
Nr 3 (35) PAŹDZIERNIK 2021ISSN 2300-9063

Bydgoszcz



2 10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W BYDGOSZCZY

Spis Treści

Biuletyn
Kwartalnik 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego

z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
3 (35) PAŹDZIERNIK 2021

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert promocyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone

ISSN 2300-9063

Skład i druk KRD 
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 18

tel. 52 325 79 10
e-mail: krd@krd.info.pl, www.krd.info.pl

Słowo wstępne  .........................................................................................................1

Aktualności
Obchody Święta Wojska Polskiego - mianowania Naszych żołnierzy .............................2
Wojskowe Centrum Medycyny Pracy – oficjalne rozpoczęcie działania ..........................5
Powołanie Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii 
Ginekologicznej ..........................................................................................................9
Działalność stacji dializ w Poliklinice 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego ...................11
Rola diagnosty laboratoryjnego w procesie terapeutycznym ........................................12
Nieoceniona rola technika elektroradiologii w czasie pandemii .....................................15
Nowa oddziałowa Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ..................17
Realizowane i planowane inwestycje przez 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką....18
Zajęcie przez Reprezentację Szpitala III miejsca w I Turnieju Piłki Nożnej im. Grzegorza
Piórkowskiego ..........................................................................................................19 

 

Medycyna:
Europejski Kodeks Walki z Rakiem – 12 sposobów na zdrowie ...................................21
Zatrucia grzybami .....................................................................................................23
Terapia falą uderzeniową ...........................................................................................26
Szybka ścieżka specjalistyczna dla pacjentów po przebytym COVID-19 ......................28
POZ .........................................................................................................................29
Programy profilaktyczne realizowane przez Szpital ......................................................30
Test rozpoznawania udaru .........................................................................................33
Podziękowania .........................................................................................................34

Informacje:
Nasze portale społecznościowe ................................................................................37
Zgłoszenie prac autorskich ........................................................................................37
Kalendarz wydarzeń w Myślęcinku .............................................................................37

 



1 10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W BYDGOSZCZY

płk dr n. med. Robert SZYCA
Komendant 

10. Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

Słowo wstępne

 Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do zapoznania się z  ko-
lejnym numerem Biuletynu 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z  Polikliniką 
SPZOZ w Bydgoszczy. 
 Dbamy o to, aby Szpital wciąż się rozwijał, dlatego planujemy szereg 
inwestycji w  celu poprawy jakości świadczonych usług przez Naszą placów-
kę. Planowana jest przebudowa pomieszczeń na potrzeby m.in. laboratorium 
diagnostycznego, Oddziału Klinicznego Gastroenterologii, Oddziału Intensywnej 
Opieki Kardiologicznej, Oddziału Klinicznego Urologii i  Onkologii Urologicznej. 
W dalszej perspektywie pozostaje przebudowa pomieszczeń Oddziału Chirurgii 
Twarzowo-Szczękowej oraz relokacja Oddziału Dermatologii.
 Decyzją Ministra Obrony Narodowej nadany został nowy Statut Szpi-
tala, a w ślad za tym od 01.08.2021 r. wszedł w życie nowy Regulamin, zatwier-
dzony przez Radę Społeczną 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
w Bydgoszczy. 
 W związku ze zmianą struktury Szpitala utworzone zostało Wojskowe 
Centrum Medycyny Pracy, które co należy podkreślić jest jedynym w strukturach 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej. 
 W dniu Wojska Polskiego, podczas uroczystego apelu wręczone zo-
stały akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz odznaczenia resortowe 
dla kadry zawodowej Naszego Szpitala. Z tego powodu pragnę ponownie po-
gratulować wszystkim awansów oraz odznaczonym.
 Wobec narastającej liczby zachorowań na Covid-19, należy spodzie-
wać się, że IV fala pandemii dopiero się rozpoczyna, a jej szczyt prognozowany 
na przełomie października i listopada, mam nadzieję nie będzie tak dotkliwy dla 
Naszego Szpitala jak poprzednio. Mając jednak na uwadze realne zagrożenia, 
nadal utrzymane są obostrzenia epidemiologiczne na terenie placówki. W  tym 
miejscu zachęcam do szczepień przeciw Covid-19 wszystkich pracowników 
i kadrę zawodową. Tu należy podkreślić, iż aktywnie uczestniczymy w Narodo-
wym Programie Szczepień, zarówno w stacjonarnym punkcie Naszego Szpitala, 
jak również tworząc mobilne punkty szczepień na terenie V Obwodu Profilaktycz-
no-Leczniczego. Ważnym elementem w walce z pandemią są właśnie wspo-
mniane szczepienia, do których należy zachęcać nasze rodziny, znajomych oraz 
samych podopiecznych pacjentów. 
 Życzę Państwu przyjemnej lektury, a  jednocześnie pragnę podzięko-
wać wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w tworzeniu Naszego Kwartalnika.
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Obchody Święta Wojska Polskiego - 
mianowania Naszych żołnierzy

 Bitwa Warszawska 1920 roku, zwana 
też Cudem nad Wisłą, ocaliła nie tylko niedawno 
odzyskaną polską niepodległość. Była to jedna 
z trzech najważniejszych bitew XX wieku w dzie-
jach świata, a zarazem jedna z decydującej w ca-
łej historii ludzkości. Wojsko Polskie na czele ze 
zwycięskim wodzem marszałkiem Józefem Pił-
sudskim zatrzymało i zwyciężyło milionową nawałę 
Armii Czerwonej i uratowało nie tylko Polskę, ale 
całą Europę przed niewolą oraz wprowadzeniem 
zbrodniczego sowieckiego totalitaryzmu i  sys-
temu komunistycznego na bagnetach żołnierzy 
z czerwoną gwiazdą. Było to nawiązanie do naj-
wspanialszych tradycji Rzeczypospolitej, kiedy to 
w krajach Zachodu powszechnie nazywano Pol-
skę „przedmurzem chrześcijaństwa” albo „przed-
murzem Europy”, co było wówczas równoznacz-
ne.
 Wspominając bohaterów sprzed lat, 
żołnierzy i  dowódców nie możemy zapomnieć 
o tych, którzy teraz w ciężkich warunkach realizują 
trudne, odpowiedzialne i  niebezpieczne zadania 
pełniąc służbę w  licznych kontynentach wojsko-
wych rozsianych po całym świecie. Wśród nich 
nie brakuje również lekarzy i  personelu medycz-
nego z Naszego Szpitala.
 Podczas uroczystego apelu zostały 
wręczone akty mianowania na wyższe stopnie 
oficerskie i  odznaczenia resortowe dla żołnierzy 
Szpitala – za nieoceniony wkład włożony w rozwój 
Szpitala, dzielenie się doświadczeniem i  wiedzą 
oraz nieustanne szlifowanie umiejętności zacho-
wania bezpieczeństwa w Naszym kraju.

AKTUALNOŚCI
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 Służba medycyny pracy została utworzo-
na w celu oceny sprawności pracownika do zleco-
nej pracy. Specjaliści medycyny pracy przeprowa-
dzają badania profilaktyczne zgodnie z czynnikami 
narażania występującymi na stanowisku pracy i na 
tej podstawie wydają orzeczenie o  zdolności do 
wykonywania obowiązków. W związku z występu-
jącymi czynnikami narażenia, każde stanowisko 
pracy posiada jasno określony wykaż badań i kon-
sultacji lekarskich, koniecznych do podjęcia pracy.
 W  10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym 
z Polikliniką w ostatnim czasie utworzone zostało 
Wojskowe Centrum Medycyny Pracy. Na Kierow-
nika WCMP, a jednocześnie Zastępcę Komendan-
ta został wyznaczony lek. Henryk Chołody. Do jego 
zadań należy między innymi: zapewnienie prawi-
dłowego funkcjonowania WCMP oraz odpowied-
niej jakości oferowanych usług, przestrzeganie 
praw pacjenta i  etyki zawodowej, nadzorowanie 
prowadzonej dokumentacji medycznej związanej 
z przyjęciem pacjenta w poradniach i gabinetach, 
rozpatrywanie skarg i wniosków oraz nadzór nad 
terminowym i dokładnym sporządzaniem oraz pro-
wadzeniem dokumentacji przez podległy personel.

 W  ramach tego zakładu leczniczego 
działają poradnie medycyny pracy, pracownie spe-
cjalistyczne, gabinety specjalistyczno-konsultacyj-
ne, pracownia radiologiczna, rejestracja, kasa, 
sekcja rozliczeń, a także sekretariat. 
 Oferowany jest kompleksowy zakres 
usług medycyny pracy. Laboratorium wykonuje 
pełen wachlarz badań z hematologii, analityki ogól-
nej, biochemii, serologii (m.in. oznaczanie grupy 
krwi) i immunochemii (oznaczanie poziomu hormo-
nów i markerów nowotworowych). Wszystkie ba-
dania wykonywane są na podstawie skierowania 
lekarza poradni lub gabinetów specjalistycznych 
WCMP.
 Świadczenia udzielane są pacjentom 
zgłaszającym się do Wojskowego Centrum Medy-
cyny Pracy w oparciu o  skierowanie wystawione 
przez pracodawcę lub inny podmiot według obo-
wiązujących przepisów.

Wojskowe centrum medycyny pracy
-oficjalne rozpoczęcie działania
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Powołanie Kliniki Ginekologii, Ginekologii 
Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej

AKTUALNOŚCI

 Oddział Kliniczny Ginekologiczny 
i  Ginekologii Onkologicznej rozpoczął dzia-
łalność z  dniem 01.03.2020r.. Z  kolei dnia 
01.08.2021r. została powołana Klinika Gine-
kologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokry-
nologii Ginekologicznej. 
 Personel lekarski Kliniki zajmuje się 
kompleksową diagnostyką oraz leczeniem 
operacyjnym i zachowawczym schorzeń na-
rządu rodnego. Kadra lekarska, to specjaliści 
w  dziedzinie położnictwa i  ginekologii, gi-
nekologii onkologicznej oraz endokrynologii 
ginekologicznej. Lekarze z dużym doświad-
czeniem w  pracy szpitalnej, klinicznej oraz 
ambulatoryjnej, którzy nieustannie podnoszą 
swoje kwalifikacje, biorąc udział w  licznych 
krajowych oraz zagranicznych kursach, sta-
żach i  konferencjach m.in. w  Ośrodkach 
Zagranicznych (Niemcy, Wielka Brytania, 
Włochy). Aktywnie działają również na polu 
naukowym, publikując prace w  czasopi-
smach polskich i obcojęzycznych.
 W  Klinice Ginekologii, Ginekolo-
gii Onkologicznej i  Endokrynologii Gineko-
logicznej mamy wykwalifikowany personel 
położniczy liczy on 13 osób posiadających 
tytuł – magistra, specjalizacje: położniczą, gi-
nekologiczną, pielęgniarstwa operacyjnego, 
kursy: leczenia ran, resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej dorosłego i noworodka, opieki 
paliatywnej 

i  prowadzenia stomii oraz szkolenia prowa-
dzone na bieżąco.
 Położne z doskonałym przygotowa-
niem zawodowym sprawują opiekę zgodnie 
z  zobowiązującymi procedurami, zakresem 
uprawnień i  obowiązków, gwarantując pa-
cjentkom wysoką jakość i komfort prowadzo-
nego leczenia pooperacyjnego oraz najwyż-
szy możliwy poziom bezpieczeństwa.
 W  Klinice realizowane są wszyst-
kie, w  tym najbardziej skomplikowane, pro-
cedury chirurgiczne wykorzystywane do 
leczenia nowotworów kobiecych narządów 
płciowych. Szczególną uwagę poświęca 
się terapii chorych na nowotwory jajnika, 
nowotwory szyjki macicy, nowotwory endo-
metrium, raki pochwy i sromu. Leczymy za-
równo guzy pierwotnie rozpoznane, jak i na-
wrotowe. W kwalifikacji operacyjnej opieramy 
się o  diagnostykę radiologiczną (rezonans 
magnetyczny i  tomografia komputerowa 
z  kontrastem), USG eksperckie oraz bieżą-
ce rekomendacje europejskie. Pozwala to na 
indywidualne podejście w wyborze optymal-
nej techniki i zakresu operacji, redukując do 
minimum ryzyko powikłań, przy zachowaniu 
standardów leczenia onkologicznego.
 W ścisłej współpracy z Kliniką Chi-
rurgii i  Oddziałem Klinicznym Urologii i  On-
kologii Urologicznej wykonujemy zabiegi 
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interdyscyplinarne w  celu osiągnięcia mak-
symalnej cytoredukcji nowotworu. Leczymy 
pacjentki z obniżeniem lub wypadaniem na-
rządu rodnego, z wysiłkowym nietrzymaniem 
moczu lub bez
 Kolejnym aspektem działalności 
Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicz-
nej i Endokrynologii Ginekologicznej są ma-
łoinwazyjne endoskopowe procedury sto-
sowane w  diagnostyce niepłodności oraz 
zespołów bólowych miednicy mniejszej 
– laparoskopia, histerolaparoskopia. Wy-
konujemy również zabieg minihisteroskopii 
w znieczuleniu miejscowym (zwłaszcza przy 
przeciwwskazaniach do znieczulenia ogólne-
go do zabiegu).

Zakres wykonywania zabiegów obejmuje:

Ginekologia i ginekologia Onkologiczna:

• diagnostyka i  leczenie operacyjne zmian 
nowotworowych i nienowotworowych narzą-
du rodnego
• wycięcie macicy z jajowodami/ z przydat-

kami,
• amputacja nadszyjkowa trzonu macicy 

z jajowodami/ z przydatkami,
• operacje laparoskopowe: amputacja 

nadszyjkowa trzonu macicy (LASH), wy-
cięcie macicy (TLH), wycięcie przydat-
ków, wyłuszczenie torbieli jajnika, wy-
cięcie wodniaków jajowodów, operacje 
ciąży ektopowej (pozamacicznej),

• konizacja szyjki macicy,
• histeroskopia w zmianach w jamie maci-

cy,
• rozszerzone wycięcia narządu rodnego 

z  powodu: raka jajnika, raka endome-
trium, raka szyjki macicy, sromu oraz in-
nych nowotworów ginekologicznych,

• limfadenektomię miedniczną i około aor-
talną,

• wielonarządową resekcję – czyli zabieg 
maksymalnej cytoredukcji w  zaawanso-
wanym raku jajnika,

• całkowite wytrzewienie, wykonywane 
w przypadku wznowy raka szyjki macicy,

• zmodyfikowane wytrzewienie tylne (MPE),
• poszerzone usunięcie przymacicz,
• laparoskopowe wycięcie trzonu macicy,
• laparoskopowe wycięcie macicy,
• laparoskopowe operacje guzów jajnika,
• laparoskopowa diagnostyka niepłodności 

i zespołów bólowych macicy mniejszej,

Uroginekologia:

• laparoskopowa boczna uteropeksja spo-
sobem Dubuissona – leczenie operacyj-
ne zaburzeń statyki narządu rodnego,

• leczenie operacyjne zaburzeń statyki 
narządu rodnego z  zastosowaniem ma-
teriałów protezujących oraz metodami 
klasycznymi drogą pochwową, brzuszną 
i laparoskopową,

• diagnostyka i  leczenie operacyjne wysił-
kowego nietrzymania moczu.

dr hab. n. med. Marek Szymański, prof. UMK
Kierownik Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkolo-

gicznej i Endokrynologii Ginekologicznej

AKTUALNOŚCI
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MEDYCYNA

Działalność stacji dializ w Poliklinice
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego 

AKTUALNOŚCI

 10. Wojskowy Szpital Kliniczny 
w  Bydgoszczy wzbogacił się o  nowe cen-
trum dializ, które zlokalizowane jest na par-
terze budynku nowej Polikliniki. To jedno 
z  najnowocześniejszych tego typu miejsc 
w  regionie. Nowa stacja dializ posiada 12 
stanowisk dializacyjnych, plus jedno stano-
wisko dla chorych wymagających izolacji, co 
pozwala na objęcie specjalistyczną opieką 
do 78 pacjentów w najbardziej zaawansowa-
nym stadium choroby nerek. Obecnie w na-
szym ośrodku przewlekle dializowanych jest 
45 chorych, u  których doszło do trwałego 
uszkodzenia nerek najczęściej w  przebiegu 
nefropatii cukrzycowej, przewlekłego kłę-
buszkowego zapalania nerek bądź nefropatii 
nadciśnieniowej. Do tego dochodzą dializy 
ostre i dializy gościnne dla pacjentów prze-
bywających w  Szpitalu lub odwiedzających 
Bydgoszcz i okolice.
 Zabiegi wykonywane są 3 razy 
w  tygodniu i  trwają zwykle 4 – 4,5 godziny. 
Leczenie takie musi być prowadzone dłu-
gotrwale, często do końca życia (poza przy-
padkami ostrej i  odwracalnej niewydolności 
nerek), chyba że przeprowadzony zostanie 
przeszczep nerki. Kwalifikacja do leczenia 
nerkozastępczego dokonywana jest w stacji 
dializ, do której skierowanie może wystawić 
zarówno specjalista, jak i  lekarz pierwszego 
kontaktu.

 Nowa stacja dializ w 10 Wojskowym 
Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy leczy pa-
cjentów według najwyższych standardów, na 
podstawie kontraktu z  NFZ. W  koszcie he-
modializy przewidziany jest również transport 
pacjenta do stacji i  z powrotem do miejsca 
zamieszkania. Nowoczesna aparatura me-
dyczna, w którą wyposażono stację, zapew-
nia chorym jeszcze lepsze niż dotychczas 
wyniki leczenia. Sam obiekt jest przestrzen-
ny, klimatyzowany, a oprócz szatani dla cho-
rych z  węzłami sanitarnymi oraz rozdziałem 
na część męską i  damską ma dużą salę 
odpoczynku. Zwiera też wszelkie udogod-
nienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
O  jakość leczenia i  komfort dializowanych 
dba wykwalifikowana kadra medyczna złożo-
na z  lekarzy i pielęgniarek z wieloletnim do-
świadczeniem w pracy na stacji dializ i z pa-
cjentami dializowanymi.

Koordynator Stacji Dializ
dr n. med. Jacek Rzeszotarski

specjalista chorób wewnętrznych
diabetologii i nefrologii
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Rola diagnosty laboratoryjnego 
w procesie terapeutycznym

AKTUALNOŚCI

 W  tym roku mija 20 lat od uchwalenia 
Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. W Ustawie 
tej zapisano zawód diagnosty laboratoryjnego 
jako zawód zaufania publicznego, a także funkcjo-
nowanie jego samorządu publicznego. W  ubie-
głym roku obchodziliśmy inną ważną rocznicę, 
a  mianowicie 40-lecie powołania kierunkowych, 
samodzielnych 5-letnich studiów magisterskich, 
tj. kierunku analityka medyczna.
 Mimo okrągłych rocznic zawód dia-
gnosty laboratoryjnego jest stosunkowo młodym 
w porównaniu do innych zawodów medycznych. 
Jesteśmy nie tylko młodym zawodem, ale również 
niezauważanym przez społeczeństwo, a  często 
również współpracowników. Okres pandemii po-
prawił, w  niewielkim stopniu, poziom rozpozna-
walności diagnostów laboratoryjnych. Zaczęliśmy 
pojawiać się w mediach i poruszać problemy do-
tyczące naszego zawodu. Zwracamy uwagę, jak 
ogromną rolę w procesie terapeutycznym odgry-
wają badania laboratoryjne. Coraz częściej spo-
tykamy się z sytuacjami, w których diagnosta la-
boratoryjny staje się nieodzownym partnerem dla 
lekarza, zarówno w procesie diagnostycznym, jak 
i terapeutycznym. Cieszy nas fakt, że współpraca 
ta nie ogranicza się już tylko do zlecenia przez le-
karza badań laboratoryjnych i wykonania ich przez 
diagnostę laboratoryjnego.
 Wśród nas jest wielu specjalistów 
i przyszłych specjalistów, którzy są gotowi pomóc 
w  interpretacji badań laboratoryjnych, z  chęcią 
podyskutują na ich temat, zasugerują wykonanie 
kolejnych bardziej szczegółowych badań, a także 
podpowiedzą, w jaki sposób i jaki rodzaj materia-
łu pobrać, aby wynik badania był jak najbardziej 
wiarygodnym źródłem informacji o  toczącym się 
procesie chorobowym w  organizmie pacjenta. 
Warto wspomnieć, że diagności laboratoryjni 
mogą odbywać szkolenie specjalizacyjne w wielu 
dziedzinach: cytomorfologia medyczna, epide-
miologia, laboratoryjna diagnostyka medyczna, 

laboratoryjna genetyka medyczna, laboratoryj-
na genetyka sądowa, laboratoryjna hematologia 
medyczna, laboratoryjna immunologia medycz-
na, laboratoryjna parazytologia medyczna, labo-
ratoryjna toksykologia medyczna, laboratoryjna 
toksykologia sądowa, laboratoryjna transfuzjolo-
gia medyczna, mikrobiologia medyczna, zdrowie 
publiczne. Kształcenie specjalizacyjne w  każdej 
wyżej wymienionej dziedzinie jest kształceniem 
jednostopniowym, które polega na odbyciu szko-
lenia zgodnie z programem specjalizacji.
 Praca diagnostów laboratoryjnych to nie 
tylko przyjmowanie materiału do badania, wyko-
nywanie ich w  laboratoriach w  sposób automa-
tyczny czy manualny, interpretacja i podpis otrzy-
manego wyniku. Spotkacie nas Państwo również 
w punktach pobrań, gdzie często nasza przygoda 
z zawodem się rozpoczyna. Zazwyczaj nasza pra-
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ca kojarzona jest z aparatami, które „za nas” wy-
konują badania. Nie można się z tym nie zgodzić. 
Rozwój diagnostyki laboratoryjnej jest ogromny 
i praca w laboratoriach bez odpowiedniego sprzę-
tu w dzisiejszych czasach jest niemożliwa. Każdy 
z nas chce otrzymać wynik szybko i chce żeby ten 
wynik był również wiarygodny - nie można tego 
osiągnąć bez niezbędnego nadzoru diagnosty 
laboratoryjnego nad wykonanym oznaczeniem 
przez aparat. 
 Nie mogę nie wspomnieć o  najbliższej 
mi sercu mikrobiologii, która mimo ogromnej au-
tomatyzacji w  laboratoriach nadal jest dziedziną 
opierającą się przede wszystkim na pracy manu-
alnej. Badanie rozpoczyna się od posiania mate-
riału na odpowiednie podłoża mikrobiologiczne, 
które posiadają w swoim składzie niezbędne sub-
stancje pozwalające na wzrost zarówno bakterii, 
jak i  grzybów. Materiał po posianiu inkubowany 
jest w specjalnych cieplarkach, które zapewniają 
odpowiednie warunki (temperatura, wilgotność) 
do wzrostu drobnoustrojów. Po dobie inkubacji 
(często ta inkubacja jest wydłużona ze względu na 

drobnoustroje wymagające) diagnosta laboratoryj-
ny/mikrobiolog „odczytuje” wzrost drobnoustrojów 
z pożywek, zleca wykonanie testów identyfikacyj-
nych i oznaczenie lekowrażliwości. Po otrzymaniu 
wyniku analizujemy otrzymane rezultaty, dołącza-
my swoje komentarze i wydajemy gotowy, podpi-
sany wynik. W międzyczasie oglądamy preparaty 
mikrobiologiczne, a także odbieramy od Państwa 
telefony ;). Jest to bardzo satysfakcjonująca, ale 
jednocześnie ciężka i odpowiedzialna praca.
 Diagności laboratoryjni, którzy ukończyli 
specjalizację z mikrobiologii, posiadają pełne kwa-
lifikacje do współpracy z lekarzami w celu realizacji 
programów kontroli i  profilaktyki zakażeń szpital-
nych, a także polityki antybiotykowej szpitala.
 Oprócz rutynowej pracy nie można za-
pomnieć, że każde laboratorium podlega kontroli 
i ocenie, którą zajmuje się Krajowa Rada Diagno-
stów Laboratoryjnych. Każde laboratorium ma 
obowiązek stworzenia systemu zarządzania jako-
ścią. Ten system obejmuje wszystkie fazy proce-
su diagnostycznego – od fazy przedanalitycznej, 
przez fazę analityczną, a kończąc na ustaleniu czy 
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wynik jest wiarygodny. Podlegamy zarówno kon-
troli wewnątrzlaboratoryjnej jak i zewnątrzlaborato-
ryjnej.
 Kontrola wewnątrzlaboratoryjna jest na-
szą codzienną kontrolą, która pozwala nam wy-
kryć i oszacować wielkość ewentualnych błędów. 
Jest to nasz obowiązek, dający nam poczucie 
bezpieczeństwa. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna 
odbywa się z  inną częstotliwością niż kontro-
la wewnątrzlaboratoryjna (np. co miesiąc lub co 
kwartał). Kontrola zewnętrzna jest retrospektywna, 
wykonujemy ją w dostarczonym materiale niemia-
nowanym, a uzyskane wyniki odsyłamy do oceny. 
Przykładem takiej kontroli jest prowadzony przez 
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce 
Mikrobiologicznej Ogólnopolski Sprawdzian Wia-
rygodności Badań Mikrobiologicznych – POLMI-
CRO.
 Nieodłącznym elementem zawodu dia-
gnosty laboratoryjnego jest podnoszenie kwalifi-
kacji zawodowych przez uczestnictwo w ciągłym 
szkoleniu. Ma to na celu aktualizację posiadanej 
wiedzy,
a także dokształcanie się z nowych osiągnięć dia-
gnostyki laboratoryjnej. Podnoszenie kwalifikacji 

jest naszym obowiązkiem, który reguluje ustawa 
z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryj-
nej. Diagnosta laboratoryjny ma obowiązek zdo-
bycia w  okresie rozliczeniowym (wynoszącym 5 
lat) 100 punktów edukacyjnych. Należy dodać, że 
ciągłe szkolenia mogą być prowadzone wyłącznie  
w ośrodkach, które posiadają akredytację.
 W  naszym szpitalu dobra współpraca 
pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a  lekarza-
mi jest bardzo widoczna. Przykładem jest nasz 
codzienny udział w odprawach lekarskich w Od-
dziale Intensywnej Terapii.
 Jesteśmy w  trakcie reaktywacji labora-
torium szpitalnego. Mamy nadzieję, że już na po-
czątku przyszłego roku będziemy mogli Państwa 
gościć w naszych progach.
 Bardzo ważną datą dla nas diagnostów 
laboratoryjnych jest 27 maja, w tym dniu od 2012 
roku obchodzimy Ogólnopolski Dzień Diagnosty 
Laboratoryjnego. Chcielibyśmy, by ta data została 
wpisana do kalendarza nie tylko diagnostów labo-
ratoryjnych, ale również naszych współpracowni-
ków i przełożonych.

Marta Łączyńska
Zakład Analityki Lekarskiej

Pracownia Zakażeń Szpitalnych
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Nieoceniona rola technika 
elektroradiologii w czasie pandemii

AKTUALNOŚCI

 Kliniczny Zakład Radiologii Lekarskiej 
jest jednym ze szpitalnych zakładów, który ma 
duży udział w procesie diagnostycznym pacjen-
tów z  podejrzeniem lub potwierdzonym zakaże-
niem wirusem SARS CoV2. Prawie każdy chory, 
co do którego zachodzi podejrzenie o zakażenie, 
ma wykonywane przyłóżkowe zdjęcie rentgenow-
skie lub tomografię komputerową. Testy diagno-
styczne często dają niemiarodajne wyniki kłócące 
się z objawami klinicznymi, wywiadem epidemio-
logicznym bądź badaniami laboratoryjnymi lub po 
prostu na ich wynik trzeba długo czekać. Promie-
niowanie rentgenowskie oraz pozytywny wynik 
testu molekularnego RT-PCR ostatecznie potwier-
dzają Covid-19.
 Już przy przyjęciu podejrzanego o  za-
każenie pacjenta na Szpitalny Oddział Ratunko-
wy jedną z  pierwszych wykonywanych czynno-
ści jest zdjęcie przyłóżkowe. Wykonujący takie 
zdjęcie technik jest ubrany w  odpowiednie ŚOI 
( fartuch barierowy, przyłbica, czepek, rękawice, 
maska). Także płyta obrazowa musi zostać przez 
niego uprzednio zabezpieczona w dwie warstwy 
folii ochronnej. W  izolatce, w której wykonywana 
jest procedura, technik najczęściej zostaje sam 
na sam z  pacjentem, którego stan często nie 
pozwala na współpracę. W  takich przypadkach 
elektroradiolodzy muszą wykazać się siłą fizyczną 
żeby podnieść pacjenta i  jednocześnie podłożyć 
kasetę. Diagnostyka pacjentów covidowych, nie 
kończy się na jednym poglądowym zdjęciu, cho-
ry ma w dniach kolejnych wykonywane kontrolne 
badania, które są niezbędne do oceny rozwoju 
bądź remisji choroby.
 Przybliżając rolę technika radiologii, do 
wykonywania zdjęcia rtg nie wystarczy tylko „wci-
snąć guzik” wyzwalający ekspozycję. Czynność 
ta poprzedzona jest odpowiednim, zgodnym 
z  akredytowanymi standardami ułożeniem pa-
cjenta (w  zależności od wykonywanej projekcji), 

doborem parametrów lampy rentgenowskiej (na-
pięcia na lampie oraz iloczynu natężenia prądu 
i czasu), zastosowaniem możliwych osłon i ogra-
niczeniem wiązki promieniowania do minimum. 
Podczas procedur radiologicznych technik często 
współpracuje z  lekarzem. Niejednokrotnie musi 
wykazać się samodzielnością w  podejmowaniu 
decyzji. Wielokrotnie zdarza się, że w trakcie ba-
dania koryguje bądź całkowicie zmienia zaplano-
wany wcześniej plan działania dostosowując go 
na bieżaco do stanu pacjenta, analizy wcześniej-
szych obrazów, aby badanie z  użyciem nieobo-
jętnego dla zdrowia promieniowania jonizującego 
przyniosło pożądany efekt diagnostyczny. Nasza 
praca zawodowa oparta jest na doświadczeniu 
oraz szkoleniu specjalistycznym bazującym na 
standardach jakościowych dotyczących metody-
ki badań, ich bezpieczeństwa radiacyjnego oraz 
aspektach sprzętowych procedur.  
 Pojawienie się w naszej placówce dedy-
kowanych oddziałów covidowych postawiło przed 
zespołem techników nowe wyzwania. W związku 
brakiem mozliwości wykorzystania aparatów ana-
logowych – jako zakład nie posiadamy odpo-
wiedniej ilości kaset obrazowych, poza tym nie 
ma możliwości wyniesienia ich z  części brudnej 
do skanera ulokowanego w Zakładzie Radiologii, 
zakupiono dodatkowe aparaty cyfrowe i  wypo-
sażono nimi na stałe oddziały covidowe. Dzięki 
owocnej współpracy z Panem Dariuszem Sapal-
skim z Zakładu Informatyki, mamy opcję bezprze-
wodowego i przewodowego przesyłu zdjęć z tych 
oddziałów do systemu IMPAX. 
 Oprócz zdjęć rentgenowskich często 
do celów diagnostycznych w  walce z  wirusem 
SARS CoV2 stosuje się też tomografię kompute-
rową. Pracownia TK na pierwszym piętrze szpi-
tala została w pełni przeznaczona dla pacjentów 
z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem 
koronawirusem. Personel wyposażony jest we 
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wszystkie środki ochrony indywidualnej, a  po 
każdym badaniu pracownia zostaje poddana de-
kontaminacji. Podczas procesu przygotowania 
pacjenta do badania nieoceniona jest pomoc pie-
lęgniarki, ratownika czy też sanitariusza. U niektó-
rych pacjentów wymagane jest dożylne podanie 
środka kontrastowego, którą to czynność wyko-
nują pielęgniarki pracujące w KZRL bądź personel 
SOR (pielęgniarki i  ratownicy). Najczęściej wyko-
nywane badania w pracowni TK-Covid to tomo-
grafia płuc (HRCT lub w protokole zatorowości), 
badanie jamy brzusznej oraz głowy. 

 Wbrew pozorom pandemia nie zatrzy-
mała normalnej pracy zakładu, wciąż wykonujemy 
badania rentgenodiagnostyczne, tomografii kom-
puterowej i  rezonansu magnetycznego, zarówno 
u  pacjentów szpitalnych jak i  ambulatoryjnych. 
Jesteśmy też stale obecni na salach Zintegrowa-
nego Bloku Operacyjnego oraz w pracowni badań 
naczyniowych. W  2020 roku podczas pandemii 
Covid19 zespół złożony z  22 elektroradiologów 
wykonał procedury diagnostyczne u 56 062 pa-
cjentów. Głównym beneficjentem naszych usług 
w czasie pandemii był SOR i oddziały Covid.

lic. elektroradiologii Paweł Malinowski 

st. technik Jerzy Michalski

mgr Paulina Pięta

mgr elektroradiologii Mariola Gackowska i st. technik 
Małgorzata Czapiewska
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NOWA ODDZIAŁOWA KLinicznego oddziału 
Anestezjologii i intensywnej terapii

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że we wrześniu mgr piel. Barbara Kiedrowicz, specjalista pielę-
gniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, została powołana na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej 
Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

Koleżance i współpracowniczce serdecznie gratulujemy!
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Realizowane i planowane inwestycje 
przez 10. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką

AKTUALNOŚCI

 W Naszym Szpitalu nieustannie dą-
żymy do wprowadzania zmian. Dzięki nim 
nie tylko nasi pacjenci, ale także pracowni-
cy Szpitala mają lepszy komfort pracy oraz 
pobytu w  naszej placówce. Oto inwestycje 
realizowane oraz planowane aktualnie przez 
Nasz Szpital:

1. „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb la-
boratorium diagnostycznego szpitalnego 
w budynku nr 6”. Inwestycja w trakcie realiza-
cji. Zostanie przebudowana część pomiesz-
czeń na piętrze I w „starej Poliklinice” dla Za-
kładu Analityki Lekarskiej. 
Obecnie wykonana została pełno branżowa 
dokumentacja projektowo – kosztorysowa., 
w miesiącu październiku planowane jest roz-
poczęcie robót budowlanych, które zostaną 
ukończone w styczniu przyszłego roku. 
2. „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb 
Oddziału Klinicznego Gastroenterologii 
w budynek nr 3, piętro VII – strona północ-
na”. Zadanie w  trakcie realizacji dokumen-
tacji projektowo – kosztorysowej. Projekt 
wstępny zostanie przedstawiony do dnia 
28.09.2021r. Cała dokumentacja zostanie 
wykonana do końca miesiąca lutego przy-
szłego roku. Prace budowlane planuje się 
wykonać do końca 2022r. 
3. „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb 
Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej, 
budynek nr 3, piętro IV”. W miesiącu wrze-

śniu zostanie rozpoczęta procedura o zamó-
wienie publiczne celem wybrania najkorzyst-
niejszej oferty na wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej. 
4. „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb 
Oddziału Klinicznego Urologii i Onkologii Uro-
logicznej, budynek nr 3, piętro IV”. Zadanie 
na etapie planowania, przygotowywana jest 
dokumentacja do przeprowadzenia postę-
powania o  zamówienia publiczne, w  celu 
wyłonienia projektanta do ww. zadania.
 Oprócz wyżej wymienionych zadań 
planuje się przygotowanie dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej do następujących 
inwestycji:
• „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb 

Klinicznego Oddziału Kardiologii Zacho-
wawczej i Elektroterapii”.

• „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeby 
Oddziału Chirurgii Twarzowo – szczęko-
wej”

• „Przebudowa pomieszczeń po firmie 
ALAB na potrzeby Oddziału Klinicznego 
Kardiochirurgii i Oddziału Klinicznego Der-
matologii”.

 Wyżej wymienione Inwestycje będą 
obejmowały całkowitą przebudowę pomiesz-
czeń wraz z wymianą instalacji sanitarnej ra-
zem z  wentylacją/klimatyzacją, elektrycznej, 
teleinformacyjnej itp. Zostanie dokonana wy-
miana stolarki okiennej i drzwiowej. Zakupio-
ne zostaną nowe meble i częściowo wypo-
sażenie.
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Reprezentacja Szpitala zajęła 3 miejsce w „I Tur-
nieju Piłki Nożnej im. Grzegorza Piórkowskiego”. 
Turniej został zorganizowany przez Wojewódzką 
Stację Pogotowia Ratunkowego w  Bydgoszczy, 
ku pamięci tragicznie zmarłego podczas dyżuru 
na motocyklu ratunkowym przyjaciela – Grzegorza 
Piórkowskiego – ratownika medycznego, dyspo-
zytora medycznego oraz wykładowcę akademic-
kiego.

W  zawodach wzięli udział pracownicy ochrony 
zdrowia ze stacji pogotowia ratunkowego i  szpi-
talnych oddziałów ratunkowych z  województwa 
kujawsko-pomorskiego.

Zajęcie przez Reprezentację Szpitala III 
miejsca w I Turnieju Piłki Nożnej im. Grzegorza 

Piórkowskiego

AKTUALNOŚCI

 Wszystkim pracownicy Szpitala serdecznie 
gratulują reprezentacji!
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Zdjęcia- źródło: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/szanuj-flage-jak-wojsko-pol-
skie?fbclid=IwAR27pn0ELd_SvjgD2xrsBasAERAWn1Vln6rqu-4o5J_jnJQHQZj5ubroxlM

AKTUALNOŚCI
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europejski kodeks walki 
z rakiem -12 sposobów

na zdrowie

Zalecenie 1. Nie pal – nie używaj tytoniu 
w żadnej postaci

Palenie tytoniu jest przyczyną wielu chorób oraz 
przedwczesnej śmierci. Najbardziej niebezpiecz-
ną formą używania tytoniu jest palenie papiero-
sów. Połowa palaczy tytoniu umrze przedwcze-
śnie (tj. przed 70 rokiem życia) z powodu chorób 
spowodowanych paleniem. Zmniejszyć ryzyko 
zachorowania na raka jest możliwe jedynie po-
przez zaprzestanie palenia. Dzięki temu można 
znacząco obniżyć ryzyko zachorowania na 15 
różnych nowotworów.

Zalecenie 2. Stwórz w domu środowisko wol-
ne od dymu tytoniowego - wspieraj politykę 
miejsca pracy wolnego od tytoniu

Wdychanie dymu tytoniowego, który jest mie-
szaniną kilku tysięcy toksycznych substancji, 
jak samo palenie, powoduje wiele śmiertelnych 
chorób oraz prawdopodobieństwo wcześniejszej 
śmierci. U  osób palących dodatkowe narażenie 
na dym tytoniowy tzw. z drugiej ręki jeszcze bar-
dziej zwiększa ryzyko zachorowania na raka. We-
dług badań ponad 14 milionów Polaków jest na-
rażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego 
w domu, a ponad 4 miliony w miejscu pracy (po-
mimo zakazu palenia).

Zalecenie 3. Utrzymuj prawidłową masę ciała

Utrzymanie prawidłowej masy ciała pozwala 
w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko zachoro-
wania na raka. Jest to drugi po paleniu tytoniu naj-
ważniejszy czynnik ryzyka nowotworów. Przy za-
chowaniu prawidłowej masy ciała – poza ryzykiem 
raka – maleje także ryzyko wystąpienia innych po-
wikłań zdrowotnych powodowanych przez nad-
miar tłuszczu zmagazynowanego w  organizmie, 
na przykład chorób serca czy cukrzycy. Badania 
naukowe dowodzą, że ryzyko rozwoju raka rośnie 

proporcjonalnie wraz ze wzrostem ilości tłuszczu 
w organizmie.

Zalecenie 4. Bądź aktywny fizycznie w  co-
dziennym życiu – ogranicz czas spędzany na 
siedząco

Aktywność fizyczna zapobiega nadmiernej masie 
ciała, tym samym obniżając ryzyko chorób zwią-
zanych z  nadwagą lub otyłością, takich jak cu-
krzyca typu 2 i choroby kardiologiczne. Regularne 
ćwiczenia chronią przed rakiem jelita grubego, 
piersi i błony śluzowej macicy. Dodatkowo według 
niektórych badań bycie aktywnym może chronić 
nas także przed rakiem płuca, wątroby, jajnika, 
prostaty, nerki i żołądka.

Zalecenie 5. Przestrzegaj zaleceń prawidłowe-
go sposobu żywienia

Produkty i  potrawy, które wybieramy i  spożywa-
my każdego dnia mogą mieć wpływ na nasze 
ryzyko zachorowania na raka nie tylko pośrednio, 
wpływając na naszą masę ciała, ale bezpośred-
nio poprzez składniki zawarte w pożywieniu. Ba-
dania naukowe wykazały, że osoby, których dieta 
bogata jest w owoce i warzywa oraz w produkty 
pełnoziarniste, a jednocześnie znajdują się w niej 
jedynie niewielkie ilości czerwonego czy przetwo-
rzonego mięsa i soli, mają niższe ryzyko zachoro-
wania na raka. Ponadto prawidłowa dieta pomaga 
wydłużyć życie osób po diagnozie nowotworowej 
(raka piersi i raka jelita grubego).

Zalecenie 6. Jeśli pijesz alkohol dowolnego 
rodzaju, ogranicz jego spożycie

Picie każdej, nawet niewielkiej ilości alkoholu 
zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Im więcej 
spożywa się alkoholu, tym większe ryzyko to ze 
sobą niesie, dlatego więc zalecane jest ograni-
czenie spożywania alkoholu, a  najlepiej zacho-
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wanie abstynencji. Dzięki zachowaniu abstynencji 
lub znaczącemu zmniejszeniu ilości wypijanego 
alkoholu można zredukować po kilku latach ryzy-
ko zachorowania na raka, jednak w zależności od 
czasu trwania narażenia w przeszłości, ryzyko to 
może nie zostać wyeliminowane.

Zalecenie 7. Unikaj nadmiernej ekspozycji na 
promienie słoneczne (dotyczy to szczególnie 
dzieci)

Promieniowanie ultrafioletowe (w  skrócie UV) 
może pochodzić zarówno ze źródeł naturalnych, 
jak i  sztucznych. Do pierwszej grupy zaliczamy 
słońce, do drugiej urządzenia opalające (łóżka 
opalające popularnie nazywane solariami, prze-
nośne lampy UV itp.). Niestety, nadmierna eks-
pozycja na promieniowanie ultrafioletowe wiąże 
się z poważnymi i licznymi konsekwencjami zdro-
wotnymi, takimi jak rak skóry, choroby oczu (np. 
zapalenie spojówek, zaćma) czy osłabienie układu 
odpornościowego.

Zalecenie 8. Chroń się przed działaniem sub-
stancji rakotwórczych w miejscu pracy

Zdarza się, że w środowisku pracy jesteśmy nara-
żeni na działanie substancji rakotwórczych. Cho-
roba nowotworowa może rozwinąć się w okresie 
od kilku do nawet kilkudziesięciu lat od momentu 
pierwszego kontaktu z czynnikiem rakotwórczym. 
Dlatego bardzo istotną kwestią jest przestrzeganie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (prze-
pisów BHP), chroniących nas przed działaniem 
groźnych dla zdrowia substancji.

Zalecenie 9. Dowiedz się, czy w domu jesteś 
narażony na naturalne promieniowanie spo-
wodowane wysokim stężeniem radonu

Radon to radioaktywny gaz szlachetny występują-
cy w skorupie ziemskiej. Znajduje się w większo-
ści gleb i  skał. Radon jest bezbarwny i  nie wy-
dziela zapachu, więc jego wykrycie jest możliwe 
wyłącznie poprzez pomiar jego promieniowania. 
Przedostaje się do wnętrza budynków, w tym do-
mów mieszkalnych, bezpośrednio z gruntu w wy-
niku naturalnie zachodzących procesów. Zdarza 
się, że jego stężenie w pomieszczeniach jest bar-
dzo duże i dzieje się tak szczególnie w regionach, 
w  których zawartość uranu w  glebie i  skałach 

jest wysoka. Radon może również występować 
w materiałach budowlanych i w wodzie pitnej, ale 
wówczas natężenie jego promieniowania jonizują-
cego jest zazwyczaj znacznie niższe.

Zalecenie 10. Kobiety powinny pamiętać 
o tym, że: 

Karmienie piersią zmniejsza u matki ryzyko zacho-
rowania na nowotwory, jeśli możesz, karm swoje 
dziecko piersią, hormonalna terapia zastępcza 
zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów 
– ogranicz jej stosowanie.

Zalecenie 11. Zadbaj o  to, aby twoje dzieci 
poddano szczepieniom ochronnym przeciw-
ko:

Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (dotyczy 
noworodków), wirusowi brodawczaka ludzkiego – 
HPV (dotyczy dziewcząt). Stosowanie szczepień 
ochronnych jest skutecznym sposobem uniknię-
cia zachorowania na nowotwory związane z infek-
cją wirusową.

Zalecenie 12. Bierz udział w zorganizowanych 
programach badań przesiewowych w  celu 
wczesnego wykrywania:

Raka jelita grubego (zalecenie dotyczy zarów-
no mężczyzn, jak i kobiet), raka piersi (u kobiet), 
raka szyjki macicy (u kobiet). Szanse wyleczenia 
raka znacznie zwiększa jego wczesne rozpozna-
nie. Pewne metody diagnostyczne pozwalają na 
wykrycie niektórych rodzajów nowotworów jesz-
cze przed pojawieniem się symptomów choroby, 
a nawet wykrycie zmian przedrakowych.
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ZATRUCIA GRZYBAMI

 Grzyby, oprócz walorów smakowych 
i estetycznych, mają również groźne oblicze. Oko-
ło 160 gatunków występujących w Europie może 
stać się przyczyną śmiertelnych zatruć.
 Zatrucia grzybami są najczęściej skut-
kiem pomyłki i  wynikają z  braku wiedzy. Prawie 
wszystkie grzyby trujące są grzybami blaszkowymi 
– wyjątek stanowi borowik szatański ze strukturą 
rurkowatą w spodniej części kapelusza.
 Zatrucia grzybami charakteryzują się 
sezonowością. W  sezonie letnim ze szczytem 
w  sierpniu zachorowania powoduje najczęściej 
muchomor sromotnikowy, w  sezonie jesiennym 
w październiku – krowiak podwinięty (olszówka).
 Objawy chorobowe po spożyciu grzy-
bów nie zawsze muszą świadczyć o  zatruciu, 
mogą być skutkiem zwykłej niestrawności u osób 
z  pierwotnie upośledzoną czynnością przewodu 
pokarmowego. Dla osób chorych np. na prze-
wlekły nieżyt żołądka i  jelit, schorzenia dróg żół-
ciowych i  trzustki oraz małych dzieci spożycie 
potrawy z  grzybów jadalnych jest błędem diete-
tycznym.
 Do zatruć grzybami zaliczamy zaburze-
nia przewodu pokarmowego i  ogólnoustrojowe, 
wywołane toksynami wytwarzanymi przez grzyby. 
Zakres toksycznego działania może dotyczyć je-
dynie przewodu pokarmowego, ale może również 
być ogólny i prowadzić do uszkodzenia wątroby, 
nerek czy ośrodkowego układu nerwowego.
 Zatrucia grzybami dzielimy ze względu 
na okres utajenia objawów:
- zatrucia o krótkim (od 30 minut do 2/3 godzin),
- średnim (od 3-4 godzin do kilkunastu godzin),
- długim (powyżej 10 godzin) okresie inkubacji.
 W  większości przypadków im dłuższy 
okres utajenia powyżej 6 godzin – tym większe 
niebezpieczeństwo poważniejszych skutków za-
trucia.

 Toksyny występujące w grzybach maja 
różne mechanizmy działania. Przykładowe typy to:

1. Cytotoksyny:

- amanityna, fototoksyna – objawy po ponad 6 h 
(efektem działania może być uszkodzenie wątro-
by, nerek i układu nerwowego); występują w mu-
chomorze sromotnikowym,
- orelanina - >24 h (uszkodzenie nerek); występu-
je w zasłonaku rudym,

2. Neurotoksyna:

- gyromitryna – 6-12 h (uszkodzenie układu ner-
wowego, drgawki); występuje w  piestrzenicy 
kasztanowatej,

3. Typ neurotropowy:

- muskaryna – 0,5-2 h (obwodowe działanie cho-
linergiczne): występuje w  borowiku szatańskim, 
strzępiaku ceglastym, lejkówce jadowitej, krowia-
ku podwiniętym,
- działające atropino podobnie: kwas ibotenowy, 
muscymol – 0,5-2 h (działanie ośrodkowe psy-
chotropowe); występują w muchomorze czerwo-
nym i plamistym,

4. Powodujące objawy gastroenterotoksycz-
ne: 

różne czynniki toksyczne – 0,5-3 h (działanie 
drażniące na przewód pokarmowy, zwykle objawy 
ustępują w ciągu jednej doby); występują u wielu 
gatunków grzybów, np. maślaka, krowiaka, gołąb-
ka.
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Zatrucie muchomorem sromotnikowym

 Substancje toksyczne wytwarzane 
przez muchomora sromotnikowego to amanityny 
i  falloidyny. Są one odporne na wysoką tempe-
raturę (temperatura rozkładu przekracza 200°C) 
oraz działanie soku żołądkowego. Objawy za-
chorowania występują po 8-12, a nawet 24 go-
dzinach. Pierwsza faza objawów to intensywne 
zaburzenia wodno-elektrolitowe i kwasowo-zasa-
dowe, odwodnienie, niedociśnienie, hepatome-
galia. W drugiej fazie następuje pozorna poprawa 
– od kilku do kilkunastu godzin, następuje wzrost 
transaminaz i  bilirubiny. Trzecia faza wiąże się 
z  objawami niewydolności wątroby i  nerek. Wy-
stępują bóle brzucha, luźne stolce, często z krwią, 
żółtaczka. Mogą wystąpić zaburzenia oddychania 
i  krążenia, niewydolność wielonarządowa, a  na-
wet zgon. Śmiertelność wśród dorosłych wynosi 
od 10 do 60%. Szybkie wdrożenie specyficznego 
leczenia jest czynnikiem istotnie wpływającym na 
rokowanie.
 Należy zawsze zbierać jedynie grzyby, 
które się dobrze zna i nie kupować grzybów nie-
znanego pochodzenia, również przetworzonych. 
Pamiętajmy, że bardzo młode grzyby nie mają 

jeszcze wykształconych charakterystycznych 
cech co utrudnia rozpoznanie gatunku.
 Nie są prawdziwe powtarzane przez 
wiele osób sposoby na odróżnienie grzyba trują-
cego od jadalnego:
- kilkukrotne gotowanie spowoduje, że nawet tru-
jący grzyb nadaje się do jedzenia,
- tylko trujący grzyb nie sinieje po przełamaniu,
- trujące grzyby nie mają robaków, ślimaków,
- cebula gotowana z trującymi grzybami czernieje,
- trujące grzyby mają gorzki smak itp.
 Pierwszymi objawami zatrucia są nud-
ności, wymioty, ból brzucha, biegunka, gorączka. 
Wczesne rozpoznanie zatrucia grzybami ma decy-
dujący wpływ na terapię zastosowaną u chorego 
a pierwszą czynnością przy podejrzeniu powinno 
być sprowokowanie wymiotów. Należy pamiętać 
o zabezpieczeniu materiału do badań toksykolo-
gicznych: wymiociny, popłuczyny, resztki spożytej 
potrawy, resztki z oczyszczania grzybów – pomo-
że to w identyfikacji grzyba i toksyny, która spowo-
dowała zatrucie.

dr n. med. Joanna Sierzputowska
Marta Łączyńska

Zakład Analityki Lekarskiej
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Podobieństwa grzybów jadalnych i trujących: 
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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 aplika-
tor przyłożony do skóry, z którą sprzęgany jest za 
pomocą żelu. Dzięki penetracji fal w  głąb ciała, 
przy odpowiednio dobranych parametrach za-
biegowych, terapia ta jest skuteczna w  leczeniu 
procesów 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 sy-
gnałów bólowych poprzez nieinwazyjne drażnienie 
błon komórkowych i  zakończeń nerwowych. Po-
nadto dostarczane bodźce energetyczne stymu-
lują metabolizm, polepszając cyrkulację krwi oraz 
syntezę kolagenu, co wpływa na znaczne przy-
spieszenie 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-piszczelowe-

go, 
• bóle w  pachwinie (przeciążeniowe z  mm. 

przywodzicieli uda), 
• punkty spustowe.

Terapia falą uderzeniową (SWT – Shock Wave The-
rapy) jest nowoczesną, wysoce efektywną metodą 
leczenia. Fale uderzeniowe przyspieszają proces 
zdrowienia poprzez stymulację metabolizmu i po-
budzenie cyrkulacji krwi, rozpuszczenie zwapnia-
łych fibroblastów, zwiększenie produkcji kolagenu 
oraz zmniejszenie napięcia mięśni. Uszkodzona 
tkanka stopniowo regeneruje się i wspomaga pro-
ces leczenia w obszarze poddanym terapii. 

Terapia falą uderzeniową 

MEDYCYNA
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W Zakładzie Rehabilitacji 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy wykonywana jest terapia falą uderzenio-
wą. 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 przyświeca 
akcji bezpłatnych badań cytologicznych. Jest ona skie-
rowana do wszystkich kobiet w wieku od 25 do 59 lat, 
które przez ostatnie trzy lata nie miały wykonywanego 
badania cytologicznego. Cytologia to bezpieczne, bez-
bolesne badanie. Pozwala na wykrycie nie tylko wcze-
snych postaci raka szyjki macicy, ale także stanów, 
które nieleczone mogą doprowadzić do powstania no-
wotworu. Warto wziąć udział w programie, ponieważ co 

roku na raka szyjki macicy zapada 4 tys. kobiet. Połowa 
z nich umiera tylko dlatego, ze za późno zgłosiły się do 
lekarza. Wczesne wykrycie choroby gwarantuje niemal 
100% skuteczność wyleczenia. Badania cytologiczne 
wykonywane są w  gabinecie ginekologicznym Polikli-
niki 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z  Polikliniką 
SPZOZ z  Bydgoszczy. Przed wizytą należy się zareje-
strować 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 
zostały 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 mammogra-
fii na bezpłatne badanie mammograficzne, które 
przeprowadzane są w Poliklinice 10. Wojskowego 
Szpitala Klinicznego z  Polikliniką SPZOZ z  Byd-
goszczy. W celu ustalenie terminu badania należy 
skontaktować się z rejestracją RTG osobiście (bu-

dynek Polikliniki pok.0013) bądź telefonicznie 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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Źródło: http://www.kolonoskopia.byd.pl 

Projekt profilaktyki
raka jelita grubego

realizowane przez Szpital
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Projekt profilaktyki raka jelita grubego
 
 Profilaktyka jelita grubego to projekt 
partnerski 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z  Polikliniką SPZOZ z  Bydgoszczy, Akademic-
kiego Centrum Medycznego oraz NZOZ Stad-
medica. Projekt profilaktyki raka jelita grubego 
to nie tylko bezpłatne badania kolonoskopo-
we, ale także edukacja zdrowotna pacjentów. 
Placówkom zależy na zwiększeniu wiedzy pa-
cjentów na temat zachorowań na raka i  prze-
konaniu ich o  konieczności wcześniejszego 
wykrywania zagrożeń. Okazuje się bowiem, iż 
województwo kujawsko-pomorskie ma jeden 
z  najwyższych w Polsce wskaźników zarówno 
zachorowań, jak i  umieralności na nowotwory 
złośliwe. Adresatem programu są osoby aktyw-

ne zawodowo, mieszkające bądź pracujące na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 
które narażone są na wystąpienie w miejscu pra-
cy czynników negatywnie wpływających na stan 
zdrowia. Zainteresowane powinny być głównie 
osoby po 50 roku życia. Wszystkie spotkania 
informacyjne, jak i same badania kolonoskopo-
we są w pełni bezpłatne. Pacjenci mogą liczyć 
na komfort podczas wykonania kolonoskopii 
i  zdecydować się na znieczulenie anestezjolo-
giczne. Więcej informacji na temat programu 
można uzyskać na stronie internetowej: http://
www.kolonoskopia.byd.pl lub telefonicznie pod 
nr tel. 52 567 07 82.
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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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podziękowania
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Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy dzielić się ze wszystkimi pracownikami jak i miłośnikami Naszego Szpitala najważniejszymi in-
formacjami z dnia codziennego. Dlatego też serdecznie zapraszamy do odwiedzania Nas na Facebooku. Ofi-
cjalny profil pod nazwą 10. Wojskowy Szpital Kliniczny 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 kwartal-
nym dla pacjentów i załogi 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy. 
Szczegóły odnośnie możliwości publikacji oraz zgłoszenia przyjmuje Sekcja Organi-
zacyjno - Promocyjna: tel. 261417461, e-mail: marketing@10wsk.mil.pl 

INFORMACJE



37 10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W BYDGOSZCZY

 INFORMACJE

Kalendarz wydarzeń
w myślęcinku

PAŹDZIERNIK

2.10.VII Mistrzostwa Polski Niewidomych

03.10. Bydgoski Bieg po Oddech

24.10. Cross Run

LISTOPAD

07.11. Bieg CITY TRAIL

Podsumowanie akcji pn. „Zbieramy żołędzie dla zwierząt” w ZOO

21.11. Cross Run

GRUDZIEŃ

05.12. City Trail

Organizacja Mikołajek w ZOO

Źródło: https://www.myslecinek.pl/content/imprezy 



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


