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Szanowni Państwo

Nadszedł czas lata, a wraz z nim pora urlopów i przerwy wa-
kacyjnej naszych pociech. Korzystając z uroków miejsc, do których 
wybierzemy się w tym czasie musimy wciąż pamiętać o zagrożeniu 
dla naszego zdrowia jakim jest wirus SARS-CoV-2 oraz małpiej ospy. 
W czerwcu kraje sąsiednie odnotowały znaczny wzrost zachorowań 
i zgonów z powodu COVID-19. W naszym kraju dziennie przybywa 
od 200 do 600 nowych przypadków zakażeń. Sam upał i długotrwała 
ekspozycja na działanie promieni słonecznych są również wysoce nie-
bezpieczne dla naszego zdrowia niezależnie od wieku.

Pomimo „sezonu ogórkowego” praca w Szpitalu wre. Podejmo-
wane są kolejne inwestycje i remonty. Do użytku po remoncie zostały 
oddane sale Oddziału Hematologii, a w sierpniu swoją działalność na 
I piętrze budynku nr 6 rozpocznie Laboratorium Analityczne. Rozwi-
jamy również potencjał sprzętowy naszego Szpitala. Jest to głównie 
wynik udostępnienia dla podmiotu, przez Ministerstwo Obrony Naro-
dowej, środków finansowych w ramach Planu Modernizacji Technicz-
nej na rok 2022. W bieżącym roku, dzięki dotacji celowej zakupione 
zostaną m.in.: mobilne ramię C, system intensywnego nadzoru kar-
diologicznego, echokardiograf, aparaty do znieczulenia i wiele innych 
na łączną kwotę 13 mln złotych.

 Oddając w Państwa dłonie kolejny numer naszego Biuletynu, 
pragnę życzyć udanego odpoczynku oraz bezpiecznych powrotów do 
domu. 



Pierwszy dzień kursu, po przywitaniu przez 
Organizatorów, zaczął się warsztatami na 
trenażerach laparoskopowych oraz trenaże-
rach będących wprowadzeniem do opero-
wania w ramach rzeczywistości wirtualnej. 
Każdy z uczestników mógł sprawdzić zarów-
no umiejętności „klasycznej” operatywy la-
paroskopowej, jak również przeprowadzić 
wirtualnie samodzielne operacje z TLH (total-
laparoscopichysterectomy) oraz ćwiczeniami 
dedykowanymi procedurom z użyciem robo-
tów (DaVinci, Versius) włącznie.

Następnie swoje prezentacje wygłosili zapro-
szeni goście. O wykorzystaniu zieleni indo-
cyjaninowej w diagnostyce węzła wartowni-
czego opowiadał prof. Maciej Jóźwik z Kliniki 
Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wy-
działu Lekarskiego Uniwersytetu Medyczne-
go w Białymstoku. Prof. Andrzej Starczewski 
przybliżył nowe technologie w leczeniu za-
awansowanej endometriozy (tu szczególnie 
ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie 
noża plazmowego do usuwania ognisk endo-
metriozy ze szczególnie wrażliwych na urazy 

UDZIAŁ GINEKOLOGÓW NASZEGO 
SZPITALA W WARSZTATACH 
LAPAROSKOPOWYCH „HANDS – ON. 
INNOWACJE W GINEKOLOGII”

W dniach 26. – 27.04.2022 r. trzech lekarzy z Kliniki Ginekologii, Ginekolo-
gii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Naszego Szpitala wzięło 
udział w warsztatach laparoskopowych „HANDS – ON. Innowacje w Gineko-
logii” organizowanych przez Klinikę Ginekologii, Endokrynologii i Ginekologii 
Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kiero-
waną przez prof. dr hab. n. med. Andrzeja Starczewskiego. Główną organiza-
tor i prowadzącą była dr n. med. Ewelina Malanowska. Udział w kursie wzięli: 
dr n. med. Piotr Domaracki, lek. Piotr Bernard i lek. Radosław Janicki.

narządów, jak jelita czy moczowody). O tech-
nologiach wspomaganych robotami minimal-
nie inwazyjnymi opowiedziała dr Ewelina Ma-
lanowska.

Zwieńczeniem pierwszego dnia kursu była 
uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników 
i prelegentów.

Drugi dzień warsztatów to operacje transmi-
towane bezpośrednio z Bloku Operacyjnego. 
Uczestnicy mieli okazję zobaczyć laparosko-
powe wycięcie macicy z wyłuszczeniem zna-
kowanych zielenią indocyjaninową węzłów 
chłonnych oraz laparoskopową operację en-
dometriozy głęboko naciekającej z użyciem 
noża plazmowego.

Na zakończenie każdy z uczestników warsz-
tatów otrzymał dyplom uczestnictwa z certy-
fikatem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii 
Laparoskopowej. 

lek. Radosław Janicki
Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej

i Endokrynologii Ginekologicznej
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POŻEGNANIE  
ppłk. dr. n. med. Piotra Gasińskiego
26. kwietnia 2022 r. w Naszym Szpitalu od-
był się uroczysty apel w związku z ubyciem 
do rezerwy Pana ppłk. dr. n. med. Piotra 
Gasińskiego. Rozpoczął on swoją przygodę 
z mundurem dnia 3. sierpnia 1992 r. jako 
słuchacz Wydziału Lekarskiego Wojskowej 
Akademii Medycznej w Łodzi. Po ukończe-
niu nauki i otrzymaniu patentu oficerskiego 
26. czerwca 1998 r., rozpoczyna zawodową 
służbę wojskową jako lekarz stażysta w Szpi-
talu Klinicznym im. WAM w Łodzi. Dalsze 
etapy jego kariery to: od 9. sierpnia 2001 r. 
stanowisko oficera w Dowództwie WLOP, od 
30. kwietnia 2004 r. starszy lekarz – Kierow-
nik Izby Chorych w 61. Brygadzie Rakietowej 
Obrony Powietrznej oraz od 1. lipca 2004 r. 
Kierownik Ambulatorium w 1. Ośrodku Ra-
dioelektronicznym.

Służbę w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym 
z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy ppłk Piotr 
Gasiński rozpoczyna 1. września 2006 r. jako 
starszy asystent Oddziału Klinicznego Neuro-
chirurgicznego. Pięć lat później, 9. paździer-
nika 2011 r., został mianowany do stopnia 

podpułkownika, a 17. października 2011 r. 
wyznaczony na stanowisko służbowe Ordy-
natora wyżej wymienionego Oddziału.

W czasie wieloletniej służby wojskowej Pan 
ppłk Piotr Gasiński podwyższał swoje kwali-
fikacje zawodowe, czego efektem było uzy-
skanie specjalizacji z neurochirurgii w 2006 r.. 
Został również uhonorowany wieloma wyróż-
nieniami i medalami resortowymi min.: Zło-
tym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kra-
ju i Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie 
Ojczyzny.

Jest nam niezmiernie miło poinformo-
wać, że decyzją Ministra Zdrowia z dniem 
1. maja 2022 r. Komendant Naszego Szpitala  
ppłk dr n. med. Robert SZYCA został powo-
łany do pełnienia funkcji Konsultanta Krajo-
wego ds.  obronności w dziedzinie chirurgii 
ogólnej. 

Natomiast z dniem 27.05.2022 r. na Kon-
sultanta Krajowego ds. obronności w dzie-
dzinie farmacji aptecznej powołany został 
Szef Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr 
farm. Mariusz Żukowski.

Od tego dnia ich wiedza i doświadczenie 
będzie służyć nie tylko pacjentom Naszej 
Placówki, ale również szerszej społeczno-
ści.

Powołania Konsultantów Krajowych 
ds. obronności wśród personelu  
Naszego Szpitala

płk dr n. med. Robert SZYCA
Komendant
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Z dniem 1. czerwca 2022 r. ppłk lek. Marcin 
MACH został mianowany decyzją Ministra 
Obrony Narodowej na stopień wojskowy 
podpułkownika i objął obowiązki na wyższym 
stanowisku służbowym ordynatora Oddziału 

Z dniem 1. czerwca 2022 r. ppłk mgr Tomasz 
KOZIŃSKI rozkazem personalnym Dyrektora 
Departamentu Kadr został wyznaczony na 
stanowisko służbowe Szefa Logistyki Nasze-
go Szpitala. Oficer wcześniej pełnił obowiązki 

Mianowanie na stopień 
podpułkownika dr. Marcina Macha

Nowy Szef Logistyki

Klinicznego Okulistycznego, gdzie wcześniej 
pełnił obowiązki starszego asystenta. Jest ab-
solwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi. Posiada tytuł spe-
cjalisty w dziedzinie okulistyki chorób oczu.

jako kierownik Rejonowej Bazy Zaopatrzenia 
Medycznego 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgosz-
czy, gdzie zdobył doświadczenie i wykazał się 
wysokimi umiejętnościami zarządzania pod-
ległą komórką organizacyjną.

por. lek. Magdalena BUCZKOWSKA
Przybyła z 17. Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, 
z dniem 4. maja 2022 r. objęła obowiązki na stanowisku 
służbowym Oficera w Klinice Psychiatrii. Jest absolwentem 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
W chwili obecnej odbywa szkolenie specjalizacyjne z dziedziny 
psychiatrii.

kpt. mar. lek. Mariusz GARBACZ
Przybył z 13. Dywizjonu Trałowców w Gdyni, gdzie pełnił 
obowiązki oficera flagowego, z dniem 1. czerwca 2022 r. objął 
obowiązki na stanowisku służbowym Oficera w Oddziale 
Klinicznym Urologii i Onkologii Urologicznej. Jest absolwentem 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
W chwili obecnej odbywa szkolenie specjalizacyjne z dziedziny 
urologii.

kpt. lek. Agnieszka MAŁECKA-STRZAŁA 
Przybyła z 1. Batalionu Logistycznego w Bydgoszczy, gdzie 
pełniła obowiązki szefa służby zdrowia - Dowódcy Zespołu 
Zabezpieczenia Medycznego, z dniem 6. czerwca 2022 r. objęła 
obowiązki na stanowisku służbowym Oficera w Oddziale 
Klinicznym Otolaryngologicznym. Jest absolwentem 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
W chwili obecnej odbywa szkolenie specjalizacyjne z dziedziny 
otolaryngologii.

Nowoprzybyli żołnierze zawodowi
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Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarki oraz Dzień Położnej

Jak co roku, obchodów tak ważnego Święta nie 
mogło zabraknąć w Naszej Placówce. Jest to 
zawsze doskonała okazja do złożenia gratula-
cji za podnoszenie kompetencji zawodowych, 
za codzienną gwarancję jakości podejmowa-
nych czynności oraz bezpieczeństwa w tym 
jakże złożonym procesie pielęgnacyjno-tera-
peutycznym. W tegorocznej uroczystości bra-
ły udział wyróżnione pielęgniarki, które z rąk 

„Szanowni Państwo,

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej pragnę 
Państwu podziękować za ofiarną i niezwykle trudną pracę stanowiącą istotny 
wkład w proces leczenia, za wrażliwość, zaangażowanie i profesjonalizm 
w sprawowanie opieki nad pacjentami.

Życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji 
z podejmowanych decyzji oraz z własnych dokonań, a także wytrwałości 
w realizacji wyznaczonych zadań w służbie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Z życzeniami wszelkiej zawodowej i osobistej pomyślności.”

Dyrektor Departamentu 
Wojskowej Służby Zdrowia

dr Aurelia Ostrowska

12. maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarek i Położnych, który ustanowiony 
przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek 
na Kongresie w Meksyku w 1973 roku, nato-
miast 8. maja świętujemy Krajowy Dzień Po-
łożnej.

Niemałą rolę w organizacji pracy i zabezpie-
czeniu medycznym Naszego Szpitala odgry-
wa Departament Wojskowej Służby Zdrowia. 
Poniżej życzenia skierowane do żołnierzy 
i pracowników, pielęgniarek, pielęgniarzy 
i położnych od Dyrektor Departamentu Woj-
skowej Służby Zdrowia:

Pana Komendanta płk. dr. n. med. Roberta 
Szycy i Naczelnej Pielęgniarki mgr piel. Elżbie-
ty Pankanin otrzymały honorowe wyróżnie-
nia Bene Merentibus oraz listy gratulacyjne.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów!

Klaudia Raszka
Sekcja Organizacyjno-Promocyjna

10. Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

Fotorelacja z obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej  
w 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy:
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W poniedziałek 9. maja br., Minister Obrony 
Narodowej Mariusz Błaszczak wyróżnił meda-
lami okolicznościowymi najbardziej zasłużo-
nych medyków wojskowych oraz żołnierzy za 
zaangażowanie w czasie pandemii korona-
wirusa. Uroczystość miała miejsce na Placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 
Odznaczenie w postaci medalu okoliczno-
ściowego Szefa MON odebrał również płk dr 
n. med. Piotr Ligocki – Kierownik Kliniki Cho-

Uroczystość wręczenia 
wyróżnień przez Ministra 
Obrony Narodowej  
za walkę z COVID-19

rób Wewnętrznych Naszego Szpitala, który 
w czasie pandemii pełnił również funkcję Ko-
ordynatora Oddziału COVID oraz brał aktyw-
ny udział w tworzeniu Szpitala Tymczasowe-
go w Ciechocinku.

„To był czas bardzo trudny dla nas 
wszystkich. To był czas, w którym po raz kolejny 
sprawdzili się żołnierze Wojska Polskiego. Po 
raz kolejny zapewnili bezpieczeństwo naszej 
Ojczyźnie, za co bardzo serdecznie dziękuję. (…)”

- powiedział minister Mariusz Błaszczak. Pod-
kreślił również zaangażowanie 48 Wojsko-
wych Placówek Medycznych oraz odciążającą 
rolę Wojskowej Służby Zdrowia, która umoż-
liwiła sprawniejsze działanie cywilnego syste-
mu opieki zdrowotnej podczas pandemii.

Źródła:  
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/dziekujemy-

wojskowym-medykom-za-zaangazowanie-w-walke-z-
covid19

 
https://www.flickr.com/photos/
ministerstwoobronynarodowej 

albums/72177720298771874

Brudne ręce są przyczyną licznych chorób, 
a w niektórych regionach świata nawet śmier-
ci. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumyty-
mi rękami okolic oczu, nosa czy ust i jesteśmy 
narażone na ogromne ryzyko infekcji.

Dlaczego trzeba myć ręce?
Każde dotknięcie klamki, banknotu czy po-
ręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce 
dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drob-
noustrojów. To bomba bakteryjna, którą roz-
broić może tylko mycie rąk. Wystarczy kilka-
dziesiąt sekund myć ręce, by oczyścić je z 90 
proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy efekt 
potrzebne jest niecała minuta.

Jak myć ręce? Podstawowe 
zasady:
• myj ręce ok. 30 sekund,
• rozpocznij od zmoczenia rąk wodą,
• nabierz tyle mydła, aby pokryły całą po-

wierzchnię dłoni,
• dokładnie rozprowadź mydło po po-

wierzchni pocierając o siebie rozprosto-
wane dłonie,

• pamiętaj o dokładnym umyciu przestrze-
ni między palcami, grzbietów palców oraz 
okolic kciuków,

• na koniec dokładnie opłucz ręce wodą 
i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym 
ręcznikiem.

Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się 
nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi 
oraz innych elementów wyposażenia, mogą 
znajdować się na nich liczne bakterie. Wycho-
dząc możesz posłużyć się papierowym ręczni-
kiem, który ograniczy kontakt z drobnoustro-
jami.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 5 maja 
w Światowy Dzień Higieny Rąk co roku organi-
zuje ogólnoświatową kampanię pod hasłem 
Myj ręce – chroń życie: „SAVE LIVES: Clean 
Your Hands”. Z kolei UNICEF w 2008 roku 
ustanowił 15 października Światowym Dniem 
Mycia Rąk. Celem obchodów Dnia jest pod-
niesienie świadomości ludzi, na temat wpły-
wu prawidłowego mycie rąk na zdrowie.

Dlaczego trzeba myć ręce?
Mycie rąk to prosty i skuteczny sposób by 
zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń, 
niestety często jest bagatelizowany. A przede 
wszystkim mycie rąk pozwala usunąć z po-
wierzchni rąk m.in. bakterie, wirusy czy grzy-
by odpowiadające za cały szereg groźnych 
chorób, jak choćby salmonellę czy grypę. Do 
„chorób brudnych rąk” zalicza się także bie-
gunki, zatrucia pokarmowe i wirusowe zapa-
lenie wątroby typu A.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-
instrukcja-mycia-rak2

Światowy Dzień Higieny Rąk
Brudne ręce są przyczyną licznych chorób, a w niektórych regionach świata nawet 
śmierci. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust 
i jesteśmy narażone na ogromne ryzyko infekcji. 
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Zajmujemy się równocześnie pacjentami 
w Poliklinice  w Poradni Hematologicznej, 
przy której funkcjonuje gabinet zabiegowy. 
Opieka ambulatoryjna obejmuje diagnosty-
kę i leczenie zarówno schorzeń nieonkolo-
gicznych, jak i onkologicznych. Zlecana jest 
chemioterapia standardowa i w ramach pro-
gramów lekowych NFZ. W pierwszym roku 
działalności odbyło się  3307 wizyt.

Obserwujemy stały wzrost liczby chorych wy-
magających opieki hematologicznej. Mamy 
nadzieję , że w przyszłości uda się powiększyć 
kadrę lekarską i pielęgniarską

.

Lekarze Oddziału Hematologii nieustannie 
podnoszą kwalifikacje oraz kompetencje 
poprzez  udział w krajowych konferencjach 
i zjazdach hematologicznych. W dniach 27.-
28. maja 2022 r. lek. Danuta Błońska oraz lek. 
Grażyna Semeńczuk miały okazję uczestni-
czyć w 11 edycji konferencji naukowej Hema-
tology Experts Forum 2022 w Warszawie. Na 
tegorocznym spotkaniu Nasza Kadra miała 
okazję dowiedzieć się więcej na temat dyna-
micznego postępu diagnostycznego i tera-
peutycznego nowotworów układu krwiotwór-
czego.

lek. Danuta Błońska
lek. Grażyna Semeńczuk

Oddział Hematologii
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego

z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

ROK ISTNIENIA
ODDZIAŁU HEMATOLOGII  
I PORADNI HEMATOLOGICZNEJ
Rok naszej pracy minął  
jak mgnienie oka.
4. maja 2021 r. rozpoczęła się działalność 
Oddziału Hematologii i Poradni Hematolo-
gicznej w 10. WSzKzP. Był to rok wytężonej 
pracy, organizacji działania w strukturach Kli-
niki Chorób Wewnętrznych i całego Szpitala. 
Pierwsze miesiące upłynęły głównie pod zna-
kiem hospitalizacji związanych z diagnostyką 
pacjentów z podejrzeniem chorób układu 
krwiotwórczego.

Do kanonu badań wykonywanych w Naszym 
Szpitalu weszła procedura diagnostyczna 
– trepanobiopsja szpiku kostnego. Jest ona 
niezbędna do rozpoznania schorzeń takich 
jak aplazja bądź hipoplazja szpiku kostnego, 
mielofibroza, dyskrazje plazmocytowe oraz 

stanowi cenne uzupełnienie przy diagnostyce 
innych chorób hematologicznych bądź prze-
rzutów do szpiku innych nowotworów.

W sierpniu 2021 roku pierwsi pacjenci otrzy-
mali chemioterapię. Najliczniejszą grupę 
chorych leczonych cytostatycznie i immu-
nosupresyjnie w Naszym Oddziale stanowią 
osoby z rozpoznanym szpiczakiem plazmocy-
towym, poza tym są to pacjenci z przewlekłą 
białaczką limfocytową, przewlekłą białaczką 
szpikową, zespołami mielodysplastycznymi 
i innymi nienowotworowymi schorzeniami 
krwi. Nasz ośrodek dysponuje możliwością 
terapii chorych w ramach programów leko-
wych NFZ obejmujących przewlekłą białacz-
kę limfocytową, zespoły mielodysplastyczne, 
a w przyszłości także szpiczaka plazmocyto-

wego , mielofibrozy , małopłytkowości immu-
nologicznej oraz przewlekłą białaczkę szpiko-
wą. W ciągu roku odbyło się 200 hospitalizacji

Część naszej pracy stanowią konsultacje 
udzielane pacjentom hospitalizowanym 
w Szpitalu. Do 30. kwietnia 2022 r. było ich 
150.

Nasi chorzy również niejednokrotnie wyma-
gają specjalistycznych konsultacji, z których 
mogą korzystać dzięki obecności w Szpitalu 
najwyższej klasy specjalistów.

Ściśle współpracujemy z innymi ośrodkami 
hematologicznymi: Kliniką Hematologii Szpi-
tala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, Od-
działem Hematologii i Transplantacji Szpiku 
Szpitala Miejskiego w Toruniu, Kliniką Hema-
tologii i Transplantologii Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Zakład Genetyki w 10. WSzKzP wychodząc 
naprzeciw potrzebom Naszego Oddziału roz-
począł wykonywanie badań molekularnych 
celem wykrycia mutacji w nowotworach mie-
loproliferacyjnych. Współpraca układa się 
bardzo dobrze i przewidywany jest dalszy 
rozwój i rozszerzanie palety badań.

Od października 2021 roku w Oddziale Hema-
tologii pracuje sekretarka medyczna, która 
sprawnie i profesjonalnie dba o naszą doku-
mentację medyczną , organizację przyjęć cho-
rych i właściwe raportowanie do NFZ.

W działalności Oddziału aktywnie uczest-
niczy personel pielęgniarski Kliniki Chorób 
Wewnętrznych. Pomimo ogromnego obcią-
żenia zajęciami na innych odcinkach, panie 
pielęgniarki podejmują wyzwania związane 
z opieką nad bardzo wymagającymi pacjenta-
mi hematologicznymi.

W maju 2022 roku rozpoczął się remont po-
mieszczeń, w których będzie znajdował się 
Oddział Hematologii. Trwają intensywne 
prace budowlane, działają ekipy elektryków 
i hydraulików. Powstają dwie sale chorych 
z osobnymi węzłami sanitarnymi, sala izolo-
wana oraz sala na potrzeby tzw. chemiotera-
pii jednodniowej.
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REKONSTRUKCJE UBYTKÓW TWARZY 
I SZYI Z UŻYCIEM ODLEGŁYCH PŁATÓW 
PRZENOSZONYCH NA ZESPOLENIACH 
MIKRONACZYNIOWYCH

Zachorowania na nowotwory głowy i szyi sta-
nowią ok. 12,2% zachorowań na nowotwory 
złośliwe w Polsce. W zakresie twarzy i szyi naj-
częściej są to raki płaskonabłonkowe. Ubytki 
tkanek w zakresie twarzy i szyi najczęściej 
powstają w przebiegu leczenia nowotworów 
złośliwych oraz łagodnych, a rzadziej w sku-
tek urazów. Ze względu na złożoną budowę 
anatomiczną na stosunkowo niewielkiej prze-
strzeni twarzoczaszki oraz bliskość narządów 
zmysłów, powstałe ubytki powodują wielokie-
runkowe zaburzenia czynnościowe i estetycz-
ne. W związku z tym planowane rekonstruk-
cje muszą uwzględnia odtworzenie również 
utraconej funkcji i estetyki.

W rekonstrukcji mniejszych ubytków z powo-
dzeniem można zastosować plastyki miejsco-
we płatami z sąsiedztwa, przeszczep skóry 
pośredniej grubości oraz płaty uszypułowane 
z sąsiednich okolic anatomicznych (np. płat 
czołowy). Pewne lokalizacje nowotworów 
mają dedykowane sposoby rekonstrukcji za-
leżne od stopnia zaawansowania miejscowe-
go, jak w przypadku raka wargi dolnej. W nie-
których przypadkach możliwa jest jedynie 
rehabilitacja protetyczna przy użyciu epitezy. 
Rozległe ubytki tkanek natomiast zawsze po-
wodują znaczne zaburzenia czynnościowe 
i estetyczne. W trakcie leczenia nowotworów 
jamy ustnej najczęściej dochodzi do zabu-
rzenia żucia, połykania, mowy co istotnie wy-
pływa negatywnie na jakość i komfort życia 
chorych (QOL – Quality Of Life). Niestety, wy-
korzystanie rekonstrukcji miejscowych często 
powoduje powstanie wciągających i przykur-

czających blizn, unieruchomienie języka czy 
widocznych asymetrii twarzy, a także często 
wymaga wieloetapowości leczenia.

Z pomocą przychodzi chirurgia rekonstruk-
cyjna z użyciem odległych płatów przenoszo-
nych na zespoleniach mikronaczyniowych. 
Początek stosowania tych technik rozpoczął 
się już w latach 50tych ubiegłego wieku, kie-
dy opracowano wykorzystanie wolnego płata 
z jelita cienkiego do rekonstrukcji przełyku. 
W zakresie twarzoczaszki najczęściej wyko-
rzystywane są płaty skórne: promieniowy, 
skórno-mięśniowe: przednio-boczny uda 
oraz kostne: ze strzałki lub kości biodrowej.

Wprowadzenie unaczynionej masy tkanko-
wej odtwarzającej ubytek, zapewnia dobre 
efekty estetyczne poprawiające jakość życia 
chorych. Ma pozytywny wpływ na czynność 
okolicznych tkanek i narządów oraz szybsze 
gojenie. Leczenie jest jednoetapowe – odtwa-
rza wszystkie utracone tkanki. Zabieg prze-
prowadza się w dwóch zespołach. Pierwszy 
zespół wykonuje część ablacyjną, czyli usu-
nięcie węzłów chłonnych oraz guza i przy-
gotowuje naczynia do zespolenia na szyi. 
Drugi zespół w tym samym czasie preparuje 
płat, a następnie wykonuje zespolenie mikro-
naczyniowe. Po zabiegu chorzy najczęściej 
przebywają na Oddziale Intensywnej Terapii 
do dnia następnego. Wadami rekonstrukcji 
płatami mikronaczyniowymi jest konieczność 
operowania w dwóch doświadczonych ze-
społach operacyjnych, wykorzystanie dedy-
kowanego instrumentarium, znaczny stopień 

zaawansowania procedury, jednocześnie 
otwarte dwa pola operacyjne oraz specyfika 
opieki pooperacyjnej.

W Oddziale Chirurgii Twarzowo-Szczękowej 
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego leczono 
1281 chorych w latach 2019-2021. W tej gru-
pie chorych onkologicznych było 686, a po-
śród nich 111 chorych z nowotworami jamy 
ustnej. Do rekonstrukcji z wykorzystaniem 
płatów mikrochirurgicznych zakwalifikowano 
14 chorych. U 9 chorych (64,3%) płaty wgo-
iły się prawidłowo, bez powikłań. U 3 cho-
rych (21,4%) wystąpiły martwice częściowe, 
a u kolejnych dwóch (14,3%) martwice cał-
kowite płata. U chorych z utratą częściową 
lub całkowitą masy płata użytego do rekon-
strukcji, u których następowało gojenie ’per 
secundam’ pod płatem, po wygojeniu uzyska-
no znacznie lepsze wyniki czynnościowe niż 
u chorych z użyciem klasycznych rekonstruk-

cji, a całkowity czas gojenia był podobny i nie 
wpływał istotnie na opóźnienie rozpoczęcia 
leczenia uzupełniającego, czyli najczęściej ra-
dioterapii.

W najbliższym czasie planujemy wprowadza-
nie kolejnych płatów kostnych złożonych oraz 
wirtualne planowanie rekonstrukcji kostnych 
pozwalające na przygotowanie szablonów 
do osteotomii przy użyciu drukarki 3D. Na 
powyższej rycinie widoczne są zaplanowane 
szablony do rekonstrukcji żuchwy płatem ko-
stnym ze strzałki.

dr n. med. Maciej Rozwadowski,  
lek. stom. Justyna Czarnota, 
lek. stom. Marcin Jaskólski,  

lek. stom. Natasza Czajkowska,  
lek. stom. Paweł Handke

Oddział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
10. Wojskowy Szpital Kliniczny 

z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
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SM to nie wyrok
Za nami maj, miesiąc szczególny dla środowi-
ska osób związanych ze stwardnieniem roz-
sianym. Nie tylko dlatego, że wiosna budzi się 
do życia, ale przede wszystkim dlatego, iż 30 
maja obchodzimy Światowy Dzień Stwardnie-
nia Rozsianego (SM). Dzięki takim wydarze-
niom wzrasta zainteresowanie, ale i świado-
mość społeczna dotycząca osób cierpiących 
na tą chorobę. Jest to niezwykle ważne, gdyż 
nadal w społeczeństwie funkcjonują mity, iż 
jest to choroba, która bez względu na lecze-

nie szybko prowadzi do niepełnosprawności. 
Z tego powodu zdarza się, iż kobietom choru-
jącym na SM odradza się posiadanie potom-
stwa, a młodzi ludzie u progu dorosłego życia 
nierzadko rezygnują z możliwości realizacji 
planów życiowych.

Niewątpliwie stwardnienie rozsiane to prze-
wlekła choroba ludzi młodych, która prowa-
dzi do postępu niepełnosprawności, a cza-
sem również do wykluczenia społecznego. Na 

podstawie badań epidemiologicznych z ostat-
nich lat szacuje się, że w Polsce problem ten 
dotyczy ok. 50 tysięcy ludzi, w większości ko-
biet. Stwardnienie rozsiane charakteryzuje 
złożony obraz kliniczny, długotrwały i zmien-
ny osobniczo, a także trudny do przewidzenia 
przebieg choroby. Z tego powodu choroba 
wpływa na wszystkie aspekty życia pacjentów 
oraz ich rodzin i najbliższych. Niemniej jednak 
w ostatnich latach, dzięki ogromnemu postę-
powi wiedzy na temat przyczyn SM, wprowa-
dzono do leczenia wielu skutecznych leków, 
które są dostępne dla chorych. Spowodowało 
to wyraźną poprawę sytuacji pacjentów z SM. 
W dobie nowoczesnego leczenia narastanie 
niepełnosprawności w przebiegu stwardnie-
nia rozsianego można spowolnić, a nawet za-
trzymać, co umożliwia chorym pełnowymia-
rowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

W Polsce większość chorych jest leczona 
w ośrodkach neurologicznych w ramach 
Programu Lekowego leczenia stwardnienia 
rozsianego (PL SM), finansowanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, dzięki czemu 
pacjenci nie ponoszą kosztów tego leczenia. 
Terapia jest wieloletnia, ze względu na bez-
pieczeństwo chorych, leczenie wymaga pro-
wadzenia przez doświadczony zespół lekar-
sko - pielegniarski. W Polsce działa ponad 120 
ośrodków leczenia SM. Do niedawna skutecz-
ne opcje leczenia były dostępne wyłącznie dla 
pacjentów z tzw. rzutowo-remisyjną postacią 
choroby. Od listopada 2019 roku w progra-
mie lekowym jest możliwość leczenia osób 
chorujących na pierwotnie postępującą po-
stać stwardnienia rozsianego, a w niedalekiej 
przyszłości spodziewamy się również refun-
dacji leczenia dla pacjentów z wtórnie prze-
wlekłą postępującą postacią SM.

W województwie kujawsko-pomorskim le-
czenie pacjentów z SM w ramach PL SM NFZ 
prowadzi 5 ośrodków. Klinika Neurologiczna 
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poli-
kliniką SP ZOZ w Bydgoszczy była pierwszym 
ośrodkiem w naszym województwie i jednym 
z pierwszych w kraju, prowadzącym leczenie 
chorych ze stwardnieniem rozsianym. Obec-
nie obejmuje leczeniem niemal 400 pacjen-
tów, jest wiodącym ośrodkiem w naszym 

województwie i jednym z największych działa-
jących ośrodków w kraju. Leczenie w obecnej 
formie prowadzone jest przez wykwalifikowa-
ny zespół od ponad 10 lat i systematycznie się 
rozwija. W programie lekowym finansowanym 
przez NFZ leczeniu podlegają pacjenci z wy-
branymi postaciami choroby oraz w określo-
nym stopniu niepełnosprawności. Podążając 
z nurtem nowoczesnego modelu opieki w Eu-
ropie i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
pozostałych pacjentów z SM, w kwietniu b.r. 
uruchomiono w Poliklinice 10. Wojskowego 
Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ po-
radnię dedykowaną wszystkim pacjentom 
z SM. Dzięki temu w naszej placówce komplek-
sową opiekę zapewniamy pacjentom nieza-
leżnie od postaci choroby i stopnia zaawanso-
wania schorzenia. Nowoczesne wyposażenie 
placówki i dostęp do specjalistów z innych 
dziedzin umożliwia wielospecjalistyczną opie-
kę nad pacjentem uwzględniając potrzeby do-
datkowego leczenia objawowego w przebiegu 
SM, chorób współistniejących, ale też wsparcie 
psychologiczne i prowadzenie kompleksowej 
rehabilitacji.

Tegoroczny Światowy Dzień SM upłynął pod 
hasłem przewodnim „SM. Więzi, kontakty, 
relacje”. Hasło nabiera szczególnego znacze-
nia w dobie pandemii Covid-19, która wiele 
osób zmusiła do izolacji w domu, zwiększyła 
poczucie osamotnienia i utrudniła dostęp do 
szybkiej diagnostyki i leczenia. Pandemia wy-
daje się być w odwrocie, niemniej jednak jej 
skutki zostaną z nami i naszymi pacjentami 
na dłużej. Oby wraz z poprawą dostępności 
do nowoczesnego leczenia, wzrastała również 
świadomość społeczna dotycząca choroby, tak 
aby umożliwić osobom dotkniętym stwardnie-
niem rozsianym jak najlepsze funkcjonowanie 
zarówno w życiu osobistym, jak również spo-
łecznym.

płk dr n. med. Sławomir Wawrzyniak
dr n. med. Ewelina Kuczko-Piekarska

Klinika Neurologiczna
10. Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
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Nowoczesne 
metody rehabilitacji w 10. WSzKzP

Robot powstał w Gliwicach, a jego twórcą 
jest Michał Mikulski – właściciel firmy EGZO-
Tech. To pierwszy na świecie robot rehabili-
tacyjny, który wykorzystując elektromiografię 
(EMG), pozwala aktywnie ćwiczyć osobom 
nawet z zaawansowanym zanikiem mięśni. 
Robot ma na celu zwiększenie siły mięśnio-
wej, zwiększenie zakresu ruchomości stawów 
oraz usprawnienie koordynacji ruchowej pa-
cjenta.

Luna jest robotem, który pomaga ćwiczyć 
mięśnie – w różnych partiach ciała – pacjen-
tom ze schorzeniami ortopedycznymi (np. ze 
złamaniami) oraz neurologicznymi. Te ostat-
nie dotyczą osób, które przeszły udar i cier-
pią na dystrofię mięśniową Duchenne’a czy 
stwardnienie zanikowe boczne. Robot reha-
bilitacyjny Luna na zewnątrz wygląda bardzo 
prosto, wręcz niepozornie. To ważący około 
80 kg, nietypowy stolik na kółkach, do które-
go doczepiony jest mały monitor oraz szyna 
z rzepami. Budowa urządzenia jest jednak 
skomplikowana. Luna swoje wielkie moż-
liwości zyskała dzięki zestawom czujników 
i zastosowanym napędom. Robot analizuje 
stan zdrowia pacjenta, daje możliwość po-
równania treningów na początku i końcu ku-
racji. Luna EMG daje możliwość diagnostyki 
pacjenta, w szczególności pomiarów:

• zakresu ruchomości,
• siły mięśniowej,
• elektromiograficznych.

Co się dzieje, gdy u młodego mężczyzny le-
karze stwierdzają stwardnienie rozsiane? 
Gdy z każdym dniem traci siły, ma problem 
z podniesieniem kubka do ust? Traci siłę 
w nogach. Przestaje chodzić. Potrzebuje po-
mocy w wykonaniu najprostszych czynności. 
Aby spowolnić chorobę, potrzebuje stałej 
rehabilitacji. I tu swoją przydatność potwier-
dza Luna. Urządzenie zwiększa siłę mięśnio-
wą pacjenta, zakres ruchu. Daje widoczną 
poprawę szczególnie w trudnych sytuacjach, 
na przykład po udarach mózgu. W przypad-
kach, gdy chory nie ma siły, by podnieść ręce, 
nogi. Co więcej, Luna pomaga fizjoterapeucie 
przyjąć pacjenta szybciej, sprawdzić jego stan 
zdrowia i określić, czy rzeczywiście rehabilita-
cja będzie skuteczna. 

Pacjent może monitorować na bieżąco swoje 
ćwiczenia i postępy, widzi, że to, co robi, jest po-
prawne, i to angażuje go w trening. Mamy gry re-
habilitacyjne, żeby terapia nie była tylko bólem, 
cierpieniem i dramatem, a nawet dawała fraj-
dę, żeby dzieci się łatwiej rehabilitowały. Robot 
wykrywa sygnały elektryczne płynące wewnątrz 
mięśni i używa ich do lepszej, aktywnej, czynnej 
rehabilitacji – wyjaśnia Michał Mikulski, twór-
ca Luny. Robot pozwala na wykonywanie pro-
gramów terapeutycznych: ortopedycznych, 
neurologicznych oraz gier rehabilitacyjnych.

Jak działa Luna?
Nogę lub rękę pacjenta podpina się do robo-
ta za pomocą odpowiednich kabli. Wystarczy 
minimalny wysiłek z jego strony, by Luna po-

mogła mu dokończyć ruch. Takie urządzenie 
może być dla wielu niepełnosprawnych nie-
zbędne w powrocie do zdrowia. 

Luny nie da się oszukać, to pacjent musi roz-
począć ruch, jednak ona potrafi odczytać jego 
intencje i mu pomóc. Reaguje na aktywność 
energetyczną, jaka płynie z mięśni. W Lunie 
wyjątkowy jest też fakt, że nawet pacjenci z za-
awansowanym zanikiem mięśni potrafią sami 
czynnie ćwiczyć. Dotychczas w rehabilitacji było 
to niemożliwe. Luna jest pierwszym robotem, 
który to umożliwia – podkreśla Mikulski.

Robot ma uruchamiać porażone mięśnie 
i monitorować na bieżąco swoje postępy. 
Luna nie wykonuje ruchu za pacjenta, to 
pacjent musi rozpocząć ruch. Maszyna za 
pomocą EMG wykorzystuje sygnały elek-
tryczne pochodzące z mięśni, wykrywając te 
najsłabsze i najlżejsze z nich, wspomagając 
rehabilitację pacjenta. Odczytuje zamiary pa-
cjenta i pomaga wykonać oczekiwany przez 
niego ruch. Robot Luna EMG jest niezwykle 
zaawansowanym urządzeniem. Jest wyposa-
żony w niezliczoną liczbę czujników siły, sze-
ściokanałowe EMG śledzące aktywność mię-
śniową, a sercem urządzenia jest kilkanaście 
mikroprocesorów.

Wystarczy kilka minut, by po wizycie chorego, 
któremu rehabilitowano rękę, maszynę do-
stosować do pacjenta, który cierpi na scho-
rzenia nogi. Dzięki temu, że jest na kółkach 
i ma regulowane elementy, bez problemu 
może rehabilitować pacjentów leżących. Do 
tego jeden rehabilitant może koordynować 
pracę czterech robotów jednocześnie, czyli 
trenować z czterema pacjentami w tym sa-
mym czasie. Luna może obiektywnie analizo-
wać wyniki pracy, bowiem potrafi zapamiętać 
historię ćwiczeń. Luna wkrótce rozpocznie 
podbój zagranicznych rynków, m.in. w Hong-
kongu. Robot, stanowi odpowiedź na potrze-
by pacjentów z niemożnością poruszania da-
jąc szansę na poprawę ich komfortu życia.

mgr Wojciech Waśniowski
Klinika Rehabilitacji

10. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

Aparat Luna EMG to pierwszy na świecie robot 
rehabilitacyjno-diagnostyczny, który ma zrewolucjonizować 
rynek i dać nadzieję na poprawienie sprawności tym, którzy 
ją stracili.

MEDYCYNA MEDYCYNA



20 2110. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W BYDGOSZCZY 10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W BYDGOSZCZY

TERAPIA 

FALĄ UDERZENIOWĄ
Terapia falą uderzeniową (SWT – Shock Wave Therapy) jest nowoczesną, 
wysoce efektywną metodą leczenia. Fale uderzeniowe przyspieszają proces 
zdrowienia poprzez stymulację metabolizmu i pobudzenie cyrkulacji krwi, 
rozpuszczenie zwapniałych fibroblastów, zwiększenie produkcji kolagenu 
oraz zmniejszenie napięcia mięśni. Uszkodzona tkanka stopniowo regeneruje 
się i wspomaga proces leczenia w obszarze poddanym terapii. 

Zasady działania: 
Terapia falami uderzeniowymi wykorzystuje 
lecznicze cechy fali akustycznej o specyficz-
nych właściwościach, tj. wysokim, skokowym 
ciśnieniu uwalnianym w bardzo krótkim cza-
sie. Energia ta przekazywana jest do organi-
zmu poprzez aplikator przyłożony do skóry, 
z którą sprzęgany jest za pomocą żelu. Dzięki 
penetracji fal w głąb ciała, przy odpowied-
nio dobranych parametrach zabiegowych, 
terapia ta jest skuteczna w leczeniu proce-
sów chorobowych zlokalizowanych zarówno 
w powierzchniowych, jak i w głębszych tkan-
kach.

Wpływ terapii na organizm:
Terapia falami uderzeniowymi swoje dzia-
łanie przeciwbólowe zawdzięcza blokowa-

niu wyzwalania i przekazywania sygnałów 
bólowych poprzez nieinwazyjne drażnienie 
błon komórkowych i zakończeń nerwowych. 
Ponadto dostarczane bodźce energetyczne 
stymulują metabolizm, polepszając cyrkula-
cję krwi oraz syntezę kolagenu, co wpływa na 
znaczne przyspieszenie regeneracji tkanek 
miękkich.

Zastosowanie:
• kolano skoczka,
• kolano biegacza,
• ból ścięgna rzepki, 
• 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 

miękkich stawów,
• stany pourazowe,
• krwiaki,
• zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelo-

wego,
• bóle w pachwinie (przeciążeniowe z mię-

śni przywodzicieli uda), 
• punkty spustowe.

Podsumowując,  
SWT charakteryzuje: 
• działanie ukrwienne, 
• polepszenie metabolizmu i mikrocyrku-

lacji, 
• 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 
przyczynowym, 

• długotrwały rezultat leczniczy. 

W Zakładzie Rehabilitacji 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy wykonywana jest terapia 
falą uderzeniową. 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.

MEDYCYNA MEDYCYNA
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PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 
REALIZOWANE PRZEZ SZPITAL

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

GDZIE SIĘ BADAĆ?
Na badanie należy się zgłosić do swojego 
lekarza rodzinnego / lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej 

CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE 
PROGRAMU:
Choroby układu krążenia są główną przyczy-
ną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność 
w Polsce z tego powodu należy do najwyż-
szych w Europie. Badania epidemiologiczne 
i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę 
w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają 
niektóre wzorce zachowań składające się na 
współczesny styl życia - czynniki ryzyka.

Cel główny: 
• obniżenie zachorowalności i umieralności 

z powodu chorób układu krążenia popu-
lacji objętej programem, poprzez wcze-
sne wykrywanie, redukcję występowania 
i natężenia czynników ryzyka

Cele dodatkowe:
• zwiększenie wykrywalności i skuteczności 

leczenia chorób układu krążenia,
• wczesna identyfikacja osób z podwyższo-

nym ryzykiem chorób układu krążenia,
• promocja zdrowego stylu życia: niepale-

nia, prawidłowego odżywiania się, aktyw-
ności fizycznej.

PROGRAM KIEROWANY JEST DO 
OSÓB, KTÓRE:
• w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 

45, 50, 55 lat,
• są obciążone czynnikami ryzyka (palenie 

tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zabu-
rzenia gospodarki lipidowej, niska aktyw-
ność ruchowa, nadwaga i otyłość, upo-
śledzona tolerancja glukozy, nadmierny 
stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek),

• u których nie została dotychczas rozpo-
znana choroba układu krążenia,

• w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały 
ze świadczeń udzielanych w ramach pro-
gramu profilaktyki CHUK także u innych 
świadczeniodawców.

Świadczenia w ramach programu udzielane 
są bez skierowania, przez lekarza podstawo-
wej opieki zdrowotnej, do którego ubezpie-
czony jest zadeklarowany.

Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem 
oraz kieruje go na badania pozwalające okre-
ślić kategorię ryzyka choroby układu krąże-
nia.

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO 
OBEJMUJE TAKIE INFORMACJE, JAK:
• obciążenia rodzinne (zawał serca, udar 

mózgu u ojca przed 55 r.ż.; u matki przed 
60 r.ż.),

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej, do którego ubezpieczony jest zadeklarowany.

Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania pozwalające okre-
ślić kategorię ryzyka choroby układu krążenia.

NIE CZEKAJ - ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ..

• palenie papierosów,
• przyjmowanie leków hipotensyjnych, hi-

polipemizujących,
• wykonywanie ćwiczeń fizycznych trwają-

cych powyżej 30 minut,
• wyniki badania fizykalnego,
• wynik oceny BMI,
• pomiary ciśnienia tętniczego,
• wyniki badań biochemicznych: choleste-

rol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol 
LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo.

Na tej podstawie lekarz dokonuje oceny ry-
zyka chorób układu krążenia oraz wskazuje 
zalecenia dla pacjenta: edukację lub dalszą 
diagnostykę i leczenie w poradni specjali-
stycznej.

CZYNNIKI RYZYKA I PODZIAŁ NA 
KATEGORIE RYZYKA CHORÓB UKŁADU 
KRĄŻENIA
• płeć męska oraz kobiety po menopauzie,
• mężczyźni > 45 lat, kobiety > 55 lat,
• palenie tytoniu powyżej 1 papierosa 

dziennie,
• nadciśnienie tętnicze,
• zaburzenia lipidowe: stężenie cholestero-

lu całkowitego, tri glicerydów,

• cukrzyca,
• otyłość,
• mała aktywność fizyczna (np. spacery, 

marsze, bieganie, jazda na rowerze, pły-
wanie, aerobik) rzadziej niż 3 razy w tygo-
dniu po 30 minut,

Ryzyko łagodne - osoby bez obecnych czyn-
ników ryzyka innych niż wiek i płeć.

Ryzyko umiarkowane - osoby z obecnością 
3 i mniej czynników ryzyka, ale bez cukrzycy, 
choroby niedokrwiennej serca i innych cho-
rób układu krążenia.

Ryzyko duże - osoby z obecnością 4-5 czyn-
ników ryzyka innych niż wiek i płeć, ale bez 
cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca i in-
nych chorób układu krążenia.

Ryzyko bardzo duże - osoby z obecnością 
powyżej 5 czynników ryzyka, osoby z cukrzy-
cą, chorobą niedokrwienną serca i innymi 
chorobami układu krążenia.

Oddziałując na czynniki ryzyka można uzy-
skać obniżenie zachorowalności i umieralno-
ści z powodu chorób układu krążenia.

MEDYCYNA MEDYCYNA
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„Życie jest bezcennym darem” – to 
hasło przyświeca akcji bezpłat-
nych badań cytologicznych. Jest 
ona skierowana do wszystkich 
kobiet w wieku od 25 do 59 lat, 
które przez ostatnie trzy lata nie 
miały wykonywanego badania 

cytologicznego.

Cytologia to bezpieczne, bezbolesne bada-
nie. Pozwala na wykrycie nie tylko wczesnych 
postaci raka szyjki macicy, ale także stanów, 

Mammografia to jedno z najważniejszych ba-
dań, które powinny wykonywać kobiety zwłasz-
cza po okresie menopauzy. Dzięki niemu jest 
możliwe wykrycie zmian w piersiach o średnicy 
0,5 cm, co nie jest możliwe podczas samobada-
nia piersi. W dobie, gdy rak piersi jest jednym  
z najczęściej występujących nowotworów 

które nieleczone mogą doprowadzić do po-
wstania nowotworu. Warto wziąć udział 
w programie, ponieważ co roku na raka szyj-
ki macicy zapada 4 tys. kobiet. Połowa z nich 
umiera tylko dlatego, że za późno zgłosiły 
się do lekarza. Wczesne wykrycie choroby 
gwarantuje niemal 100% skuteczność wyle-
czenia. Badania cytologiczne wykonywane  
są w gabinecie ginekologicznym Polikliniki 
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikli-
niką SP ZOZ. Przed wizytą należy się zareje-
strować pod nr tel. 261 417 342.

wśród kobiet po 50 r.ż., należy zadbać o to, 
aby ewentualne zmiany zostały zdiagnozowa-
ne jak najwcześniej. 

W związku z tym zapraszamy wszystkie Pa-
nie pomiędzy 50 a 69 rokiem życia, które  
w ostatnich dwóch latach nie miały wykonywa-
nej mammografii, na bezpłatne badanie mam-
mograficzne, które przeprowadzane są w Po-
liklinice 10, Wojskowego Szpitala Klinicznego  
z Polikliniką SP ZOZ. 

W celu ustalenia terminu badania należy 
skontaktować się z rejestracją RTG osobiście 
(budynek Polikliniki, pok. 0013) bądź telefo-
nicznie pod nr 261 417 310.

W dniu badania prosimy pamiętać o zabraniu 
ze sobą zdjęć i wyników poprzednich mam-
mografii.

Program profilaktyczny raka szyjki macicy

Program profilaktyczny raka piersi

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 
REALIZOWANE PRZEZ SZPITAL PODSTAWOWA OPIEKA 

ZDROWOTNA
10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO 
Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W BYDGOSZCZY

OFERUJEMY:
• PROFESJONALNE USŁUGI LEKARSKIE I PIELĘGNIARSKIE
• KOMPLEKSOWE BADANIA DIAGNOSTYCZNE W JEDNYM MIEJSCU
• NOWOCZESNE GABINETY

ZAPRASZAMY PAŃSTWA  
DO SKŁADANIA DEKLARACJI  

DO NASZYCH LEKARZY RODZINNYCH

REJESTRACJA 261 417 300

Już dziś zapisz się  
do NASZEGO lekarza rodzinnego

MEDYCYNA 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!

PODZIĘKOWANIA

INFORMACJEMEDYCYNA
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NASZE PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy dzielić się ze wszystkimi pracownikami, jak i miłośnikami Nasze-
go Szpitala  najważniejszymi informacjami z dnia codziennego. Dlatego też ser-
decznie zapraszamy do odwiedzania Nas na Facebooku. Oficjalny profil pod 
nazwą 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, łączy 
pracowników, pacjentów, jak i fanów Naszego Szpitala. Zachęcamy do polu-
bienia, śledzenia aktualności, oraz komentowania najciekawszych wydarzeń.

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

Serdecznie zapraszamy
Sekcja Organizacyjno - Promocyjna

ZGŁOSZENIE PRAC AUTORSKICH
Redakcja Biuletynu Valetudinaria 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego  
z Polikliniką SP ZOZ zachęca wszystkich pracowników Szpitala do przesyłania  
i umieszczania autorskich artykułów na łamach biuletynu, który wydawa-
ny jest w systemie kwartalnym dla pacjentów i załogi 10. WSzKzP SP ZOZ 
w Bydgoszczy. 

Szczegóły odnośnie możliwości publikacji oraz zgłoszenia przyjmuje Sekcja 
Organizacyjno - Promocyjna 

e-mail: marketing@10wsk.mil.pl, tel. 261 417 461 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
W BYDGOSZCZY W DRUGIEJ 
POŁOWIE 2022 ROKU
9-10 lipca Enea Bydgoszcz Triathlon 2022

Lipiec / sierpień Rzeka Muzyki w Bydgoszczy Letnie spektakle nad Brdą

15 sierpień Woda Bydgoska

20-21 sierpnia Ocean Lava Triathlon Polska 2022

Wrzesień Wielka Wioślarska o Puchar Brdy

Wrzesień / październik Bydgoski Festiwal Muzyczny

8- 23 października Bydgoski Festiwal Operowy

Październik / listopad Bydgoszcz Jazz Festival

Listopad Muzyka u źródeł

Źródło: https://visitbydgoszcz.pl/pl/dzieje-sie/najwazniejsze-w-2022
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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

www.10wsk.mil.pl


