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płk dr n. med. Robert SZYCA
Komendant 

10. Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

Słowo wstępne

 

Szanowni Państwo,

 Koniec roku niezmiennie skłania wszystkich do przemy-
śleń, rzetelnych podsumowań, tworzenia planów na przyszłość. 
Rok ten był dla Szpitala czasem ciężkiej pracy, nieustannych zma-
gań z dużymi i mniejszymi trudnościami. Jednak dzięki harmonij-
nej współpracy wszystkich grup zawodowych udało się pokonać 
przeszkody stawiane przez los. Wskazuje to bezsprzecznie, jak 
bardzo jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, ponieważ siłą tej Pla-
cówki jest personel na każdym szczeblu organizacyjnym.
 Wielu z nas doświadczyło zmagań związanych z choro-
bą, izolacją i kwarantanną, dlatego pragnę podziękować Państwu 
za ciężką walkę z tak trudnym i niewidzialnym przeciwnikiem jakim 
jest wirus SARS–CoV–2.
 Zbliżający się świąteczny czas pozwala nam na chwilę 
zatrzymania się w biegu, wytchnienia i refleksji nad minionym ro-
kiem, a także odpoczynku od gonitwy myśli, pracy, rozterek i stre-
su.
 Życzę wszystkim, aby nadchodzące Święta Bożego Na-
rodzenia przyniosły ze sobą wiele dobrych chwil przeżywanych 
w  radości i  spokoju oraz, aby rozbrzmiewały muzyką kolęd, jak 
również przypominały zapachy dzieciństwa. Niech Nowy 2022 
Rok będzie szczęśliwy i spełniony, obfitujący w sukcesy, miłe zda-
rzenia i dni warte zapamiętania.
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 Informujmy, że zgłoszony do konkursu 
Bezpieczny Szpital – Inspiracje Przyszłości 2020, 
projekt „Respirator CoViVentilUCM02”, kierowany 
przez prof. dr. hab. inż. Tomasza Topolińskiego 
z  Politechniki Bydgoskiej, a  nadzorowany pod 
względem medycznym przez dr. n. med. Rober-
ta Włodarskiego, znalazł się na 3. miejscu w skali 
kraju w kategorii „Działania na rzecz ochrony zdro-
wia i środowiska naturalnego”.
Uroczysta gala wręczenia nagród miała miejsce 
30 września 2021 r. w auli Narodowego Instytutu 
Geriatrii, Reumatologii i  Rehabilitacji Warszawie. 
Inspiracje wręczono w siedmiu kategoriach.
Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, orga-
nizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie 
zdrowia, które w mijającym roku szczególnie za-
służyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań 
i  technologii, wpływając na zwiększanie bezpie-
czeństwa pacjentów i pracowników szpitali. Zgło-
szenia placówek medycznych, którym „chce się 
chcieć”, ocenione zostały przez 30-osobową Ka-
pitułę, złożoną z osób zarządzających najlepszymi 
szpitalami w Polsce.

Kilka słów o samym projekcie
Rok temu, na początku pandemii, w Uniwersyte-
cie Technologiczno-Przyrodniczym w  Bydgosz-
czy (obecnie – Politechnika Bydgoska) podjęto 
inicjatywę budowy „prostego respiratora” ratują-
cego życie chorym z ciężką niewydolnością płuc 
wywołaną infekcją koronawirusa SARS-CoV-2. 
Perspektywa pogłębiającej się epidemii zmoty-
wowała członków zespołu, którzy przez okres 
wielu tygodni i  codziennych wieczornych wide-
okonferencji omawiali postępy w  realizacji prac 
oraz wspólnie wypracowywali jak najlepsze roz-

AKTUALNOŚCI

wiązania, które mogłyby udoskonalić respirator. 
Efektem tych prac był prototyp respiratora CoVi-
VentilUCM01 zaprezentowany 8 maja 2020 roku 
na konferencji prasowej z udziałem Wiceministra 
Nauki i  Szkolnictwa Wyższego prof. dr. n. med. 
Wojciecha Maksymowicza. Prototyp respiratora 
CoViVentilUCM01 został wyposażony w  pod-
stawowe tryby pracy, co umożliwiało ratowanie 
życia pacjenta z ostrą niewydolnością oddecho-
wą, a  następnie po odzyskaniu przez pacjenta 
własnego oddechu, jego wspomaganie. Po bli-
sko półrocznych badaniach i  pracach projekto-

3. miejsce w konkursie Bezpieczny



3 10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W BYDGOSZCZY

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

wych oraz testach laboratoryjnych obejmujących 
układ pneumatyczno-mechaniczny, elektronikę 
i  oprogramowanie sterujące respiratorem, a  tak-
że prace projektowe nad designem, powstał re-
spirator CoViVentilUCM02. Respirator w obecnej 
wersji – respirator CoViVentilUCM02 – jest wy-
posażony w  tryby wentylacji mechanicznej płuc, 
które spotykane są w  najlepszych terapeutycz-
nych respiratorach szpitalnych dostępnych na 
świecie. Posiada możliwość wentylacji w sposób 
inwazyjny i nieinwazyjny. Prototyp respiratora Co-
ViVentilUCM01 powstał z  myślą o  zastosowaniu 
go w  „oddziałach covidowych” i  po zebranych 
doświadczeniach podczas pracy z pacjentami za-
rażonymi SARS-CoV-2 leczonymi w 10 WSzKzP 
i Szpitalu Tymczasowym w Ciechocinku. Respira-
tor posiada opracowany według projektu płk dr. n. 
med. Roberta Włodarskiego autorski tryb wenty-
lacji połączony z  autoanalizą współdziałania pra-
cy aparatu i wentylacji płuc pacjenta, który ma za 
zadanie zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów 
leczonych w  „oddziałach covidowych”. Zupełnie 
nowatorskim rozwiązaniem jest zdalne sterowanie 
respiratorem. Programiści wspólnie ze specjalista-
mi inżynierii biomedycznej, mechaniki i elektroniki 
wprowadzili wiele innowacyjnych rozwiązań do 
poszczególnych trybów zaimplementowanych 
w respiratorze na podstawie uwag zbieranych od 
lekarzy pracujących w  „oddziałach covidowych”. 
Trzeba zauważyć, że respirator CoViVentilUCM02 
jest urządzeniem umożliwiającym postępowa-
nie terapeutyczne w oddziale intensywnej terapii 
z dodatkowym wyposażeniem ułatwiającym kon-
trolę mechanicznej wentylacji płuc w  przypadku 
zastosowania respiratora poza typowym oddzia-

łem intensywnej terapii. Jest konstrukcją opra-
cowaną przez polskich autorów z  podzespołów 
dostępnych w kraju. Projekt respiratora CoViVenti-
lUCM02 przeszedł testy na sztucznym płucu ASL 
5000, podczas których oceniano poprawność 
działania wszystkich podzespołów i  oprogramo-
wania. Następny etap to bardzo restrykcyjne ba-
dania przedkliniczne, kliniczne i badania związane 
z procedurą uzyskania znaku zgodności CE.

Szpital – Inspiracje Przyszłości 2020
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AKTUALNOŚCI

Uroczystość wręczenia odznak honorowych  
„Za zasługi dla ochrony zdrowia” Ministra Zdrowia

 5 października br. Wojewoda Kujaw-
sko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wręczył 
pracownikom Szpitala odznaki honorowe „Za 
zasługi dla ochrony zdrowia” nadane przez 
Ministra Zdrowia za ofiarność w walce z CO-
VID-19.
„Za zasługi dla ochrony zdrowia” zostali odzna-
czeni:
• płk Robert Szyca
• płk Robert Włodarski
• płk Piotr Ligocki
• ppłk Marcin Jóźwiak
• mjr Iwona Żuczek

• kpt. Andżelika Flieger
• Regina Białczyk
• Barbara Kasprzak
• Barbara Kiedrowicz
• Bartosz Kozłowski
• Piotr Lesiński
• Hanna Lipińska
• Lidia Nowak
• Elżbieta Pankanin
• Iwona Skoczylas
• Elżbieta Sobieraj
• Iwona Syrek
• Łukasz Ziółkowski.
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– Zasłużyliście państwo na ogromne słowa uzna-
nia i myślę, że to odznaczenie od Ministra Zdro-
wia przekazane przeze mnie jest godnym powie-
dzeniem słowa „dziękuję”. Nie zawsze podczas 
walki z epidemią było kolorowo, ale na szczęście 
wszystko skończyło się tak, jak powinno. Podczas 
drugiej fali epidemii COVID-19 Szpital Wojsko-
wy musiał zmierzyć się także z  zachorowaniami 
wśród personelu. Serdeczne słowa uznania i po-
dziękowania dla pani Dyrektor Aurelii Ostrowskiej 
i pana Komendanta Roberta Szycy – powiedział 
Wojewoda.
Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdro-
wia dr Aurelia Ostrowska podziękowała osobom, 
które dzielnie mierzyły się z czymś, co dla wszyst-
kich było czymś nieznanym, trudnym i nieprzewi-
dywalnym. Podziękowania skierowała do wszyst-
kich pracowników szpitala, przede wszystkim do 
osób odznaczonych przez Ministra Zdrowia.
W  imieniu odznaczonych głos zabrał Komen-
dant Szpitala płk dr n. med. Robert Szyca, któ-

ry zwrócił uwagę na to, że nikt nie był gotowy 
na epidemię wywołaną przez wirusa SARS-
-CoV-2. Komendant powiedział, że temat walki 
nie jest obcy pracownikom Szpitala Wojsko-
wego i  jego kadra wyszła z  tej wojny z  tarczą. 
-Doskonała współpraca w  tym trudnym czasie 
z  pracownikami Urzędu Wojewódzkiego zaowo-
cowała sprawną organizacją prac w czasie pan-
demii. To oczywiście jeszcze nie koniec procesu 
zwalczania koronawirusa. Obecnie prężnie działa-
my w zakresie szczepień, a  także zajmujemy się 
leczenie pocovidowych pacjentów. Skupiamy się 
na przywracaniu stanu sprzed pandemii – mówił 
płk Szyca.
Podziękowania dla całego personelu pracującego 
na niefunkcjonujących w 10. Wojskowym Szpitalu 
Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy już 
oddziałach covidowych skierowali płk Piotr Ligoc-
ki i ppłk Marcin Jóźwiak, jako ordynatorzy ówcze-
snych komórek organizacyjnych.
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Odznaczenie Komendanta Szpitala Krzyżem 
100-lecia Związku Inwalidów Wojennych 

Rzeczypospolitej Polskiej

AKTUALNOŚCI

 8 listopada br. mieliśmy zaszczyt go-
ścić w naszej Placówce przedstawicieli Związ-
ku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Bydgoszczy – najstarszej organizacji 
kombatanckiej w Polsce.
Przedstawiciele Związku, w  osobach Prezesa 
Zarządu Okręgowego w Bydgoszczy Eugeniu-
sza Michała Andrzejewskiego oraz Wicepreze-
sa Jerzego Kozłowskiego, wręczyli Komendan-
towi Szpitala płk. dr. n. med. Robertowi Szycy 
odznakę honorową – Krzyż 100-lecia Związku 

Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej 
przyznaną przez Prezydium Zarządu Głównego 
ZIW RP.
Przyznane wyróżnienie stanowi dowód 
wdzięczności za opiekę nad żołnierzami po-
szkodowanymi przez losy wojny, a dla nas sta-
nowi motywację do jeszcze większego zaan-
gażowania na rzecz chorych i umacnia w nas 
przekonanie, że praca, którą wykonujemy jest 
ważna i doceniana.



8 10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W BYDGOSZCZY

AKTUALNOŚCI

Światowy Dzień Elektroradiologii

 Święto to upamiętnia Wilhelma Conrada 
Röntgena, który 8 listopada 1895 roku odkrył ist-
nienie promieniowania. Dziś to jedna z ważniejszych 
i najszybciej rozwijających się dziedzin współczesnej 
medycyny.
Kliniczny Zakład Radiologii Lekarskiej Naszego Szpi-
tala poza codzienną działalnością ma duży udział 
w  procesie diagnostycznym pacjentów z  podej-
rzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2. Prawie każdy chory, co do którego 
zachodzi podejrzenie o zakażenie, ma wykonywane 
przyłóżkowe zdjęcie rentgenowskie lub tomografię 
komputerową. Testy diagnostyczne często dają nie-
miarodajne wyniki kłócące się z objawami kliniczny-

mi, wywiadem epidemiologicznym bądź badaniami 
laboratoryjnymi lub po prostu na ich wynik trzeba 
długo czekać. Promieniowanie rentgenowskie oraz 
pozytywny wynik testu molekularnego RT-PCR osta-
tecznie potwierdzają Covid-19.
Lekarzom radiologom, elektroradiologom, inspekto-
rom ochrony radiologicznej i  wszystkim tym, którzy 
związani są z tą dziedziną medycyny składamy ser-
deczne słowa uznania, a także dziękujemy za ofiarną 
i  niezwykle trudną pracę, odpowiedzialność, wyro-
zumiałość i profesjonalne podejście do obowiązków 
zawodowych, szczególnie w czasie, w którym cały 
świat z wielką determinacją walczy z pandemią ko-
ronawirusa.
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości

AKTUALNOŚCI

 11 Listopada 1918 r. jest niewątpliwie jed-
ną z  najważniejszych, symbolicznych dat w  naszej 
historii. To właśnie tego dnia, po 123 latach niewoli, 
Rzeczpospolita znów pojawiła się na mapach Eu-
ropy. Marzenia Polaków urodzonych i wychowywa-
nych pod zaborami w końcu się ziściły. Polska była 
wolna i niepodległa.
Nasi przodkowie walkę o wolność i niepodległość Oj-
czyzny okupili własną krwią, a czasem nawet życiem. 
Jak pamiętamy, w wyniku trzeciego rozbioru w 1795 
roku I Rzeczpospolita została całkowicie wymazana 
z  mapy świata, ale nie z  serc Polaków, w  których 
wciąż tliła się iskra nadziei o  wolnej Polsce. Mimo 
niewoli wszystkie warstwy społeczne trwały uparcie 
przy polskości, nie godząc się na podporządkowa-
nie obcej władzy i kulturze. Kiedy 11 listopada 1918 
r. zakończyła się I Wojna Światowa, a równocześnie 
rządząca Królestwem Polskim Rada Regencyjna 
przekazała władzę nad podległymi wojskami Józefo-
wi Piłsudskiemu – przywódcy, który w owym czasie 
był dla wielu tysięcy Polaków symbolem niezłomnej 
walki o wolność. Radość z odzyskanej niepodległo-
ści była wielka.
Tak i  dziś niech ten niebywały entuzjazm naszych 
rodaków udzieli się również nam. Zróbmy wszystko 
aby dzień 11 listopada był dniem radosnym i wyjąt-
kowym dla każdego Polaka. Jest to przecież dzień 
ponownych narodzin naszej Ojczyzny, więc manife-
stujmy swój patriotyzm.

Obchody w 10 WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy:
10 listopada br. społeczność Szpitala, zebrała się na 
uroczystym apelu, aby upamiętnić 103. Rocznicę 
Odzyskania Niepodległości. Pielęgnowanie pamięci 
o  wydarzeniach sprzed ponad 100 lat jest niewąt-
pliwie silnym bodźcem do jeszcze większego zaan-
gażowania w wykonywanie codziennej misji Szpitala 
– od dbania o zdrowie po walkę o życie Rodaków. 
W obecnej sytuacji epidemiologicznej wydźwięk pa-
triotyzmu możemy okazać w postaci wspólnej walki 
z koronawirusem. Personel, który szczególnie wyróż-
nił się swoją postawą został nagrodzony dyplomami 
oraz dodatkowymi dniami urlopowymi.
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości
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MEDYCYNA

„Prawidłowe żywienie to nierozłączny 
element leczenia chorych” misją Działu 

Żywienia 10 WSzKzP SP ZOZ

AKTUALNOŚCI

 Dział Żywienia jest jedną z  komórek or-
ganizacyjnych Szpitala podlegającą pod Logistykę. 
Głównym zadaniem Działu Żywienia jest zaspokaja-
nie potrzeb żywnościowych chorych i  innych grup 
społecznych. Polega ono na dostarczeniu, przy-
gotowanych przez pracowników kuchni, gotowych 
posiłków i  napojów, bezpiecznych pod względem 
jakości zdrowotnej oraz zapewnieniu warunków 
umożliwiających ich konsumpcję. Posiłki przezna-
czone do konsumpcji w Naszym Szpitalu są całko-
wicie bezpieczne dla konsumenta. Odpowiadają one 
oczekiwaniom chorych w aspekcie jakości organo-
leptycznej i estetycznej oraz są dostosowane do jed-
nostki chorobowej. W  ten sposób spełniamy jeden 
z  podstawowych warunków prawidłowego rozwoju 
człowieka oraz dobrego zdrowia, ponieważ pożywie-
nie jest źródłem energii niezbędnej do życia i pracy, 
a także składników potrzebnych do budowy i odno-
wy tkanek.
Prawidłowe żywienie jako nierozłączny element le-
czenia chorych osiągany jest przez 27-osobowy 
zespól kierowany przez Kierownika Działu Żywienia 
Daniela Karaszewskiego z  profesjonalizmem i  za-
angażowaniem oraz przy współpracy z  lekarzami 
i personelem pielęgniarskim Klinik i Oddziałów szpi-
talnych. Wykwalifikowane dietetyczki, doświadczeni 
kucharze i personel pomocniczy od 1985 roku ob-
sługują chorych serwując ponad piętnaście różnych 
diet dostosowanych do planu leczenia. Celem i za-
daniem Kuchni 10 WSzKzP SP ZOZ, pod nadzo-
rem Kierownika Kuchni inż. Danuty Szczurek, jest 
stałe dążenie do zaspokajania wymagań pacjentów 
w zakresie wysokiej jakości i bezpieczeństwa poda-
wanych im potraw. Założenia realizowane są dzięki 
zmodernizowanej Kuchni, wyposażonej w nowocze-
sny, profesjonalny sprzęt żywnościowy, a wdrożone 
nowe technologie produkcji posiłków zapewniają 
chorym bezpieczne, zdrowe i smaczne posiłki.
Przy układaniu jadłospisów dietetyczki dokładają 

wszelkich starań w  planowaniu potraw kierując się 
upodobaniem konsumenta, ich urozmaiceniem, 
a  także wartościami odżywczymi i  kalorycznością. 
W  dni świąteczne dietetyczki układając jadłospis 
pamiętają o  chorych oddalonych od swoich rodzin 
i w takich dniach pojawiają się tradycyjne potrawy.
Pracownicy Działu Żywienia mogą pochwalić się 
uzyskaniem w  2021 roku certyfikatu z  normy ISO 
22000:2018 potwierdzając tym samym swój pro-
fesjonalizm. Pracownicy Kuchni zostali przeszkoleni 
w zakresie systemu HACCP, są świadomi zagrożeń, 
jakie zostały zidentyfikowane w całym cyklu wytwa-
rzania potraw i odpowiadają za ich bezpieczeństwo 
zdrowotne.
Z  całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że 
potrawy przygotowane w  Kuchni Naszego Szpitala 
powstają z  bezpiecznych surowców, a  pracownicy 
starają się zapewnić jak najwyższą wartość odżyw-
czą wszystkich przygotowywanych posiłków. Do-
świadczenie i  fachowość personelu powoduje, że 
pacjenci jedzą zdrowo, a zdrowie, które gwarantuje 
dobre samopoczucie pacjentów jest priorytetem Na-
szego działania.

Daniel Karaszewski
Kierownik Działu Żywienia 10. WSzKzP SPZOZ
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 Syndrom wypalenia zawodowego jest 
zjawiskiem, które interesuje osoby zajmujące się 
doradztwem w  zakresie organizacji i  zarządza-
nia, ale również psychologów, którzy starają się 
odpowiedzieć na pytanie czym jest wypalenie 
zawodowe i  co stanowi jego podłoże, a  także 
jakie są możliwości zapobiegania temu zjawisku. 
Wypalenie zawodowe wpływa na wszystkie sfery 
życia człowieka. Zaburza jego funkcjonowanie fi-
zyczne. Wpływa na jego emocjonalność. Zmienia 
jego dotychczasowe zachowanie oraz postawy. 
Koszty wypalenia zawodowego ponosi nie tylko 
jednostka, która doświadcza wypalenia, ale także 
instytucja ją zatrudniająca, która traci zaangażo-
waną w  pracę, ambitną, wymagającą od siebie 
osobę.
Zjawisko to ujawniono już w latach siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku. Jako pierwszy opisał je Hu-
bert Freudenberger, który przedstawił cały szereg 
specyficznych zachowań u  osób z  syndromem 
wypalenia zawodowego. Za wypalenie zawodowe 
uważa się stan zmęczenia fizycznego i psychicz-
nego, emocjonalne wyczerpanie, depersonaliza-

cję oraz poczucie obniżonej potrzeby osiągnięć 
w  pracy. Emocjonalne wyczerpanie często po-
przedzone jest długotrwałym poczuciem zmę-
czenia, nasiloną drażliwością, impulsywnością, 
bezsennością oraz dolegliwościami somatyczny-
mi np. bólami głowy, zaburzeniami krążenia, zabu-
rzeniami gastrycznymi. Depersonalizacja dotyczy 
negatywnego, często bezdusznego, obojętnego 
traktowania innych ludzi, którzy są odbiorcami 
usług danej osoby lub pozostają pod jej opieką. 
Konsekwencją takiej postawy jest ograniczanie 
lub unikanie kontaktów z klientem lub pacjentem, 
nieokazywanie zrozumienia i  współczucia, a  na-
wet odczuwanie pretensji z powodu konieczności 
zajmowania się innymi. Zaczyna pojawiać się po-
stawa dominacji, poczucia wyższości i przedmio-
towego traktowania podopiecznego. Obniżenie 
potrzeby osiągnięć wiąże się z obniżeniem poczu-
cia dokonań osobistych. Nisko oceniana jest sku-
teczność działań własnych, obniża się satysfakcja 
z wykonywanej pracy. Osoba „wypalona” nie chce 
wprowadzać zmian w swoim funkcjonowaniu za-
wodowym. Działa rutynowo, według schematu, 

Syndrom wypalenia zawodowego
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przestaje się identyfikować ze swoją rolą. Efektem 
takiej postawy jest dalsze uprzedmiotowienie sto-
sunku do osoby korzystającej z jej usług. Nie po-
trafi dostrzec związku pomiędzy swoim samopo-
czuciem a funkcjonowaniem zawodowym. Coraz 
częściej zaczynają jej towarzyszyć myśli związane 
z ucieczką, rezygnacją z pracy. Aby obniżać ku-
mulujące się napięcie emocjonalne oraz poczucie 
frustracji i niezadowolenia mogą pojawiać się takie 
objawy jak ucieczka w używki np. alkohol, nad-
używanie leków.
Obecnie media coraz częściej piszą o  zjawisku 
Covid burnout. Jest to wypalenie spowodowa-
ne pandemią, a  konkretnie sposobem funkcjo-
nowania w  nadzwyczajnych warunkach. Na ten 
rodzaj wypalenia narażony jest głównie personel 
medyczny z pierwszej linii frontu walki z  korona-
wirusem, lecz jego symptomy mogą też odczu-
wać poddani dużemu stresowi menedżerowie 
i pracownicy. Według dziennika „Rzeczpospolita” 
z dnia 26.07.2020 r. trzech na dziesięciu polskich 
pracowników umysłowych czuje się teraz wypalo-
nych zawodowo, czemu sprzyja zmęczenie spo-
sobem funkcjonowania w czasie pandemii. Wiele 
osób odczuwa również presję, aby pracować 
więcej i ma poczucie, że osiąga mniej niż powin-
ny. Niekiedy tracą poczucie sensu działania oraz 
przekonanie, że mogą dokonać coś pozytywne-
go. W Polsce aż 31 % pracowników umysłowych 
spostrzega siebie jako wypalonych zawodowo 
lub mających symptomy wypalenia zawodowe-
go. Wraz ze wzrostem stażu pracy odsetek osób 
z  poczuciem wypalenia zwiększa się aż do 41 
%. Co piąty pracownik uskarża się na poczucie 
przygnębienia, zmęczenia, braku wiary we własne 
możliwości. Zjawisko to nie jest charakterystyczne 
wyłącznie dla Polski. W USA prawie 75 % mille-
nialsów odczuwa objawy wypalenia.
Wypalenie zawodowe może zdarzyć się każde-
mu jednak istnieją czynniki w szczególny sposób 
predestynujące do powstania tego syndromu. 

Są to czynniki nie tylko związane z  charakterem 
pracy, ale przede wszystkim z  zawodami zwią-
zanymi z  szeroko rozumianym udzielaniem po-
mocy, jak i  również z  cechami indywidualnymi 
osoby. Pracodawcy koncentrują swoje wysiłki na 
budowaniu zaangażowania i  identyfikacji z  firmą. 
W konsekwencji pracownicy silnie zaangażowani 
w pracę i  jednocześnie negujący własne granice 
obciążenia, oddalający własne potrzeby i plany są 
w największym stopniu narażeni na wypalenie za-
wodowe i depresję. 
Możliwe jest zapobieganie wystąpieniu syndromu 
wypalenia zawodowego. Ważne jest, aby osoba 
z „podwyższonym ryzykiem” możliwości wystąpie-
nia tego syndromu potrafiła rozpoznać problem, 
ustaliła własne priorytety co pozwoli uzyskać jej 
kontrolę nad swoim działaniem, ustaliła własne 
granice obciążenia i  zachowywała równowagę 
pomiędzy zaangażowaniem w pracę a dbałością 
o  realizację własnych potrzeb. Jednocześnie 
bardzo ważne są działania ze strony instytucji 
stwarzające ergonomiczne i  w  miarę możliwości 
komfortowe miejsce pracy. W sytuacji zauważenia 
u  pracowników wypalenia zawodowego istotne 
jest, aby w  instytucji rozpoznano problem, który 
doprowadził do takiego stanu rzeczy i  podjęto 
działania profilaktyczne związane ze szkoleniem 
osób zarządzających.
Narastanie syndromu Job burnout spowodowało, 
że Światowa Organizacja Zdrowia zdecydowała 
o wpisaniu wypalenia zawodowego do klasyfikacji 
ICD-11 (International Classification of Diseases – 
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób).

ppłk dr n. med. Danuta Golinowska
psycholog, seksuolog kliniczny, terapeuta

Poradnia Psychologiczna 10. WSzKzP SPZOZ
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TPK – TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwo-
niąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – otrzymasz niezbędną pomoc medyczną 
poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą ko-
rzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

MEDYCYNA
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lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy 
dzwoniącym pacjentom.
Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tyl-
ko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona 
tylko dla osób ubezpieczonych i  mieszkających 
w naszym kraju.

Pomoc medyczna w nocy, w weekendy i świę-
ta? Otrzymasz ją w TPK

Telefony od pacjentów odbierane są od ponie-
działku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 
rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy po-
radni POZ.
Platforma działa również całodobowo w  sobotę, 
niedzielę i święta.
Obsługuje połączenia w języku polskim oraz w kil-
ku językach obcych: angielskim, rosyjskim i ukra-
ińskim.

Każdy z nas kiedyś potrzebował pomocy lekarskiej 
w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie 
podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Te-
raz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż do-
tychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu.
Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla 
pacjenta, w  sytuacji nagłego zachorowania lub 
konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy po-
radnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy 
i święta. Porad medycznych udzielają profesjonal-
ni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. 
Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połą-
czyć się z bezpłatnym numerem TPK.

Jeden numer dla całej Polski

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki 

MEDYCYNA
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Zadzwoń, jeśli potrzebujesz nagłej pomocy medycznej, konsultacji, e-recepty lub e-skie-
rowania

TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że 
konsultacje udzielane są przez telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest już zamknięta, a stan 
zdrowia budzi Twój niepokój, wtedy możesz skorzystać ze zdalnej porady z pielęgniarką lub położ-
ną, bądź z lekarzem.

Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może wystawić e-receptę, e-skierowa-
nie lub e-zwolnienie. Wszystko cyfrowo i wygodnie.

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:
• wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)
• kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 - 18.00, od poniedziałku do piątku)
• a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu ratownic-

twa medycznego.

MEDYCYNA
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Jak wygląda rozmowa?

1. Po połączeniu, pacjent wysłucha krótki komunikat, informujący o dodzwonieniu się na Tele-
platformę Pierwszego Kontaktu. Po odsłuchaniu komunikatu, pacjent będzie mógł wybrać język, 
w którym będzie udzielana konsultacja.
2. W pierwszej kolejności z pacjentem połączy się pielęgniarka lub położna. Po sprawdzeniu da-
nych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłosze-
nia, pielęgniarka lub położna przeprowadzi wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. 
Podczas połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną konsultację, w czasie której pielęgniarka 
lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić porad do dalszego sposobu postępowania. 
W stanach nagłych, które zagrażają życiu i zdrowiu, zaleci wezwanie zespołu ratownictwa medycz-
nego.
3. Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas 
przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia.
4. Konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wywiadu przeprowadzonego przez pielę-
gniarkę lub położną. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, pacjent może otrzy-
mać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Gdy będzie potrzebna pilnej interwencji medycz-
nej, lekarz zaleci wezwanie do pacjenta zespołu ratownictwa medycznego. Może także skierować 
pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeśli pacjent 
będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem.

Platforma jest dostępna dla osób niesłyszących

Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci niesły-
szący. Specjalnie z myślą o nich, teleplatforma oferuje udzielanie porad przez specjalny wideoczat. 
Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-
-centrali/tpk-twoja-pomoc-medyczna-w-godzinach-

wieczornych-w-weekendy-i-swieta,7987.html

MEDYCYNA
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 Zniesienie limitów w wybranych gru-
pach świadczeń, rozwój opieki domowej i śro-
dowiskowej oraz szersze wykorzystanie rozwią-
zań telemedycznych – to główne rozwiązania, 
które zakłada dokument „Zdrowa przyszłość”. 
Przewiduje także modernizację infrastruktury 
według standardów dostępności i stworzenie 
funduszu odszkodowań z tytułu zdarzeń niepo-
żądanych.
Dokument „Zdrowa przyszłość. Ramy strate-
giczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na 
lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” jest 
kontynuacją „Policy Paper dla ochrony zdrowia 
na lata 2014-2020”. Jest wymagany przez Ko-
misję Europejską jako warunek wydatkowania 
środków europejskich. Do konsultacji publicz-
nych został skierowany 25 czerwca. 
- Cele wyznaczone w tej strategii zostały uspój-
nione z koncepcją Polskiego Ładu – mówi mi-
nister zdrowia Adam Niedzielski. - Wprowadzi-
my m.in. system monitorowania zadowolenia 
pacjenta, uruchomimy programy profilaktyczne 
i poszerzymy zakres programów szczepień 
ochronnych, bo zdrowie jest warunkiem zacho-
wania aktywności społecznej i jednym z kluczo-
wych wymiarów dobrej jakości życia - dodaje.
Strategia zakłada działania w czterech głów-
nych wzajemnie zależnych obszarach: pacjen-
ta, procesów, rozwoju i finansów. Jej celem 
jest zapewnienie obywatelom równego i ade-
kwatnego do potrzeb zdrowotnych dostępu do 
wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych przez 
przyjazny, nowoczesny i efektywny system 
ochrony zdrowia.
Efektem realizacji programu ma być wydłużenie 
życia i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. 
Obecnie w analizach epidemiologicznych coraz 

więcej uwagi przywiązuje się nie tylko do dłu-
gości życia, ale również do jego jakości. Nie-
zbędne do tego jest zapewnienie odpowiedniej 
opieki medycznej poprawiającej zdrowotność 
obywateli.
Do ”Zdrowej przyszłości” dołączone są dwa 
inne dokumenty - dotyczące opieki nad oso-
bami starszymi oraz osobami z zaburzeniami 
psychicznymi. Głównym celem - w zakresie 
opieki nad osobami starszymi - jest poprawa 
jakości życia i zdrowia seniorów i ich opieku-
nów. Służyć ma temu rozwój zasobów kadro-
wych, rozwój form opieki dziennej, domowej 
oraz innowacyjnych form opieki. Zakładane jest 
wsparcie opiekunów nieformalnych i koordyna-
cja opieki środowiskowej.
W zakresie opieki psychiatrycznej zakładane są 
inwestycje w kadry i poprawa jakości kształce-
nia w dziedzinie psychiatrii i innych specjalizacji 
zajmujących się ochroną zdrowia psychiczne-
go. Planowana jest też m.in. zmiana organizacji 
udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu 
opieki psychiatrycznej i inwestycje infrastruktu-
ralne.
„Zdrowa przyszłość” odnosi się także do innych 
kluczowych dokumentów przygotowanych 
przez Ministerstwo Zdrowia, w szczególności 
do Narodowego Programu Zdrowia i Narodo-
wej Strategii Onkologicznej.

Dokumenty dostępne są na stronie
 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348352/kata-

log/12798638#12798638.
Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowa-przysz-

losc--strategia-rozwoju-ochrony-zdrowia-na-kolejne-
dziewiec-lat 
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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. 

MEDYCYNA
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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

MEDYCYNA
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realizowane przez Szpital

MEDYCYNA

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

Projekt profilaktyki
raka jelita grubego

realizowane przez Szpital

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.

MEDYCYNA
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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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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



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


