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płk dr n. med. Robert SZYCA
Komendant 

10. Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

Słowo wstępne

Szanowni Państwo.
 
Pomimo trudności jakie niósł ze sobą rok 2020 udało się nam zakończyć ol-

brzymią inwestycję i nowy budynek Polikliniki został oddany do użytku.
Na jego terenie usytuowane są gabinety podstawowej opieki zdrowotnej, po-

radnie specjalistyczne realizujące świadczenia finansowane ze środków publicz-
nych. W  trybie jednodniowym na Bloku Operacyjnym wykonywane są zabiegi 
z różnych dziedzin zabiegowych, a także niebawem działalność rozpocznie Stacja 
Dializ. 

Umożliwia to przekształcenie dotychczasowego lokum Polikliniki w Wojsko-
we Centrum Medycyny Pracy. Powstają tu gabinety konsultacyjne oraz pracownie 
diagnostyczne mające na celu realizację świadczeń z zakresu medycyny pracy, ale 
także orzecznictwa dla Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz innych kon-
trahentów zewnętrznych. Aktualnie prowadzone są liczne prace adaptacyjne oraz 
remontowe mające na celu dostosowanie istniejącej tam infrastruktury dla po-
trzeb działalności ośrodka. Pracujemy również nad uruchomieniem laboratorium 
diagnostycznego dla celów WCMP. W późniejszym terminie przy bardziej sprzyja-
jącej aurze odświeżona zostanie elewacja budynku.

To jednak nie jest koniec przewidywanych na ten rok inwestycji budow-
lano-remontowych, które są niezbędne dla funkcjonowania całego obiektu 
10 WSK z P SPZOZ.

Jednym z większych zamierzeń na ten rok jest gruntowna przebudowa Klinicz-
nego Oddziału Gastroenterologii – czyli jednego ze skrzydeł VII piętra budynku 
głównego. W  tym roku powstaną również koncepcje przyszłych inwestycji i  re-
montów, które planowane są na lata kolejne, czyli: Oddziału Chirurgii Szczękowo-
-Twarzowej, Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i  Nieinwazyjnej wraz w  Oddziałem 
Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego jak i  również przebudowa Klinicznego 
Oddziału Urologii.

Mamy nadzieję, że trwająca pandemia wirusa SARS-CoV-2 pozwoli na realiza-
cję naszych planów. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nasza 
Placówka nadal prowadzi leczenie dla chorych podejrzanych o  zakażenie CO-
VID-19 (I poziom) na 8 miejscach hospitalizacyjnych oraz już dla osób z potwier-
dzonym zakażeniem koronawirusem (II poziom) na 57 miejscach hospitalizacyj-
nych (w tym 7 stanowisk intensywnej terapii).

10 Wojskowy Szpital Kliniczny został również wyznaczony jako ośrodek węzło-
wy dla prowadzenia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Aktu-
alnie prowadzone są zgodnie z harmonogramem szczepienia grupy I (1a, 1b oraz 
1c). Placówka czyni intensywne przygotowania do organizacji szczepień dla grupy 
służb mundurowych, co stanowi ogromne wyzwanie, gdyż na dzień dzisiejszy jest 
to około 18.000 osób, a cały czas napływają nowe zgłoszenia.

Niebawem w naszych domach rozpoczną się przygotowania do zbliżających 
się Świąt Wielkanocnych. Mam nadzieję, że pomimo zapowiadanej III fali pandemii 
będą one dla Państwa czasem rodzinnych spotkań, radości i nadziei na powrót do 
normalnego funkcjonowania, a sprzyjająca pogoda na stabilizację sytuacji epide-
miologicznej.

Dziękując wszystkim Państwu za przeogromny wkład pracy dla dobra Naszych 
pacjentów, życzę zdrowych i  spokojnych, pomimo wszelkim przeciwnościom, 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
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Symboliczne przekazanie kluczy
do nowego budynku polikliniki

15 grudnia 2020 r., w związku z panującą sytu-
acją epidemiczną w kraju, miało miejsce sym-
boliczne przekazanie kluczy przez Kierownika 
Kontraktu oraz Kierownika Budowy, reprezen-
tującego firmę BUDIMEX, która ukończyła pra-
ce w nowym budynku Polikliniki.

Spotkanie otworzył powitaniem Komendant 
Szpitala płk dr n. med. Robert Szyca, który po-
dziękował wszystkim zaangażowanym w  po-
wstanie tej inwestycji. U jego boku obecni byli 
Zastępcy: płk dr n. med. Robert Włodarski, lek. 
Henryk Chołody, Zastępca Komendanta ds. 
obwodu profilaktyczno-leczniczego – Kierow-
nik Polikliniki płk dr n. med. Paweł Jakubczyk 
oraz Naczelna Pielęgniarka Elżbieta Pankanin.

W  spotkaniu uczestniczyli również Kierowni-
cy komórek organizacyjnych najbardziej za-

angażowanych w  przedsięwzięcie m.in. Kie-
rownik Pionu Logistyki, Kierownik Wydziału 
Infrastruktury, Kierownik Zakładu Informatyki 
Medycznej, Kierownik Wydziału Zaopatrzenia 
w Sprzęt Medyczny, a  także Pełnomocnik Ko-
mendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Podziękowanie, radość z  ukończenia budowy 
obiektu jak i nadzieję na komfortowe i przyja-
zne dla pacjentów jak i pracowników korzysta-
nie z  jego zasobów wyrazili lek. Henryk Cho-
łody oraz Pani Elżbieta Błaszczyńska (inwestor 
zastępczy).

Po kameralnej uroczystości zostały dopełnio-
ne formalności w postaci oficjalnego podpisa-
nia protokołów przekazania inwestycji.
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Symboliczne przekazanie kluczy
do nowego budynku polikliniki

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI
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PREZENTACJA z ORGANIAZACJI ŚWIADCZEŃ
W NOWYM BUDYNKU POLIKLINIKI

Z  prawdziwą przyjemnością pragnę Państwu 
przybliżyć nowo wybudowaną Poliklinikę 
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ 
w Bydgoszczy.

Nowy budynek Polikliniki o  powierzchni 
3083m2 posiada trzy kondygnacje nadziem-
ne i  jedną kondygnację podziemną. Program 
medyczny zlokalizowany jest na kondygna-
cjach nadziemnych (parter, I  piętro, II piętro). 
Na kondygnacji podziemnej zlokalizowane są 
parkingi w liczbie 30 miejsc dla samochodów 
osobowych oraz 6 miejsc postojowych dla 
karetek pogotowia oraz pomieszczenia tech-
niczne. Budynek Polikliniki zaprojektowano 
w taki sposób, że jest połączony z sąsiadujący-
mi budynkami poprzez łączniki.

Ogółem w nowej Poliklinice jest 10 gabinetów 
POZ, 165 gabinetów diagnostyczno-zabiego-
wych oraz 46 gabinetów diagnostycznych.

Godnym uwagi jest Zakład Radiologii, gabinet 
gastrologii z  pracownią endoskopową, stacja 

dializ z  13 stanowiskami dializacyjnymi oraz 
nowoczesny blok operacyjny z 4 salami opera-
cyjnymi i salą wybudzeń.

Komenda 10 WSK w  Bydgoszczy planuje 
otwarcie nowych gabinetów: hematologicz-
nego, genetyki, leczenia bólu, medycyny spor-
towej oraz poradnię żywienia domowego.
Wybudowanie Polikliniki wymusiła wzrastają-
ca ilość porad lekarskich udzielanych w gabi-
netach Polikliniki, ilość wykonywanych badań 
laboratoryjnych i  radiologicznych. Bez wybu-
dowania nowego obiektu nie byliśmy w stanie 
zapewnić profesjonalnej obsługi świadczenio-
biorców. Niewiele szpitali w Polsce jest w sta-
nie poszczycić się tak okazałym budynkiem 
z tak nowoczesnymi rozwiązaniami.

Inwestycja ta została zrealizowana z  dotacji 
celowej MON i zaangażowanych środków wła-
snych.

płk dr n. med. Paweł Jakubczyk
Zastępca Komendanta-Kierownik Polikliniki

ds. Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego
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W NOWYM BUDYNKU POLIKLINIKI
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Święto chrześcijańskie obchodzone corocz-
nie 11 lutego, ustanowione przez papieża 
Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w li-
ście do przewodniczącego Papieskiej Rady 
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardy-
nała Fiorenza Angeliniego. Miało to miejsce 
w  75. rocznicę objawień fatimskich i  w  11. 
rocznicę zamachu na życie świętego papieża.

Święto obchodzone jest w  dniu wspomina-
nia w Kościele powszechnym pierwszego ob-
jawienia Maryi w Lourdes.
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XXIX Światowy dziEń CHOREGO

Z okazji Światowego Dnia Chorego, wszystkim 
osobom chorym i cierpiącym, życzymy szybkiego 
powrotu do zdrowia, najlepszej opieki, cierpliwości 

w pokonywaniu choroby, a także nadziei 
i wewnętrznej pogody ducha. 

Niech każdy nowy dzień będzie lepszy 
i prowadzi do odzyskania pełni sił.

Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odby-
wają się co roku,w  którymś z  sanktuariów 
maryjnych na świecie.

Hasłem XXIX Światowego Dnia Chorego są 
słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: 

„Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy 
braćmi jesteście”.

Jest to święto, które ma na celu zwrócenie 
uwagi na osoby chore, jak również na te, 
które się nimi opiekują. Jest także efektem 
potrzeby zapewnienia lepszej opieki chorym 
oraz wezwaniem, aby ten jeden dzień w roku 
poświęcić refleksji i  modlitwie, tym którzy 
cierpią fizycznie i duchowo.

W  tym roku ten dzień ma wyjątkowy cha-
rakter. Na całym świecie w obliczu pandemii 
koronawirusa chorzy pozostają odosobnieni 
od rodziny i najbliższych, a niekiedy ich jedy-
nym wsparciem staje się personel medyczny. 

Duchowni na całym świecie akcentują, jak 
ważne jest budowanie z  chorym pacjentem 
relacji opartej na trosce, zaangażowaniu i za-
ufaniu.
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Wojskowa Służba Zdrowia należy do najstar-
szych rodzajów służby w wojsku polskim. Udzie-
lanie pomocy medycznej rannym i  chorym 
sięga wczesnego średniowiecza. Wraz z rozwo-
jem sztuki wojennej współtowarzyszył postęp 
medycyny. Władcy oraz wodzowie armii dbali 
o  odpowiednie wyposażenie pomocy medycz-
nej w sprawne, właściwe, ruchome i stałe zaopa-
trzenie medyczne. Postęp wojskowego systemu 
opieki medycznej trwa do dziś. Aktualnie Woj-
skowa Służba Zdrowia (WSZ) zajmuje się cało-
kształtem spraw medyczno-sanitarnych w  Si-
łach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a  do 
jej zadań w  szczególności należy: utrzymanie 
i  wzmacnianie stanu zdrowotnego składu oso-
bowego Sił Zbrojnych przez dobór do wojska 
zdolnych do służby wojskowej obywateli, stałą 
kontrolę ich stanu zdrowia, wczesne wykrywa-
nie i  leczenie zachorowań, nadzór nad wycho-
waniem fizycznym i szkoleniem.
Zabezpieczenie sanitarno-higieniczne i  prze-
ciwepidemiczne wojsk poprzez nadzór nad 
higieną zakwaterowania, żywienia, pracy, za-
opatrzenia w wodę, higienę osobistą itp., szcze-
pienia ochronne, wykrywanie i izolację chorych 
zakaźnie, stosowanie reżimu przeciwepidemicz-
nego, prowadzenie oświaty sanitarnej.
Prowadzenie szkolenia sanitarnego w  zakresie 
udzielania pierwszej pomocy i  szkolenie me-
dyczne personelu Sił Zbrojnych pod względem 
fachowym i  wojskowo-medycznym oraz umie-
jętności działania w warunkach polowych w ra-
mach systemu leczniczo-ewakuacyjnego.
Przygotowanie Sił Zbrojnych pod względem ma-
teriałowym i mobilizacyjnym na wypadek wojny. 
Prowadzenie prac naukowo-badawczych ma-

jących na celu znalezienie najlepszych metod 
zabezpieczenia medycznego wojsk w czasie po-
koju i wojny.
Wojskowa Służba Zdrowia jest ściśle powiąza-
na z  cywilną służbą zdrowia, od której działa-
nia zależy dobry stan zdrowotny uzupełnień, 
stan sanitarno-higieniczny środowiska otacza-
jącego wojsko, a  w  czasie wojny rozwój bazy 
materiałowej tyłów. Cywilna służba zdrowia 
w czasie wojny przejmuje do dalszego leczenia 
rannych i  chorych ewakuowanych z  zakładów 
WSZ, a także zajmuje się uzupełnianiem jej kadr. 
W czasie pokoju organizacja WSZ dostosowana 
jest przede wszystkim do stacjonarnego syste-
mu pracy. 
Niemałą rolę w  organizacji pracy, zabezpiecze-
niu medycznym Wojska Polskiego i Wojsk Sprzy-
mierzonych odgrywa Departament Wojskowej 
Służby Zdrowia. Wsparcie i ciągłe udoskonalanie 
jednostek podległych Ministrowi Obrony Naro-
dowej przekłada się na wysoką jakość świadczo-
nych usług, co w dobie pandemii COVID-19 jest 
tak bardo pożądane.

Święto wojskowej 
służy zdrowia
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Święto Wojskowej Służby Zdrowia obchodzone 
jest każdego roku 4 kwietnia. Obchody Święta 
Wojskowej Służby Zdrowia są doskonałą okazją 
do zrobienia podsumowań w zakresie zarówno 
trudnych chwil i  wyzwań, jak i  pozytywnych 
stron służby pacjentom.

Święto Wojskowej Służby Zdrowia jest niewąt-
pliwie jednym z  najważniejszych wydarzeń 
w życiu społeczności Naszego Szpitala. Stojące 
przed wojskową służbą zdrowia zadania zabez-
pieczenia medycznego naszego wojska w kraju 
i poza jego granicami, często w strefach działań 
militarnych, wymagają dobrego przygotowania 
personelu i wyposażenia w nowoczesny sprzęt. 
Osiąganie satysfakcjonujących rezultatów w tej 
złożonej sytuacji jest wynikiem wysokiego pro-
fesjonalizmu, głębokiej wiedzy oraz zaangażo-
wania pracowników w  każdej wojskowej pla-
cówce medycznej. Pomimo wielu problemów, 
z jakimi musi się zmierzyć nasz Szpital, możemy 

AKTUALNOŚCI

pochwalić się stałym podnoszeniem kwalifika-
cji zawodowych personelu wszystkich szczebli. 
Święto Wojskowej Służby Zdrowia jest dosko-
nałą okazją, aby głośno powiedzieć zarówno 
o  trudnych chwilach i  wyzwaniach, jak i  o  po-
zytywnych stronach służby pacjentom, oraz 
by docenić pracowników naszego Szpitala za 
ogromne zaangażowanie w  realizowane zada-
nia. Jest to okazja do uhonorowania wszystkich 
żołnierzy i  pracowników naszego Szpitala za 
codzienny zapał i ofiarność, z jakimi wypełniają 
misję swojego powołania, za wysiłek wykony-
wania ciężkiej i pełnej poświęceń pracy na rzecz 
drugiego człowieka.
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Światowy Dzień Zdrowia oraz
Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia został ustalony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i  obchodzony 
jest każdego roku 7 kwietnia. Na Światowy Dzień Zdrowia wybrano szczególną datę – rocznicę powstania 
Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 r. Wydarzenie rozpoczyna Miesiąc Zdrowia oraz rok działań pod 
przewodnim tematem.

Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące 
społeczeństw na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia organizuje zatem międzynarodowe, re-
gionalne i lokalne wydarzenia związane z konkretnym tematem. Każdego roku motyw przewodni Świa-
towego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów 
w obszarze zdrowia publicznego na świecie.

Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata

HASłO TEGOROCZNEGO ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA TO:

W Światowy Dzień Zdrowia, 7 kwietnia 2021 r., Światowa Organizacja Zdrowia zaprasza nas do udziału w no-
wej kampanii mającej na celu zbudowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata, oto dlaczego to robi: 
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Światowy Dzień Zdrowia oraz
Dzień Pracownika Służby Zdrowia

WHO ZOBOWIąZUJE SIę DO ZAPEWNIENIA 
KAżDEMU I WSZęDZIE PRAWA DO DOBREGO 

ZDROWIA.

Dzień Pracownika Służby Zdrowia podobnie jak 
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwiet-
nia, w  rocznicę powstania Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO). To dzień, w którym warto zauwa-
żyć i docenić starania, poświęcenie i zaangażowa-
nie pracowników służby zdrowia. 

W  tym roku to święto ma szczególny charakter. 
Wszyscy widzimy, z  jak wielką determinacją i  od-
wagą pracownicy służby zdrowia walczą z pande-
mią.

Rok 2021 został ogłoszony Międzynarodowym 
Rokiem Pracowników Służby Zdrowia i  Opieki 
(YHCW) w  uznaniu i  wdzięczności za ich nieza-
chwiane poświęcenie w  walce z  pandemią CO-
VID-19. WHO uruchamia całoroczną kampanię pod 
hasłem – Ochraniać. Inwestować. Razem.  Podkre-
śla pilną potrzebę inwestowania w  pracowników 
służby zdrowia w celu wspólnego dobra w dziedzi-
nie zdrowia, zatrudnienia, możliwości ekonomicz-
nych i równości.

W  tym roku Światowa Organizacja Zdrowia wzy-
wa Państwa do działań i  wsparcia, by zapewnić 
pracownikom służby zdrowia wsparcie, ochronę, 
motywację i  wyposażenie do zapewniania bez-
piecznej opieki zdrowotnej przez cały czas, nie tyl-
ko podczas COVID-19.

NASZ ŚWIAT JEST NIERóWNY.

Jak podkreślił czas pandemii COVID-19, niektó-
rzy ludzie są w  stanie żyć zdrowiej i  mają lepszy 
dostęp do usług zdrowotnych niż inni. Na całym 
świecie niektóre grupy walczą o związanie końca 
z końcem przy niewielkich dochodach dziennych, 
mają gorsze warunki mieszkaniowe i  wykształce-
nie, mniejsze możliwości zatrudnienia, doświad-
czają większej nierówności płci oraz mają niewielki 
lub żaden dostęp do bezpiecznego środowiska, 
czystej wody, powietrza, bezpieczeństwa żyw-
nościowego i usług zdrowotnych. Prowadzi to do 
niepotrzebnego cierpienia, chorób i  przedwcze-
snej śmierci. Szkodzi to naszym społeczeństwom 
i gospodarkom.

JEST TO NIE TYLKO NIESPRAWIEDLIWE: MOżNA 
TEMU ZAPOBIEC .

 Dlatego WHO wzywa liderów do zapewnienia 
każdemu warunków życia i  pracy sprzyjających 
zdrowiu. Jednocześnie wzywa przywódców do 
monitorowania nierówności zdrowotnych i do za-
pewnienia wszystkim ludziom dostępu do wyso-
kiej jakości usług zdrowotnych. COVID-19 mocno 
uderzył we wszystkie kraje, ale jego wpływ był naj-
silniejszy na te społeczności, które miały gorszy do-
stęp do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej.

mgr piel. Elżbieta Pankanin

Naczelna Pielęgniarka
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10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ jako 
jeden ze szpitali węzłowych jest zaangażowany w Na-
rodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19 od 
początku. Od końca grudnia 2020 r do końca lutego 
wykonano w naszej placówce ponad 5000 szczepień. 
W grupie „0” zgłosiło się do nas blisko 2000 osób. W gru-
pie „1 – nauczyciele” blisko 800 nauczycieli, którzy będą 
zaszczepieni pierwszą dawką do 7 marca 2021 r.

Na chwilę obecną zakończyliśmy szczepienie grupy „0”. 
Spośród tej grupy szczepieniu podlegają jeszcze osoby, 
które ze względów zdrowotnych zostały zdyskwalifiko-
wane ze szczepienia w podstawowym terminie. 

Z uwagi na posiadaną infrastrukturę techniczną, gwa-
rantującą nam możliwość przechowywania szcze-
pionek COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) w  ultra niskich 
temperaturach do -90°C, nie dotknęły naszej placówki 
problemy z  dostawami szczepionek, ale ograniczono 
nam ilość dostarczanych dawek, nie mogliśmy więc 
szczepić tylu osób, w  pierwszych dwóch miesiącach, 
spośród grupy seniorów, ile zapisało się do nas na 
szczepienie. Najstarszy zaszczepiony w  naszej Polikli-
nice pacjent ma ukończone 101 lat, w bieżącym roku 
skończy 102 lata.  Przed nami ogromne wyzwanie 

zaszczepienia służb mundurowych , w  naszym rejo-
nie odpowiedzialności. Z  V obwodu profilaktyczno-
-leczniczego zadeklarowało chęć zaszczepienia blisko 
16 000 żołnierzy i  pracowników RON. Dodatkowo 
przedstawiciele pozostałych służb mundurowych. 
Wstępnie opracowano harmonogram szczepień służb 
mundurowych, jego realizacja będzie modyfikowana, 
w zależności od terminów dostaw i ilości dawek szcze-
pionek. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia nie by-
łaby możliwa bez wsparcia personelu Polikliniki przez 
lekarzy i pielęgniarek z Klinik i Oddziałów Szpitala oraz 
wojskowego personelu medycznego z jednostek woj-
skowych na terenie VOPL. Szczególnie zaangażowany 
był personel 1.WSzP oraz WOMP, który szczepił przed-
stawicieli grupy „0” z jednostek wojskowych. Narodowy 
Program Szczepień przeciwko COVID-19 wymusił na 
nas inne spojrzenie na działalność punktu szczepień 
i  spowodował konieczność reorganizacji pracy, wraz 
z  zaangażowaniem dużo większej liczby osób. żadne 
inne szczepienia nie odbywają się w naszym kraju na 
tak dużą skale w  jednym czasie. Są to jednak dla nas 
zmiany i  wysiłek niezbędne, jeżeli chcemy wrócić do 
świata funkcjonującego na zasadach sprzed pandemii 
COVID-19.

mjr Iwona żuczek

szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
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szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
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Szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki 
któremu możemy powstrzymać epidemię.

Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję 
przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, tak aby chroni-
ły nas przed zakażeniem COVID-19.Szczepionka jest dobrowolna, darmowa 
i bezpieczna. 

Dlaczego warto się zaszczepić? Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko 
poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka 
daje nam taką możliwość, aby efekty były jak najlepsze i jak najszybsze, musi-
my być odpowiedzialni i solidarni. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szan-
sę przerwać łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się, to nie tylko ochrona 
dla nas, to także ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.

MEDYCYNA

Od 15 stycznia możesz zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 
przez formularz online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla 
Twojej grupy - dostaniesz maila.

ZGłOŚ SIę NA SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19

INFORMACJE OGóLNE

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ
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1. Wypełnij prosty formularz (podaj imię i nazwisko, numer PESEL, adres ma-
ilowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu).

2. Na adres e-mail, który podałeś w formularzu, otrzymasz wiadomość z proś-
bą o potwierdzenie zgłoszenia.

Pamiętaj! Jedyną stroną służącą do zgłoszenia chęci szczepienia przeciw 
COVID-19 jest https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/. Jeśli otrzymasz wiado-
mość dotyczącą szczepień, która wygląda podejrzanie, zgłoś ją na tej stronie: 
https://incydent.cert.pl/

3. Wejdź na swoją pocztę i kliknij w link - Twój formularz zostanie zatwierdzony 
i zapisany w systemie.

4. Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla Twojej grupy, dostaniesz wiado-
mość e-mail z informacją, że masz już wystawione e-skierowanie.

5. Wtedy będziesz mógł się zarejestrować na konkretny termin.

JAK MOżNA SIę ZGłOSIć?

CHCESZ SIę ZASZCZEPIć? ZGłOŚ SIę! 

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Ważne! Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją 
na szczepienie. Zarejestrować się będziesz mógł w momencie, kiedy zostaną 
ogłoszone terminy szczepienia dla Twojej grupy i dostaniesz e-skierowanie.
Wszystkie aktualne informacje o narodowym programie szczepień dostęp-
ne są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:  https://www.gov.pl/web/
szczepimysie

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ
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Czym jest Internetowe Konto Pacjenta?

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to rewolucyj-
ne narzędzie w  systemie ochrony zdrowia, ma 
ułatwić pacjentom wygodne korzystanie z usług 
cyfrowych i  uporządkować rozproszone dotąd 
informacje medyczne o  naszym stanie zdrowia 
w jednym miejscu. To bezpłatne konto ma każdy, 
kto ma PESEL. Wystarczy się tylko zalogować. 

Internetowe Konto Pacjenta udostępnia Ci infor-
macje o Twoim przeszłym, aktualnym lub plano-
wanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw 
bez konieczności wizyty w przychodni lub porad-
ni.

Na IKP znajdziesz informacje o:

•	 e-receptach wystawionych, zrealizowanych, 
a także o tych, które zostały zrealizowane czę-
ściowo

•	 dawkowaniu leku, który przepisał Ci lekarz
•	 historii Twoich wizyt w przychodni/u lekarza
•	 pomocy, jakiej Ci udzielono, a także, ile NFZ za-

płacił za świadczenia
•	 wystawionych skierowaniach i e-skierowaniach 

na badania lub do sanatorium i stanie ich reali-
zacji

•	 e-zwolnieniach i  zaświadczeniach lekarskich 
wystawionych w  związku z  chorobą i  macie-
rzyństwem

•	 historii leczenia osoby bliskiej, która Cię do tego 
upoważniła — a  także Twojego dziecka do 18 
roku życia

•	 o tym, kto i kiedy Cię zgłosił do ubezpieczenia 
zdrowotnego, o wysokości opłaconych składek 
czy dacie zarejestrowania ostatniej składki

•	 informację o  lekach (możesz sprawdzić każdy 
lek dopuszczony do obrotu w Polsce)

•	 listę Twoich wyrobów medycznych zrefundo-
wanych przez NFZ.

Internetowe Konto Pacjenta

MEDYCYNA

Poprzez IKP masz:

•	 możliwość zmiany lekarza, pielęgniarki lub po-
łożnej podstawowej opieki zdrowotnej

•	 możliwość upoważnienia kogoś do odbioru 
Twoich recept lub wglądu do Twojej dokumen-
tacji medycznej

•	 możliwość złożenia wniosku o  wydanie EKUZ 
– Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowot-
nego.

Na Internetowym Koncie Pacjenta są też funkcjo-
nalności uruchomione po to, by łatwiej Ci było za-
rządzać Twoim zdrowiem w czasie pandemii:

•	 wynik testu na koronawirusa
•	 informacja, do kiedy prawdopodobnie masz 

przebywać na kwarantannie lub izolacji do-
mowej (ostatecznie zależy to od Twojego sta-
nu zdrowia)

•	 możliwość pobrania dokumentu, który za-
świadcza o  kwarantannie lub izolacji domo-
wej

•	 link do formularza, umożliwiającego kontakt 
z sanepidem

•	 informacja o  podanych kolejnych dawkach 
szczepienia przeciw COVID-19 oraz kod QR, 
który zaświadcza, że ktoś przyjął drugą dawkę 
szczepienia.
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Co można załatwić przez IKP?

•	 zobaczyć e-receptę wystawioną przez lekarza, 
pielęgniarkę lub położną — zarówno po wi-
zycie, jak i po konsultacji przez telefon — bez 
konieczności odbierania jej osobiście w przy-
chodni

•	 otrzymywać e-mailem lub SMS-em powiado-
mienia o przepisanych e-receptach i e-skiero-
waniach — by móc realizować e-recepty i e-
-skierowania z telefonem w ręku

•	 sprawdzić i  pobrać otrzymane e-recepty e-
-skierowania

•	 upoważnić bliską osobę do dostępu do Two-
ich danych, załatwiania spraw w Twoim imie-
niu (np. do odbioru e-recepty) 

•	 dowiedzieć się, gdzie możesz się leczyć
•	 wyrazić zgodę na określone świadczenia zdro-

wotne, np. inwazyjne zabiegi chirurgiczne
•	 wybrać lub zmienić lekarza, pielęgniarkę i/lub 

położną podstawowej opieki zdrowotnej
•	 udostępnić placówce medycznej lub pracow-

nikowi medycznemu swoje e-recepty i e-skie-
rowania, a aptece lub punktowi aptecznemu 

e-recepty i informacje o lekach wykupionych 
na receptę

•	 złożyć wniosek o wydanie EKUZ Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Logowanie do IKP

Wchodzisz na stronę pacjent.gov.pl i logujesz się. 
Nie musisz rejestrować konta, ale żeby się zalo-
gować, potrzebujesz elektronicznego podpisu.
Możesz wybrać jeden z kilku sposobów logowa-
nia się: 

•	 profil zaufany — to Twój bezpłatny, elek-
troniczny podpis, dzięki któremu załatwisz 
urzędowe sprawy online. Bez wychodzenia 
z  domu załatwisz profil zaufany, jeśli jesteś 
klientem bankowości elektronicznej PKO 
Bank Polski SA, Santander, Banku Pekao, 
mBanku, ING Banku Śląskiego, Alior Bank, Mil-
lennium Bank, T-Mobile Usługi Bankowe oraz 
platformy Envelo.

Jeśli masz już profil zaufany, system da Ci możli-
wość zalogowania się za pomocą banku lub inne-
go dostawcy PZ. 

•	 tymczasowy profil zaufany — jeśli jesteś 
w  wieku co najmniej 70 lat, możesz założyć 
tymczasowy profil zaufany, kontaktując się 
z  urzędnikiem przez komputer. Jest ważny 
przez 3 miesiące.

•	 e-dowód — to dowód osobisty z  warstwą 
elektroniczną. Zalogujesz się za pomocą czyt-
nika. Na stronie masz instrukcję, jak to zrobić

•	 za pomocą konta bankowego iPKO lub Inteli-
go, konta internetowego w Pekao SA lub kon-
ta w banku spółdzielczym.

Źródło: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
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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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Zasady działania: Terapia falami uderzeniowy-
mi (SWT – Shock Wave Therapy) wykorzystuje 
lecznicze cechy fali akustycznej o  specyficznych 
właściwościach, tj. wysokim, skokowym ciśnieniu 
uwalnianym w bardzo krótkim czasie. Energia ta 
przekazywana jest do organizmu poprzez apli-
kator przyłożony do skóry, z którą sprzęgany jest 
za pomocą żelu. Dzięki penetracji fal w głąb ciała, 
przy odpowiednio dobranych parametrach zabie-
gowych, terapia ta jest skuteczna w leczeniu pro-
cesów chorobowych zlokalizowanych zarówno 
w powierzchniowych, jak i w głębszych tkankach. 

Wpływ terapii na organizm: Terapia falami uderze-
niowymi swoje działanie przeciwbólowe zawdzię-
cza blokowaniu wyzwalania i  przekazywania 
sygnałów bólowych poprzez nieinwazyjne draż-
nienie błon komórkowych i  zakończeń nerwo-
wych. Ponadto dostarczane bodźce energetyczne 
stymulują metabolizm, polepszając cyrkulację 
krwi oraz syntezę kolagenu, co wpływa na znacz-
ne przyspieszenie regeneracji tkanek miękkich. 

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

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-piszczelowego, 
•	 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 przyspieszają 
proces zdrowienia poprzez stymulację metaboli-
zmu i pobudzenie cyrkulacji krwi, rozpuszczenie 
zwapniałych fibroblastów, zwiększenie produk-
cji kolagenu oraz zmniejszenie napięcia mięśni. 
Uszkodzona tkanka stopniowo regeneruje się 
i  wspomaga proces leczenia w  obszarze podda-
nym terapii. 

Terapia falą uderzeniową 



23

Terapia falą uderzeniową 

MEDYCYNA

W Zakładzie Rehabilitacji 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy wykonywana jest terapia falą uderze-
niową. 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 skuteczność, 
•	 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. 
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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 

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 z Bydgoszczy. Przed wizytą na-
leży się zarejestrować pod nr. tel. 261 417 342.

Programy profilaktyczne

Program profilaktyczny  
raka szyjki macicy

Mammografia to jedno z najważniejszych badań, 
które powinny wykonywać kobiety zwłaszcza po 
okresie menopauzy. Dzięki niemu jest możliwe 
wykrycie zmian w  piersiach o  średnicy 0,5 cm, 
co nie jest możliwe podczas samobadania piersi. 
W  dobie gdy rak piersi jest jednym z  najczęściej 
występujących nowotworów wśród kobiet po 50 
r.ż. należy zadbać o to, aby ewentualne zmiany zo-
stały zdiagnozowane jak najwcześniej. 

W związku z tym zapraszamy wszystkie Panie po-
między 50, a  69 rokiem życia, które w  ostatnich 
dwóch latach nie miały wykonywanej mammo-
grafii na bezpłatne badanie mammograficzne, 
które przeprowadzane są w  Poliklinice 10. Woj-
skowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ 
z  Bydgoszczy. W  celu ustalenie terminu badania 
należy skontaktować się z  rejestracją RTG osobi-

ście (budynek Polikliniki pok.142) bądź telefonicz-
nie pod nr 261 417 310.

W dniu badania prosimy pamiętać o zabraniu ze 
sobą zdjęć i wyników poprzednich mammografii.

Program profilaktyczny  
raka piersi
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realizowane przez Szpital

MEDYCYNA

Projekt profilaktyki raka jelita grubego

 Profilaktyka jelita grubego to projekt 
partnerski 10. Wojskowego Szpitala Kliniczne-
go z Polikliniką SPZOZ z Bydgoszczy, Akade-
mickiego Centrum Medycznego oraz NZOZ 
Stadmedica. Projekt profilaktyki raka jelita 
grubego to nie tylko bezpłatne badania ko-
lonoskopowe, ale także edukacja zdrowotna 
pacjentów. Placówkom zależy na zwiększeniu 
wiedzy pacjentów na temat zachorowań na 
raka i przekonaniu ich o konieczności wcze-
śniejszego wykrywania zagrożeń. Okazuje się 
bowiem, iż województwo kujawsko-pomor-
skie ma jeden z najwyższych w Polsce wskaź-
ników zarówno zachorowań, jak i umieralności 
na nowotwory złośliwe. Adresatem programu 

są osoby aktywne zawodowo, mieszkające 
bądź pracujące na terenie województwa ku-
jawsko-pomorskiego, które narażone są na 
wystąpienie w miejscu pracy czynników nega-
tywnie wpływających na stan zdrowia. Zainte-
resowane powinny być głównie osoby po 50 
roku życia. Wszystkie spotkania informacyjne, 
jak i same badania kolonoskopowe są w pełni 
bezpłatne. Pacjenci mogą liczyć na komfort 
podczas wykonania kolonoskopii i zdecydo-
wać się na znieczulenie anestezjologiczne. 
Więcej informacji na temat programu można 
uzyskać na stronie internetowej: http://www.
kolonoskopia.byd.pl lub telefonicznie pod nr 
tel. 52 567 07 82.

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

Projekt profilaktyki
raka jelita grubego
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Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy dzielić się ze wszystkimi pracownikami jak i  miłośnikami Naszego Szpita-
la najważniejszymi informacjami z  dnia codziennego. Dlatego też serdecznie zaprasza-
my do odwiedzania Nas na Facebooku. Oficjalny profil pod nazwą 10. Wojskowy Szpital Kli-
niczny z  Polikliniką 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 medyczne-
go naszego Szpitala od dzieci z grup I, VI z IX 

Przedszkola nr 43 z Bydgoszczy „U Krecika Szybownika”. 

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


