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lada dzień wejdziemy w Nowy Rok. Te ostatnie dni to doskonały czas, aby 
zatrzymać się na chwilę w codziennym pośpiechu. Dobrze spojrzeć na ten 
czas, nie tylko jak na przemijanie, a bardziej jak na lekcję, rozwój, poko-
nanie stawianych przed Nami przeszkód. Osobiście patrzę wstecz i widzę 
jak społeczność 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką rośnie 
w siłę, rozwija się i odnosi sukcesy. 

Naszym największym tegorocznym przedsięwzięciem było otwarcie wła-
snego laboratorium, z którego pacjenci korzystają już od sierpnia br. 
Obecność własnej wielospecjalistycznej pracowni pozwala na lepszą 
współpracę pomiędzy klinicystą a diagnostą, co znajduje odzwierciedlenie 
w dokładniejszej diagnozie i możliwości szybszej rekonwalescencji chore-
go. Również działalność Polikliniki nie pozostaje bez zmian, a z pewnością 
zainteresowanym pacjentom nie umknęło otwarcie nowej poradni neu-
rologicznej – leczenia stwardnienia rozsianego. Od lipca pomoc znalazło 
w niej blisko 100 chorych.

Nie ukrywam, że duma mnie rozpiera, widząc jak personel, jako jednost-
ki bądź w  mniejszych zespołach, jest doceniany również poza murami 
Naszej Placówki. Słowa uznania spłynęły do nas zarówno od władz wyż-
szego szczebla, jak i od wdzięcznych pacjentów. Zastępca Komendanta 
płk dr n. med. Robert Włodarski wraz z zespołem z Politechniki Bydgoskiej 
został nagrodzony przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go za zbudowanie drugiego prototypu pierwszego polskiego respiratora 
do  wentylacji mechanicznej pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc spo-
wodowanym infekcją SARS-CoV-2. Za wprowadzenie nowych rozwiązań 
i technologii, wpływających na zdrowie i komfort życia chorych Kapituła 
konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje 2021/2022” postawiła na wy-
sokich miejscach projekty Naszej Kliniki Neurochirurgii oraz Oddziału 
Chirurgii Twarzowo-Szczękowej w kategoriach „Nowatorskie produkty 
i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług”, jak i „In-
nowacyjny szpital – zarządzanie”. Pięknym gestem, w tym przypadku od 
pacjentów, zostało uhonorowanie mianem Okulisty Roku Polski Naszej 
Pani  dr  n.  med.  Marzanny Fabrykiewicz-Rogalskiej. Jednak nie samymi 
sukcesami naukowymi i  medycznymi szpital żyje. Piłkarska reprezenta-
cja szpitala także dała z siebie wszystko podczas II Turnieju Piłki Nożnej 
im. Grzegorza Piórkowskiego zdobywając I miejsce.

To pokazuje jaką siłę posiadamy działając razem, uzupełniając swoje 
kompetencje i  stanowiąc wsparcie dla innych. W ten sposób tworzymy 
wartościowe rzeczy i miejsca. Jednak musimy pamiętać, że jest czas zdro-
wej aktywności, gdy pojawiają się nowe wyzwania i mądrego lenistwa 
w chwilach, gdy życie nie każe pędzić. 

A właśnie zbliżający się świąteczny czas sprzyja spotkaniom oraz pozwala 
nam na chwilę zatrzymania się w biegu, wytchnienia, refleksji, jak cennym 
darem jest nasza rodzina i przyjaciele. Korzystając z okazji, chciałbym zło-
żyć moc gorących życzeń zdrowia, szczęścia oraz spokojnych chwil spę-
dzonych w gronie najbliższych. Niech obecna końcówka roku budzi w Nas 
same dobre wspomnienia i da nadzieję na kolejny, jeszcze lepszy rok. Pa-
miętajmy, że czekające na Nas wyzwania, dobrze wykorzystane, otwierają 
nowe możliwości. I z takim nastawieniem wejdźmy w 2023 rok.

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

Aktualności
Wyróżnienia w konkursie Bezpieczny Szpital – Zdrowa Przyszłość Inspiracje 2021/2022 ...........2

Plebiscyt Medyczny HIPOKRATES 2022 ..............................................................................................5

Kontynuowanie kursu laparoskopowego ginekologów z Kliniki Ginekologii, Ginekologii
Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej ..............................................................................6

Warsztaty uroginekologiczne w naszym Szpitalu .............................................................................8

Narodowe Święto Niepodległości .................................................................................................... 10

Mianowania żołnierzy Naszego Szpitala ......................................................................................... 14

Medycyna
Choroba zwyrodnieniowa stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka (CMC I) -  pierwsza
proteza w Szpitalu.............................................................................................................................. 16

Profilaktyka od najmłodszych lat - cukrzyca ................................................................................... 18

Oddaj krew – podziel się tym bezcennym darem .......................................................................... 22

POZ ...................................................................................................................................................... 23

Programy profilaktyczne realizowane przez Szpital ...................................................................... 24

Test rozpoznawania udaru ............................................................................................................... 27

Informacje
Podziękowania ................................................................................................................................... 28

Nasze portale społecznościowe ....................................................................................................... 29

Zgłoszenie prac autorskich ............................................................................................................... 29



Projekt „Rekonstrukcje ubytków 
twarzy i szyi z użyciem odległych 
płatów przenoszonych na 
zespoleniach mikronaczyniowych”

Ubytki tkanek w zakresie twarzy i szyi najczę-
ściej powstają w przebiegu leczenia nowo-
tworów złośliwych oraz łagodnych, rzadziej 
w skutek urazów. Ze względu na złożoną bu-
dowę anatomiczną na stosunkowo niewiel-
kiej przestrzeni twarzoczaszki oraz bliskość 
narządów zmysłów powstałe ubytki powodu-
ją wielokierunkowe zaburzenia czynnościowe 
i estetyczne. W związku z tym planowane re-
konstrukcje muszą uwzględniać 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 
zależne od stopnia zaawansowania miej-
scowego, jak w przypadku raka wargi dolnej 
(rekonstrukcja met. Karapandzjica). Rozległe 
ubytki tkanek natomiast zawsze powodują 
znaczne zaburzenia czynnościowe i este-
tyczne. W trakcie leczenia nowotworów jamy 
ustnej najczęściej dochodzi do zaburzenia 
żucia, połykania, mowy co istotnie wypływa 
negatywnie na jakość i komfort życia chorych 

Komendant Szpitala płk dr n. med. Robert 
Szyca odebrał wyróżnienia aż w dwóch kate-
goriach w tegorocznej edycji:

• W kategorii „Nowatorskie produkty i usłu-
gi poprawiające jakość życia, zdrowia i do-
stęp do usług”, 3 miejsce zajął zgłoszony 
przez nas projekt „Rekonstrukcje ubytków 
twarzy i szyi z użyciem odległych płatów 
przenoszonych na zespoleniach mikrona-
czyniowych”.

• W kategorii „Innowacyjny szpital – za-
rządzanie” otrzymaliśmy tytuł laureata 
4  miejsca z projektem „Kompleksowe le-
czenie operacyjne glejaków mózgu”.

Zamysłem plebiscytu jest nagradzanie osób, 
organizacji pozarządowych, firm i szpitali, któ-
re wprowadzają nowe rozwiązania i techno-
logie, wpływające na zdrowie, komfort życia 
jak i ochronę środowiska. Laureatów, wybie-
ra Kapituła, złożona z osób, którym bliska jest 
idea bezpieczeństwa, innowacyjności i nowo-
czesnych rozwiązań w ochronie zdrowia, tj. 
decydentów z kluczowych firm i organizacji, 
szefów instytutów medycznych, najlepszych 
szpitali i ośrodków zdrowotnych.

Wszystkim laureatom oraz finalistom ser-
decznie gratulujemy i życzymy siły do wdra-
żania kolejnych innowacyjnych pomysłów 
w swoich placówkach.

Kilka słów o samych projektach na kolejnych 
stronach. 

WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE
BEZPIECZNY SZPITAL – ZDROWA 
PRZYSZŁOŚĆ INSPIRACJE 2021/2022

Źródło: https://www.szpitalprzyszlosci.pl/gala-inspiracje-2020

29. września br. w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 
w Warszawie miało miejsce rozstrzygnięcie 5. edycji plebiscytu „Zdrowa 
Przyszłość Inspiracje 2021/2022”. Organizatorem wydarzenia jest Idea Trade.

(QOL-Quality Of Life). Niestety, wykorzystanie 
rekonstrukcji miejscowych często powoduje 
powstanie wciągających i przykurczających 
blizn, unieruchomienie języka, czy widocz-
nych asymetrii twarzy, a także często wymaga 
wieloetapowości leczenia.

Z pomocą przychodzi chirurgia rekonstruk-
cyjna z użyciem odległych płatów przenoszo-
nych na zespoleniach mikronaczyniowych. 
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 tkankowej 
odtwarzającej ubytek zapewnia dobre efekty 
estetyczne poprawiające jakość życia cho-
rych, ma pozytywny wpływ na czynność oko-
licznych tkanek i narządów oraz szybsze go-
jenie. Leczenie jest jednoetapowe - odtwarza 
wszystkie utracone tkanki. Zabieg przeprowa-
dza się w dwóch zespołach. Pierwszy zespół 
wykonuje część ablacyjną, czyli usunięcie 
węzłów chłonnych oraz guza i przygotowuje 
naczynia do zespolenia na szyi. Drugi zespół 
w tym samym czasie preparuje płat a następ-
nie wykonuje zespolenie mikronaczyniowe. 
Wadami rekonstrukcji płatami mikronaczy-
niowymi 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.

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI
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Plebiscyt Medyczny 
HIPOKRATES 2022

W Oddziale Chirurgii Twarzowo-Szczękowej 
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Po-
likliniką SP ZOZ w Bydgoszczy leczono 1281 
chorych w latach 2019-2021. W tej grupie 
chorych onkologicznych było 686 a pośród 
nich 111 chorych z nowotworami jamy ust-
nej. Do rekonstrukcji z wykorzystaniem pła-
tów mikrochirurgicznych zakwalifikowano 14 
chorych.

W najbliższym czasie planowane jest wpro-
wadzanie kolejnych płatów kostnych, złożo-
nych oraz wirtualne planowanie rekonstruk-
cji kostnych pozwalające na przygotowanie 
szablonów do osteotomii przy użyciu drukar-
ki 3D.

Projekt „Kompleksowe leczenie 
operacyjne glejaków mózgu”

Podstawą leczenia glejaków jest ich radykla-
ne usunięcie. Guzy usuwane są z wykorzy-
staniem wszystkich dostępnych aktualnie na 
świecie technik operacyjnych. Do planowa-
nia zabiegu wykorzystuje się szereg technik 
rezonansu magnetycznego jak badanie czyn-
nościowe (do lokalizacji ważnych czynnościo-
wo okolic jak kora ruchowa czy ośrodki ko-
rowe mowy), traktografia (do lokalizacji dróg 
nerwowych jak np. droga wzrokowa, pęczek 
łukowaty), pozytonową tomografię emisyj-
ną (PET) – do lokalizacji ognisk wzmożonego 
metabolizmu. W trakcie zabiegu w okolicach 
czynnościowo ważnych (np. kora ruchowa, 
ośrodki mowy) wykorzystuje się techniki 
służące śródoperacyjnemu monitorowaniu 
dróg nerwowych (tzw. neuromonitoring) oraz 
śródoperacyjne wybudzenie (tzw. awakecra-
niotomy). Wszystkie te techniki służą temu, 
aby usunąć guz maksymalnie bezpiecznie 
z jak największą radykalnością. W przypad-
ku glejaków o wyższym stopniu złośliwości, 
które cechują się gorszym rokowaniem, do 
ich usuwania używa się pochodnych kwasu 
5-aminolewulinowego. Jest to pochodna pro-
toporfiny (produkt degradacji hemoglobiny). 
Pacjent na 3 godziny przed znieczuleniem 
zażywa preparat w formie doustnej, który 
powoduje, że w trakcie zabiegu z użyciem 
specjalnego mikroskopu ze światłem ultra-
fioletowym guz świeci na różowo, co ułatwia 

Drodzy Pacjenci! 

Z całego serca dziękujemy 
za zgłoszone nominacje oraz 
zaangażowanie w oddawanie 
głosów na Naszą kadrę 
w Plebiscycie Hipokrates 
2022. Wyrazem Państwa 
wdzięczności i zaufania są 
liczne wyróżnienia Naszych 
medyków. Aż 11 specjalistów 
z Naszej placówki znalazło 
się w finałowych dziesiątkach 
w swoich dziedzinach 
medycznych na szczeblu 
wojewódzkim!

ORTOPEDA ROKU:
miejsce 4.  
płk dr n. med. Jerzy  
Lachowicz

miejsce 10.  
ppłk lek. Andrzej Osuch

LEKARZ RODZINNY I POZ 
ROKU:
miejsce 9. 
lek. med. Tadeusz Kołnierzak

RATOWNIK ROKU:
miejsce 10. 
Sandra Nowacka

Ponadto Szpital zajął 7. 
miejsce w województwie, 
a Poliklinika Szpitala znalazła 
się na wysokim 3. miejscu 
w powiecie!

Z radością informujemy, że 
w ostatnim etapie plebiscytu 
– finale ogólnopolskim – 
o tytuł Okulisty Roku Polski, 
nasza Pani dr n. med. 
Marzanna Fabrykiewicz-
Rogalska znalazła się na 3. 
miejscu. Przypominamy, 
że Pani Marzanna 
została okulistą nr 1 
w województwie kujawsko-
pomorskim.

Wszystkim wyróżnionym 
gratulujemy i życzymy 
dalszego podążania drogą 
budującą wyjątkową relację 
z Pacjentami!

OKULISTA ROKU:
miejsce 1. 
dr n. med. Marzanna 
Fabrykiewicz-Rogalska

miejsce 4. 
lek. Katarzyna Skoczylas-
Piechowiak

miejsce 5. 
mjr lek. Marlena Tuchowska-
Celej

miejsce 9. 
ppłk lek. Marcin Mach

CHIRURG ROKU:
miejsce 6.
dr n. med. Tomasz Grzela

miejsce 7. 
płk dr n. med. Robert Szyca

miejsce 8. 
dr n. med. Marek Gryz

jego lokalizację i zwiększa radykalność zabie-
gu. Klinika Neurochirurgii 10 WSK w Bydgosz-
czy wykonuje najwięcej operacji z użyciem 
kwasu 5-aminolewulinowego w Polsce - aktu-
alnie wykonała ich ponad 350.

Jesienią 2018 po zdaniu egzaminu certyfika-
cyjnego w Brukseli płk dr n. med. Jacek Furtak 
jako 1-sza osoba w Polsce uzyskał uprawnie-
nia do międzynarodowych szkoleń w zakresie 
zastosowania w. w. metody. W Klinice Neuro-
chirurgii odbywają się cykliczne szkolenia dla 
lekarzy neurochirurgów z Polski, dzięki cze-
mu nie muszą wyjeżdżać za granicę.

W ciągu 48 godzin od zabiegu pacjent ma za-
wsze wykonywanie kontrolne badanie MRI 
głowy celem oceny radykalności zabiegu. 
W przypadku wystąpienia przejściowych de-
ficytów neurologicznych po zabiegu, pacjenci 
są usprawniani i rehabilitowani już w 1-szej 
dobie po operacji. W ciągu 7-10 dni od ope-
racji dostępne są wyniki badań histopatolo-
gicznych i genetycznych. Następnie chorzy 
kierowani są na Konsylium d.s. Nowotworów 
Ośrodkowego Układu Nerwowego (Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy), w którym również 
uczestniczy operujący pacjenta neurochirurg. 
Pacjent zgłasza się na w. w. Konsylium z ba-
daniami radiologicznymi sprzed i po opera-
cji, z wynikiem badania histopatologicznego 
i badaniami genetycznym w krótkim czasie 
od operacji, co bardzo pomaga w dalszym 
procesie terapeutycznym. Kompleksowe wy-
korzystanie wszystkich dostępnych aktualnie 
technik operacyjnych w jednym miejscu – tzn. 
w Klinice Neurochirurgii 10 WSK w Bydgosz-
czy, pozwala na bezpieczne usunięcie guza, 
zwiększenie jego radykalności i skrócenie 
procesu diagnostyczno-leczniczego od mo-
mentu rozpoznania do włączenia dalszego 
leczenia onkologicznego.

Operacje onkologiczne (nowotwory mózgu) 
w liczbach:

Rok 2018 – 662
Rok 2019 – 561

Rok 2020 – 474 
Rok 2021 – 505 okres pandemii SARS-CoV-2
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Kontynuowanie kursu laparoskopowego 
lekarzy z Kliniki Ginekologii, Ginekologii 
Onkologicznej i Endokrynologii 
Ginekologicznej

W dniach 20. – 21.10.2022 r. lekarze Klini-
ki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej 
i Endokrynologii Ginekologicznej, dr n. med. 
Piotr Domaracki oraz lek. Radosław Janicki, 
uczestniczyli w warsztatach „LapGyn – Total 
Laparoscopic Hysterectomy”. Odbywały się 
one w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest 
to kolejna część programu doskonalenia 
umiejętności laparoskopowego wycięcia ma-
cicy (THL), również w przypadku nowotwo-
rów złośliwych żeńskiego narządu rodnego. 
Kierownikiem warsztatów był prof. dr hab. n. 
med. Dariusz Wydra, szef Kliniki Położnictwa 
i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i En-
dokrynologii Ginekologicznej.

Przypominając założenia organizatorów 
szkolenia:

Początkowym etapem jest spotkanie z wybra-
nymi specjalistami położnictwa i ginekologii, 
praktykami – klinicystami w dwudniowej for-
mule celem przypomnienia aspektów teore-
tycznych, omówienia techniki operacyjnej, 
możliwych powikłań i sposobów zapobiega-
nia im, a następnie wykazania się umiejęt-
nościami praktycznymi podczas operacji na 
modelach zwierzęcych. W trakcie pierwszego 
spotkania każdemu z kursantów zostaje przy-
dzielony tzw. Proctor – osoba, która czuwa 
nad realizacją celów treningu, pomaga, kory-
guje i ocenia. Ten etap został opisany w po-

przednim numerze Biuletynu. Drugi etap, to 
wizyta w ośrodku Proctora i asystowanie do 
operacji, które on przeprowadza. Etap trzeci, 
to wizyta Proctora w jednostce macierzystej 
kursanta celem nadzoru i oceny operacji wy-
konywanych samodzielnie przez kursanta. 
Etap ostatni, to nagranie zanonimizowanych 
filmów z operacji dokonywanych przez kur-
santa, przesłanie ich wstępnie do oceny przez 
Proctora, a po jego akceptacji, do oceny eks-
perckiej. Po ukończeniu tego ciągu zdarzeń 
z wynikiem pozytywnym, kursant otrzymuje 
Certyfikat dotyczący nabycia umiejętności 
prawidłowego wykonania TLH, akceptowa-
ny przez Polskie Towarzystwo Ginekologów 
i Położników oraz przez Polskie Towarzystwo 
Ginekologii Onkologicznej. Jednocześnie taka 
osoba może aplikować do bycia Proctorem, 
dalej poszerzając krąg lekarzy prawidłowo 
i według zasad wykonujących TLH.

Pierwszego dnia o godzinie 08:00 kursanci 
stawili się w UCK – kompleksie budynków, 
gdzie medycyna i opieka nad pacjentem zy-
skała godne i nowoczesne miejsce do swoje-
go działania. Dla przykładu Blok Operacyjny 
dysponuje trzydziestoma salami operacyjny-
mi. Po przywitaniu z Panem Profesorem Wy-
drą i dopięciu formalności, grupa udała się na 
Blok Operacyjny, gdzie asystowała do dwóch 
operacji laparoskopowego wycięcia macicy. 
Sala operacyjna dysponuje nowoczesnym 
sprzętem laparoskopowym, zestawem mo-
nitorów, doskonałym zestawem narzędzi la-
paroskopowych. Przy okazji zaistniała unika-
towa możliwość zobaczenia kunsztu Proctora 
naszych lekarzy w uwalnianiu masywnych 
zrostów w miednicy mniejszej i przekonania 
się, że zrosty nie stanowią przeszkody, by zo-
perować laparoskopowo od początku do koń-
ca. Na zakończenie, późnym popołudniem, 
Pan Profesor Wydra oprowadził kursantów 
po kierowanej przez siebie Klinice. Kursanci 
byli pod wrażeniem przestrzeni, jaką dyspo-
nuje Klinika i poszczególne jej Oddziały, ilości 
specjalistycznej aparatury medycznej, która 
istotnie pomaga w fachowej opiece i leczeniu 
na światowym poziomie.

Dzień drugi warsztatów, to kolejne dwie ope-
racje, do których nasi lekarze ponownie asy-

stowali Panu prof. Wydrze. W trakcie przerw 
między operacjami była możliwość wymiany 
wiedzy praktycznej z Proctorem. Dyskusja to-
czyła się w miłej, niezobowiązującej atmosfe-
rze.

Podróż powrotna przyniosła dosyć owocne 
refleksje: operatywa ginekologów naszego 
Szpitala nie odbiega od gdańskich standar-
dów, czasem lekarze operują posiadając na-
wet lepsze narzędzia (jak doskonałej klasy 
manipulator maciczny). Jednocześnie jest 
to ważki argument w dyskusji o doposaże-
niu Sali Operacyjnej w 10. WSzKzP w kolejny 
sprzęt medyczny tak, aby równać się do naj-
lepszych. Wydane niemałe pieniądze na pew-
no będą procentować. Już rozpoznawalna 
marka Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onko-
logicznej i Endokrynologii Ginekologicznej 10. 
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
w Bydgoszczy, dzięki zwiększeniu odsetka 
operacji drogą laparoskopową, pozwoli na 
szybszy powrót do zdrowia pacjentek Klini-
ki, zmniejszy ryzyko powikłań oraz stanie się 
czynnikiem jeszcze bardziej przyciągającym je 
do naszego Szpitala.

lek. Radosław Janicki
Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej

i Endokrynologii Ginekologicznej
10. Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

6 710. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W BYDGOSZCZY 10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W BYDGOSZCZY



Warsztaty uroginekologiczne 
w naszym Szpitalu
Dzięki przychylności Pana Komendanta, w dniu 28.10.2022 r. odbyły się 
w naszym Szpitalu Warsztaty Uroginekologiczne. Organizatorem był dr n. med. 
Piotr Domaracki z Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii 
Ginekologicznej. Szpital gościł Pana dr. n. med. Tomasza Augustyniaka. Jest on 
znanym w Polsce propagatorem operacji drogą pochwową z użyciem materiałów 
syntetycznych (tzw. siatek). Jest on uczniem prof. Andrzeja Malinowskiego, Eksperta 
Sekcji Uroginekologicznej PTGiP. Na co dzień Pan Doktor koordynuje pracę Oddziału 
Ginekologiczno–Położniczego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z. o. o..

du rodnego, często po kilku wcześniejszych 
operacjach. W przerwach między operacjami 
goście mieli możliwość dyskusji odnośnie do 
szeroko pojętej uroginekologii w odniesieniu 
do przeprowadzanych operacji.

Zoperowano trzy pacjentki. Wskazaniami 
do leczenia operacyjnego u dwóch pacjen-

tek było całkowite wypadanie pochwy po 
przebytym wycięciu macicy kilka lat temu. 
Natomiast u jednej pacjentki wskazaniem 
było całkowite wypadanie macicy i pochwy. 
W udostępnionej Sali w obrębie Oddziału Kli-
nicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
kursanci mieli możliwość odpoczynku między 
operacjami oraz skorzystania z poczęstunku 
przygotowanego z okazji warsztatów.

Na pochwałę zasługuje fakt, iż Pan Doktor 
Augustyniak operował u nas pro bono. Dla 
zaproszonych gości udział w Warsztatach 
prowadzonych w formule hands-on był moż-
liwością zobaczenia operacji w wykonaniu 
świetnego fachowca oraz „odświeżenia” swo-
jej teoretycznej i praktycznej wiedzy co do 
właściwej kwalifikacji oraz leczenia pacjentek 
ze skomplikowanymi problemami dotyczący-
mi obniżenia/wypadania narządu rodnego. 
To wstęp do poszerzenia oferty leczenia dla 
pacjentek o operacje z użyciem materiałów 
syntetycznych oraz wyodrębnienia ze składu 
asystentów Kliniki Ginekologii zespołu lekarzy 
specjalizujących się w bardziej skomplikowa-
nych operacjach tzw. uroginekologicznych.

Na zakończenie pragniemy bardzo podzię-
kować Panu Komendantowi płk. dr. n. med. 
Robertowi Szycy i Zastępcy Komendanta 
płk. dr. n. med. Robertowi Włodarskiemu 
za zrozumienie, przychylność i otwartość 
na pomysł organizacji Warsztatów. Panu 
Ordynatorowi OKAiT lek. Bartoszowi Ko-
złowskiemu za pomoc w uzgodnieniu za-
bezpieczenia anestezjologicznego. Panu 
Kierownikowi Zintegrowanego Bloku Opera-
cyjnego dr. n. med. Sebastianowi Tomaszew-
skiemu za profesjonalne zorganizowanie 
pracy na Sali Operacyjnej. Na osobne podzię-
kowania zasługuje zespół anestezjologiczny 
oraz wspaniałe instrumentariuszki. Tylko 
dzięki „zgraniu” wszystkich tych osób, udało 
się przeprowadzić Warsztaty, a ich uczestnicy 
byli pod wrażeniem organizacji pracy w na-
szym Szpitalu.

dr n. med. Piotr Domaracki
lek. Radosław Janicki

Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej
i Endokrynologii Ginekologicznej

10. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

Kursantami, poza kadrą naszej Kliniki, byli 
lekarze z Nowej Soli, Białegostoku oraz ze 
Szpitala MSWiA w Bydgoszczy.

Formuła warsztatów obejmowała opera-
cje przeprowadzane przez dr. Augustynia-
ka u trzech pacjentek ze skomplikowanymi 
defektami dotyczącymi wypadania narzą-
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Narodowe Święto Niepodległości
się więc dziwić, że kiedy wybuchła I Wojna 
Światowa, w której naprzeciw siebie stanęli 
zaborcy naszych ziem, w sercach rodaków 
ponownie zatliła się iskra nadziei o wolnej 
Polsce. Determinacja i wola zwycięstwa połą-
czona z wysiłkiem militarnym jak i dyploma-
tycznym w końcu przerodziły się w upragnio-
ny sukces.

11 listopada 1918 roku zakończyła się I Woj-
na Światowa, a równocześnie rządząca Króle-
stwem Polskim Rada Regencyjna przekazała 
władzę nad podległymi wojskami Józefowi Pił-
sudskiemu – przywódcy, który w owym czasie 
był dla Polaków symbolem niezłomnej walki 
o wolność. Radość z odzyskanej niepodległo-
ści była wielka – marzenia rodaków urodzo-
nych i wychowywanych pod zaborami, o nie-
podległej Polsce, w końcu się ziściły.

Obecnie zaangażowanie patriotyczne nie 
wymaga od nas ofiary krwi czy dokonywania 
dramatycznych wyborów pomiędzy życiem 
prywatnym, a służbą Ojczyźnie. Nie znaczy to 
jednak, że patriotyzm przestał być aktualny 
we współczesnym świecie.

Historia
11 listopada 1918 roku jest niewątpliwie jed-
ną z najważniejszych dat w  naszej historii. 
W wyniku trzeciego rozbioru w  1795 roku, 
I Rzeczpospolita została całkowicie wymaza-
na z mapy świata, ale nie z serc Polaków. 123 
lata – tyle czasu upłynęło, zanim znów poja-
wiła się na mapach Europy. Mimo niewoli, 
wszystkie warstwy społeczne trwały uparcie 
przy polskości, nie godząc się na podporząd-
kowanie obcej władzy i kulturze. Nie należy 

Każdy z nas, poprzez codzienną pracę, dzia-
łalność zawodową i wszelkiego rodzaju ak-
tywność w życiu prywatnym, przyczynia się 
do  budowania trwałych i serdecznych więzi 
międzyludzkich. Jednocząc się stajemy się 
jeszcze silniejsi, by służyć wszystkim potrze-
bującym pomocy, nie tylko medycznej, ale 
także wsparcia w codziennym życiu oraz 
oparcia duchowego.

Obchody w 10. WSzKzP 
SP ZOZ w Bydgoszczy
10 listopada br. społeczność Szpitala zebrała 
się na uroczystym apelu aby upamiętnić 104. 
Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Pielę-

Fotorelacja:

gnowanie pamięci o wydarzeniach sprzed po-
nad 100 lat jest niewątpliwie silnym bodźcem 
do jeszcze większego zaangażowania w wyko-
nywanie codziennej misji Szpitala – od dbania 
o zdrowie po walkę o życie Rodaków.

Powyższemu wydarzeniu towarzyszyły 
również mianowania na wyższe stopnie 
oficerskie:

• mjr. Andrzeja OLSZEWSKIEGO
• kpt. Magdaleny BUCZKOWSKIEJ
• kpt. Huberta KASPRZAKA
• kpt. Pauliny KASPRZAK
• kpt. Darii SEMENIK
• kpt. Pauliny WIDUTO
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Mianowania żołnierzy  Naszego Szpitala

Z dniem 24.10.2022 r. kpt. lek. Andrzej OLSZEWSKI został mia-
nowany decyzją Ministra Obrony Narodowej na stopień wojsko-
wy MAJORA i objął obowiązki na wyższym stanowisku służbowym 
starszego asystenta Kliniki Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu 
Ruchu, gdzie wcześniej pełnił obowiązki asystenta. Jest absolwen-
tem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Posiada tytuły specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu.

Z dniem 11.11.2022 r. por. Paulina WIDUTO została mianowana 
decyzją Ministra Obrony Narodowej na wyższy stopień wojsko-
wy KAPITANA. Pani kpt. Paulina WIDUTO pełni obowiązki na sta-
nowisku służbowym młodszego specjalisty Przychodni Zdrowia 
Psychicznego Polikliniki w 10 WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy. Jest 
absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Adama MIC-
KIEWICZA w Poznaniu.

Z dniem 11.11.2022 r. por. lek. Magdalena BUCZKOWSKA zo-
stała mianowana decyzją Ministra Obrony Narodowej na wyższy 
stopień wojskowy KAPITANA. Pani kpt. lek. Magdalena BUCZ-
KOWSKA pełni obowiązki na stanowisku służbowym oficera Klini-
ki Psychiatrii w 10 WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy. Jest absolwen-
tem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
W chwili obecnej oficer odbywa szkolenie specjalizacyjne z dzie-
dziny psychiatrii.

Z dniem 11.11.2022 r. por. Daria SEMENIK została miano-
wana decyzją Ministra Obrony Narodowej na wyższy stopień 
wojskowy KAPITANA. Pani kpt. Daria SEMENIK pełni obowiąz-
ki na stanowisku służbowym oficera w Wydziale Zarządzania 
Zasobami Obronnymi. Jest absolwentem Wydziału Humani-
stycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie Psycholo-
gii Klinicznej.

Pan por. lek. Hubert KASPRZAK przybył z 5. Pułku Artylerii 
w Sulechowie, z dniem 14.11.2022 r. objął obowiązki na sta-
nowisku służbowym oficera w Oddziale Klinicznym Okulistycz-
nym. Jednocześnie z dniem objęcia obowiązków, decyzją Mini-
stra Obrony Narodowej został mianowany na wyższy stopień 
wojskowy KAPITANA. Pan kpt. lek. Hubert KASPRZAK jest ab-
solwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi. W chwili obecnej odbywa szkolenie specjalizacyjne 
z dziedziny okulistyki.

Pani por. lek. Paulina KASPRZAK przybyła z 17. Brygady 
Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, z dniem 14.11.2022 r. ob-
jęła obowiązki na stanowisku służbowym oficera w Zakładzie 
Patomorfologii. Jednocześnie z dniem objęcia obowiązków, 
decyzją Ministra Obrony Narodowej została mianowana na 
wyższy stopień wojskowy KAPITANA. Pani kpt. lek. Paulina KA-
SPRZAK jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersyte-
tu Medycznego w Łodzi. W chwili obecnej odbywa szkolenie 
specjalizacyjne z dziedziny patomorfologii.
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CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWU 
NADGARSTKOWO-ŚRÓDRĘCZNEGO KCIUKA (CMC I)  
– PIERWSZA PROTEZA W SZPITALU

Staw nadgarstkowo–śródręczny kciuka (CMC 1) 
jest jedną z częstszych lokalizacji choroby zwyrod-
nieniowej stawów. Dotyczy około 10% wszystkich 
zmian zwyrodnieniowych dotykających stawy czło-
wieka. Według danych epidemiologicznych stosu-
nek zachorowań wg płci K:M wynosi 10:1.

Szczególnie narażone są kobiety po menopauzie, 
osoby pracujące fizycznie lub wykonujące precy-
zyjne zawody. Dokładna etiologia powstawania 
zmian w tym stawie nie jest poznana. Do najczęst-
szych należą pierwotne zmiany zwyrodnieniowe, 
pourazowe zmiany zwyrodnieniowe lub choroby 
reumatyczne. Za czynniki predysponujące uznaje 
się zwiększoną masę ciała, przebyte urazy, przecią-
żenie związane z pracą oraz osobniczo specyficzną 
budową stawu.

Objawami klinicznymi tej dolegliwości są ból, osła-
bienie siły ręki, bolesność palpacyjna w rzucie 
stawu CMC I. Istotne lub uciążliwe zmniejszenie 
zakresu ruchu, trudności w wykonywaniu ruchów 
precyzyjnych wymagających chwytu dwu – lub 
trójpunktowego z użyciem kciuka. W bardziej za-
awansowanych stadiach zauważalna często jest też 
deformacja stawu w postaci podwichnięcia I kości 
śródręcza względem kości czworobocznej większej 
oraz słyszalne krepitacje ( chrupania, trzeszczenie) 
podczas wykonywania ruchów. Znaczne zmiany 
zwyrodnieniowe tego stawu skutecznie przeszka-
dzają w wykonywaniu czynności dnia codziennego 
takiego jak przekręcanie klucza w zamku, pisaniu 
długopisem, odkręcaniu słoików lub butelek z na-
pojami, szyciu na drutach lub ubieraniu się. 

Przy dokładniejszej ocenie w poradni ortopedycz-
nej oceniamy test mielenia (grind test) polegają-
cy na wytworzeniu osiowego nacisku przez I kość 
śródręcza na kość czworoboczną oraz test opozycji 
Kciuka (wg Kapanji – poniżej).

Punktacja 
skali

Zakres opozycji kciuka

1 Opuszka kciuka dotyka okolicy podstawy 
wskaziciela

2 Opuszka kciuka dotyka paliczka bliższego 
wskaziciela

3 Opuszka kciuka dotyka paliczka 
środkowego wzkaziciela

4 Opuszka kciuka dotyka opuszki 
wskaziciela

5 Opuszka kciuka dotyka opuszki palca 
środkowego

6 Opuszka kciuka dotyka opuszki palca 
obrączkowego

7 Opuszka kciuka dotyka opuszki palca 
małego

8 Opuszka kciuka dotyka paliczka 
środkowego palca małego

9 Opuszka kciuka dotyka paliczka bliższego 
palca małego

10 Opuszka kciuka dotyka podstawę palca 
małego

W ramach diagnostyki zaleca się badanie rentge-
nograficzne, które zazwyczaj jest wystarczające do 
zaplanowania leczenia. Ocenia się ją wg poniższej 
skali Eatona i Glickela.

A. Normal TM joint contours with <1/3 joint 
subluxation.

B. TM joint narrowing and 
osteophytesorloosebodies<2 mm. 
Instability apparent on stressviews. ⩾1/3 
joint subluxation.

C. TM joint narrowing, 
subchondral sclerosis, 
osteophytesorloosebodies>2 mm. ⩾1/3 
joint subluxation.

D. Advanced disease of TM and 
scaphotrapezial joint.

W zależności od wywiadu, badania i oczekiwań 
pacjenta, możliwe jest leczenie zachowawcze lub 
operacyjne (trapezektomia, trapezektomia z pla-
styką hamakową, artrodeza, endoprotezoplastyka, 
resekcja stawu z interpozycją).

W październiku 2022 roku w Klinika Ortopedii i Chi-
rurgii Urazowej Narządu Ruchu Naszego Szpitala 
wyszła naprzeciw pacjentom zmagającym się z tą 
chorobą i wprowadziła do wachlarza świadczeń, 
jako pierwszy szpital w rejonie protezoplstykę cał-
kowitą bezcementową stawu CMC I Touch.

Proteza jest implantowana w Polsce dopiero od kil-
ku lat i stanowi długo oczekiwaną alternatywę dla 
stosowanej do tej pory Trapeizectomi (usunięciu 
kości czworobocznej większej). Proteza pozwala 
na lepsze odzyskanie sprawności oraz siły chwytu 
i ściskania. Poprawia zniekształcenie kciuka, przy-
wracając jego długość i korygując nieprawidłowe 
ustawienie, ponadto ból ustępuje znacznie szybciej 
niż w przypadku trapezektomii.

Dwumobilna endoproteza TOUCH® to proteza naj-
nowszej generacji. Kształtem przypomina mini en-
doprotezę biodra. Składa się z 3 elementów:

1. tytanowego trzpienia,
2. szyjki z główką zakończoną polietylenową 

wkładką,
3. panewki.

Trzpień i panewka, czyli elementy, które mają zro-
snąć się z kością, pokryte są hydroksyapatytem, 
aby polepszyć proces związania z tkanką kostną.

Dwumobilność protezy TOUCH® polega na tym, 
że główka endoprotezy ma możliwość ruchu we 
wkładce polietylenowej, a wkładka dodatkowo 
porusza się wewnątrz panewki (czego nie dawała 
proteza jednomobilna – wkładka zespolona była 
z panewką). Dwumobilność daje duży zakres ru-
chu we wszystkich płaszczyznach oraz minimali-
zuje ryzyko zwichnięcia. Operacja wykonywana 
jest poprzez nacięcie grzbietowe długości około 
3 cm. Blizna pooperacyjna jest niewielka i zwykle 
mało widoczna. Czas trwania unieruchomienia 
pooperacyjnego zależy od zaleceń operatora (od 
0 do 3 tygodni). Najczęściej stosuje się na krótko 
gips, ortezę lub gruby opatrunek miękki. Fizykote-
rapia jest istotna, ale nie zawsze jest najważniej-
sza. Zaleca się tzw. samo rehabilitację, czyli uży-
wanie kciuka w zakresie bezbolesnym.

W większości przypadków już 2 – 3 tygodnie wy-
starczają, aby wznowić podstawowe czynności, 
takie jak np. chwytanie przedmiotów czy używa-
nie klawiatury. Wznowienie czynności wymagają-
cych siły fizycznej można rozpocząć po około 6-8 
tygodniach. Ból pooperacyjny znika na ogół bar-
dzo szybko. Wielu pacjentów przychodzących na 
pierwszą kontrolę, po kilku dniach, nie odczuwa 
już dolegliwości bólowych.

Niestety nie każdy pacjent kwalifikuje się do ww. 
zabiegu. Przede wszystkim osobom ze zbyt małą 
kością czworoboczną, dużą deformacją stawu 
oraz wykonującym ciężką pracę fizyczną powinien 
zostać zaproponowany inny sposób leczenia, naj-
lepiej przez osobę mającą doświadczenie w lecze-
niu schorzeń stawu nadgarstkowo–śródręcznego.

Piśmiennictwo:
1. Broszura producenta https://good-for-you.pl/for_

patients_sub02.html,
2. Artur Soczka, Piotr Czarnecki: „Choroba 

zwyrodnieniowa stawu nadgarstkowo-śródręcznego 
kciuka” Praktyczna Ortopedia i Traumatologia, nr 26 

(1 czerwca 2022 r.),
3. A. Żyluk ”Chirurgia Ręki”, Warszawa 2017

por. lek. Filip Ochapski
lekarz w trakcie specjalizacji z Ortopedii  

i Traumatologii Narządu Ruchu
Klinika Ortopedii i Chirurgii  

Urazowej Narządu Ruchu
10. Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
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Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/profilaktyka-od-najmlodszych-lat-cukrzyca-
sroda-z-profilaktyka-w-ow-nfz,551.html
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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

Krew była, jest i zawsze będzie potrzebna. 
Nie można jej wyprodukować ani pozyskać
 jej składników laboratoryjnie. Krew można 
otrzymać wyłącznie od drugiego człowieka. 

Krew może oddać każda zdrowa osoba 
w wieku 18-65 lat, o wadze ciała powyżej 
50 kg, legitymująca się dokumentem 50 kg, legitymująca się dokumentem 
ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość.

Przed oddaniem krwi dobrze się wyśpij, 
wypij około 2 litrów płynów (wody lub soków), 
zjedz lekkostrawny, niskotłuszczowy posiłek, 
ogranicz palenie papierosów i nie pij alkoholu.

ŁĄCZY NAS KREW, KTÓRA RATUJE ŻYCIE
BO TĘTNI W NAS DOBRO

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 le-
karza rodzinnego/ lekarza podstawowej opie-
ki 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.
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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

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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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 
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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


