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„A nadzieja znów wstąpi w nas
Nieobecnych pojawią się cienie

Uwierzymy kolejny raz
W jeszcze jedno Boże Narodzenie
I choć przygasł świąteczny gwar
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj
Wbrew tak zwanej ironii losu…”

Szanowni Państwo!

Kończący się rok przyniósł ze sobą wiele ciężkich i bolesnych 
chwil. Strach o życie własne oraz bliskich nam osób miesza się 
codziennie z poczuciem obowiązku i dużym wysiłkiem w realiza-
cję nowych zadań. Wirus dziesiątkujący populację całego świata 
dokonał niestety swego dzieła również w naszych szeregach, co 
pozostanie cierniem w naszych sercach.Wielu z nas doświadczyło 
zmagań związanych z chorobą, izolacją i kwarantanną.

Pragnę podziękować Państwu za tą jakże ciężką walkę z tak 
trudnym i niewidzialnym przeciwnikiem

Mam nadzieję, że zbliżający się okres Świąt Bożego Narodze-
nia tchnie w Nas wszystkich nadzieję na lepszy czas, pozwoli odpo-
cząć od gonitwy myśli, pracy, rozterek i wszechobecnego stresu.

Życzę Państwu, aby ten świąteczny czas i nadchodzący Nowy 
2021 Rok przyniósł ze sobą radość, spokój i przede wszystkim ten 
jeden najważniejszy prezent - nadzieję na szybki powrót do normal-
ności sprzed czasów pandemii. 

 

Kolęda dla nieobecnych – 
Beata Rybotycka, Zbigniew Preisner

płk dr n. med. Robert SZYCA
Komendant 

10. Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
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OTWARCIE ZMODERNIZOWANYCH 
ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

„COVID nie zatrzymał 10. Wojskowego 
Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ 
w Bydgoszczy”

Uroczyste otwarcie zmodernizowanych 
Oddziałów Klinicznych 10. Wojskowego 
Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ 
w Bydgoszczy. 

 W dniu 3 września 2020 r. odby-
ło się uroczyste otwarcie trzech oddziałów, 
które w ostatnim czasie przeszły gruntowną 
modernizację tj. Oddziału Klinicznego Gine-

kologicznego i Ginekologii Onkologicznej, 
Oddziału Klinicznego Pulmonologii, Alergolo-
gii i Onkologii Pulmonologicznej Kliniki Cho-
rób Wewnętrznych oraz Oddziału Klinicznego 
Chirurgii Naczyniowej z Oddziałem Procedur 
Małoinwazyjnych Kliniki Chirurgii. Uroczy-
stość rozpoczęła się odsłuchaniem hymnu 
państwowego oraz przywitaniem przyby-
łych gości, wśród których znaleźli się min. 
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj 
Bogdanowicz, Dyrektor Departamentu Woj-
skowej Służby Zdrowia dr Aurelia Ostrow-
ska, a także Ksiądz dziekan Inspektoratu 
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OTWARCIE ZMODERNIZOWANYCH 
ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH
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Wsparcia Sił Zbrojnych płk Mariusz Śliwiński. 
Następnie Pani Dyrektor Departamentu Woj-
skowej Służby Zdrowia dr Aurelia Ostrowska 
wręczyła symboliczne klucze do oddziałów, 
a przedstawiciele tych oddziałów przedsta-
wili rys historyczny oraz bieżącą działalność 
medyczną. 

Nie zabrakło również przemówień gości ho-
norowych Mikołaja Bogdanowicza Woje-
wody Kujawsko-Pomorskiego oraz Pani dr 
Aureli Ostrowskiej Dyrektor Departamentu 
Wojskowej Służby Zdrowia. Dalsza część 

uroczystości odbyła się w nowych pomiesz-
czeniach, gdzie oficjalnie przecięto wstęgi, 
zaprezentowano nowoczesny sprzęt oraz 
poświęcono mury. Nowoczesny sprzęt znaj-
dujący się w Oddziałach został dofinansowa-
ny ze środków Ministerstwa Zdrowia, Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz wkładu własnego. Oddanie do użytku 
nowych oddziałów nie tylko zwiększy kom-
fort pobytu hospitalizowanych pacjentów, ale 
również otworzy nowe możliwości diagnosty-
ki i rozwoju.
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 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że kadra lekarska Naszego Szpitala 
po raz kolejny została doceniona i wyróżniona. Ich wiedza i doświadczenie będzie służyć 

nie tylko pacjentom Naszej placówki, ale również szerszej społeczności.

MIANOWANIE NA KONSULTANTÓW

ppłk dr n. med. Marcin Birski ppłk dr n. med. Piotr Gasiński płk dr n. med. Rafał LUBOSIK

Ordynator Oddziału Neurochirur-
gicznego 10. Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Polikliniką SPZOZ, 
został powołany przez Ministra 
Obrony Narodowej na Konsul-
tanta Wojskowej Służby Zdro-
wia w dziedzinie neurochirurgii.

Ordynator Oddziału Neuro-
traumatologii 10. Wojskowego 
Szpitala Klinicznego z Polikli-
niką SPZOZ, został powołany 
przez Wojewodę Kujawsko-Po-
morskiego na kolejną kaden-
cję konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie neurochirurgii dla woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego.

Kierownik Kliniki Psychiatrycznej 
10. Wojskowego Szpitala Kli-
nicznego z Polikliniką SPZOZ, 
został powołany przez Ministra 
Obrony Narodowej na Konsul-
tanta Wojskowej Służby Zdro-
wia w dziedzinie psychiatrii.

AKTUALNOŚCI
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Bydgoszczanin Stulecia
prof. dr hab. n. med. Marek HARAT

24 września br. podczas uroczystej Gali 
w Auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reu-
matologii i Rehabilitacji rozstrzygnięto trze-
cią edycję konkursu INSPIRACJE 2019.

Dzięki badaniom prowadzonym przez dr 
Joannę Sierzputowską wraz z mgr Martą 
Łączyńską – „Monitorowanie pacjentów 
z bakteriemią Staphylococcus aureus” 10. 
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
SPZOZ trafił do finału w kategorii „Bez-
pieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożą-

danych, ze szczególnym uwzględnieniem 
zakażeń szpitalnych” w Kapitule Konkursu 
„Zdrowa Przyszłość-Inspiracje”.

W tym roku wpłynęło ponad trzykrotnie wię-
cej zgłoszeń niż w drugiej edycji, a do fina-
łu zakwalifikowano niemal 100 projektów. 
W aktualnej edycji kapituła pod przewod-
nictwem dr. n. med. Marka Tombarkiewicza 
oceniała projekty w 6 kategoriach.

INSPIRACJA 2019INSPIRACJE 2019
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Bydgoszczanin Stulecia
prof. dr hab. n. med. Marek HARAT
INSPIRACJA 2019 Światowy Dzień Fizjoterapii 

i ratownictwa medycznego

 8.09.2020 Światowy Dzień Fizjoterapii 

Światowy Dzień Fizjoterapii ustanowiony został 
w 1996 roku przez Światową Konfederację Fizjo-
terapii. Jego celem jest podkreślenie roli fizjoterapii 
w leczeniu pacjentów z dysfunkcjami narządu ru-
chu i chorób wewnętrznych. Tegorocznym tema-
tem Dnia Fizjoterapii była promocja pracy fizjotera-
peutów w obliczu walki z COVID-19. Podkreślany 
jest udział fizjoterapeutów zarówno w szpitalnym 

leczeniu pacjentów, na oddziałach intensywnej te-
rapii jak i w długoterminowym procesie zdrowienia.
Z tej okazji Fizjoterapeuci naszego Szpitala zosta-
li wyróżnieni dyplomami okolicznościowymi oraz 
otrzymali podziękowania od Komendanta płk. dr. n. 
med. Roberta Szycy. W uroczystości wzięli udział 
również ich przełożeni.

INSPIRACJE 2019

AKTUALNOŚCI
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 13.10.2020 Światowy Dzień Ratownictwa 
 Medycznego 

w dniu 13 października obchodzony jest Świato-
wy Dzień Ratownictwa Medycznego.Jest on oka-
zją, by poświęcić chwilę uwagi pracy ratowników. 
W naszym kraju pracuje około 13 tys. ratowników 
medycznych. Jest to ciężka, odpowiedzialna i stre-
sująca praca. Ratownicy medyczni, często ryzykują 
własne życie i zdrowie, by dotrzeć do potrzebujące-
go na czas i udzielić mu pomocy. To oni jako pierwsi 
pojawiają się na miejscach wypadków, katastrofy, 
nagłego zachorowania i udzielają pierwszej pomocy 

osobom, które tej pomocy potrzebują.
Dzień Ratownictwa Medycznego ma nam również 
uświadomić, jak ważna jest umiejętność udzielania 
pierwszej pomocy. Nigdy nie wiemy, kiedy dzięki 
poprawnemu wykonaniu czynności ratunkowych 
będziemy mogli uratować komuś życie.
Warto zwrócić uwagę na potrzebę edukacji w za-
kresie udzielania pierwszej pomocy.
Z tej okazji wyróżnieni ratownicy medyczni otrzymali 
listy gratulacyjne oraz podziękowania od Komen-
danta płk. dr. n. med. Roberta Szycy. W uroczysto-
ści wzięli udział również ich przełożeni.

Życzymy raz jeszcze wszystkim Fizjoterapeutom i Ratownikom realizującym misję ratowania 
zdrowia i życia drugiego człowieka dużo siły i wytrwałości w dalszej jej realizacji.

Rok 2020 jest dla nas wszystkich rokiem szczególnym, pełnym wyzwań i poświęceń, rokiem szczególnie 
trudnym. Tym bardziej życzymy Wam wszystkim zdrowia i bądźcie bezpieczni! gdziekolwiek jesteście!
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AKTUALNOŚCI

10 listopada br. 10. Wojskowego Szpitala Klinicz-
nego z Polikliniką zebrał się, aby upamiętnić 102. 
Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Pielęgnowa-
nie pamięci o wydarzeniach sprzed ponad 100 lat 
jest niewątpliwie silnym bodźcem do jeszcze więk-
szego zaangażowania w wykonywanie codziennej 
misji Szpitala – od dbania o zdrowie po walkę o ży-
cie Rodaków.

Tegoroczne obchody nie miały jednak tradycyj-
nej formy apelu dla całej społeczności Szpitala, 
a odbyły się w wąskim gronie 24 osób wyróżnio-
nych medalami resortowymi Ministra Obrony Na-

rodowej. Odznaczenie „za zasługi dla obronno-
ści kraju” jest jednym z ważniejszych odznaczeń 
w Wojsku Polskim, a według ustawy stanowi uzna-
nie dla osób, które swoją pracą lub działalnością 
przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności 
kraju.

Powyższemu wydarzeniu towarzyszyło również 
mianowanie na wyższe stopnie oficerskie: ppłk Da-
nuty Golinowskiej i mjr Agnieszki Chołody.

Uhonorowanie to jest wyrazem uznania za dotych-
czasową nienaganną służbę i wzorowe wypełnianie 
swoich obowiązków.

Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratulujemy!

obchody 102. Rocznicy
odzyskania niepodległości

AKTUALNOŚCI
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AKTUALNOŚCI

Wręczenie nagród przez kapitułę 
konkursu orły polskiej

przedsiębiorczości
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Wręczenie nagród przez kapitułę 
konkursu orły polskiej

przedsiębiorczości

10 listopada br. w naszej placówce miało miejsce wręczenie nagród przez kapitułę konkursu Orły Polskiej 
Przedsiębiorczości. Corocznie wydarzenie to ma charakter Wielkiej Gali Przedsiębiorczości, która pozwala 
podsumować dotychczasowe dokonania Laureatów, jednak ze względu na sytuację epidemiczną w tym 
roku odbyło się ono w kameralnym gronie jedynie kadry 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
SPZOZ w Bydgoszczy. Uzyskane nagrody są wynikiem sukcesu połączonego z zasadami uczciwości, jako-
ści i rzetelności w zarządzaniu, a także poszanowania praw i dbałości o dobro pacjenta.
Statuetki zostały odebrane przez Komendanta Szpitala płk. dr. n. med. Roberta Szycę, Zastępcę Komen-
danta płk. dr. n. med. Roberta Włodarskiego oraz Naczelną Pielęgniarkę mgr Elżbietę Pankanin.

MENEDŻER ROKU

Nagroda dla osób, które w sposób skuteczny i świadomy budują konkurencyjność i innowacyjność swojej 
firmy, dążą do jej rozwoju przy jednoczesnym poszanowaniu norm etycznych.
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FIRMA ROKU w kategorii: Medycyna

Tytuł przyznawany przedsiębiorstwom, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie oraz 
zarządzanie wyróżniają się na tle konkurencji. Nagradzane firmy działają w oparciu o najwyższe standardy 

organizacji pracy oraz dbają o swoich pracowników zapewniając im dobre warunki pracy i możliwości 
rozwoju.

ZESPÓŁ ROKU Perły Medycyny

Nagroda przyznana pracownikom placówki w ramach docenienia wysiłku i poświęcenia całej kadry.

AKTUALNOŚCI
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AKTUALNOŚCI
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MEDYCYNA

999

TEST ROZPOZNANIA UDARU

MASZ UDAR!

trudności z mówieniem
lub rozumieniem mowy

np. opadnięty kącik ust

nagła utrata wzroku w jednym oku, 
dwojenie obrazów lub połowiczy 
ubytek w polu widzenia 

zdrętwienie, osłabienie
albo paraliż ręki lub nogi

OWA
 ZMIENIONAM U

D
A
R

SYMETRIA
 TWARZYA

ŁABSZA 
RĘKA, NOGAS

ABURZENIA
 WIDZENIAZ

MBULANS

DAR!

ZWOŃ

ATUNEK
W SZPITALU

Z ODDZIAŁEM UDAROWYM

NATYCHMIAST

Udar jest coraz częstszą przyczyną
niepełnosprawności lub zgonu.

NIGDY NIE LEKCEWAŻ NIEPOKOJĄCYCH SYMPTOMÓW!

SZYBKIE ROZPOZNANIE = SZANSA NA SKUTECZNE LECZENIE
I UNIKNIĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI!!!

CZAS jest najważniejszy!
Leczenie TRZEBA podjąć w ciągu 4,5 GODZ.
od wystąpienia pierwszych objawów!
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4 marca 2020 r. oficjalnie potwierdzono 
pierwszy przypadek zachorowania na CO-
VID-19 w Polsce. W dniu 16 marca ogłoszo-
no stan zagrożenia epidemicznego, nato-
miast 23 marca stan epidemii. Część szpitali 
przekształcono w jednoimienne szpitale za-
kaźne dla pacjentów z COVID-19. Dla naszej 
placówki okres ten oznaczał czas na zmiany 
w zakresie zasad przyjmowanie pacjentów 
do Szpitala i Polikliniki, wzmożony reżim sa-
nitarny, obostrzenia w przemieszczaniu się, 
ale przede wszystkim restrykcyjne zasady 
użytkowania materiałów, zwłaszcza środków 
ochrony osobistej, tak aby nie zabrakło ich 
w newralgicznych momentach. 

Zmieniliśmy sposób codziennej pracy. Doszły 
nowe zadania nie tylko dla pionu medyczne-
go, ale również dla administracji. Pojawiło się 
kilkanaście, a w niektórych okresach kilka-
dziesiąt nowych raportów w ciągu dnia, wy-
słanych do takich instytucji jak Ministerstwo 

Obrony Narodowej, Departament Wojskowej 
Służby Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Urząd 
Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Z uwagi na dynamikę sytuacji, do wsparcia 
systemu raportowania oraz bieżącej działal-
ności przywrócono stacjonarną służbę Ofice-
ra Dyżurnego (od chwili przejścia na system 
dyżurowy w KSOR w ramach umów cywilno-
-prawnych Lekarz Dyżurny Szpitala nie jest 
Oficerem Dyżurnym Szpitala), którą pełnią 
żołnierze zawodowi nie będący lekarzami. 
Otwarty na początku epidemii punkt pobrań 
dla pacjentów przyjmowanych w trybie plano-
wym, przekształcił się w punkt pobrań plano-
wych, personelu wraz z punktem Drive-Thru. 
Średnio w dni robocze, w punkcie na wszyst-
kich stanowiskach pobiera się ponad 160 wy-
mazów, w dni wolne od 90 do 100. 

Działalność punktu pobrań jest nierozerwal-
nie związana z Pracownią Genetyki i Pa-
tologii Molekularnej i 10.WSzKzP SPZOZ. 

Reorganizacja pracy 10. WSzKzP 
SPZOZ podczas pandemii

MEDYCYNA
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MEDYCYNA

Od 12 maja 2020 r. Pracownia wykonuje ba-
dania RT-PCR na obecność SARS-CoV-2 
głównie na potrzeby pacjentów i personelu 
naszej placówki. Niestety, z uwagi na ilości 
otrzymywanych odczynników oraz wielkość 
pracowni nie jesteśmy w stanie badać mate-
riału od wszystkich pacjentów z punktu Dri-
ve-Thru. Aktualnie Pracownia może wykonać 
maksymalnie 500 badań tygodniowo. Mamy 
nadzieję, że sytuacja ta ulegnie zmianie i ilości 
te się zwiększą.

Od samego początku epidemii wspiera nas, 
w miarę swoich możliwości sprzętowych 
i osobowych, 8 Kujawsko-Pomorska Bryga-
da Obrony Terytorialnej. Najlepiej to wsparcie 
widać na przykładzie punktu pobrań. Aktual-
nie w punkt wspiera na zmiany 4 przeszkolo-
nych do wsparcia żołnierzy, być może z cza-
sem uda się również przejąć odpowiednio 
wyszkolonym żołnierzom wykonanie samych 
wymazów. Żołnierze 8 K-P BOT wspierają 
nas również w zakresie mierzenia temperatu-
ry na wejściu do głównego budynku Polikliniki 
i POZ, w triage KSOR oraz w miarę możliwo-
ści w innych pracach, głownie związanych 

kpt. Iwona Żuczek
cz. p.o. Szefa Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

z szeroko pojętym transportem wewnętrz-
nym. Od dnia 16 października do 4 żołnierzy 
Wojsk Obrony Terytorialnej doszli żołnierze 2 
pułku inżynieryjnego z Inowrocławia. Przejęli 
oni zadania żołnierzy WOT w Poliklinice oraz 
związane ze wsparciem transportu wewnętrz-
nego i ochrony.

Otwarcie oddziałów do leczenia pacjentów 
z COVID-19 znacząco zwiększyło problemy 
logistyczne, szczególnie te codzienne związa-
ne z wszelakiego rodzaju transportem. W ich 
rozwiązywaniu nieocenieni okazują się odde-
legowani do wsparcia 10.WSzKzP żołnierze 
8. Kujawsko - Pomorskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej i 2. pułku inżynieryjnego.

W trudnym dla 10. WSzKzP SPZOZ oraz in-
nych placówek ochrony zdrowia czasie nie 
poradzilibyśmy sobie bez bardzo dużego za-
angażowania personelu wszystkich komórek 
organizacyjnych, medycznych i niemedycz-
nych. Na co dzień jest nam potrzebne wza-
jemne wsparcie i zrozumienie dla prawidłowe-
go wykonania pojawiających się codziennie 
nowych zadań i do rozwiązania coraz to no-
wych problemów.

MEDYCYNA
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Kliniczny Szpital Oddział Ratunkowy 
w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 wymusiła na 
personelu Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego zmiany zachowań, a także organizacji 
pracy. Pierwsze, zasadnicze modyfikacje do-
tyczyły obszaru rejestracji medycznej i triage. 
Do oddziału można wejść tylko od strony 
podjazdu. Jest to uzasadnione, aby można 
właściwie przeprowadzić segregację me-
dyczną i nie dopuścić do rozprzestrzeniania 
się zakażenia. Z pacjentem zgłaszającym się 
do SOR ratownik medyczny lub pielęgniarka 
przeprowadza wywiad (pretriage) oraz mierzy 
temperaturę ciała i saturację. To pozwala na 
selekcję chorych podejrzanych o zakażenie 
wirusem. Dodatkowo chorym objawowym 
wykonujemy szybki test przesiewowy. Struk-
tura oddziału ratunkowego została podzielo-
na na strefy: zieloną- chorzy bez zakażenia, 
pomarańczową przeznaczoną na śluzy oraz 
czerwoną. W tej ostatniej zostają umieszczeni 
pacjenci kierowani do SOR z podejrzeniem 

zakażenia lub ze stwierdzonym zakażeniem 
COVID1-19. Obecnie SOR ma kilka po-
mieszczeń wydzielonych na izolację chorych. 
Niewątpliwie dużym ułatwieniem są kamery 
i domofony założone w tych miejscach. Dzię-
ki tym urządzeniom możliwa jest obserwacja 
pacjentów bez konieczności stałego przeby-
wania w środku, a także nawiązanie kontak-
tu z ratownikiem medycznym, lekarzem lub 
pielęgniarką, która jest w izolatce i zajmuje 
się chorym. Zdarzają się pacjenci, którzy nie 
prezentują żadnych objawów, jak również 
wywiad nie wskazywał na zakażenie. Ci cho-
rzy leżą na sali z innymi. Podział na strefy ma 
również minusy, ponieważ ogranicza możli-
wości umieszczenia pozostałych pacjentów. 
Personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
od początku trwania pandemii był przygoto-
wany do pracy w ciężkich warunkach. Zanim 
powstał punkt poboru wymazów pracownicy 
oddziału pobierali wymazy każdemu choremu 

MEDYCYNA

Kliniczny SzpitalNY Oddział Ratunkowy 
w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2
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przyjętemu do szpitala. Teraz nadal pobiera-
my, ale tylko chorym przyjętym w trybie pil-
nym. Do niedawna też to personel SOR in-
formował cały szpital o wynikach wszystkich 
pacjentów, telefonicznie. Poza tym obciąże-

nie stanowiło dokumentowanie wymazów. 
Oczekiwanie na wynik wymazu powoduje, że 
pacjenci przebywają u nas do czasu przyję-
cia do docelowego oddziału. To nałożyło na 
pracowników dodatkowe obowiązki związa-

MEDYCYNAMEDYCYNA
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ne z opieką, podawaniem leków czy też kar-
mieniem chorych. Dodatkowo nasi ratownicy 
medyczni biorą udział w transporcie chorych 
z dodatnim wynikiem, do szpitala III poziomu. 
Może nie chodzimy cały dzień w kombine-
zonach jak na oddziałach tzw. covidowych, 
ale maseczki, fartuchy i inne środki ochrony 
indywidualnej nastręczają spore trudności 
w pracy i z całą pewnością wywołują więk-
sze zmęczenie. Dodatkowo towarzyszy nam 
stres, który bardziej niż do tej pory nie sprzy-
ja w wykonywaniu obowiązków służbowych. 
Dobre przygotowanie personelu, przyjazne 

relacje w zespole i wcześniejsze szkolenia ze 
środków ochrony indywidualnej przynoszą 
do tej pory efekty. Wirus nie ominął naszego 
personelu, ale póki co dotknęło to niewielką 
grupę. Za profesjonalną, pełną poświęcenia 
pracę dziękujemy wszystkim pracownikom 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a także 
personelowi, z którymi na co dzień współpra-
cujemy. 

Ordynator
 Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

ppłk lek. Piotr Karolak

MEDYCYNA
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Praca w Poliklinice podczas pandemii

Poliklinika to integralna część Szpitala i obejmu-
je swoim zasięgiem świadczenia podstawowej, 
specjalistycznej, a także stomatologicznej opieki 
zdrowotnej. W Poliklinice jest 15 gabinetów le-
karzy POZ, 28 poradni specjalistycznych, Przy-
chodnia Zdrowia Psychicznego, Przychodnia 
Stomatologiczna oraz wydzielona część Zakładu 
Radiologii i Zakładu Analityki Lekarskiej. 

Z chwilą ogłoszenia w Polsce stanu epidemii oraz 
stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 
chorobę wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 
przyjęliśmy zasadę, która jest jedna –bezpieczeń-
stwo nasze i pacjentów jest najważniejsze. Każdy 
z naszych pracowników posiada środki ochrony 
osobistej, a także stosuje się do procedur bezpie-
czeństwa stworzonych na czas epidemii.

Opracowaliśmy algorytmy przyjęć w Poliklinice 
w poszczególnych poradniach. 

Uwzględniają one:

• rejestrację z wywiadem epidemiologicznym 
i instruktarzem pacjenta,

• ilość osób przebywających jednoczasowo 
w przychodni,

• zasady przeprowadzania badań i konsultacji 
w poszczególnych poradniach

• zasady postępowania w przypadku podejrze-
nia SARS-CoV-2 u pacjenta.

Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów 
pierwszorazowych, onkologicznych pohospitali-
zacyjnych oraz wymagających pilnych konsultacji, 
jak i realizują teleporady specjalistyczne. 

Szczególnym wyzwaniem było przygotowanie ga-
binetów stomatologicznych i pracowni spirome-
trii. W celu zachowania pełnych zasad sanitarno-
-epidemiologicznych wydłużono czas pomiędzy 
przyjęciami pacjentów. Doposażono gabinety 
w sprzęt jednorazowy, ochronny oraz lampy bak-
teriobójcze przepływowe UV. W pracowni spiro-
metrii zamontowano ściankę z pleksi oddzielającą 
badanego od osoby wykonującej badanie.

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej dokonano 
zmiany organizacji pracy, a nowy harmonogram 
umieszczono na stronie internetowej Szpitala.

Przyjęcia lekarzy POZ dla dorosłych i dzieci po-
dzielono na:

MEDYCYNA
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• porady stacjonarne w gabinecie,
• teleporady( uruchomiono dodatkowe numery 

telefonów komórkowych)
• wizyty domowe.

Pielęgniarki i Położne udzielają świadczeń pielę-
gniarskich z godnie z zaleceniami, realizują wizyty 
domowe, wizyty w gabinecie pielęgniarki POZ, 
szczepienia ochronne oraz tele i wideoporady. 

Wydzielono oddzielne wejście dla pacjentów:

• chorych z izolatką (od ulicy Powstańców War-
szawy)

• na szczepienia ochronne (od ulicy Powstania 
Listopadowego).

Mimo tak trudnej sytuacji epidemiologicznej wy-

konujemy badania kadry i pracowników cywilnych 
jednostek wojskowych, RWKL, badania dla zakła-
dów pracy, badania pracowników ochrony, kie-
rowców, badania na broń, programy profilaktycz-
ne oraz badania przed misjami zagranicznymi. 

Personel pielęgniarski z Polikliniki włączył się rów-
nież w pracę w mobilnym punkcie pobrań DRIVE-
-TRHU.

Wierzymy, że odpowiedzialność nas wszystkich 
jest najważniejszym czynnikiem przyczyniającym 
się do bezpiecznego funkcjonowania w czasie 
epidemii.

Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć 
sprawiły, ze staliśmy się silniejsi. A to co dziś 
wydaje nam się stratą, jutro okazać się może zy-
skiem.

MEDYCYNA

Kierownik ds. pielęgniarstwa
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Rola Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych 
w okresie epidemii SARS-CoV-2

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 to niecodzienna sytuacja, okres wielu wyzwań, strachu 
o siebie i bliskich, z którym trzeba się zmierzyć. Jest to również czas ciężkiej pracy dla wszyst-
kich, którzy zajmują się epidemiologią i zakażeniami – zarówno na poziomie kraju, wojewódz-
twa jak i Szpitala. Zespoły ds. Zakażeń szpitalnych przejęły dodatkowe obowiązki związane 
z zapobieganiem zakażeniu SARS-CoV-2 w Szpitalu oraz postępowaniem z już zakażonymi. 
Należy przy tym pamiętać, że pomimo epidemii COVID-19 nadal dochodzi do zakażeń szpi-
talnych oraz zakażeń drobnoustrojami wielolekoopor-
nymi. Profilaktyka zakażeń szpitalnych i rozwiązywanie 
problemów z tym związanych to nadal istotne obszary 
działania dla Zespołu.

W naszym Szpitalu Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych 
od pierwszych informacji o zagrożeniu COVID-19 in-
tensywnie włączył się w przygotowanie infrastruktury 
SOR, oddziałów, Polikliniki oraz personelu do nadcho-
dzącego zagrożenia. Analizowano drogi przemiesz-
czania się pacjentów z podejrzeniem zakażenia, miej-
sca oczekiwania na transport do oddziału zakaźnego 
oraz ewentualnej hospitalizacji. Powstały procedury 
i instrukcje dotyczące postępowania z zakażonym pa-
cjentem oraz zasad funkcjonowania Szpitala w okresie 
epidemii, wielokrotnie później aktualizowane. Opraco-
wano sposób prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej 
w kierunku SARS-CoV-2. Początkowo poza szpitalem, 
a następnie w Pracowni Genetyki Klinicznej naszego 
Szpitala. Zespół Zakażeń cały czas prowadzi intensyw-
ne szkolenia personelu – zarówno w zakresie wiedzy 
na temat SARS-CoV-2 jak i praktyczne - ubierania oraz 
rozbierania środków ochrony indywidualnej. Na zdję-
ciach ćwiczenia z zakładania i zdejmowania ŚOI.

Marta Łączyńska
Zakład Analityki Lekarskiej

MEDYCYNA
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Mariola Kruczkowska 
Klinika Chorób Wewnętrznych

Od lewej Dorota Łączyńska i Piotr Bielicki 
Klinika Chorób Wewnętrznych

 Jolanta Wejna
Zakład Analityki Lekarskiej

Izabela Klimek
Klinika Chorób Wewnętrznych

Wiosną 2020 roku pojawiły się pierwsze zachorowania wśród personelu i pacjentów 10 WSK. 
W związku z tym członkowie Zespołu prowadzili dochodzenia epidemiologiczne oraz „akcje” 
pobierania wymazów w kierunku SARS-CoV-2.

Joanna Sierzputowska, Robert Włodarski, Katarzyna Rzepka
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Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy – akcja pobierania wymazów od personelu 
Kliniki Neurochirurgii.

Zespół Zakażeń wraz z pracownikami Pracowni Genetyki Klinicznej. 

Od lewej Joanna Sierzputowska, Iwona Matuszczak, Anna Majdańska,
Hanna Morzyńska, Krystyna Soszyńska.

Joanna Sierzputowska, Robert Włodarski, Katarzyna Rzepka Pierwsze Drive-Thru (10.04.2020) Anna Majdańska
Pracownia Genetyki Klinicznej

MEDYCYNA
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Akcja wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2 dla personelu szpitala. Jeszcze wtedy 
wszystkie wyniki były ujemne.

Obecnie codziennie osoby z personelu Szpitala otrzymują dodatni wynik w kierunku SARS-
-CoV-2, część z nich ma objawy COVID-19. W każdym przypadku Zespół ds. Zakażeń Szpital-
nych przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne – kilka takich postępowań dziennie. Ściśle 
współpracujemy z Inspektorami Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, którzy prowa-
dzą równoległe dochodzenia i kierują na kwarantannę osoby z bliskiego kontaktu z zakażonym. 
Niemal od początku epidemii wprowadzone zostały w Szpitalu zasady: noszenie maseczek 
ochronnych przez personel i pacjentów przez cały czas pobytu, kontakt pomiędzy pracownika-
mi tam, gdzie to możliwe zdalny oraz podział personelu na nie kontaktujące się ze sobą zespoły 
pracujące w systemie zmianowym. Dzięki temu obecnie niewiele jest osób kierowanych na 
kwarantannę.

Od 25 października w Szpitalu hospitalizowani są pacjenci z COVID-19. Zespół pomagał w or-
ganizacji oddziałów „Covid”, planowaniu śluz wejściowo/ wyjściowych dla personelu oraz prze-
prowadzał szkolenia.

Zdjęcie zrobione w trakcie organizowania Oddziału Covid-1 w Klinice Rehabilitacji
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W naszym Szpitalu uzyskane efekty w walce z pandemią to wynik zarówno ciężkiej pracy 
jak i bardzo dobrej współpracy personelu z Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych. Pomimo du-
żego zmęczenia większość pracowników nie boi się podejmować nowych wyzwań związa-
nych z obecną sytuacją. Przestrzeganie procedur i zasad profilaktyki skutkuje brakiem zakażeń 
SARS-CoV-2 pomiędzy personelem. Szpital jest w chwili obecnej dużo bezpieczniejszym miej-
scem niż inne.

 Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych życzy wszystkim i sobie dużo zdrowia!

od lewej Marta Łączyńska, Iwona Matuszczak,Joanna Sierzputowska
Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych 

MEDYCYNA
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Udział Centralnego Działu Transportu 
Wewnętrznego i Utrzymania Czystości 
w pracy Szpitala w czasie pandemii

Prawidłowa higiena szpitalna składa się z wielu ele-
mentów z których każdy ma takie samo znaczenie 
i nie może być pominięty. Dlatego tylko komplek-
sowa dbałość o czystość w szpitalu spowoduje, że 
będzie on bezpieczny dla pacjentów oraz pracu-
jącego w nim personelu.Centralny Dział Utrzyma-
nia Czystości powstał w 1999 roku jego głównym 
zadaniem jest utrzymanie prawidłowego stanu hi-
gieniczno-sanitarnego w Szpitalu oraz w Poliklini-
ce. Dział ten rozszerzył swoją usługę o transport 
wewnętrzny i zewnętrzny pacjentów. Jednocześnie 
zmienił swoją nazwę na Centralny Dział Transportu 
Wewnętrznego i Utrzymania Czystości.

W ostatnim czasie pracownicy C.DZ.T.W. i U. CZ. 
z wielkim zaangażowaniem pracują w oddziałach 
COVID1,COVID3,SZOR gdzie swoje obowiązki 
wykonują z wielkim oddaniem.

Głównym zadaniem salowych i sanitariuszy jest 
mycie i dezynfekcja pomieszczeń w oddziałach, 
segregacja odpadów, transport posiłków z kuchni 
szpitalnej oraz wydanie ich pacjentom w oddzia-
łach oraz transport brudnej i czystej pościel, krwi 

do laboratorium, a także zabezpieczenie oddziału 
w środki czystości. To podstawowe czynności, 
które wykonywane są przez pracowników oddele-
gowanych do pracy w oddziałach COVID-19.Sa-
nitariusze oddelegowani do Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego transportują pacjentów na badania 
diagnostyczne wykonywane na terenie naszego 
Szpitala oraz uczestniczą w transporcie pacjenta 
zakażonego wirusem SARS-CoV-2 jak i wykazują-
cego objawy choroby COVID-19 do innych placó-
wek medycznych.

Wszystkim pracownikom pragnę podziękować za 
poświęcenie i duże zaangażowanie w niesieniu 
pomocy pacjentom, którzy tego w tych trudnych 
czasach potrzebują. Wasza codzienna ciężka pra-
ca przyczynia się do zapobiegania zakażeniom, 
a co za tym idzie do szybszego powrotu do zdro-
wia chorych przebywających w oddziałach COVID 
1,3,SZOR.

Podziękowania dla całego zespołu trudno wyrazić 
słowami, ale jest jedno magiczne słowo - DZIĘKU-
JĘ.

Kierownik C.DZ.T.W. i U.CZ
piel.spec. Katarzyna Bajer
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Transport sanitarny w czasach 
koronawirusa

Koronawirus wciąż nie daje za wygraną, od-
notowujemy rekordy zachorowań. Rozprze-
strzenianie się choroby jest przyczyną innych 
komplikacji, które obserwujemy na wszystkich 
poziomach zarządzania- w szczególności tych 
związanych z transportem. Jeszcze w marcu 
br. pojawił się problem zwiększenia środków 
finansowych związanych z przewozem osób 
zakażonych SARS-CoV-2. Prezes NFZ zarzą-
dzeniem zwiększył stawki za transport sanitar-
ny związany z przewozem osób zakażonych 
. Przewidziana pierwotnie opłata ryczałtowa 
za gotowość do transportu sanitarnego zo-
stała ustanowiona na szacunkowym pozio-
mie 720 zł/dobę, natomiast sam transport na 
150 zł/wyjazd. Na podstawie wprowadzone-
go wówczas zarządzenia wspomniane kwo-
ty osiągnęły wartość: dla karetki z jednym 
ratownikiem - 960 zł ryczałtu dobowego za 
gotowość oraz 120 zł za wyjazd karetki, a tak-
że - dla karetki z dwoma ratownikami - 1920 
złotych ryczałtu i 150 zł za wyjazd. Ponadto 
same ŚOI generują znaczne koszty dodatko-
we, a w efekcie- wzrost cen usług zarówno 
prywatnego transportu sanitarnego jaki i me-
dycznego świadczonego przez państwowe 
ZRM. 

Problemem są nie tylko rosnące koszty trans-
portu, ale także jego organizacja. Odziały 
Covid i pozostałe zlecając przewóz pacjenta 
zobowiązane są zabezpieczyć- w zależności 
od stanu pacjenta, sanitariusza z zasobów 
CDzTW i Ucz lub ratownika medycznego 
z KSOR. W marcu br. odnotowano około 
20% spadek średniego miesięcznego resursu 
ambulansów szpitala, który pogłębił się o ko-

lejne 15 do 20% w kwietniu i maju. Powrót 
poziomu eksploatacji sprzed czasu pandemii 
zajął kolejne dwa miesiące. Przełom nastąpił 
w październiku- zwłaszcza wzrost przewozów 
sanitarnych w tym przewozów Covid.

Nie wolno zapominać również, że poza prze-
wozami pacjentów zakażonych koronawiru-
sem, zespoły transportu sanitarnego wciąż 
realizują przewozy również pacjentów z inny-
mi schorzeniami ze szpitala, w tym pacjentów 
hemodializowanych oraz pacjentów polikliniki 
i podopiecznych POZ. Ponadto w ramach 
działalności POZ zespół transportowy zabez-
piecza wizyty i zabiegi pielęgniarskie w domu 
pacjenta, przewozy zlecane przez lekarzy 
specjalistów oraz wykonuje przewozy dalekie 
pacjentów POZ i pacjentów z bloku łóżkowe-
go.

W ciągle zmieniającej się sytuacji epidemicz-
nej, zmieniono sposób zarządzania „flotą am-
bulansów”. Obecnie po przetransportowaniu 
pacjenta Covid ambulans drogowy wymaga 
przeprowadzenia zabiegu dezynfekcji. Stoso-
wana metoda sprawia, że czas niezdatności 
do pracy takiego ambulansu może sięgać 
nawet godziny. Problem ten próbowaliśmy 
rozwiązać wydzieleniem tzw. ambulansu co-
vid, służącego tylko i wyłącznie do transportu 
osób zakażonych i podejrzanych o zakażenie, 
ale z uwagi na częstą awaryjność ambulan-
sów wydzielonych do zabezpieczenia działal-
ności statutowej, pomysł zarzucono.

Głównym zagrożeniem utrzymania wy-
dolności systemu jest problem kadrowy. 

MEDYCYNA
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Zdolnych do pracy kierowców pozostało oko-
ło 46%. Z uwagi na zaistniałą sytuację wszy-
scy kierowcy są dociążeni maksymalnym 
tygodniowym normatywem pracy przewidzia-
nym w KP- ten stan rzeczy może się utrzy-
mywać nawet do grudnia. Problemem jest też 
zabezpieczenie przewozu w drugiego członka 
zespołu transportowego wydzielonego przez 
CDzTW i UCz, co wpływa na ograniczenie 
ilości podejmowanych przewozów w tym sa-
mym czasie.

Te i inne trudności są zaledwie wierzchołkiem 
góry lodowej, jaką jest walka z panującym 
obecnie zjawiskiem, pomimo szeroko po-
dejmowanego wysiłku. Liczba zachorowań 
nie maleje. Coraz więcej odnotowuje się ich 
także wśród personelu szpitala. Szpitalna 

infrastruktura wspomagana jest miedzy in-
nymi przez żołnierzy WOT, dostosowywa-
na jest ona do rosnących potrzeb, a pomi-
mo starań, przeciwności zdają się piętrzyć. 
Jak widać, cierpi na tym również transport 
sanitarny, chociaż podejmowane są wszel-
kie starania, by funkcjonował wydajnie. 
W obecnej chwili pozostaje jedynie mieć na-
dzieję, że sytuacja wkrótce zacznie się stabili-
zować, a wspólny wysiłek przyniesie wyczeki-
waną poprawę. 

Serdecznie dziękuję kierowcom za włożony 
trud, zaangażowanie, poświęcenie i wytrwa-
łość.

Kierownik Sekcji Transportowej
st. chor. szt. Andrzej Ciurzyński 
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Darczyńcy, serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!

10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy otrzymał apa-
rat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej 
– sprzęt pomaga w leczeniu niewydolności odde-
chowej chorych na COVID-19. Koszt aparatu to 
ok. 35 tys. zł.

Więcej o samym urządzeniu opowiedział Zastępca 
Komendanta płk dr n. med. Robert Włodarski:

„Jest to wyjątkowa chwila dla Szpitala i dla pa-
cjentów, którzy są leczeni w obrębie Oddziałów 
Covidowych w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicz-
nym z Polikliniką w Bydgoszczy, ponieważ jest to 
urządzenie, które jest dedykowane dla pacjentów 
z ciężką patologią płucną, z niewydolnością od-
dechową podczas infekcji wirusem SARS-COV-2. 
Jest to sprzęt, który umożliwi oddychanie pacjen-
ta bez konieczności intubacji i wentylacji mecha-
nicznej. Urządzenie wydaje się być niepozorne, 
natomiast intensywnie wspomaga oddech własny 
pacjenta i może realizować przepływ gazów me-
dycznych – w tym przypadku chodzi oczywiście 
o tlen, nawet do 80 l/min. To wspomaganie jest 
istotne dla pacjenta ponieważ umożliwi oddycha-

nie własne, a jednocześnie w jakiś sposób odroczy 
decyzję o intubacji i mechanicznej wentylacji.”

5 takich aparatów Szpital otrzymał już wcześniej 
z Agencji Rezerw Materiałowych. Kolejny prze-
kazał poprzez biuro poseł PiS Ewy Kozaneckiej 
darczyńca, który podczas rozmowy mówił: „zmarł 
mój przyjaciel, który chorował na tę chorobę tylko 
dwa dni. Jeżeli mogę pomóc w jakikolwiek sposób 
innym pacjentom, to będę bardzo szczęśliwy i za-
dowolony”. 

 „W Naszym Szpitalu leczonych jest obecnie 90-ciu 
pacjentów na trzech Oddziałach Covidowych. To 
szóste takie urządzenie, które będzie wspomaga-
ło ich hospitalizację. Sprzęt na pewno wspomoże 
pacjentów. Już dzisiaj trafi na Oddzial Covid, po-
nieważ potrzeby są ogromne. Każdy pacjent ma 
niewydolność oddechową, prezentuje bardzo duże 
objawy niewydolności oddechowej, a ten sprzęt 
umożliwi przeżycie pacjentom na tych oddziałach 
z ciężką patologią płucną.”- Kontynuował Zastęp-
ca Komendanta.

Aparat do wysokoprzepływowej 
tlenoterapii donosowej

MEDYCYNA
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„Życie jest bezcennym darem” - to hasło przyświe-
ca akcji bezpłatnych badań cytologicznych. Jest 
ona skierowana do wszystkich kobiet w wieku od 
25 do 59 lat, które przez ostatnie trzy lata nie miały 
wykonywanego badania cytologicznego. Cytologia 
to bezpieczne, bezbolesne badanie. Pozwala na 
wykrycie nie tylko wczesnych postaci raka szyjki 
macicy, ale także stanów, które nieleczone mogą 
doprowadzić do powstania nowotworu. Warto wziąć 

Projekt profilaktyki raka jelita grubego

	 Profilaktyka jelita grubego to projekt part-
nerski 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poli-
kliniką SPZOZ w Bydgoszczy, Akademickiego Cen-
trum Medycznego oraz NZOZ Stadmedica. Projekt 
profilaktyki raka jelita grubego to nie tylko bezpłatne 
badania kolonoskopowe, ale także edukacja zdro-
wotna pacjentów. Placówkom zależy na zwiększe-
niu wiedzy pacjentów na temat zachorowań na raka 
i przekonaniu ich o konieczności wcześniejszego 
wykrywania zagrożeń. Okazuje się bowiem, iż wo-
jewództwo kujawsko-pomorskie ma jeden z najwyż-
szych w Polsce wskaźników zarówno zachorowań, 
jak i umieralności na nowotwory złośliwe. Adresatem 
programu są osoby aktywne zawodowo, mieszkają-
ce bądź pracujące na terenie województwa kujaw-

udział w programie, ponieważ co roku na raka szyjki 
macicy zapada 4 tys. kobiet. Połowa z nich umie-
ra tylko dlatego, ze za późno zgłosiły się do leka-
rza. Wczesne wykrycie choroby gwarantuje niemal 
100% skuteczność wyleczenia. Badania cytologicz-
ne wykonywane są w gabinecie ginekologicznym 
Polikliniki 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy. Przed wizytą 
należy się zarejestrować pod nr. tel. 261 417 342.

sko-pomorskiego, które narażone są na wystąpienie 
w miejscu pracy czynników negatywnie wpływających 
na stan zdrowia. Zainteresowane powinny być głównie 
osoby po 50 roku życia. Wszystkie spotkania informa-
cyjne, jak i same badania kolonoskopowe są w pełni 
bezpłatne. Pacjenci mogą liczyć na komfort podczas 
wykonania kolonoskopii i zdecydować się na znieczule-

nie anestezjologicz-
ne. Więcej informacji 
na temat programu 
można uzyskać na 
stronie internetowej: 
http://www.kolono-
skopia.byd.pl lub 
telefonicznie pod nr 
tel. 52 567 07 82.

Źródło:	http://www.kolonoskopia.byd.pl	

Programy profilaktyczne

Program profilaktyczny  
raka szyjki macicy

Projekt profilaktyki raka jelita 
grubego
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Mammografia to jedno z najważniejszych ba-
dań, które powinny wykonywać kobiety zwłasz-
cza po okresie menopauzy. Dzięki niemu jest 
możliwe wykrycie zmian w piersiach o średnicy 
0,5 cm, co nie jest możliwe podczas samoba-
dania piersi. W dobie gdy rak piersi jest jed-
nym z najczęściej występujących nowotworów 
wśród kobiet po 50 r.ż. należy zadbać o to, aby 
ewentualne zmiany zostały zdiagnozowane jak 
najwcześniej. 

W związku z tym zapraszamy wszystkie Panie 
pomiędzy 50, a 69 rokiem życia, które w ostat-
nich dwóch latach nie miały wykonywanej mam-
mografii na bezpłatne badanie mammograficz-
ne, które przeprowadzane są w Poliklinice 10. 
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
SPZOZ w Bydgoszczy. W celu ustalenie termi-
nu badania należy skontaktować się z rejestra-
cją RTG osobiście (budynek Polikliniki pok.142) 
bądź telefonicznie pod nr 261 417 310.

W dniu badania prosimy pamiętać o zabraniu ze 
sobą zdjęć i wyników poprzednich mammogra-
fii.

realizowane przez Szpital

Program profilaktyczny  
raka piersi

MEDYCYNA
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Zasady działania Terapia falami uderzeniowy-
mi (SWT – Shock Wave Therapy) wykorzystuje 
lecznicze cechy fali akustycznej o specyficz-
nych właściwościach, tj. wysokim, skokowym 
ciśnieniu uwalnianym w bardzo krótkim czasie. 
Energia ta przekazywana jest do organizmu 
poprzez aplikator przyłożony do skóry, z którą 
sprzęgany jest za pomocą żelu. Dzięki penetra-
cji fal w głąb ciała, przy odpowiednio dobranych 
parametrach zabiegowych, terapia ta jest sku-
teczna w leczeniu procesów chorobowych zlo-
kalizowanych zarówno w powierzchniowych, jak 
i w głębszych tkankach. 

Wpływ terapii na organizm: Terapia falami ude-
rzeniowymi swoje działanie przeciwbólowe za-
wdzięcza blokowaniu wyzwalania i przekazywa-
nia sygnałów bólowych poprzez nieinwazyjne 
drażnienie błon komórkowych i zakończeń ner-
wowych. Ponadto dostarczane bodźce energe-
tyczne stymulują metabolizm, polepszając cyr-
kulację krwi oraz syntezę kolagenu, co wpływa 
na znaczne przyspieszenie regeneracji tkanek 
miękkich. 

Zastosowanie:
• kolano skoczka, 
• ból ścięgna rzepki, kolano biegacza,
• łokieć tenisisty, zapalenie nadkłycia boczne-

go kości ramiennej, 
• ostroga piętowa,
• zapalenie powięzi podeszwowej stopy, 
• syndrom bólów mięśniowo-nerwowych, 
• ból ścięgna podeszwowego, 
• ból ścięgna Achillesa, 
• syndrom brzegu kości piszczelowej, 
• bóle barku,
• zwapnienia w obrębie mięśni i tkanek mięk-

kich stawów, 
• stany pourazowe 
• krwiaki, 
• zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowe-

go, 
• bóle w pachwinie (przeciążeniowe z mm. 

przywodzicieli uda), 
• punkty spustowe.

Terapia falą uderzeniową (SWT – Shock Wave 
Therapy) jest nowoczesną, wysoce efektywną 
metodą leczenia. Fale uderzeniowe przyspie-
szają proces zdrowienia poprzez stymulację 
metabolizmu i pobudzenie cyrkulacji krwi, roz-
puszczenie zwapniałych fibroblastów, zwięk-
szenie produkcji kolagenu oraz zmniejszenie 
napięcia mięśni. Uszkodzona tkanka stopnio-
wo regeneruje się i wspomaga proces leczenia 
w obszarze poddanym terapii. 

Terapia falą uderzeniową 
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Terapia falą uderzeniową 

W Zakładzie Rehabilitacji 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy wykonywana jest terapia falą ude-
rzeniową. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-
16.30 pod nr tel. 261 416 161 lub osobiście w Zakładzie Rehabilitacji pok. nr 25. Wymagane jest 
skierowanie. Cena jednego zabiegu: 50 zł.

Podsumowując, SWT 
charakteryzuje: 
• działanie poprawiające ukrwienie
• polepszenie metabolizmu i mikrocyrkulacji, 
• działanie dezintegracyjne 
• rozpuszczenie zwapniałych fibroblastów,
• działanie regeneracyjne 
• zwiększenie produkcji kolagenu, 
• działanie relaksacyjne 
• zmniejszenie napięcia mięśni. 

Korzyści: 
• wysoka, potwierdzona klinicznie skutecz-

ność, 
• nieinwazyjność, 
• szybka poprawa stanu klinicznego, 
• brak efektów ubocznych, 
• brak konieczności podawania znieczulenia 

i stosowania środków farmakologicznych, 
• połączenie leczenia objawowego z przyczy-

nowym, 
• długotrwały rezultat leczniczy. 

MEDYCYNA
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Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy dzielić się ze wszystkimi pracownikami jak i miłośnikami Naszego Szpitala naj-
ważniejszymi informacjami z dnia codziennego. Dlatego też serdecznie zapraszamy do odwie-
dzania Nas na Facebooku. Oficjalny profil pod nazwą 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Poli-
kliniką SPZOZ w Bydgoszczy, łączy pracowników, pacjentów jak i fanów Naszego Szpitala. 
Zachęcamy do polubienia, śledzenia aktualności, oraz komentowania najciekawszych wydarzeń.

Na Facebooku znajdziecie Nas pod adresem: www.facebook.com/10WSK

Serdecznie zapraszamy
Sekcja Organizacyjno - Promocyjna

Nasze portale społecznościowe

Zgłoszenia prac autorskich
Redakcja Biuletynu Valetudinaria 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką SPZOZ zachęca wszystkich pracowników Szpitala do przesyłania 
i umieszczania autorskich artykułów na łamach biuletynu, który wydawany 
jest w systemie kwartalnym dla pacjentów i załogi 10. WSzKzP SPZOZ 
w Bydgoszczy. 

Szczegóły odnośnie możliwości publikacji oraz zgłoszenia przyjmuje Sekcja 
Organizacyjno - Promocyjna: osoba kontaktowa – mgr Joanna Strabel-
Gronowska, tel. 261417461, e-mail j.strabel@10wsk.mil.pl 

INFORMACJE
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Serdecznie	dziękujemy	za	przepiękne	życzenia	i	wsparcie	dla	personelu	
medycznego	Naszego	Szpitala	od	uczniów	świetlicy	Szkoły	Podstawowej	

im.	Karola	Urbańskiego	w	Złotnikach	Kujawskich.

Jesteśmy	wzruszeni!

podziękowania od najmłodszych

INFORMACJE



www.10wsk.mil.pl

10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  

W BYDGOSZCZY

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz
tel. 261 417 220, fax 261 416 110

e-mail: szpital@10wsk.mil.pl


