	Onkologiczna”	na	doposażenie	Kliniki	
Hematologii	oraz	Kliniki	Urologii

PAŹDZIERNIK
-	 Podczas	VI	Kongresu	Wizja	Zdrowia	–	Diagnoza	i	Przyszłość,	
który	odbył	się	w	Warszawie,	trzymujemy	Certyfikat	„Bez-
pieczny	szpital,	to	bezpieczny	pacjent”

-	W	 Plebiscycie	 Medycznym	 HIPOKRATES	 zajmujemy	 drugie	
miejsce	w	Województwie	Kujawsko-Pomorskim	w	kategorii	
Szpital	Roku,	a	czworo	pracowników	naszego	Szpitala	zdo-
bywa	nagrody	indywidualne	(dr	n.med.	Magdalena	Czekaj,	
prof.	dr	hab.	Grzegorz	Grześk,	mgr	Jakub	Dreliszak,	Zbigniew	
Tomczyński)	–	spr	jakie	ma	wykształceniemy

-	 Klinika	 Neonatologii	 współorganizuje	 ogólnopolskąkonfe-
rencję	-Bydgoskie	Spotkania	Neonatologiczne

LISTOPAD
-	 Studentki	Wydziału	Pielęgniarstwa	Sint-Norbertus	 Institut	
w	Antwerpii	odbywają	w	naszym	Szpitalu	praktyki	zawodo-
we	

-	 Klinika	Urologii	współorganizuje	29	Sympozjum	Sekcji	En-
dourologii	Polskiego	Towarzystwa	Urologicznego

-	W	Światowym	Dniu	Wcześniaka	Klinika	Neonatologii	Szpita-
la	Uniwersyteckiego	nr	2	im.	dr.	J.	Biziela	w	Bydgoszczy	po	
raz	kolejny	bierze	udział	w	akcji	„Socks	for	life”

GRUDZIEŃ
-	W	Klinice	Chirurgii	Ogólnej	 i	Małoinwazyjnej	odbywają	się	
warsztaty	z	małoinwazyjnej	chirurgii	jelita	grubego	i	odbyt-
nicy

-	 Pracownicy	 Szpitala	 żegnają	 przechodzącą	 na	 emeryturę	
dr	 n.	med.	Wandę	Korzycką-Wilińską,	wieloletnią	Dyrektor	
Naczelną	Szpitala
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