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Zapraszamy do wzięcia udziału w biegu charytatywnym: Bieg w stronę Życia. Zebrane fundusze zostaną prze-
znaczone na wsparcie pacjentów Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jura-
sza w Bydgoszczy. Nasi pacjenci najczęściej trafiając do oddziału znajdują się w terminalnym okresie choroby (są 
nieuleczalnie chorzy, wielu z nich umiera na oddziale). Celem jest zapewnienie im najlepszej opieki, co wymaga 
specjalistycznego sprzętu i środków. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 

Nawet jeśli nie biegasz - 
5 kilometrów to dystans 
osiągalny prawie 
dla wszystkich.

Zapisy: www.b4sportonline.pl/bieg_w_strone_zycia

5 KM DLA ŻYCIA

ATRAKCYJNA 
TRASA BIEGOWA
POMIAR CZASU
PAMIĄTKOWY MEDAL
ATRAKCYJNE NAGRODY
DO WYLOSOWANIA
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SPRAWDŹ SIĘ! POMÓŻ!
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NA DOBRE I NA ZŁE…

Inspiracją do dzisiejszego wstępniaka nie jest 
wbrew pozorom znany prawdopodobnie dużej 
części czytelników naszego biuletynu serial 
emitowany w TVP 2, tylko zakończony dla naszej 
reprezentacji wraz z ostatnim meczem z Japonią 
mundial. Słowa te piszę w momencie, w którym 
wiemy już, co osiągnęliśmy, albo inaczej czego 
nie osiągnęliśmy na tegorocznych mistrzostwach 
świata w piłce nożnej w Rosji. Jak się okazało 
nasze oczekiwania znacznie przewyższały poziom 
sportowy polskiej reprezentacji. Mam wrażenie, 
że w ciągu ostatniego miesiąca grono znawców 
futbolu w naszym kraju znacząco się powiększyło. W każdym z dostępnych środków masowego 
przekazu mogliśmy usłyszeć lub przeczytać o przyczynach naszej „porażki”, dlaczego Lewandowski 
nie strzelił, a Szczęsny wpuścił. Dlatego ja nie podejmuję się kolejnej analizy słabej formy naszych 
piłkarzy, pozostawiając to zadanie specjalistom. Jednakże to, co najbardziej przykuło moją uwagę 
to zachowanie dużej, choć trzeba to podkreślić na szczęście nie całej grupy polskich kibiców.  
Po raz kolejny okazało się, że najłatwiej kibicuje się zwycięzcom, a nie przegranym. Oczywiście, 
że gra była brzydka, a wyniki fatalne, ale przecież to jest nasza reprezentacja. Komu, jak nie im 
należą się nasze podziękowania za to, że usłyszeliśmy Mazurka Dąbrowskiego na największej 
sportowej imprezie na świecie, za kogo jak nie za nich powinniśmy trzymać kciuki i z kim, 
jak nie z nimi przeżywać wspólnie chwile wzruszeń wynikających z sukcesów, ale i porażek.  

Na koniec truizm - prawdziwy kibic jest z drużyną na dobre i na złe. Warto abyśmy w chwilach 
ekstremalnych futbolowych emocji o tym pamiętali. Wszak kolejny mundial już za cztery lata. 

Przepraszam tych z Państwa, którzy nie interesują się piłką nożną za ten niemedyczny charakter 
wstępniaka. Myślę jednak, że moje mundialowe przemyślenia wykraczają poza granice futbolu.

 

Jacek Kryś 
Dyrektor Szpitala



4

W dniach 10-11 maja 2018 r. z okazji 20-lecia Wydziału 
Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygie-
ra w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-
-Szkoleniowa Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem: Jego 
Magnificencji Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Wojewody Kujawsko–Pomorskiego, Prezydenta 
Miasta Bydgoszczy, Prezydenta Miasta Torunia, Marszał-
ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biskupa Diecezji 
Bydgoskiej, Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prorektora 
ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu, Dyrektora Kujawsko-Pomor-
skiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Bydgoszczy.

W pierwszym dniu Konferencji w Filharmonii Pomorskiej 
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy odbyła 
się uroczysta Inauguracja, podczas której zaszczycili swo-
ją obecnością: Pan Rafał Bruski – Prezydent Miasta Byd-
goszczy, Pan Andrzej Rakowicz – Wiceprezydent Miasta 
Torunia, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Tyrawa, Pan 
prof. dr hab. Andrzej Sokala – Prorektor ds. Studenckich 
i Polityki Kadrowej UMK w Toruniu, Pani prof. dr hab. Beata 
Przyborowska – Prorektor ds. Kształcenia UMK w Toruniu, 
Pani prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska – Prorek-

tor ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toru-
niu, Pani dr Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu 
Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, Pan prof. 
dr hab. Jacek Manitius – Pełnomocnik Rektora UMK ds. 
Klinicznych Collegium Medicum, Pani prof. dr hab. Irena 
Wrońska – Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyj-
nej Szkół Pielęgniarek i Położnych, członkowie Krajowej 
Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych oraz 
Dziekani Wydziałów Nauk o Zdrowiu Uczelni Medycznych 
z całej Polski . W uroczystości wzięli udział również dyrek-
torzy bydgoskich szpitali: Pan dr Jacek Kryś – Dyrektor 
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza 
w Bydgoszczy, Pani mgr Mirosława Ziółkowska – Dyrek-
tor ds. Pielęgniarstwa Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. 
dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Pan prof. dr hab. Ja-
nusz Kowalewski – Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. 
Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Pani dr Wanda Ko-
rzycka-Wilińska – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 
2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy, Pan płk. dr Jarosław Mar-
ciniak – Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką w Bydgoszczy oraz władze administracyjne 
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Pani mgr 
Marzena Ruczyńska – Z-ca Kanclerza, Pani mgr Magda-
lena Jażdżejewska - Z-ca Kwestora, Pani mgr inż. Iwona 
Dąbrowska – Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych. 
Nie zabrakło również Przewodniczących Okręgowych 
Izby Pielęgniarek i Położnych: Pani mgr Katarzyny Florek 

20-LECIE WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU 
COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA 
RYDYGIERA W BYDGOSZCZY
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z Bydgoszczy oraz Pana mgr Tomasza Krzysztyniaka z To-
runia. Uwzględniając osoby zaproszone oraz pracowników, 
łącznie w uroczystościach udział wzięło ponad 400 osób.

W trakcie uroczystości Pani Dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu - prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska 
złożyła serdeczne podziękowania osobom wspierającym 
Wydział a w szczególności: władzom uczelni, miasta i wo-
jewództwa oraz nauczycielom akademickim, studentom, 
doktorantom, absolwentom oraz pracownikom administra-
cyjnym za czynny udział na rzecz Wydziału. Wyrazy uzna-
nia przekazała osobom, które w istotny sposób przyczyni-
ły się do postępu Wydziału: Panu prof. dr hab. Andrzejowi 
Tretynowi – Rektorowi UMK w Toruniu, Pani prof. dr hab. 
Grażynie  Odrowąż Sypniewskiej – Prorektor ds. CM, Pani 
prof. dr hab. Irenie Wrońskiej - Dziekan WNoZ Uniwersy-

tetu Medycznego w Lublinie, Panu prof. dr hab. Mariuszowi 
Dubielowi - Pełnomocnikowi Rektora ds. Kształcenia CM, 
Pani prof. dr hab. Małgorzacie Tafil–Klawe - Prorektor ds. 
CM w latach 2005-2012, Pani prof. dr hab. Danucie Rość – 
Prodziekan WNoZ CM w latach 1999-2002, Panu dr hab. 
Wojciechowi Beuth - Prodziekanowi WNoZ CM w latach 
2002–2005, Panu prof. dr hab. Wojciechowi Hagnerowi 
– Prodziekanowi WNoZ w latach 2005-2008, Pani dr An-
nie Grabowskiej-Gaweł - Prodziekan WNoZ CM w latach 
2008-2012, Panu prof. dr hab. Andrzejowi Kurylakowi - 
Prodziekanowi WNoZ CM w latach 2005-2012, Panu prof. 
dr hab. Bogusławowi Sygitowi - kierownikowi Zakładu Pod-
staw Prawa Medycznego, Pani prof. dr hab. Alinie Borkow-
skiej- Prodziekan WNoZ CM, Pani dr hab. Mari Kłopockiej 
- Prodziekan WNoZ CM, Panu prof. dr hab. Jackowi Klawe 
- Prodziekanowi WNoZ CM.

Punktem sentymentalnym ceremonii był film prezentujący 
historię Wydziału Nauk o Zdrowiu. Podczas emisji zapre-
zentowano kulisy powstania jednostki, nie zabrakło rów-
nież wypowiedzi wszystkich dziekanów niejednokrotnie 
poruszających ciągłą dynamikę rozowju oraz wyjątkowość 
Wydziału. Film wzbudził wiele emocji a przede wszystkim 

przywołał odległe wspomnienia.

Gościem specjalnym uroczystości była Pani prof. Margaret 
Niznikiewicz z University Medical School Harvard Univer-
sity w Bostonie USA, której wykład inauguracyjny pt. Social 
cognition and beyond: implications for medical sciences 
wzbudził duże zaciekawienie oraz uznanie słuchaczy.

Inaugurację Konferencji uświetnił koncert Orkiestry Ka-
meralnej Accademia dell’Arco Akademii Muzycznej im. Fe-
liksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod kierownictwem 
Pana prof. Pawła Radzińskiego - Dyrektora Artystycznego 
Zespołu. Zebrani goście mieli okazję wysłuchać cyklu kon-
certów Cztery Pory Roku Antoniego Vivaldiego oraz Divr-
timento Igora Frołowa. 

Zwieńczeniem uroczystości był jubileuszowy tort, na który 
wszystkich zebranych zaprosiła Pani prof. dr hab. Kornelia 
Kędziora-Kornatowska.

Drugi dzień Konferencji miał charakter naukowo-szkole-
niowy. Uczestnicy mogli wziąć udział w ponad dziesięciu 
sesjach naukowych oraz szesnastu warsztatach związa-
nymi z naukami o zdrowiu. Omawiane zagadnienia stały 
się okazją do integracji środowiska naukowego, wymiany 
doświadczeń i zainicjowania wielu dyskusji. Uwieńczeniem 
Konferencji było rozdanie nagród studentom oraz dokto-
rantom za wyróżnione prace.

W trakcie Konferencji Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium 
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o Zdrowiu pełnił rolę 
gospodarza podczas wyjazdowego posiedzenia Krajowej 
Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych oraz 
Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Nauk 
o Zdrowiu Uczelni Medycznych. 

 
Dr n. med. Marta Podhorecka
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W dniach od 10 do 12 maja 2018 r. wybitni polscy i zagra-
niczni naukowcy w dziedzinie kardiologii zebrali się w Ope-
rze Nova w Bydgoszczy na jedenastej edycji Konferencji 
„International Cardiovascular Research Meeting” zorgani-
zowanej przez Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych 
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 
Podczas obrad poruszono najważniejsze tematy zwią-
zane z  terapią przeciwpłytkową stosowaną u  osób 
z chorobą wieńcową, podjęto dyskusję w temacie ak-
tualnych wyzwań w kardiologii, a także omówiono naj-
nowsze kwestie dotyczące leczenia interwencyjnego. 
Wśród znakomitych gości znaleźli się. prof. Dimitrios Alexo-
poulos (Grecja), (Austria), prof. Andrzej Budaj (Warszawa), 
prof. Miłosz Jaguszewski (Gdańsk), prof. Bernd Jilma (Au-
stria), Andrzej Kleinrok (Zamość), Wiktor Kuliczkowski 

(Wrocław), prof. Eliano Pio Navarese (USA), prof. Jolan-
ta Siller-Matula prof. Wojciech Wojakowski (Katowice), 
Collegium Medicum w Bydgoszczy reprezentowali: prof. 
Jacek Kubica, dr hab. Marek Koziński, dr n. med. Adam 
Sukiennik, dr n. med. Piotr Adamski, lek. Michalina Koło-
dziejczak, dr n. med. Piotr Niezgoda, dr n. med. Małgo-
rzata Ostrowska, lek. Jakub Ratajczak, lek. Julia Umińska.  
Jak co roku, w czasie konferencji odbył się konkurs prac ba-
dawczych młodych naukowców <30 roku życia. Nagrody 
pieniężne w wysokości 6000 PLN, 4000 PLN i 2000 PLN 
otrzymali odpowiednio: Wioletta Zielińska (Bydgoszcz), 
Amin Al.-Awar (Szeged, Węgry) i Piotr Łach (Bydgoszcz). 
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Fot. Mariusz Kowalikowski

XI INTERNATIONAL CARDIOVASCULAR 
RESEARCH MEETING
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TRANSPLANTOLOGIA - PUNKT WIDZENIA 
ANESTEZJOLOGA, CHIRURGA I PRAWNIKA

Dnia 14 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej hotelu City 
w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowo-szkole-
niowa pt. „Transplantologia – punkt widzenia anestezjo-
loga, chirurga i prawnika”, zorganizowana przez Klinikę 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii we współpracy z Kli-
niką Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, Kliniką Chirurgii 
Wątroby i Chirurgii Ogólnej, Kliniką Pediatrii, Hematologii 
i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza 
w Bydgoszczy oraz Zakładem Prawa Medycznego Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi.

Celem spotkania była kompleksowa analiza metody le-
czenia poprzez przeszczepianie narządów unaczynionych 
i szpiku kostnego z interdyscyplinarnej perspektywy. 

Spotkanie zgromadziło niemal 100 uczestników, wśród 
których obecni byli przedstawiciele lekarskich i pielęgniar-
skich zespołów anestezjologicznych, chirurgicznych, kar-
diologicznych, transplantologicznych i urologicznych oraz 
lekarze stażyści reprezentujący szpitale województwa 
kujawsko-pomorskiego.

Referaty przedstawiające medyczny punkt widze-
nia wygłosili lekarze specjaliści reprezentujący Szpi-
tal Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza CM UMK: 
•Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk, Kierownik 
Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, Wojewódz-
ki konsultant w  dziedzinie transplantologii klinicz-
nej - „Transplantacja nerki - punkt widzenia chirurga” 
•Dr Beata Kościałkowska, Wojewódzki konsultant 
w  dziedzinie anestezjologii i   intensywnej terapii - 
„Transplantacja nerki - punkt widzenia anestezjologa” 
•Dr hab. med. Maciej Słupski, Kierownik Kliniki Chi-
rurgii  Wątroby i   Chirurgii  Ogólnej  -  „Transplan-

t a c j a  w ą t r o b y  –  p u n k t  w i d z e n i a  c h i r u r g a ” 
• D r  n .  m e d .  Z b i g n i e w  S z k u l m o w s k i ,  K l i n i k a 
Anestezjologii  i   Intensywnej Terapii  -  „Transplan-
t a c j a  w ą t r o by  –  p u n k t  w i d z e n i a  a n e s t e z j o l o g a” 
•Dr Waldemar Cyrankiewicz, Klinika Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii – „Czy istnieją granice transplantologii?” 
•Prof. dr hab. med. Jan Styczyński, Kierownik Pra-
cowni Onkologii Klinicznej i  Eksperymentalnej, Kra-
jowy konsultant w  dziedzinie onkologii i  hematolo-
gii dziecięcej - „Przeszczepianie szpiku kostnego” 
•Dr hab. med. Katarzyna Wawrzyniak, Kierownik Kliniki 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii – „Fast Track w inten-
sywnej terapii?”

Aspekty prawne dotyczące zagadnień medycznych zostały 
przedstawione przez specjalistę prawa medycznego dr n. 
prawn., dr hab. n. o zdrowiu, prof. nadzw. SAN Justynę Zaj-
del-Całkowską (Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, Instytut Prawa Społecznej Akademii 
Nauk w Łodzi) w wystąpieniu pt. „Przeszczepianie prawa 
do medycyny - o jakich aspektach prawnych musi wiedzieć 
zespół transplantologiczny?”.

 
Po wygłoszeniu referatów odbyła się dyskusja pa-
n e l o w a  z   u d z i a ł e m  p r e l e g e n t ó w  i   u c z e s t n i kó w. 
W otwarciu i podsumowaniu konferencji, których dokonała 
dr hab. med. Katarzyna Wawrzyniak, podkreślone zostało 
znaczenie holistycznego spojrzenia na pacjenta i współpra-
cy w interdyscyplinarnym zespole.

Dr hab. med. Katarzyna Wawrzyniak 
Dr n. med. Aleksandra Woderska



8

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. mieliśmy okazję uczestni-
czyć w niezwykle ważnym dla pielęgniarstwa specjalistycz-
nego wydarzeni naukowym, tj. w VI Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarstwa Angiologicznego. Konferencja odbyła się 
pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Pana prof. dr 
hab. Andrzeja Tretyna oraz Jego Magnificencji Prorektora 
ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu – 
Pani prof. dr hab. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej. Patro-
natem Honorowym Konferencję objęli również Pani prof. 
dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Dziekan Wydziału 
Nauk wo Zdrowiu CM UMK w Bydgoszczy, Jego Ekscelen-
cja ks. bp Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej oraz 
mgr Katarzyna Florek, Przewodnicząca Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy. 

Konferencje PTPA są wydarzeniem cyklicznym i od mo-
mentu zawiązania Towarzystwa w 2006 roku odbywają 
się co 2 lata. W tym roku, już po raz szósty, w Bydgoszczy 
zgromadziło się ponad 300 uczestników z całego kraju, za-
interesowanych rozwojem pielęgniarstwa chirurgicznego 
i angiologicznego. Uroczystego otwarcia Konferencji, doko-
nała Pani prof. dr hab. Maria T. Szewczyk, Przewodnicząca 
Komitetu Naukowego, Prezes Zarządu Polskiego Towarzy-

stwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, Konsultant Krajowy 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjne-
go. Pani Profesor z ogromną radością i dumą przywitała 
licznie przybyłych Gości, Członków Komitetów Honoro-
wego i Naukowego, członków i sympatyków Towarzystwa 
oraz wszystkich zebranych. Podczas inauguracji gościliśmy 
m.in. Panią dr Annę Koper, Konsultanta Krajowego w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego, Panią Marię Jolantę 
Królak, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ponadto przedsta-
wicieli władz oraz pracowników naukowo-dydaktycznych 
Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK w Bydgoszczy, a także 
Dyrektorów bydgoskich szpitali, m.in. Panią mgr Mirosła-
wę Ziółkowską, Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Szpitala Uni-
wersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Pani 
prof. Maria Szewczyk odczytała treść listów gratulacyjnych 
i życzeń licznie nadesłanych przez Towarzystwa Naukowe 
i instytucje, m.in. przez Panią Beatę Cholewkę, Dyrektor 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych z Ministerstwa 
Zdrowia, z życzeniami owocnych obrad, możliwości wy-
miany doświadczeń i wniosków umacniających rozwój pie-
lęgniarstwa specjalistycznego.

W część naukową konferencji wprowadziła nas Pani prof. 
dr hab. Alina Borkowska z Katedry Neuropsychiatrii Kli-

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-
SZKOLENIOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
PIELĘGNIARSTWA ANGIOLOGICZNEGO

Inauguracja. Uroczyste powitanie Gości przez Panią prof. Marię Szewczyk, Przewodniczącą Komitetu Naukowego
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nicznej CM UMK w Bydgoszczy niezwykle interesującym 
wykładem inauguracyjnym na temat Stresu okołoope-
racyjnego i możliwości minimalizowania jego skutków. 
Muzyczną kontynuacją tematyki stresu był wykład Pana 
prof. Wojciecha Pospiecha, połączony z relaksacyjnym 
koncertem w wykonaniu uczniów i absolwentów Zespołu 
Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. 
Wystąpieniem Pana prof. Romana Ossowskiego nt. Trud-
ności edukacyjnych w zmianie zachowań i stylu życia płyn-
nie przeszliśmy do sesji wykładowych i dalszej części pro-
gramu naukowego. Obejmował on zagadnienia z zakresu 
zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej na oddziałach za-
biegowych, żywienia chorych w chirurgii, opieki interdyscy-
plinarnej w chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej, 
a także z zakresu ran przewlekłych. Tematyka referatów 
skupiała się wokół zagadnień wysokospecjalistycznych, ale 
była na tyle zróżnicowana, że przyciągnęła przedstawicieli 
różnych zawodów medycznych, nie tylko pielęgniarki, ale 
również fizjoterapeutów, lekarzy, psychologów, mikrobio-
logów, a nawet biofizyków. Wysoką jakość i wartość mery-
toryczną poszczególnych sesji tworzyli wykładowcy z naj-
lepszych ośrodków naukowych w kraju, m.in. z Krakowa, 
Poznania, Bydgoszczy, Lublina, Białegostoku, Wrocławia 
i Kielc. Streszczenia wygłoszonych prac zostały opubliko-
wane w Nr 2/2018 czasopisma „Pielęgniarstwo Chirurgicz-
ne i Angiologiczne”. Zgłoszone prace pełno tekstowe będą 
publikowane w kolejnych numerach czasopisma. W trakcie 
konferencji przeprowadzono również pięć warsztatów, 

które niezmiennie od wielu lat cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem. Udział w warsztatach dał uczestnikom 
możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej, ale również 
ćwiczeń praktycznych związanych z aplikacją opatrunków, 
zastosowaniem terapii podciśnieniowej oraz uczestnictwa 
w analizie i studium przypadków klinicznych. W przerwach 
pomiędzy sesjami, uczestnicy konferencji mieli okazję 
wzmocnić ciało słodką przekąską i kawą, a także zatrzy-
mać się na chwilę w kuluarach, by odnowić lub nawiązać 
nowe znajomości, kontynuować dyskusje naukowe i zadać 
pytania prelegentom, a także odwiedzić stoiska firm pre-
zentujących nowoczesne produkty, np. opatrunki, środki 
do pielęgnacji skóry, wyroby kompresyjne, specjalistyczne 
preparaty odżywcze i wiele innych. 

Na zakończenie Pani prof. Maria Szewczyk podsumowała 
kolejną udaną Konferencję, dziękując wszystkim przybyłym 
gościom za obecność, prelegentom za wysoką jakość mery-
toryczną wykładów, wydawnictwu Termedia za organiza-
cję, a partnerom za wsparcie i pomoc w organizacji konfe-
rencji. Wyraziła również nadzieję na podtrzymanie tradycji 
cyklicznych spotkań i kolejną konferencję w 2020 roku.

Komitet Organizacyjny 
IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 

PTPA

Prof. dr hab. Alina Borkowska podczas wykładu inauguracyjnego
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9 maja 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr. 
hab. Markowi Kozińskiemu, kierownikowi Zakładu Pod-
staw Medycyny Klinicznej w Katedrze Kardiologii i Chorób 
Wewnętrznych i prodziekanowi ds. naukowo-badawczych 
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK. Na nie-
wątpliwe podkreślenie zasługuje fakt, że tytuł profesora 
został nadany osobie, która wkrótce ukończy dopiero 40 lat.  
 
Profesor Marek Koziński w 2003 r. ukończył z wyróżnieniem 
kierunek lekarski na Akademii Medycznej im. Ludwika Rydy-
giera w Bydgoszczy, w latach 2003-2004 odbył staż pody-
plomowy w obecnym Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Dr. 
Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, który zwieńczył najlepiej 
zdanym w województwie kujawsko-pomorskim Lekarskim 
Egzaminem Państwowym. Od momentu ukończenia stażu 
podyplomowego pracuje w kierowanej przez prof. dr. hab. 
Jacka Kubicę Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego 
nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza. W codziennej praktyce zajmuje 
się kardiologią interwencyjną. Posiada specjalizacje z chorób 
wewnętrznych i kardiologii. Stopnie doktora i doktora habi-
litowanego uzyskał na Wydziale Lekarskim Collegium Me-
dicum UMK odpowiednio w 2006 r. i 2013 r. Jego zaintere-
sowania naukowe koncentrują się wokół czterech głównych 
zagadnień: farmakoterapii kardiologicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem leków przeciwpłytkowych, roli biomarke-
rów w kardiologii, optymalizacji postępowania u pacjentów 
z ostrymi zespołami wieńcowymi i kardiologii sportowej. 
 
Profesor Marek Koziński jestem członkiem rad na-
ukowych 2 czasopism z  listy Journal Citation Re-
ports (Cardiology Journal i  Advances in Interventio-
nal Cardiology), redaktorem (ang. managing editor) 
Medical Research Journal, czasopisma naukowego Collegium 
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz re-

cenzentem 30 czasopism z listy Journal Citation Reports. 
 
Za prowadzoną działalność naukową i wyniki w nauce Pro-
fesor Marek Koziński uzyskał liczne nagrody. Jako student 
otrzymał Nagrodę Rektora za bardzo dobre wyniki w nauce 
(1998 r.), Stypendium Naukowe Ministra Zdrowia dla wy-
bitnych studentów (2002 r.), Stypendium Naukowe Prezy-
denta Miasta Bydgoszczy dla wybitnych studentów (2003 
r.). W roku akademickim 2002/2003 Rada Wydziału Lekar-
skiego macierzystej uczelni przyznała mu indywidualny tok 
studiów. W tym samym roku akademickim kierował w Aka-
demii Medycznej w Bydgoszczy Studenckim Towarzystwem 
Naukowym oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu 
Organizacyjnego „International Conference of Students’ 
Scientific Society”. Spośród nagród uzyskanych po ukończeniu 
studiów medycznych należy wspomnieć o: II miejscu w ogól-
nopolskim konkursie „Supertalenty w Medycynie” (2015 r.), 
stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla 
wybitnych młodych naukowców (2013 r.), głównej nagro-
dzie naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2013 r.), 
indywidualnej nagrodzie Rektora Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika II stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie 
naukowo-badawczej (2014 r.), przyznanej 3-krotnie zespo-
łowej nagrodzie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej 
(2015 r. i 2016 r.) i przyznanym 2-krotnie stypendium 
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za wysoko 
punktowane publikacje naukowe (oba stypendia w 2017 r.). 
 
Profesor Marek Koziński jest aktywnym członkiem Polskie-
go Towarzystwa Kardiologicznego (aktualnie Przewodni-
czącym Oddziału Bydgoskiego) i Europejskiego Towarzy-
stwa Kardiologicznego. Szczyci się, że od 2005 r. należy do 
elitarnego „Klubu 30” PTK, a w 2016 r. otrzymał honorowy 
tytuł Fellow of the European Society of Cardiology.

NOMINACJA PROFESORSKA  
- PROF. DR HAB. N. MED. MAREK KOZIŃSKI
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RZECZNIK PRAW PACJENTA Z WIZYTĄ 
W SZPITALU JURASZA

7 czerwca gościliśmy w naszym szpitalu Rzecznika Praw 
Pacjenta Pana Bartłomieja Chmielowca. Wizyta w Szpi-
talu Uniwersyteckim w Bydgoszczy stanowiła realizację 
ustawowych zadań Rzecznika Praw Pacjenta, do któ-
rych należy m.in. współpraca z podmiotami leczniczymi 
w zakresie przestrzegania praw pacjenta. Bezpośrednie 
spotkanie stwarza niepowtarzalną okazję do omówienia 
szeregu zagadnień w kontekście działalności jednostki 
przy uwzględnieniu specyficznych dla danego regionu 
uwarunkowań natury ekonomicznej, demograficznej 
i kulturowej. Szczególne istotna dla Rzecznika Praw Pa-
cjenta była możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem 

oddziału psychiatrii oraz ochrony praw osób z zaburzenia-
mi psychicznymi w szpitalu akademickim, o najwyższym 
stopniu referencyjności.

W spotkaniu w gabinecie Dyrektora Szpitala wzięli rów-
nież udział Pan Grzegorz Błażewicz Zastępca Rzecznika 
Praw Pacjenta; Pan Jarosław Fiks Dyrektor Generalny; 
Pan Grzegorz Saj Dyrektor Departamentu ds. Zdrowia 
Psychicznego ; Pani Iwona Jagas Rzecznik Praw Pacjenta 
Szpitala Psychiatrycznego. Podczas spotkania Dyrektor 
Szpitala Jacek Kryś wręczył Panu Rzecznikowi pamiąt-
kowy album z okazji Jubileuszu 80-lecia Szpitala Jurasza.
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ĆWICZENIA MEDYCZNE - ATAK TERRORYSTYCZNY

7 czerwca na terenie naszego szpitala przeprowadzone zostały ćwiczenia sprawdzające procedury postępowania 
w razie wystąpienia zdarzenia mnogiego, masowego lub katastrofy. Tym razem scenariusz ćwiczeń przewidywał atak 
terrorystyczny z użyciem samochodu osobowego, który wjeżdża w grupę kilkudziesięciu młodych ludzi. Naszym ce-
lem było przede wszystkim przeszkolenie pracowników Kliniki Medycyny Ratunkowej w zakresie koordynacji pracy 
personelu wzywanego do pomocy w SOR w razie wystąpienia zdarzenia mnogiego, masowego lub katastrofy, a także 
doskonalenie współpracy pracowników z Zespołami Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego w Bydgoszczy.

W grupę młodych ludzi przebywających na otwartej prze-
strzeni wjeżdża rozpędzone auto

Po przyjęciu zgłoszenia na teren wchodzi uzbrojona grupa an-
tyterrorystów, której zadaniem jest unieszkodliwić napastnika

Następnie do akcji wkracza Straż Pożarna uwalniając rannych 
spod samochodu i udzielając pierwszej pomocy

Ratownicy Medyczni w pierwszej kolejności kwalifikują pa-
cjentów w najcięższym stanie za pomocą czerwonych opasek. 
Średnie obrażenia otrzymują opaski żółte, a lekkie w kolorze 
zielonym. Dzięki temu każdy następny ratownik wie z pacjen-
tem w jakim stanie ma do czynienia

1

3 4

2
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Pacjenci czerwoni są przenoszeni do punktu zbiorczego, 
gdzie otrzymują dalszą pomoc

Następnie są transportowani do szpitala

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pełna gotowość na 
przyjęcie zwiększonej liczby pacjentów w ciężkim stanie

Przyjeżdżają pierwsi pacjenci

Ambulatorium KMR zamieniło się w prawdziwe centrum 
dowodzenia 

A oto nasi pacjenci – studenci Collegium Medicum UMK.

W wydzielonej części szpitala udzielana jest również pomoc 
psychologiczna pacjentom i ich rodzinom

Po otrzymaniu komunikatu  
z Dyspozytorni Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunko-
wego o planowanym trans-
porcie kilkunastu pacjentów  
w stanie zagrożenia życia 
uruchamiana jest procedura 
powiadamiania personelu szpi-
tala. Do SOR schodzą lekarze, 
pielęgniarki i sanitariusze z wy-
znaczonych klinik. Każdy otrzy-
muje kamizelkę z funkcją jaką 
pełni, aby łatwiej było koordy-
nować prace poszczególnych 
zespołów.

5 6

7

9

11 12
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ALERGIA - CHOROBA XXI WIEKU

Choroby alergiczne, a szczególnie alergia na pokarmy, są 
istotnym, częstym problemem zdrowotnym, o narastającym 
znaczeniu, szczególnie u dzieci. Alergię na pokarmy określa 
się wręcz mianem epidemii XXI wieku. Schorzenie to wiąże 
się z możliwością wystąpienia reakcji anafilaktycznych, o 
różnym stopniu ciężkości i przebiegu, łącznie ze wstrząsem. 
Ponadto alergia na pokarmy może pogarszać przebieg ato-
powego zapalenia skóry, problemu dotyczącego obecnie 
około 20% dzieci oraz zwiększać ryzyko rozwoju astmy i 
alergicznego nieżytu nosa. Alergia na pokarmy istotnie ob-
niża jakość życia pacjentów i ich rodzin.

Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii zajmuje się 
diagnostyką i leczeniem powyższych schorzeń. Oprócz za-
sadniczych metod diagnozowania, takich jak: swoiste prze-
ciwciała IgE, doustne próby prowokacyjne z pokarmami, 
dysponujemy szerszymi, nowymi możliwościami zarówno w 
zakresie diagnostyki, jak i leczenia. 

Oprócz chorób alergicznych Klinika zajmuje się gastro-
enterologię dziecięcą, dynamicznie rozwijającą się gałę-
zią medycyny. Prowadzimy diagnostykę i leczenie chorób 
przewodu pokarmowego wieku rozwojowego zgodnie z 
aktualnymi standardami postępowania i z zastosowaniem 
nowoczesnych metod i technik. Pracownia Endoskopowa 
Zakładu Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu 
Pokarmowego Wieku Rozwojowego wykonuje badania 
diagnostyczne oraz terapeutyczne z zakresu gastroente-

rologii dziecięcej, w tym usuwanie ciał obcych z przewodu 
pokarmowego, zakładanie gastrostomii i gastrojejunostomii 
odżywczej, tamowanie krwawień z przewodu pokarmowe-
go. Specjaliści z zakresu gastroenterologii i gastroentero-
logii dziecięcej pełnią całodobowe dyżury endoskopowe z 
możliwością przeprowadzenia endoskopii interwencyjnej 
przewodu pokarmowego przez całą dobę oraz w dni wolne. 
Jako jedyna w województwie kujawsko-pomorskim Pracow-
nia Endoskopowa ma również możliwość wykonania badania 
endoskopowego jelita cienkiego z wykorzystaniem metody 
nieinwazyjnej, jaką jest kapsułka endoskopowa. W doskonale 
wyposażonej Pracowni Badań Czynnościowych możliwa jest 
pełna diagnostyka zaburzeń czynnościowych przewodu po-
karmowego z wykorzystaniem najnowszych metod diagno-
stycznych, w tym pH-impedancji wewnątrzprzełykowej oraz 
manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości. W sposób 
nieinwazyjny przy użyciu testów oddechowych diagnozowa-
ne są nietolerancje węglowodanów, niewydolność trzustki, 
zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego oraz zakaże-
nie Helicobacter pylori.

Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii jest najwięk-
szym ośrodkiem pediatrycznym w regionie zajmującym się 
nowoczesnym diagnozowaniem oraz leczeniem stanów 
zapalnych jelit, w tym lekami biologicznymi z możliwością 
wykonania enterografii rezonansu magnetycznego oraz ak-
tywnego monitorowania stężenia leku biologicznego oraz 
przeciwciał przeciwko lekowych.

Pacjentami zajmują się wysokiej klasy specjaliści pediatrii, gastroenterologii i alergologii.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych możliwości !

Zapraszamy do współpracy pacjentów: 
•  Niemowlęta do ok. 6 mż z alergią pokarmową i/lub 
atopowym zapaleniem skóry 
•  Dzieci od 0 do 18 rż. z uczuleniem i/lub alergią na: 

mleko krowie i/lub | jajo kurze i/lub | orzeszki ziemne  
• Dzieci od 7–18 rż. z alergicznym nieżytem nosa 
(które nie są w trakcie immunoterapii swoistej) 
• Dzieci z AZS do ukończenia 3 rż.
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Minister Zdrowia powołał w dniu 17 maja 2018 r. profe-
sora Jana Styczyńskiego z Kliniki Pediatrii, Hematologii 
i Onkologii w skład członków Krajowej Rady ds. On-
kologii. Do zadań Krajowej Rady ds. Onkologii należy 
opracowanie i przedstawienie Ministrowi Zdrowia pro-
jektu Narodowego Programu Zwalczania Chorób No-
wotworowych; monitorowanie realizacji Strategii Walki 
z Rakiem w Polsce; występowanie do Ministra Zdrowia 
z wnioskiem w sprawach dotyczących tworzenia, zmian 
i uzupełnień do strategii i planów zapobiegania choro-
bom nowotworowym; opracowywanie i przedstawianie 
Ministrowi Zdrowia propozycji działań w zakresie dzia-
łań profilaktycznych, koordynacji i efektywności opieki 
onkologicznej, monitorowania skuteczności i funkcjono-
wania opieki onkologicznej; opracowywanie standardów 
postępowania medycznego w opiece onkologicznej i ich 
upowszechnianie. Dodatkowo, aktualnie Krajowa Rada 
ds. Onkologii współpracuje z zespołem Ministra Zdro-
wia ds. Narodowej Sieci Onkologii.

W dniach 14-16 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył 
się X Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa 
Chirurgii Naczyniowej oraz Walne Zgromadzenia Pol-
skiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, podczas 
którego prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień objął 
funkcję Prezesa na kadencję 2018-2020. Polskie Towa-
rzystwo Chirurgii Naczyniowej jest organizacją mającą 
na celu działanie na rzecz rozwoju chirurgii naczynio-
wej, rozpowszechnianie wiedzy związanej z tą dziedziną, 
na rzecz środowiska chirurgów naczyniowych, a tak-
że upowszechnianie działalności na rzecz integracji 
członków, wymiany doświadczeń, oraz wspieranie or-
ganizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i  jednostek 
organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień jest kierow-
nikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyniowej i An-
giologii naszego szpitala oraz oraz współtwórcą oraz 
Dyrektorem Centrum Kształcenia  w  Języku An-
gielskim Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się 
w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne 
zainteresowania naukowe Profesora to chirurgia we-
wnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku 
aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczy-
niowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, 

leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie 
nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusz-
nych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, 
co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 naj-
bardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrzna-
czyniowej w Polsce.

PROF. JAN STYCZYŃSKI  
W KRAJOWEJ RADZIE DS. ONKOLOGII

PROF. ARKADIUSZ JAWIEŃ PREZESEM POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
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W dniach 11-14 czerwca w Katowicach odbył się 48 Kon-
gres Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Główny nurt 
dyskusji podczas tegorocznej edycji tej najważniejszej w 
Polsce konferencji naukowej w całości poświęconej urolo-
gii, dotyczył nowoczesnych metod leczenia nowotworów 
układu moczowego. Bydgoszcz reprezentował Profesor 
Tomasz Drewa, Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej i Onkolo-
gicznej naszego szpitala wraz z zespołem lekarzy urologów. 
Ostatnie wybitne osiągnięcia medyczne naszej kliniki zosta-
ły docenione podczas kongresu. Dr Jan Adamowicz został 
laureatem najbardziej prestiżowej nagrody przyznawanej 
przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Urologicz-
nego za najlepszą pracę doktorską obronioną przez członka 
PTU. Jego praca pt. „Próba odtworzenia środowiska dla pra-
widłowej regeneracji ściany pęcherza moczowego, badania 
eksperymentalne” uzyskała najwyższą notę Kapituły im. 
prof. Tadeusza Krzeskiego. Nagroda im. Profesora Tadeusza 
Krzeskiego ma już ponad 15-letnią historię. Koncepcja usta-
nowienia nagrody zrodziła się w 1996 roku. Wówczas prof. 
Andrzej Borówka, ustępujący przewodniczący Oddziału 
Warszawskiego PTU, zaproponował dr. med. Andrzejowi 
Kidawie, który przez kolejnych 8 lat kierował Oddziałem 

Warszawskim, przemianowanym w 2003 roku na Oddział 
Mazowiecki, aby zarząd tego oddziału ustanowił nagro-
dę przyznawaną corocznie autorowi najlepszej rozprawy 
doktorskiej i nadał tej nagrodzie imię profesora Tadeusza 
Krzeskiego. 48. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa 
Urologicznego w Katowicach, zakończono Walnym Zgro-
madzeniem Członków PTU, którzy uchwalili Zarząd Główny 
PTU na kolejną kadencję. Dotychczasowy Zarząd jednogło-
śnie został wybrany na drugą kadencję.  Prof. Tomasz Dre-
wa pełni funkcję Vice Prezesa Zarządu Głównego PTU oraz 
Przewodniczącego Komitetu Naukowego PTU.

Le k .  H a n n a  Wo j n e r o w i c z - M a ł e c k a  u r o d z i ł a  s i ę 
09.06.1961 r.  w Gostycynie. Ukończyła Liceum Ogól-
nokształcące w Tucholi w klasie o profilu matematyczno-
-fizycznym. W latach 1980-1986 studiowała na wydziale 
lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Pracę zawodo-
wą zaczynała w Szpitalu w Świeciu, gdzie rozpoczęła specja-
lizację z chorób wewnętrznych, a następnie kontynuowała 
ją w Państwowym Szpitalu Klinicznym im. dr. A. Jurasza 
w Bydgoszczy. Od 1988 r. do 1997 r. zatrudniona w Woje-
wódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Bydgoszczy na stanowisku 
Kierownika Działu Pobierania Krwi. Jako pierwsza wprowa-
dziła w naszym województwie leczenie pacjentów metodą 
plazmaferezy leczniczej. W roku 1990 uzyskała specjali-
zację I° z chorób wewnętrznych, a w 1994 zdała egzamin 
z wyróżnieniem i uzyskała II° specjalizacji z transfuzjologii 
klinicznej. Następnie zatrudniona na stanowisku zastępcy 
głównego lekarza orzecznika w ZUS Oddział w Bydgoszczy. 
Od 2005 r. zatrudniona w Wojskowym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Warszawie początkowo na sta-
nowisku kierownika Terenowej Stacji w Bydgoszczy, przez 
trzy lata pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. medycznych, 
następnie kierownika Pracowni Kwalifikacji Dawców w TS 
w Bydgoszczy. W 2011 r. odznaczona brązowym medalem 
„Siły zbrojne w służbie ojczyzny”. Zaangażowana w krzewie-
nie idei honorowego krwiodawstwa oraz szkolenia persone-

lu medycznego w zakresie krwiolecznictwa, mające na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów leczonych krwią 
i jej składnikami oraz zmniejszeniem ryzyka wystąpienia 
niepożądanych reakcji i zdarzeń. Od 2008 r. pełni funkcję 
lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią w 10 Woj-
skowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy. 
W 2014 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie: medycyna 
paliatywna. Pracuje w Zespole Opieki Domowej Domu Sue 
Ryder. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematolo-
gów i Transfuzjologów oraz Polskiego Towarzystwa Medy-
cyny Paliatywnej. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe 
uczestniczy w zjazdach, szkoleniach i konferencjach. Pełni 
funkcję biegłego sądowego oraz konsultanta wojewódzkie-
go w dziedzinie transfuzjologii klinicznej. Od maja 2018 r. 
zatrudniona w naszym szpitalu jako transfuzjolog.

48 KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
UROLOGICZNEGO

TRANSFUZJOLOG SZPITALA  
LEK. HANNA WOJNEROWICZ-MAŁECKA

fot. w
w

w
.pturol.org.pl
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Dzień Dziecka w naszym szpitalu obchodziliśmy wyjąt-
kowo 29 maja. Tego dnia we wszystkich klinikach pedia-
trycznych zagościł uśmiech, zabawa, muzyka i mnóstwo 
prezentów. Wszystkie te atrakcje były możliwe dzięki 
zaangażowaniu naszych wspaniałych pań nauczycielek 
ze Zespołu Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewle-
kle Chorej. Specjalne podziękowania nalezą się również 

ks. Dariuszowi Okońskiemu, który jak zawsze wspiera 
nas dobrym słowem, uśmiechem i gitarą, a w tym roku 
również zorganizowaniem pokazu luksusowych samo-
chodów na parkingu szpitala. W przygotowanie Dnia 
Dziecka zaangażował się również personel klinik, któ-
remu składamy serdeczne podziękowania. 
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To już kolejny raz w dniach 6-8czerwca 2018 r. w szpi-
talu odbył się audyt ISO norm z których nasza placówka 
posiada certyfikaty jakości (9001,18001,14001,27001).
Tak jak w ubiegłym roku audyt przeprowadzony został 
przez auditorów Centrum Certyfikacji Jakości w War-
szawie. Postawa i przygotowanie naszych pracowników 
potwierdziło skuteczność wdrożonych systemów zarzą-
dzania. Warto też nadmienić, iż w tym roku wiele szpitali 
wdraża nową normę 9001, my ten system jako pierw-

si w regionie wdrożyliśmy z dużym sukcesem w roku 
2017, a obecnie potwierdziliśmy, że system działa jest 
wdrożony i  zachodzące zmiany oraz nowe wydania 
norm są tylko dopełnieniem codziennej pracy. Bardzo 
dziękuję za zaangażowanie i obecność podczas audytu. 

Beata Świerczyńska

AUDYT ISO W SZPITALU
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Z dniem 31 maja 2018 roku zakończyła pracę w naszym 
szpitalu Pani Ewa Piasecka, Pielęgniarka Oddziałowa 
Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Pani Ewa Piasecka od początku swojej kariery zawodo-
wej związana była z pielęgniarstwem pediatrycznym. 
W roku 1975 ukończyła Zespół Szkół Medycznych – 
Wydział Pielęgniarstwa w Bydgoszczy, uzyskując tytuł 
pielęgniarki i podjęła pracę w Wojewódzkim Szpitalu 
Dziecięcym w Bydgoszczy. W roku 1997 uzyskała ty-
tuł specjalisty pielęgniarstwa pediatrycznego. Z dniem 
1 stycznia 2002 rozpoczęła pracę w Szpitalu Uniwer-
syteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w  Klinice Pediatrii, 
Hematologii i Onkologii. 20 października 2003 roku 
powierzono Pani Ewie stanowisko p.o. Pielęgniarki 
Oddziałowej. Przez cały okres swojej pracy zawodo-

wej Pani Ewa nieustannie podnosiła swoje kwalifikacje, 
aby jak najlepiej wykonywać obowiązki zawodowe oraz 
spełnić pielęgniarską misję względem drugiego człowie-
ka – w tym przypadku najmłodszych pacjentów Kliniki 
Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Angażowała się rów-
nież w kształcenie kolejnych pokoleń pielęgniarek m.in. 
koordynując praktyki pielęgniarskie.

W imieniu całej społeczności naszego szpitala wyrażamy 
ogromne uznanie dla Pani pracy, wymagającej poświę-
cenia, odpowiedzialności i zaangażowania. Dziękujemy 
za stworzenie przyjaznego otoczenia i miłej atmosfery 
wokół małych pacjentów oraz ich rodzin, łagodząc swoją 
troską i zaangażowaniem cierpienie i niepokój związany 
z chorobą. A na nową drogę życia życzymy dużo zdro-
wia, uśmiechu i samych słonecznych dni. 

POŻEGNANIE EWY PIASECKIEJ
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Udaruj Zdrowie i Pierwsza Pomoc  
– edukacja dzieci dla zdrowej przyszłości. 

 

W dniu 22.05.2018  w „Juraszu“ miała miejsce kolejna od-
słona kampanii edukacyjnej  Udaruj Zdrowie zainicjowanej 
przez studentów z SKN Neurologii pod opieką dr hab. n. 
med. Grzegorza Kozery. Studenci z koła neurologii oraz 
zaproszeni członkowie zespołów ratownictwa medyczne-
go z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego prze-
prowadzili dwugodzinną lekcję dla dzieci z klas II i III Szkół 
Podstawowych w Bysławiu i Lubiewie. Dzieci uczestniczyły 
w zajęciach na temat rozpoznawania pierwszych objawów 
udaru mózgu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w sy-
tuacjach zagrożenia życia. Jednym z elementów lekcji była 
prezentacja filmu nt. objawów udaru mózgu przygotowa-
nego w ramach kampanii „Udaruj Zdrowie”przez studen-
tów z SKN Neurologii: Aleksandrę Drozdowską, Karolinę 
Głowacką, Martynę Moczydłowską, Annę Rembisz, Jakuba 
Erdmanna,  Oskara Puka oraz Adriana Szkudlarka. 

Studenci z SKN po raz kolejny edukowali młodzież na temat 
objawów udaru mózgu - ciężkiej i częstej choroby, której le-
czenie w znacznym stopniu zależy od szybkiego rozpozna-
nia objawów i niezwłocznego wezwania pogotowia ratunko-
wego. Studenci  uczulając dzieci na ten problem, wskazywali  
im na jakie objawy należy zwracać uwagę i jak prawidłowo 
reagować w przypadku ich wystąpienia. Akcja Udaruj Zdro-
wie, kórą wsparli:  Prorektor ds. Collegium Medicum - prof. 
Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Dyrektor  Szpitala Uniwer-
syteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy – dr. n.o. 
zdr. inż. Jacek Kryś oraz Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu 
promuje wiedzę nt udaru mózgu  społeczeństwa nie tylko 
w skali naszego województwa, a także kraju. Dotychczas w 
ramach wyżej wymienionej akcji przeprowadzono zajęcia w 
7 szkołach, edukując ponad 300 dzieci z klas I-III. Gorąco 
zachęcamy do szerzenia informacji o tej inicjatywie i udo-
stępniania filmu Udaruj Zdrowie (https://www.youtube.
com/watch?v=HW_djdErL9g).

W imieniu organizatorów 
Oskar Puk student IV roku kierunku lekarskiego

WARSZTATY UDAROWE DLA DZIECI

Studenci Wojciech Samul, Katarzyna Leńska, Anna Rembisz, Jakub Erdmann i Oskar Puk wraz z gosćmi
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Rzeka Zdrowia  
– Nurt dobrej energii porwał Bydgoszcz

9 czerwca bieżącego roku odbyła się pierwsza edycja 
“Rzeki Zdrowia” - wydarzenia, które zyskało duże zainte-
resowanie wśród mieszkańców Bydgoszczy i było szeroko 
relacjonowane w lokalnych mediach. Akcja była wspania-
łą okazją aby poświęcić chwilę uwagi swojemu zdrowiu. 
Celem tej inicjatywy była i jest nadal, chęć podniesienia 
stanu zdrowia mieszkańców Bydgoszczy, zaciekawienie 
bydgoszczan tematyką prozdrowotną oraz poszerzenie ich 
horyzontów medycznych. Każdy uczestnik tego bezpłatne-
go wydarzenia mógł między innymi: zasięgnąć porady far-
maceutycznej, wykonać badanie wzroku, sprawdzić swoją 
siłę mięśniową i skład masy ciała, zbadać gęstość kości czy 
wykonać EKG. Na zainteresowanych czekał również kurs 
pierwszej pomocy. Dodatkowo, przeprowadzone zosta-
ły otwarte wykłady, a pierwszą, inauguracyjną prelekcję 
wygłosił prof. dr hab. n. med. Roman Junik, przedstawia-
jąc praktyczne podejście do choroby dotykającej znaczną 
część społeczeństwa, jaką jest cukrzyca. Ponadto można 
było usłyszeć o antybiotykach i probiotykach (Zuzanna 
Bernaciak), naturalnych źródłach substancji o działaniu 
przeciwutleniającym (dr n. biol. Maciej Balcerek), czy o ro-
ślinach, które są podstawą leków ( mgr Anna Adamkiewicz). 
Rzeka Zdrowia zrodziła się w umysłach i sercach członków 

Studenckiego Towarzystwa Naukowego Collegium Medi-
cum w Bydgoszczy, a jej celem było wykorzystanie potencja-
łu drzemiącego w studentach i wykładowcach naszej Alma 
Mater oraz spełnienie podstawowej potrzeby przyszłych 
i obecnych członków służby zdrowia, potrzeby pomagania.

Rzeka Zdrowia nie odbyłaby się bez wsparcia Urzędu Mia-
sta Bydgoszczy, Collegium Medicum im Ludwika Rydygier 
w Bydgoszczy oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. 
Jurasza w Bydgoszczy, którym to instytucjom dziękujemy za 
wsparcie, a ich władzom: Prezydentowi Miasta Bydgoszczy 
Rafałowi Bruskiemu, Prorektorowi ds. Collegium Medicum 
prof. dr hab. Grażynie Odrowąż-Sypniewskiej i dyrektorowi 
dr n. o zdr. inż. Jackowi Krysiowi dziękujemy za objęcie wy-
darzenia patronatem honorowym. W wyżej wymienionych 
jednostkach szczególną pomoc okazały: dyrektor Biura ds 
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta dr Agnieszka 
Bańkowska oraz mgr Beata Sobieszczyk ze Szpitala Uniwer-
syteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

Studenckie Towarzystwo Naukowe ma nadzieję, iż Rzeka 
Zdrowia znajdzie stałe i widoczne miejsce w kalendarzu 
imprez Bydgoszczy, dlatego serdecznie zachęca wszystkich 
studentów do współpracy przy tworzeniu przyszłych edycji, 
a mieszkańców do śledzenia naszych działań i przybycia na 
kolejną odsłonę powyższej inicjatywy.

RZEKA ZDROWIA
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Tegoroczne lato zapowiadane jest przez meteorologów 
jako jedno z najcieplejszych i najsuchszych od wielu lat. Tak 
wysokie temperatury dają się we znaki szczególnie osobom 
starszym i dzieciom, ale każdy z nas odczuwa skutki praw-
dziwie „afrykańskich upałów”. Jak się przed nimi chronić?

Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko 
odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może do-
prowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplne-
go, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. 
Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nud-

ności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatu-
ry ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca 
i oddechu.

Niewątpliwie, upał wpływa również na układ nerwowy czło-
wieka. Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, 
zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji 
i efektywność pracy. Należy pamiętać, że upał jest szczegól-
nie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba rów-
nież zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również 
u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.

POLSKIE LATO Z AFRYKAŃSKIMI 
UPAŁAMI – JAK SOBIE RADZIĆ?

Zagrożenie życia

Groźba udaru

Wysychanie gruczołów potowych

Reakcja systemu termoregulacji

Próg upału

JAK UPAŁ 
WPŁYWA 
NA LUDZKI 
ORGANIZM

41°C

39°C

38°C

35°C

30°C
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Zagrożenie życia

Groźba udaru

Wysychanie gruczołów potowych

Reakcja systemu termoregulacji

Próg upału

DLA KAŻDEGO

√  należy ograniczyć opalanie, ponieważ zbyt długie 
przebywanie na słońcu jest szkodliwe dla organizmu, 
który łatwo może ulec przegrzaniu, a skóra poparze-
niu. Należy przebywać na słońcu nie dłużej niż mak-
symalnie 2 godz. stosując przy tym kremy ochronne; 
 
√ dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, 
a jeżeli jest to niezbędne, to koniecznie z nakryciem głowy;

√ w ciągu dnia należy zamykać w domu okna i żaluzje, by 
ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń 
(szczególnie po stronie nasłonecznionej). Okna należy 
otwierać nocą, kiedy temperatura jest niższa – jeżeli oczy-
wiście warunki bezpieczeństwa na to pozwalają;

√ należy unikać forsownego wysiłku fizycznego w najgo-
rętszej porze dnia. Wysiłek fizyczny, jak np. bieganie może 
doprowadzić do odwodnienia, skurczów mięśni spowodo-
wanych odwodnieniem i utratą minerałów, przegrzaniem 
organizmu lub udaru cieplnego;

√ pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwie-
rząt w zaparkowanym pojeździe. Temperatura w nagrza-
nym samochodzie może dochodzić do 5 - ;

√ należy nosić lekką i przewiewną odzież z tkanin natural-
nych, w jasnych kolorach. Wspomoże to właściwą termo-
regulację organizmu;

√ należy nawadniać organizm – pić dużo wody, najlepiej 
niegazowanej;

√ należy unikać picia kawy oraz napojów zawierających 
duże ilości cukru – sprzyjają one odwodnieniu organizmu;

√ osoby przyjmujące leki, powinny być w kontakcie z leka-
rzem, aby sprawdzić jaki wpływ mają one na termoregula-
cję i równowagę wodno-elektrolitową;

√ jeśli odczuwamy zawroty głowy, osłabienie, niepokój lub 
dotkliwe pragnienie i ból głowy, należy skontaktować się 
z dyspozytorem medycznym, dzwoniąc pod numer alarmo-
wy. Jeśli to możliwe należy przenieść się w chłodne miejsce;

√ należny unikać skrajnych temperatur – osoby, które 
pracują w klimatyzowanych pokojach nie powinny od razu 
wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał – może to spo-
wodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych i bardzo 
młodych ludzi;

√ będąc nad wodą należy pamiętać, że nie wolno gwałtow-
nie wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniu – zanim 
zaczniemy pływać, należy opłukać ciało wodą, do której 

wchodzimy i dopiero wtedy powoli się w niej zanurzyć;

√ będąc w podróży, należy częściej robić przerwy i odpo-
czywać w zacienionych miejscach, by złagodzić negatywny 
wpływ wysokich temperatur na koncentrację;

√ w upalne dni należy przygotowywać lekkie posiłki, ba-
zujące na owocach i warzywach, które dostarczają orga-
nizmowi niezbędnych składników mineralnych i witamin, 
a unikać tłustych, smażonych i wysokokalorycznych dań, 
które dodatkowo obciążają i tak zmęczony upałem orga-
nizm;

√ należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ sprzyja to 
odwodnieniu organizmu.

DZIECI

√ należy ubierać dziecko w lekką, przepuszczającą powie-
trze, jasną odzież oraz zakładać mu czapeczkę z daszkiem;

√ należy chronić dziecko przed słońcem, m.in. używając 
parasolki nad wózkiem nawet wtedy, kiedy ten stoi w ocie-
nionym miejscu;

√ należy podawać dziecku letnie, lecz nie zimne napoje, 
w szczególności ziołowe i/lub owocowe herbatki, a także 
wodę mineralną lub sok;

√ należy kąpać dziecko w letniej (nie zimnej) wodzie;

√ nie należy nosić dziecka w nosidełku, gdyż w upalne dni 
może być mu niewygodnie i gorąco;

√ przed wyjściem z dzieckiem na spacer, należy zabrać ze 
sobą nawilżone chusteczki oraz butelkę z napojem;

√ należy smarować dziecko kremami z wysokim filtrem;

√ nie należy wychodzić z dzieckiem na zewnątrz w porze, 
kiedy jest najbardziej gorąco;

√ wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi bakterii salmo-
nelli, dlatego też należy unikać pokarmów z surowych jajek, 
a także często myć dokładnie ręce.

SENIORZY

√ osoby starsze zwykle przyjmują większe ilości leków. 
Podczas upałów, gdy organizm się odwadnia, stężenie le-
ków w organizmie może się zwiększyć nawet do zagrażają-
cego życiu. W związku z tym powinny one bardzo uważnie 
monitorować swoje samopoczucie, a przede wszystkim 
stosować się do zaleceń związanych z postępowanie pod-
czas upałów.

źródło: www.rcb.gov.pl



24

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA 
PIELĘGNIARKI I KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ

Praktycznie każda profesja znajdzie w kalendarzu miejsce na 
swoje święto. Mogą być one oficjalne, umowne, krajowe lub 
międzynarodowe. Głównym celem takiego dnia jest przypo-
mnienie o tym, czym zajmują się osoby pracujące w danym 
zawodzie i docenienie ich wysiłku.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI 

Ustanowiony przez Międzynarodową Radę Pielęgnia-
rek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 roku obchodzo-
ny 12 maja w wielu krajach świata i w Polsce w tym roku pod 
hasłem:

„Pielęgniarki-głosem ku zmianie, na rzecz zdrowia 
jako podstawowego prawa człowieka”

KRAJOWY DZIEŃ POŁOŻNEJ  
8 maja to rocznica urodzin  

Stanisławy Leszczyńskiej  
położnej, która wpisała się w historię tego zawodu

Uroczystości związane z obchodami Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej zorganizowa-
ne przez OIPiP w Bydgoszczy rozpoczęły się 8 maja 2018r. 
o godzinie 18.00 mszą świętą w Katedrze Bydgoskiej pw. 
Św. Marcina i Mikołaja. Mszę św. w intencji Pielęgniarek, 
Pielęgniarzy oraz Położnych odprawił ks. Prałat Stanisław 
Kotowski- proboszcz katedry, a dodatkowo uświetnił występ 
chóru Assumpta pod dyrekcją Pani Iwony Szubargi. Oprawę 
liturgiczną sprawowała Violetta Jędykiewicz– pielęgniarka 
w Wielospecjalistycznym Szpitalu im. dra Błażka w Inowro-
cławiu oraz Wiesława Stefaniak-Gromadka– położna w Szpi-
talu Uniwersyteckim nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy 

Skład pocztu sztandarowego stanowili:
• Grażyna Bartkowiak – pielęgniarka w SP ZOZ w Mo-

gilnie;

•  Violetta Filuk – położna w 10 Wojskowym Szpitalu 
Klinicznym z Poliklinika w Bydgoszczy;

• Jan Słysz – pielęgniarz w Szpitalu Uniwersyteckim nr 
1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy.

Główne obchody naszych świąt odbyły się w Pałacu w My-
ślęcinku 17 maja 2018 roku.Uroczystość rozpoczęła się 
wprowadzeniem sztandaru OIPiP w Bydgoszczy, odegra-
niem Hymnu Pielęgniarek oraz uczczeniem minutą ciszy 
zmarłych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. Przybyłych 
gości i uczestników powitali Przewodnicząca ORPiP Kata-
rzyna Florek, Wiceprzewodnicząca ORPiP Mariola Bana-
szkiewicz oraz prowadzący Violetta Jędykiewicz – członek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy 
i Przewodniczący Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych Jerzy Woźniak.;

Swoją obecnością Uroczystość uświetnili:
• Mariola Łodzińska - Wiceprezes NRPiP,
• Kamilla Gólcz - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

NRPiP, 
• Małgorzata Zawirowska - Przewodnicząca ORPiP 

we Włocławku, 
• Halina Peplińska - Przewodnicząca Ogólnopolskiego 

Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
Regionu Kujawsko-Pomorskiego, 

• Marzena Komidzierska - Konsultant wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki, 

• Marlena Karwacka - Konsultant wojewódzki w dzie-
dzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, 

• Anna Siwek - Konsultant wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa ginekologicznegoi położniczego,

• Wiesława Kujawa - Konsultant wojewódzki w dzie-
dzinie pielęgniarstwa rodzinnego, 

• Marcin Wiśniewski - Konsultant wojewódzkiego 
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

• Wśród przybyłych gości byli także przedstawiciele 
kadry zarządzającej szpitali:
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• Mirosława Ziółkowska - Dyrektor ds. pielęgniarstwa 
Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr Antoniego 
Jurasza w Bydgoszczy, 

• Aleksandra Popow - Dyrektor ds. pielęgniarstwa 
Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela 
w Bydgoszczy, 

• Bernadeta Hołysz - Dyrektor ds. pielęgniarstwa 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii, 

• Iwona Żuczek - Naczelna Pielęgniarka 10 Wojsko-
wego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgosz-
czy, 

• Marlena Mania - Naczelna Pielęgniarka Wojewódz-
kiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego 
w Bydgoszczy,

• Grażyna Wenda - Naczelna Pielęgniarka Wielospe-
cjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E. Warmiń-
skiego w Bydgoszczy, 

• Katarzyna Zieniewicz- Cieślik - Naczelna Pielęgniar-
ka Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźne-
go im. T. Borowicza w Bydgoszczy, 

• Maria Roziewicz - Naczelna Pielęgniarka Samodziel-
nego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w Bydgoszczy,

• Danuta Krysztofczyk - Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
Szpitala Tucholskiego,

• Elżbieta Lorenc - Naczelna Pielęgniarka Nowego 
Szpitala w Nakle i Szubinie, 

• Iwona Jorka - z-ca Pielęgniarki Naczelnej Nowego 
Szpitala w Nakle i Szubinie, 

• Anna Słomkowska - Naczelna Pielęgniarka Pałuckie-
go Centrum Zdrowia w Żninie, 

• Andżelika Krzemińska - Naczelna Pielęgniarka No-
wego Szpitala w Świeciu, 

• Gabriela Jaskulska - p.o. Naczelnej Pielęgniarki 
Powiatowego Szpitala w Więcborku, 

• Krystyna Jasińska - Pielęgniarka Koordynująca 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Bydgoszczy, 

• Na obchody naszych Świąt przybyli także przewod-
niczący organów ORPiP w Bydgoszczy:

• Aleksandra Szczypiorska - Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej, 

• Jerzy Woźniak - Przewodniczący Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych, 

• Wiesława Jagodzińska - Przewodnicząca Komisji Re-
wizyjnej, oraz przedstawiciele ORPiP, pełnomocnicy 
i przewodniczący komisji problemowych i zespołu.

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Krajowego Dnia Położnej wszystkim uczestnikom złoży-
ła Przewodnicząca Katarzyna Florek. 
Głos zabrały również : 
 
•Mariola Łodzińska – Wiceprezes NRPiP 
•Halina Peplińska - Przewodniczącą OZZPiP Regionu 
Kujawsko – Pomorskiego, 
 
Obie Panie na ręce Pani Przewodniczącej Katarzyny Florek 
złożyły życzenia i kwiaty dla Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Po-
łożnych. Wydarzenie uświetniło wręczenia odznaczeń sa-
morządowych za zasługi na rzecz samorządu pielęgniarek 

i położnych przyznanych przez Kapitułę Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych na wniosek ORPiP w Bydgoszczy. 
Z rąk Marioli Łodzińskiej – Wiceprezes NRPiP odznaczenia 
z naszego szpitala otrzymały: 
 
Odznaczenie Honorowe za wieloletnią pracę:  
 
Jadwiga Tomaszewska  
- emerytowana Naczelna Pielęgniarka  
 
Wręczono także: 
Odznaczenie srebrne za pracę na rzecz samorządu pielę-
gniarek i położnych: 
 
Aleksandra Szczypiorska  
- Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej VII Kaden-
cji emerytowana Naczelna Pielęgniarka  
Odznaczenie brązowe za pracę na rzecz samorządu pielę-
gniarek i położnych otrzymała 
 
Maria Maćkowska  
- emerytowana Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki 
Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii wieloletni.  
 
W kolejnej części spotkania wyróżnione zostały osoby 
symbolem Złotego Czepka, które niosą ulgę w cierpie-
niu, są oparciem dla chorego człowieka, dają nadzieję, 
radość i otaczają opieką cierpiących. Wyróżnienia te z rąk 
Przewodniczącej Katarzyny Florek i Wiceprzewodniczącej 
Marioli Banaszkiewicz otrzymały: 
 
Elżbieta Nadolna, Grażyna Majdan, Ewa Piasecka,Jolan-
ta Imiela, Teresa Skibińska, Maria Kuta.  
 
Na zakończenie części oficjalnej po uroczystym wyprowa-
dzeniu Sztandaru OIPiP w Bydgoszczy, Przewodnicząca 
Katarzyna Florek zaprosiła wszystkich obecnych na po-
częstunek i koncert w wykonaniu zespołu Hey City Band. 
Przyjazna atmosfera w gościnnych progach Hotelu Pałac, 
przy znanych i lubianych przebojach granych i śpiewanych 
przez zespół Hey City Band przyczyniły się do mile spędzo-
nych chwil.

Wiesława Stefaniak-Gromadka
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ZAGROŻENIE TOKSYCZNYMI ŚRODKAMI 
CHEMICZNYMI - ĆWICZENIA
11  lipca 2018 r. na terenie szpitala  przeprowadzone zostały 
ćwiczenia z postępowania  na  wypadek zagrożenia toksycz-
nymi środkami przemysłowymi. W ćwiczeniu oprócz perso-
nelu szpitala udział wzięła Grupa Ratownictwa Chemiczne-
go Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele 
Policji oraz Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Byd-

goszczy. Podczas ćwiczeń zaprezentowano działanie kurty-
ny wodnej oraz kabiny dekontaminacyjnej. W drugiej części 
ćwiczeń  na sali konferencyjnej szpitala odbyły się również 
warsztaty.  Nad przebiegiem całości ćwiczeń czuwał Pan An-
drzej Szyszka – specjalista ds. obronnych szpitala.
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PRZYGODY 
BOHATERA 
SZCZEPIONKI

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym  
oraz cyklu spotkań o szczepieniach ochronnych 

Technika wykonania pracy plastycznej dowolna, może to być rysunek, obraz, komiks, grafika komputerowa,  
kolaż itp. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody. Wykonane prace zostaną opublikowane w biuletynie 

szpitalnym oraz broszurze odnośnie szczepień ochronnych. Na Wasze prace czekamy od 11 czerwca  
do 30 września 2018 roku. Prosimy dostarczać je do świetlicy Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii,  

4p. wieżowiec. Zachęcamy Rodziców oraz Dzieci do przygotowywania pytań odnośnie szczepień ochronnych. 
Kartki z pytaniami prosimy wrzucać do ustawionej w świetlicy skrzynki. Zapraszamy na cykl spotkań 

 o szczepieniach ochronnych: 6 lipca, 3 sierpnia oraz 7 września w godzinach 13.00-13.30 w świetlicy  
Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.Regulamin konkursu i zgody dla opiekunów prawnych  

na wzięcie udziału w konkursie są dostępne w świetlicy kliniki.

PATRONAT HONOROWY 
dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy 

prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki – Kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii 
dr hab. n. med. Sylwia Kołtan – konsultant wojewódzki ds. immunologii klinicznej 

Projekt realizowany jest w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim CM UMK, doktorant: lek. Anna Urbańczyk

uwaga
KONKURS

Weź kredkę, ołówek, pędzelek, 
a może myszkę od komputera? Pokaż co dają nam szczepienia! 

Marysia lat 9

Basia lat 4



W zależności od wersji samochodu średnie zużycie paliwa oraz emisja CO2 wynoszą odpowiednio: od 4,7 do 6,4 l/100 km oraz od 123 do 150 g/km. 
Samochód jest wyposażony w układ  klimatyzacji zawierający fluorowany gaz cieplarniany [HFO-1234F] o współczynniku ocieplenia globalnego powyżej 150.

Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów wycofanych z eksploatacji znajdziesz na www.mazda.pl

G O T O W Y  N A  K A Ż D Ą  D R O G Ę

Inteligentny układ napędu na cztery koła i-ACTIV AWD pozwoli Ci w pełni 
doświadczyć poczucia jedności z samochodem oraz jego imponujących  
osiągów. Zaawansowane czujniki stale monitorują warunki drogowe oraz  
manewry, wykonywane przez kierowcę. W razie potrzeby ten inteligentny 
układ przeniesie moc na koła, które w danym momencie mają najlepszą  
przyczepność, dzięki czemu zachowasz dynamikę i pewność jazdy.

Stylowy crossover Mazda CX-3. Gotowy na każdą drogę.

MAZDA CX-3
C R O S S OV E R
Z  N A P Ę D E M  i - A C T I V  A W D

D R I V E  T O G E T H E R

nORDIC MOTOR ByDgOSZCZ  
ul. Fordońska 307        tel. 52 339 07 33        www.mazda.bydgoszcz.pl


