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Rada Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpie-
czeństwa Szpitali zakończyła proces certyfika-
cji szpitali. Nasz Szpital przeszedł pozytywnie 
weryfikację i otrzymał certyfikat, który w dniu 
dzisiejszym tj. 12.10.2022 r odebrałam. 

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło  
się w ramach VI Kongresu Wizja Zdrowia  
- Diagnoza i Przyszłość. Certyfikat „Bezpieczny 
Szpital, to bezpieczny pacjent”, to potwierdze-
nie przestrzegania przez Szpital najwyższych 
standardów w zakresie jakości i bezpieczeń-
stwa oraz możliwość zapewnienia pacjentom 
najbezpieczniejszej opieki. To dowód, że Szpi-
tal rzetelnie i regularnie ocenia i analizuje stan 

jakości udzielanych świadczeń medycznych, bezpieczeństwa pacjentów oraz bezpiecznej pra-
cy pracowników. To również uznanie dobrej organizacji pracy i zaangażowania na rzecz dbania  
o bezpieczeństwo pracy naszych pracowników i jednocześnie bezpiecznego pobytu pacjenta  
w naszej jednostce.

Dziękuję wszystkim pracownikom Szpitala za zaangażowanie, za dbanie o bezpieczeństwo  
pobytu pacjenta w Szpitalu. To dzięki Waszej pracy, mogłam dzisiaj odebrać ten certyfikat.

Studentom, stażystom, rezydentom życzę dobrych relacji z pracownikami Szpitala, Waszymi 
nauczycielami zawodu. Korzystajcie z wiedzy, umiejętności i doświadczenia starszych kolegów.

Dr n. med
Wanda Korzycka-Wilińska
DYREKTOR NACZELNY

Nagrody w Konkursie  
„Zdrowa Przyszłość - Inspiracje” 
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29 września, podczas uroczystej Gali w Auli  
Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii  
i Rehabilitacji w Warszawie, wręczono nagrody  
w Konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspira-
cje”.

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela  
w Bydgoszczy nagrodzono aż trzykrotnie.  
Projekt ”Szpital przyjazny pszczołom” został  
ex aequo laureatem drugiego miejsca w kate-
gorii Działania na rzecz ochrony zdrowia i śro-
dowiska naturalnego, w kategorii Bezpieczeń-
stwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze 
szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpi-
talnych, czwarte miejsce uzyskał realizowany  
w placówce projekt: ,,Zapobieganie zaka-
żeniom odcewnikowego zakażenia układu 
moczowego”, zaś w kategorii Działania na 
rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowni-
ków, piąte miejsce projekt „Komunikacja  
kliniczna jako narzędzie wspierające zarzą-

dzanie przebiegiem konsultacji oraz regulo-
wanie własnych emocji u członków zespołu 
terapeutycznego”

W Konkursie „Zdrowa Przyszłość - Inspiracje”  
nagradzane są osoby, organizacje pozarządo-
we, firmy i szpitale, które w mijającym roku 
szczególnie zasłużyły się dla krzewienia no-
wych idei, rozwiązań i technologii, wpływając 
na zdrowie, komfort życia oraz ochronę śro-
dowiska, w którym żyjemy.

Laureatów wybiera Kapituła, do której  
należą osoby, którym bliska jest idea bezpie-
czeństwa, innowacyjności i nowoczesnych  
rozwiązań w ochronie zdrowia, w tym m.in. 
decydenci z kluczowych firm i organizacji,  
szefowie instytutów medycznych, najlepszych  
szpitali i ośrodków zdrowotnych.

Organizatorem Konkursu Inspiracje jest firma  
Idea Trade, koordynator Koalicji Bezpieczny 
Szpital Przyszłości.
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PROJEKT 
„Szpital przyjazny pszczołom”
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W czerwcu 2021 roku Szpital im. dr. 
J. Biziela włączył się w działania Lokalnej  
Grupy Urbact „BeePathNet” mającej na 
celu popularyzację i rozwój pszczelar-
stwa w warunkach miejskich. Grupa działa  
w ramach międzynarodowego projektu  
BeePathNet pn. Budowanie i łączenie  
miast świadomych roli pszczół w Euro-
pie, współfinansowanego ze środków UE,  
w którym Polskę reprezentuje Miasto Byd-
goszcz.

O to jakfunkcjonuje nasza mini pasieka  
z perspektywy przeszło rocznej obserwacji 
zapytaliśmy jej opiekuna,pszczelarza-edu-
katora Mateusza Andryszaka.

- W zeszłym roku na terenie przylega-
jącym do przyszpitalnej kotłowni stanęły 
dwa ule. Obecnie widzimy pięć. - Kiedy  
i w jaki sposób udało się powiększyć  
liczbę pszczelich rodzin?

W ramach podjętych działań, starając 
się sprawdzić jak pszczoły będą oddzia-
ływać na teren przyszpitalnej kotłowni  
i znajdujących się nieopodal traktów pie-
szych, ustawiliśmy dwie rodziny pszczele.  
Z wcześniejszych doświadczeń, tj. obserwacji  
i analizy  podobnych przedsięwzięć w in-
nych lokalizacjach wiem, że to najlepszy 
sposób, by przyzwyczaić otoczenie do 
obecności pszczół. Wszak one nie chcą 
nam ludziom stwarzać problemu, a tylko 
skupione są na przetrwaniu swego gatunku  
i zapewnieniu odpowiedniego stanu i siły 
do przetrwania zimy. Po zimie w ramach 
tak zwanego rozrajania powstały kolejne  
trzy rodziny. Pasieka tym samym liczy  
teraz 5 rodzin.

- Można spotkać się z opinią, że mia-

sto nie jest przyjaznym otoczeniem dla 
pszczół. Jakie jest Pana zdanie na ten  
temat? Czy nasze pszczoły znajdują  
wystarczająco dużo pokarmu i są w dobrej 
kondycji?

To obiegowa opinia, która nie znajduje  
poparcia w faktach. Pszczoły w mieście 
mają się dobrze. Jest tu cieplej a baza  
pożytków bywa szersza i bardziej uroz-
maicona. Pozwala to pszczołom lepiej 
się rozwijać zarówno wczesną wiosną jak   
i w trakcie sezonu. W przypadku naszej pa-
sieki możemy mówić o wczesnym pożytku 
z roślin łąkowych i klonów oraz wierzby.  
Po nich następuje pożytek z robini akacjo-
wej i pod koniec sezonu lipy. 

- Jaką ilość miodu udało się pozyskać  
do tej pory?

W pasiece do tej pory główny nacisk  
położony był na rozwijanie rodzin i stwo-
rzenie kolejnych, więc nie możemy mówić 
o pozyskiwaniu normalnych ilości miodu  
z rodziny, gdyż były z nich utworzone nowe 
rodziny i zapas zgromadzonego miodu  
został przez nie w większości spożytkowa-
ny. Musimy pamiętać, że prawidłowo funk-
cjonująca rodzina pszczela zużywa na swo-
je przeżycie w sezonie około 90 kg miodu. 
Pszczoły w pasiece utrzymują się głównie 
ze swojego pokarmu, a miód który jest 
przez nas wybierany to tylko ułamek tego 
co pszczoły dostarczają. W tym sezonie po-
zyskanych zostało około 40 kg miodu.

- Tegoroczne miodobranie już za nami, 
ale nie oznacza to mniej pracy w pasiece. 
W jaki sposób musi Pan pomóc pszczołom 
w przygotowaniu się do zimy?

Po ostatnim pożytku należy przygotować 
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pszczoły do zimowli. Muszę sprawdzić stan 
rodziny i zacząć ją stymulować rozwojowo 
by matka pszczela składała jak największą 
ilość jaj i miała na to zapewnione miejsce 
w ulu. Do tego dochodzi problem chorób 
pszczelich oraz zwalczenie dręcza pszcze-
lego Varoa Destruktor. W pasiekach staram 
się nie stosować ciężkiej chemii i walczyć 
z tym szkodnikiem za pomocą ziół i kwa-
sów organicznych, które są miej obciążają-
ce dla pszczół, nie pozostają w produktach 
pszczelich.

Praca pszczelarza to nie tylko pasieka  
i dbanie o pszczoły. Sezon zimowy to mię-
dzy innymi czas naprawy i uzupeniania 

sprzętu - zbijania ramek, drutowania, wtapia-
nia węzy, przetapiania starych plastrów itd.

Myślę, że w przyszłym roku, o ile pogoda 
dopisze a pszczoły szczęśliwie przezimują, 
będziemy mogli liczyć na większe zbiory 
miodu. Jednym słowem pszczoły czują się 
bardzo dobrze na terenie przyszpitalnej ko-
tłowni i dobrze się mają pod czujnym okiem 
pracowników.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
uda się również zaplanować cykl spotkań  
z pracownikami szpitala, by mogli z bliska 
zaprzyjaźnić się z tymi jakże przyjaznymi 
owadami.

Dzięki wsparciu firmy Vitroflora na terenie  
pasieki powstaje kwietna łąka.

Projekt związany z profilaktyką zaka-
żeń szpitalnych układu moczowego, który 
zdobył czwarte miejsce w kategorii Bez-
pieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożą-
danych, ze szczególnym uwzględnieniem 
zakażeń szpitalnych, został opracowany  
i wdrożony w naszym Szpitalu przez Zespół 
Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

Monitorując występowanie zakażeń 
szpitalnych poprzez analizę takich wskaź-
ników jak: zapadalność, etiologia zaka-
żeń szpitalnych, charakterystyka kliniczna  
i śmiertelność w zakażeniach, na podstawie 
analizy charakterystyki klinicznej rejestro-
wanych zakażeń szpitalnych ustalono, że 
w latach 2012- 2016 wzrósł odsetek zaka-
żeń układu moczowego (ZUM). W wyniku 
dochodzeń epidemiologicznych wykazano, 

że dominującą przyczyną ZUM jest odcew-
nikowe zakażenie. Aby przeciwdziałać tej 
tendencji przeanalizowano obowiązujące 
procedury dotyczące zakładania, utrzy-
mania i usuwania cewników moczowych.  
Instrukcja została zmieniona w pięciu punk-
tach, m.in. zalecono używanie sterylnego 
żelu poślizgowego dedykowanego tylko dla 
jednego pacjenta oraz skorygowano dezyn-
fekcję bieżącą dotyczącą techniki dezynfek-
cji elementów cewnika.

Zaktualizowana instrukcja obowiązywała  
od 2017 r. Od tego czasu udało się osiągnąć 
znaczący spadek liczby ZUM, poprawiając 
bezpieczeństwo pacjentów, u których za-
stosowano cewnik moczowy. Pozwoliło to 
również zapobiec wydłużeniu czasu hospi-
talizacji chorego i obniżyć koszty leczenia.

Członkowie Zespołu Kontroli Zakażeń Szpital-
nych podczas analizy danych.
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umiejętności komunikowania się uczestni-
ków z pacjentami, jak i inne czynniki, które 
wpływaja na ten proces. Uzyskane wyniki  
pozwalają na opracowywanie procedur  
komunikowania się stosowanych podczas  
trudnych sytuacji w relacji lekarz-pacjent 
np. podczas przekazywania informacji  
o niepomyślnym rozpoznaniu lub postępie 
choroby; podczas informowania pacjenta  
o konieczności zastosowania leczenia za 
pomocą wszczepialnych urządzeń (np. ICD, 
LVAD, implant ślimakowy) lub podczas roz-
mowy z kobietą w ciąży o rozpoznaniu wady 
letalnej u jej dziecka. Pozwala to na objęcie 
pacjentów całościową i ciagłą opieką, a per-
sonelowi medycznemu pozwala na przygo-
towanie się do trudnej rozmowy. Warsztaty 
realizowane są w interdyscyplinarnych ze-

PROJEKT: 
Komunikacja kliniczna 
jako narzędzie wspierające 
zarządzanie przebiegiem 
konsultacji oraz regulowanie 
własnych emocji u członków  
zespołu terapeutycznego

Licencja II stopnia 
referencyjności 
dla Zakładu Patomorfologii 
Placentologii 
i Hematopatologii
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O projekcie, który zajął piąte miejsce  
w kategorii Działania na rzeczbezpieczeń-
stwa i zdrowia pracowników, opowiada kie-
rownik Psychologicznego Centrum Terapeu-
tyczno-Badawczego naszego Szpitala, dr n. 
hum. Anna Ratajska:

„Warsztaty z komunikacji klinicznej w Szpi-
talu Uniwersyteckim nr 2 prowadzimy od 
wielu lat – pierwsze z nich projektowałyśmy 
i realizowałyśmy około 15 lat temu, począt-
kowo w Klinice Kardiologii i w Zakładzie Re-
habilitacji. W sposób systematyczny uczymy 
komunikowania się z pacjentami od 2019 r., 
kiedy dzięki grantowi z ministerialnego pro-
gramu ”Dialog” przeprowadziłyśmy warszta-
ty dla dwóch grup lekarzy. 

Biorąc pod uwagę potrzeby zgłaszających 
się do nas pracowników poszczególnych 
klinik oraz opisywane przez nich trudności  
w komunikowaniu się z pacjentami, zaprojek-
towaliśmy warsztat pt: „Komunikacja klinicz-
na jako narzędzie wspierające zarządzanie 
przebiegiem konsultacji oraz regulowanie 
własnych emocji członków zespołu terapeu-
tycznego”. Nauczamy komunikacji klinicznej 
opierając się na wynikach badań prowadzo-
nych w tej dziedzinie na całym świecie (Evi-
dence Based Medicine, EBM). Stosujemy 
podejście zgodnie z którym komunikowanie 
się jest zbiorem wyuczalnych umiejętnosci 
(skills-based approach). 

Podczas warsztatów badamy zarówno 

społach terapeutycznych: lekarzy, pielęgnia-
rek, położnych, fizjoterapeutów, dietetyków.
diagnostyką audiologiczną. Zwiększające 
się zapotrzebowanie na tych specjalistów  
wynika z coraz bardziej rozbudowanej dia-
gnostyki audiologicznej, rozwoju technologii 
wykorzystywanych w cyfrowych aparatach 
słuchowych, a także ze zwiększonego zapo-
trzebowania starzejącego się społeczeństwa 

na aparaty poprawiające słyszenie.
Mamy nadzieję, że uzyskane wyróżnienie 

okaże się owocne w codziennej praktyce, 
a dla młodych osób interesujących się tą 
dziedziną medycyny dodatkowym bodź-
cem i zachętą do rozpoczęcia studiów na 
kierunku audiofonologia Wydziału Nauk  
o Zdrowiu CM UMK.

 Z przyjemnością informujemy, że Zakład 
Patomorfologii, Placentologii i Hematopato-
logii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 
2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy uzyskał licen-
cję Polskiego Towarzystwa Patologów II stop-
nia referencyjności na wykonywanie badań:  
histopatologicznych, śródoperacyjnych, hi-
stochemicznych, immunohistochemicznych,  
cytologicznych oraz sekcyjnych.

Uzyskanie licencji stanowi potwierdzenie 
wysokiej jakości świadczonych badań.
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Złoty medal 
w rankingu 
„Maluchy na Brzuchy”

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Bizie-
la w Bydgoszczy po raz kolejny znalazł się 
w krajowej czołówce placówek propagują-
cych i realizujących praktykę dwugodzinne-
go kontaktu noworodka z mamą lub tatą, 
skóra do skóry po porodzie, zdobywajączło-
ty medal w rankingu „Maluchy na Brzuchy” 
2022.

Ranking opracowany został na podstawie 
wyników ankiet zbieranych przez Fundację 
Rodzić po Ludzku.
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Dofinansowanie 
w ramach 
„Narodowej Strategii Onkologicznej”

Fototapety

Nowy samochód 
Centrum 
Opieki Perinatalnej św. Łazarza

Na początku września dotarła do nas 
wiadomość z Departamentu Lecznictwa 
Ministerstwa Zdrowia, że Szpital Uniwersy-
tecki nr 2 otrzyma 1 926 246 zł na realiza-
cję zadania „Doposażenie klinik i oddziałów 
hematologicznych w sprzęt do diagnostyki  
i leczenia białaczek i chłoniaków” – dla pod-
miotów udzielających świadczenia medycz-
ne osobom dorosłym, w ramach progra-
mu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia  
Onkologiczna”. Otrzymane środki przezna-
czone zostaną na zakup mikroskopu, cyto-
metru przepływowego, systemu do szybkiej 
diagnostyki mikrobiologicznej metodą MAL-

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Bydgosz-
czy na korytarzach pięciu pięter budynku 
głównego naszego Szpitala, przy pionie 
wind, pojawiły się piękne fototapety ze zdję-
ciami miasta Bydgoszczy.

 Od wielu lat dbamy o to, aby wnętrza pla-
cówki nabierały ciepłej i przyjaznej atmosfe-
ry. Współpracując z takimi ośrodkami sztuki 
jak Wydział Sztuk Pięknych UMK, Państwo-
we Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgosz-
czy, Galeria i Ośrodek Twórczości Dziecka w 

 29 sierpnia, przed wejściem głównym 
Szpitala bp Krzysztof Włodarczyk poświęcił 
nowy samochodu Zespołu Terapeutyczne-
go Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza 
(hospicjum perinatalnego), z którym nasza 
placówka współpracuje od wielu lat.

DI-TOF oraz dwóch wirówek laboratoryj-
nych. Sprzęt ten pozwoli na wykonanie przez 
pracowników Szpitala, diagnostów laborato-
ryjnych wysokiej jakości, precyzyjnych badań 
diagnostycznych, dla pacjentów Kliniki He-
matologii. 

Toruniu, a także indywidualnymi artystami 
i fotografami (w tym utalentowanymi pra-
cownikami i pacjentami naszego Szpitala), 
dotychczas udało się nam zgromadzić spo-
rą kolekcję obrazów, grafik i fotografii, które 
zdobią ściany klinik, zakładów, sal konferen-
cyjnych i ciągów komunikacyjnych.

Biorąc pod uwagę wielkość Szpitala oraz 
trwającą rozbudowę, pozyskiwanie kolej-
nych dzieł artystycznych będzie wyzwaniem 
na dalsze lata.

Samochód ma pomóc i poprawić dyspo-
zycyjność Zespołu, tj. ułatwić, przyspieszyć 
dotarcie terapeutom Centrum Opieki Peri-
natalnej do pacjentek z terenu całego woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, które też 
są pacjentkami naszego Szpitala.

Fot. Małgorzata Mamys
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Raport z placu budowy cz. 5 
Nieprzerwanie trwają prace budowlane  

w ramach „Wieloletniego programu medycz-
nego – rozbudowa i modernizacja Szpitala 
Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Byd-
goszczy.

W głównym budynku, czyli skrzydle łóż-
kowym – oznaczonym jako budynek L – wy-
konywane są konstrukcje kondygnacji pierw-
szego piętra. W budynku 2E, który będzie 
stanowił trzon komunikacyjny, trwają prace 
żelbetowe poziomu +6.

W budynku trafostacji rozpoczęło się mu-
rowanie. Jednocześnie cały czas prowadzone 
są działania związane z sieciami sanitarnymi 

oraz elektrycznymi na terenie zewnętrznym.
W istniejących budynkach 1A oraz 1G 

wykonywane są prace rozbiórkowe, dzięki 
czemu możliwa będzie adaptacja istniejące-
go obiektu z nowopowstającym skrzydłem 
szpitalnym.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest 
bydgoska firma ALSTAL Grupa Budowlana, 
która specjalizuje się w budowie obiektów 
szpitalnych. Do tej pory przedsiębiorstwo 
rozbudowało m.in.: Szpital Św. Wojciecha  
w Gdańsku, Szpital Św. Wincentego a Paulo 
w Gdyni, Centrum Onkologii w Bielsku-Białej 
i Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.
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RAZEM DLA 
LARYNGEKTOMOWANYCH

25 czerwca odbyła się trzecia edycja  
rajdu rowerowego pod hasłem „RAZEM 
DLA LARYNGEKTOMOWANYCH”. Tym 
razem wydarzenie połączono z festynem 
rodzinnym zorganizowanym na terenie Sta-
dionu Miejskiego w Inowrocławiu, który był 
zarazem miejscem zbiórki i startu rowerzy-
stów. 

Imprezę uświetniły m.in. gwiazdy ze  
świata sportu: Marek Leśniewski – kolarz, 
sześciokrotny mistrz Polski, dwukrotny 
olimpijczyk, medalista mistrzostw świata  
i igrzysk olimpijskich; Weronika Żabie-
rek - złota medalistka Światowych Letnich 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych w kolarstwie 
na 500 metrów.

Cykliści przemierzyli 25 kilometrów,  

w połowie trasy zwiedzając Askaukalis – 
Kruszę Zamkową – być może najstarszą 
polską wieś.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem 
przedsięwzięcia jest pan Krzysztof Gąsio-
rowski, były pacjent naszego Szpitala, który 
kilka lat temu sam przeszedł zabieg opera-
cyjny – laryngektomię i mimo tego pozostał 
zapalonym cyklistą.  

Inicjatywa ma na celu zaktywizowanie  
osób po laryngektomii, integrację pacjentów  
z pracownikami ochrony zdrowia – lekarzami, 
logopedami, pielęgniarkami. Zaznajomienie  
uczestników spotkania z problemami, z jaki-
mi borykają się osoby żyjące bez krtani oraz 
podjęcie próby znalezienia na nie rozwiąza-
nia.
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Nowotwory regionu głowy i szyi rozpo-
znaje się w Polsce u około 11 tysięcy osób 
rocznie. Krtań jest najczęstszą lokalizacją 
nowotworów złośliwych regionu głowy  
i szyi. W Polsce rak krtani i gardła stanowi 
4% wszystkich nowotworów u mężczyzn 
i 0,5%  nowotworów u kobiet. Pierwszym 
objawem raka krtani jest utrzymująca się 
- przez dłużej niż trzy tygodnie - chrypka.  
W takim przypadku należy się koniecznie 
zgłosić do lekarza specjalisty z zakresu  
laryngologii czy foniatrii.

Rak krtani w większości przypadków 
skutkuje usunięciem krtani. Po jej usunię-
ciu traci się głos, ale można go odzyskać  
poprzez wszczepienie protezy głosowej.
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