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Szanowni Państwo, 

 Czas szybko płynie, pewnie dla wielu z nas coraz szybciej.  Za nami kolejny rok działalności naszego szpitala, w któ-

rym ponownie, jak w poprzednich latach pomogliśmy blisko 200 tys. pacjentów.  Cieszy mnie to, że pomimo licznych deficytów 

i problemów, z którymi boryka się dzisiaj nie tylko nasz szpital, ale cała służba zdrowia nadal świadczymy usługi medyczne na 

najwyższym poziomie, podtrzymując w ten sposób wieloletnią opinię bardzo dobrego ośrodka.

 Podsumowując rok 2014 w wymiarze finansowym można - używając kolokwializmu - powiedzieć „przetrwaliśmy”. 

Sytuacja finansowa szpitala jest nadal bardzo trudna, jednakże w minionym roku można było zaobserwować zmianę pewnych 

niekorzystnych trendów. Uzyskaliśmy zgodę na wydłużenie okresu spłaty pożyczki otrzymanej od Agencji Rozwoju Przemysłu. 

Pozwala to z  jednej strony pozytywnie ocenić nasze wspólne dotychczasowe  działania na drodze poszukiwania efektywności 

z drugiej zaś, mieć nadzieję na poprawę sytuacji w kolejnych latach.

 Ostatni rok obfitował również w wiele pozytywnych zmian w zakresie zarządzania. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że 

udało się nam uruchomić nowo wybudowane powierzchnie szpitala, dzięki czemu w znacznym stopniu uległ poprawie komfort 

pobytu pacjenta, jak również warunki pracy naszego personelu. „Wtorki finansowe i  procesowe” oraz comiesięczne spotkania 

z personelem pielęgniarek oddziałowych weszły  już na stałe do naszej „juraszowej” rzeczywistości. Z miesiąca na miesiąc widać 

poprawiającą się dzięki nim komunikację, wzajemne zrozumienie i jednoczenie się wokół wspólnych celów.  

 Rok 2015 zaczynamy od realizacji nowego zadania postawionego przez Ministra Zdrowia, jakim jest „pakiet onkolo-

giczny”. Jego podstawowym celem jest otoczenie szczególną opieką pacjentów z chorobami nowotworowymi. Wiele kontrowersji 

w środowisku medycznym i nie tylko, wywołało jego wprowadzenie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co można 

było zrobić w tych nie do końca jasnych i przewidywalnych okolicznościach, aby rozwiązania zaproponowane w pakiecie były 

sprawnie realizowane w naszym ośrodku. Warto podkreślić, że oprócz znaczącej poprawy warunków diagnostyki i leczenia pa-

cjentów onkologicznych pakiet ten, dzięki wprowadzeniu zakresów nielimitowanych, jest dla nas także szansą finansową. Żywię 

głęboką nadzieję, że ją wykorzystamy.

 W nowym roku także zmierzymy się z wymaganiami Centrum Monitorowania Jakości. Mam nadzieję że nasza blisko 

dwuletnia praca poświęcona przygotowaniom szpitala do audytu akredytacyjnego przyniesie spodziewane efekty. 

 Niezwykle istotne zmiany czekają nas również w  sferze inwestycyjnej. W  drugiej połowie roku nastąpi uruchomie-

nie kolejnego nowoczesnego budynku szpitala, do którego przeniesiona zostanie Klinika Psychiatrii, Klinika Dermatologii, Klinika 

Geriatrii oraz Zakład Opieki Paliatywnej. Przewidujemy rozlokowanie w nim 236 łóżek dla pacjentów, co oznacza powiększenie 

klinik i lepsze, bardziej przyjazne warunki pobytu i leczenia  naszych pacjentów. Mam skromną nadzieję, że Narodowy Fundusz 

Zdrowia dostrzeże nasz rozwój w formie zakontraktowania większej ilości usług w wymienionych specjalnościach. 

 Osobiście z umiarkowanym optymizmem witam nowym 2015 rok życząc wszystkim Pracownikom, Pacjentom oraz 

pozostałym Czytelnikom dużo zdrowia, spokoju, szczęścia w życiu osobistym oraz zawodowych sukcesów.

 
Życzę Państwu przyjemnej lektury

Jacek Kryś
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy



	 Decyzją	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	
14	 sierpnia	 2014	 r.	 tytuł	 profesora	 nauk	medycznych	
otrzymał	 prof.	 dr	 hab.	 n.	med.	Grzegorz	Grześk	 z  Kli-
niki	Kardiologii	 Szpitala	 Jurasza,	Farmakolog	Kliniczny	
Szpitala.	 Profesor	 Grzegorz	 Grześk	 jest	 absolwentem	
Wydziału	Lekarskiego	Akademii	Medycznej	im.	Ludwika	
Rydygiera	w Bydgoszczy.	Stopień	doktora	nauk	medycz-
nych	w zakresie	medycyny	nadała	mu	w 1998	 r.	Rada	
Wydziału	 Lekarskiego	 Akademii	 Medycznej	 w  Byd-
goszczy	 na	 podstawie	 rozprawy	 doktorskiej	 pt.	 „Rola	
śródbłonka	 naczyniowego	 w  modulującym	 działaniu	
pirogenów	na	opór	naczyniowy”,	a stopień	doktora	ha-
bilitowanego	–	w roku	2009	Rada	Wydziału	Lekarskie-
go	Collegium	Medicum	 im.	 Ludwika	Rydygiera	w Byd-
goszczy	 Uniwersytetu	 Mikołaja	 Kopernika	 w  Toruniu	
na	 podstawie	 rozprawy	 habilitacyjnej	 pt.	 „Modulujące	
działanie	 aktywatora	 fosfolipazy	 C	 na	 reakcje	 naczyń	
poddanych	 działaniu	 lipopolisacharydów,	 nitroprusyd-
ku	sodowego	 i 8Br-cGMP”.	Profesor	Grzegorz	Grześk	
po	 ukończeniu	 studiów	w  1995	 roku	 rozpoczął	 pracę	
na	Wydziale	Lekarskim	w Katedrze	i Zakładzie	Farma-
kologii	 i Terapii	w swojej	macierzystej	uczelni	na	etacie	
asystenta-stażysty.	 Staż	 podyplomowy	 odbył	w Woje-
wódzkim	Szpitalu	im.	J.	Biziela	w Bydgoszczy.	W tym	sa-
mym	czasie	podjął	pracę	w Katedrze	i Klinice	Kardiologii	
i Chorób	Wewnętrznych	obecnego	Collegium	Medicum	
UMK.	 Pracując	 w  Katedrze	 i  Zakładzie	 Farmakologii	
i  Terapii	 był	 zatrudniony	 na	 stanowisku	 asystenta,	 na-
stępnie	od	1998	roku	–	adiunkta.	W 1998	roku	uzyskał	
specjalizację	 I  stopnia	 w  zakresie	 chorób	 wewnętrz-
nych,	 w  2002	 roku	 specjalizację	 II	 stopnia.	 W  2006	
roku	ukończył	specjalizację	w zakresie	kardiologii	oraz	
uzyskał	 certyfikat	 „European	 Cardiologist”.	 W  roku	
2010	 zakończył	 szkolenie	 specjalizacyjne	 w  zakresie	
farmakologii	klinicznej.	Od	2009	roku	do	chwili	obecnej	
pełni	funkcję	kierownika	Katedry	i Zakładu	Farmakolo-
gii	i Terapii.	Tematyka	badawcza	Profesora	koncentruje	
się	wokół	zagadnień	na	styku	kierunkowych	specjaliza-

cji,	czyli	kardiologii,	farmakologii	klinicznej	oraz	chorób	
wewnętrznych	ze	szczególnym	uwzględnieniem	badań	
eksperymentalnych.	 Działalność	 dydaktyczną	 rozpo-
czął	w  roku	1995	w Akademii	Medycznej	 im.	Ludwika	
Rydygiera	w Bydgoszczy.	Prowadzi	zajęcia	dydaktyczne	
(wykłady,	seminaria,	ćwiczenia)	dla	studentów	Wydzia-
łu	Lekarskiego,	Wydziału	Farmaceutycznego	oraz	Wy-
działu	Nauk	o Zdrowiu.	Od	roku	1998	prowadził	zajęcia	
w  ramach	 szkolenia	 podyplomowego	 dla	 diagnostów	
laboratoryjnych,	 farmaceutów	oraz	 lekarzy	w  zakresie	
farmakologii	klinicznej,	toksykologii	leków,	farmacji	szpi-
talnej	i aptecznej.	Od	2001	roku	prowadzi	zajęcia	dla	le-
karzy	specjalizujących	się	w zakresie	chorób	wewnętrz-
nych,	 a  od	2003	 roku	w  zakresie	 kardiologii.	 Profesor	
Grzegorz	 Grześk	 wypromował	 6	 doktorów	 nauk	 me-
dycznych	i pod	Jego	kierunkiem	tytuł	magistra	uzyska-
ło	12	 studentów,	był	 recenzentem	9	prac	doktorskich	
oraz	40	prac	magisterskich,	jest	opiekunem	specjalizacji	
w zakresie	kardiologii,	a także	bierze	udział	w lekarskich	
egzaminach	 specjalizacyjnych	 w  zakresie	 chorób	 we-
wnętrznych	oraz	kardiologii.	Współpracował	z Faculty	
of	Pharmaceutical	Medicine	(Education	Department	at	
the	Royal	College	of	Physicians),	dzięki	czemu	uzyskał	
w 2010	roku	uprawnienia	do	prowadzenia	stażów	kie-
runkowych	w zakresie	farmakologii	klinicznej	w ramach	
szkolenia	 specjalizacyjnego	w zakresie	Pharmaceutical	
Medicine.	Profesor	Grzegorz	Grześk	w kadencji	2012-
2016	 pełni	 obowiązki	 prodziekana	 ds.	 studenckich	
Wydziału	 Lekarskiego	Collegium	Medicum	UMK	 oraz	
Konsultanta	 Wojewódzkiego	 w  dziedzinie	 farmakolo-
gii	 klinicznej	dla	województwa	kujawsko-pomorskiego,	
jest	 członkiem	 towarzystw	 naukowych:	 Polskiego	 To-
warzystwa	Farmakologicznego,	Polskiego	Towarzystwa	
Kardiologicznego	(w kadencji	2013-2015	pełni	funkcję	
przewodniczącego	 oddziału	 bydgoskiego),	 Towarzy-
stwa	Internistów	Polskich,	European	Society	for	Clinical	
Investigation,	European	Society	of	Cardiology.

Nominacja profesorska 
prof. dr. hab. n. med. GRZEGORZ GRZEŚK

	 8	listopada	br.,	w Sali	Wielkiej	Zamku	Królew-
skiego	w Warszawie	miała	miejsce	uroczystość		Polskie-
go	Towarzystwa	Lekarskiego,	połączona	z	wręczeniem	
medali	Gloria	Medicinae	za		rok	2013	dziesięciu	wybit-
nym	lekarzom,	osobom	szczególnie	zasłużonym	w dzie-
dzinie	medycyny.	 Jedną	z	 laureatek	 tego	wyjątkowego	
odznaczenia	została	Pani	prof.	dr	hab.	n.	med.	Mieczy-
sława	 Czerwionka-Szaflarska	 –	 Kierownik	 Kliniki	 Pe-
diatrii,	 Alergologii	 i	 Gastroenterologii.	 Jest	 specjalistą	
chorób	dzieci,	 	alergologii,	gastroenterologii,	gastroen-
terologii	dziecięcej.		Kliniką	kieruje	od	1988	roku.	
Swoją	karierę	zawodową	i	naukową	rozpoczęła	w	Pań-
stwowym	 Szpitalu	 Klinicznym	 w	 Zabrzu	 oraz	 Śląskiej	
Akademii	 Medycznej	 w	 Katowicach.	 Od	 roku	 1973	
związana	 zawodowo	 z	 Bydgoszczą,	 gdzie	 rozpoczęła	
pracę	w	Wojewódzkim	Szpitalu	Dziecięcym,	a	następnie	
w	Szpitalu	Uniwersyteckim	nr	1	im.	dr.	A.	Jurasza.

	 Pani	 Profesor	 w	 latach	 1990-1996	 pełniła	
funkcję	 Dziekana	 Wydziału	 Lekarskiego	 ówczesnej	
Akademii	 Medycznej	 im.	 L.	 Rydygiera	 w	 Bydgoszczy.	
W	latach	1996-1999	objęła	stanowisko	Prorektora	ds.	
Studenckich,	a	w	latach	2002-2004	stanowisko	Prorek-
tora	ds.	Nauki	i	Współpracy	z	Zagranicą.	W	latach	2004-
2005	 pełniła	 funkcję	 Pełnomocnika	 Rektora	UMK	 ds.	
Nauki	i	Współpracy	z	Zagranicą	Collegium	Medicum	im.	
L.	Rydygiera	w	Bydgoszczy	Uniwersytetu	Mikołaja	Ko-
pernika	w	Toruniu.
Przez	wiele	 lat	 pełniła	 funkcję	 konsultanta	wojewódz-
kiego	 w	 dziedzinie	 pediatrii.	 Obecnie	 od	 2013	 roku	
pełni	 funkcję	 konsultanta	 krajowego	 w	 dziedzinie	 ga-
stroenterologii	 dziecięcej.	 Od	 18	 lat	 jest	 Dyrektorem	
Podyplomowej	 Szkoły	 Polskiego	 Towarzystwa	 Pedia-
trycznego.	

Gloria Medicinae 
dla prof. Mieczysławy 
Czerwionki-Szaflarskiej
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	 Prof.	dr	hab.	n.	med.	Jan	Styczyński	został	
zaproszony	 do	 członkostwa	 w	 Międzynarodowym	
Komitecie	 Redakcyjnym	 czasopisma	 „The	 Lancet	
Haematology”	 (International	Advisory	Board).	 	Wy-
dawca	 tego	 jednego	 z	 najważniejszych	 czasopism	
ogólnomedycznych	 „The	Lancet”	uruchomił	dotych-
czas	 kilka	profilowanych	 czasopism,	np.	The	Lancet	
Oncology,	The	Lancet	Neurology,	The	Lancet	Infec-
tious	Diseases.	W	ostatnim	okresie	powołano	kolej-
ne	 profilowane	 czasopismo	 z	 tej	 serii:	 „The	 Lancet	
Haematology”.	 Miesięcznik	 ten	 publikuje	 artykuły	
oryginalne	 oraz	 komentarze	 dotyczące	 wszystkich	
aspektów	hematologii,	w	 szczególności	 takie,	 które	
wpływają	na	zmiany	w	codziennej	praktyce	klinicznej.	
Ze	 względu	 na	 znaczenie	 czasopisma	 „The	 Lancet”,	
jest	 to	 bardzo	 prestiżowa	 funkcja,	 a	 jednocześnie	
wyróżnienie.	 Rzadko	 zdarza	 się,	 aby	 przedstawiciel	
Polski	 był	 zapraszany	 do	 Komitetu	 Redakcyjnego	
czasopism	z	tak	wysokim	wskaźnikiem	wpływu.
Pan	Profesor	od	roku	2003	nadzoruje	pracę	Oddzia-
łu	Transplantacji	Szpiku	w	Katedrze	 i	Klinice	Pedia-
trii,	 Hematologii	 i	 Onkologii,	 a	 od	 roku	 2007	 pełni	
funkcję	 kierownika	 Pracowni	 Onkologii	 Klinicznej	 i	
Eksperymentalnej	w	Katedrze	i	Klinice	Pediatrii,	He-
matologii	i	Onkologii	Szpitala	Jurasza.	Podczas	swo-
jej	 działalności	 zawodowej	 odbył	 staże	 zagraniczne	
w	 Royal	 Postgraduate	Medical	 School	 w	 Hammer-
smith	Hospital	w	Londynie,	we	 	Vrije	Universiteit	w	
Amsterdamie	oraz	dwukrotnie	w	Columbia	Univer-
sity	w	Nowym	Jorku.	Profesor	Jan	Styczyński	konty-
nuuje	współpracę	 z	Kliniką	 Transplantacji	 Szpiku	w	
Columbia	University	w	Nowym	Jorku.

	 Pan	Profesor		realizuje	wiele	projektów	na-
ukowych	w	ramach	zagadnień	związanych	z	przesz-
czepianiem	 szpiku	 i	 komórek	 hematopoetycznych	 i	
jest	 międzynarodowym	 autorytetem	 w	 tej	 dziedzi-
nie.	Od	wielu	lat	współpracuje	z	licznymi	ośrodkami	

naukowymi	w	kraju	i	zagranicą.	W	roku	2010	został	
nominowany	 na	 stanowisko	 sekretarza	 Infectio-
us	Diseases	Working	 Party	w	 European	 Society	 of	
Blood	 and	 Marrow	 Transplantation.	 Jest	 jedynym	
Polakiem,	 ekspertem	w	grupie	ECIL,	 ustalającej	 re-
komendacje	 dla	 ośrodków	 europejskich	 w	 zakresie	
postępowania	w	 zakażeniach	 u	 pacjentów	 z	 choro-
bami	hematologicznymi	i	poddawanymi	transplanta-
cji	szpiku.

	 Jest	 laureatem	wielu	 nagród	 i	 wyróżnień:	
Nagrody	 Ministra	 Zdrowia,	 siedmiu	 Nagród	 I	 i	 II	
stopnia	Rektora	Akademii	Medycznej	w	Bydgoszczy	i	
Rektora	Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika,	Nagrody	
Marszałka	Województwa	Kujawsko-Pomorskiego.	

Prof. Jan Styczyński 
W ZESPOLE REDAKCYJNYM 
„THE LANCET HAEMATOLOGY” 

	 Od	 1	 grudnia	 2014	 kierownikiem	 Działu	
Utrzymania	 Infrastruktury	 w	 Szpitalu	 Uniwersy-
teckim	nr	1	 im.	 dr.	A.	 Jurasza	 jest	Pani	 Sylwia	Cze-
chowska.	 Pani	 Sylwia	 ukończyła	 dzienne	 studia	
magisterskie	 na	Wydziale	 Budownictwa	 na	 Akade-
mii	 Techniczno-Rolniczej	 w	 Bydgoszczy.	 Do	 końca	
sierpnia	 2014	 roku	 była	 zatrudniona	 w	 firmie	 zaj-
mującej	 się	 kompleksowym	 projektowaniem	 farm	
wiatrowych,	gdzie	pełniła	obowiązki	dyrektora	tech-
nicznego.	 Brała	 również	 czynny	 udział	 w	 pracach	
nadzorujących	prace	projektowe	autostrady	A1,	jako	
specjalista	w	jednym	z	oddziałów	GDDKiA.		

	 Do	 głównych	 zadań	 nowego	 kierownika,	
oprócz	 koordynacji	 pracy	podległych	mu	pracowni-
ków	należy	zwiększenie	efektywności	funkcjonowa-
nia	działu,	co	pozwoli	 sprawnie	 i	w	krótszym	czasie	
wykonywać	 zlecenia	 na	 rzecz	 szpitala.	 Niezwykle	
ważna	jest	również	efektywna	współpraca	z	wszyst-
kimi	komórkami	organizacyjnymi	szpitala,	która	daje	
możliwość	 szybkiego	 rozpoznania	 problemów	 oraz	
zaplanowania	 i	określenia	zakresu	prac	remontowo	
–	modernizacyjnych	z	odpowiednim	wyprzedzeniem.	
Długoterminowym	zamierzeniem	jest	z	kolei		syste-
matyczne	 udoskonalanie	 instalacji	 i	 zespołów	 tech-
nicznych,	 co	 zapewni	 prawidłowe	 funkcjonowanie	
szpitala	na	kolejne	lata	oraz	

	 Pracownicy	podległego	działu	odpowiada-
ją	 przede	wszystkim	 za	 prawidłowe	działanie	 urzą-
dzeń,	instalacji	i	obiektów	technicznych,	zapewniają-
cych	szpitalowi	dostawy	energii	elektrycznej,	ciepła,	
wody	i	gazów	medycznych.	Również	dbają	o	sprawne	
działanie	 sieci	 telekomunikacyjnych	 oraz	 systemów	
wentylacji	 i	 klimatyzacji	 pomieszczeń	 szpitalnych.	
Ponadto	pracownicy	działu	realizują	zadania	związa-
ne	 z	usuwaniem	usterek	 zgłoszonych	w	wewnętrz-
nym	 portalu	 informacyjnym	 szpitala	 PISZ	 oraz	

koordynują	 i	 kontrolują	 pracę	 firm	 zewnętrznych	
odpowiedzialnych	m.	in.	za	ochronę	terenu	szpitala	i	
utrzymanie	w	czystości	terenów	zielonych.	W	struk-
turze	działu	funkcjonuje	także	brygada	remontowo-
-budowlana,	która	zajmuje	się	bieżącymi	remontami.

	 Prywatnie	Pani	Sylwia	wolny	czas	najchęt-
niej	spędza	ze	swoim	4,5	 letnim	synkiem	oraz	przy-
gotowując	 domowe	 wypieki.	 Bardzo	 lubi	 jazdę	 na	
rolkach,	strzelectwo	i	paintball	leśny.	

KADRY
Kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury
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	 Klinika	Chirurgii	Wątroby	i	Chirurgii	Ogól-
nej	 jest	 najnowszą	 kliniką,	 otwartą	 w	 Szpitalu	 Uni-
wersyteckim	 nr	 1	 im.	 dr	 A.	 Jurasza	 w	 Bydgoszczy.	
Decyzja	o	powołaniu	ośrodka	chirurgii	wątroby	wy-
nikała	 z	 ogromnego	 zapotrzebowania	 na	 tego	 typu	
zabiegi	w	 naszym	 regionie.	Kieruje	 nią	 dr	 hab.	Ma-
ciej	Słupski	specjalizujący	się	w	 leczeniu	chirurgicz-
nym	pierwotnych	i	wtórnych	nowotworów	wątroby,	
nowotworów	 trzustki,	 dróg	 żółciowych,	 naprawie	
jatrogennych	 uszkodzeń	 dróg	 żółciowych,	 leczeniu	
urazów	wątroby.	Blisko	20-letnie	doświadczenie	po-
parte	 liczbą	ponad	1500	resekcji	wątroby,	wielolet-
nia	współpraca	z		Centre	Hepato-Biliaire	w	Paryżu	i	
14-letnie	doświadczenie	w	transplantologii	pozwala-
ją	na	poszerzenie	spektrum	działalności	Kliniki	o	pro-
gram	transplantacji	wątroby.	Dotychczas	pacjenci	ze	
schorzeniami	wątroby	wymagającymi	 jej	przeszcze-
pienia	 musieli	 korzystać	 z	 pomocy	 placówek	 poza	
naszym	 województwem.	 Możliwość	 przeprowa-
dzania	 w	 Szpitalu	 Uniwersyteckim	 nr	 1	 transplan-
tacji	 wątroby	 stanie	 się	 faktem	 dzięki	współpracy	 i	
przeszkoleniu	 naszego	 zespołu	 w	 Klinice	 Chirurgii	
Wątroby	Pana	Profesora	Marka	Krawczyka	w	Cen-
tralnym	Szpitalu	Klinicznym	w	Warszawie	-	jednym	z	
najlepszych	ośrodków	europejskich	specjalizującym	
się	w	tej	dziedzinie.	To	przedsięwzięcie,	realizowane		
we	współpracy	z	Kliniką	Intensywnej	Terapii,	Kliniką	
Hepatologii,	Kliniką	Transplantologii	i	Zakładem	Ra-
diologii	 CM	UMK	 pozwoli	 na	 dalszy	 rozwój	 nasze-
go	 ośrodka	 transplantacyjnego	 a	 co	 najważniejsze	
stworzy	szansę	pomocy	pacjentom	oczekującym	na	
transplantację	 wątroby.	 Zabiegi	 w	 Klinice	 przepro-
wadza	doświadczony	zespół	chirurgów.		Kontynuuje-
my	kilkudziesięcioletnie	tradycje	leczenia	chirurgicz-
nego	w	Bydgoszczy.	W	klinice	przeprowadzana	 jest	
największa	 ilość	 zabiegów	 wątroby,	 trzustki,	 dróg	
żółciowych	w	tym	małoinwazyjnych,	spośród	istnie-
jących	 na	 terenie	 województwa	 kujawsko-pomor-

skiego	 jednostek	 leczniczych,	 co	 gwarantuje	 nie-
zbędne	doświadczenie	chirurgów.	Przeprowadzamy	
rocznie	blisko	400	operacji	tarczycy	w	tym	około	40	
z	 powodu	 nowotworów	 złośliwych.	 Jako	 ośrodek	
referencyjny	 w	 leczeniu	 nawrotowych	 przepuklin	
pooperacyjnych	zapewniamy	pomoc	pacjentom	z	ca-
łego	kraju.	Dysponujemy	najwyższej	klasy	sprzętem	
chirurgicznym	oraz	najnowocześniej	wyposażonymi	
salami	 operacyjnymi.	 We	 współpracy	 z	 Zakładem	
Radiologii	wykonujemy	embolizacje	guzów	pierwot-
nych	 i	 wtórnych	 wątroby,	 leczenie	 małoinwazyjne	
urazów	jamy	brzusznej.

	 Ponadto	klinika	specjalizuje	się	w	chirurgii	
onkologicznej	 w	 obrębie	 jamy	 brzusznej.	 Usuwane	
są	 tu	min.	 nowotwory	 żołądka	 i	 jelita	 grubego.	We	
współpracy	 z	 Zakładem	 Endoskopii	 Gastroentero-
logicznej	  zakładamy	protezy	utrzymujące	drożność	
przełyku	 i	 jelita	 grubego	w	 przypadku	 guzów	 zwę-
żających	światło	przewodu	pokarmowego.	Ponadto	
operowani	są	tutaj	chorzy	z		nowotworami	tarczycy,	
nadnerczy	oraz	przerzutami	nowotworowymi	z	nie-
znanego	ogniska	pierwotnego.

	 W	 zakresie	 chirurgii	 powłok	 brzucha	 kli-
nika	 wykonuje	 operacje	 przepuklin	 pachwinowych,	
udowych,	 mosznowych,	 przepukliny	 pooperacyjne,	
nowotworowe	 i	brzuszne	w	 leczeniu	których	 jeste-
śmy	jednym	z	wiodących	ośrodków	w	Polsce.	Opero-
wani	są	tu		pacjenci	z	użyciem	wewnątrzbrzusznych	
materiałów	 syntetycznych;	 u	 chorych	 z	 przepukli-
nami	wykonujemy	z	powodzeniem	operacje	 laparo-
skopowe,	 co	 znacznie	 skraca	 konieczność	 pobytu	
w	 szpitalu.	W	 ramach	 chirurgii	 endokrynologicznej	
klinika	 realizuje	 kompleksowe	 leczenie	 operacyjne	
chorób	 tarczycy	 –	wykonywanych	 jest	 tu	 najwięcej	
wycięć	tarczycy	spośród	istniejących	na	terenie	wo-
jewództwa	kujawsko-pomorskiego	jednostek	leczni-

KLINIKA
Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej

czych.	Klinika	prowadzi	 leczenie	operacyjne	chorób	
przytarczyc	z	wykorzystaniem	nowoczesnych	metod	
oceny	skuteczności	operacji	(GammaFinder,	IOPTH)	
oraz	guzów	nadnerczy	–	metodą	klasyczną	i	 laparo-
skopową.

	 Wykonywane	 są	 również	 zabiegi	w	 trybie	
pilnym:	 laparoskopowe	 usunięcie	wyrostka	 robacz-
kowego,	 laparoskopowe	 zaopatrzenie	 perforacji	
przewodu	pokarmowego,	laparoskopia	diagnostycz-
na,	pourazowa,	laparotomia	zwiadowcza,	pourazowa	

oraz	 operacje	 niedrożności	 przewodu	 pokarmowe-
go,	wyłonienie	stomil	i	resekcje	jelit.

	 Program	żywienia	pozajelitowego	 i	 żywie-
nia	domowego	realizowany	przez	Zespół	Żywienio-
wy	 kierowany	 przez	 	 dr.	 med.	 Jacka	 Szopińskiego,	
który	 uzyskał	 europejską	 specjalizację	 w	 tym	 za-
kresie,	pozwala	na	uzyskanie	wieloletnich	przeżyć	u	
pacjentów	z	zespołem	krótkiego	 jelita	oraz	w	wielu	
innych	dawniej	nie	poddających	się	leczeniu	jednost-
kach	chorobowych.

NASZ ZESPÓŁ
dr n. med. Andrzej Kapała – specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Jacek Szopiński – specjalista chirurgii ogólnej

dr n. med. Wojciech Szczęsny - specjalista chirurg
dr n. med. Jakub Szmytkowski –specjalista chirurgii ogólnej

lek. med. Jacek Pypkowski - specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Stanisław Pierściński – specjalista chirurgii ogólnej

dr n. med. Adrian Reśliński – specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Michał Głowiak - rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej

lek. med. Marta Drzewiecka- rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. med. Mirosław Juszczak- rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej

lek. med. Andrii Shevchuk- rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
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KONFERENCJE

Zakład	Pielęgniarstwa	Pediatrycznego,	CM	UMK,	Okręgowa	 Izba	Pielęgniarek	 i	Położnych	w	Bydgoszczy	
mają	 zaszczyt	 i	 przyjemność	 zaprosić	Państwa	do	udziału	w	 III	Konferencji	Naukowo-Szkoleniowej	Pielę-
gniarstwa	Pediatrycznego	„Pielęgniarska	wobec	wyzwań	współczesnej	pediatrii”,	która	odbędzie	się	w	dniu	
13-14	maja	2015	r.	w	Bydgoszczy.	Hasło	konferencji	wyznacza	szeroki	obszar	wystąpień	i	poszukiwań	ba-
dawczych,	umożliwi	wymianę	doświadczeń	osób	na	co	dzień	pracujących	z	dziećmi.	Gorąco	zapraszamy	pie-
lęgniarki	i	położne,	nauczycieli	akademickich,	fizjoterapeutów,	dietetyków,	a	także	pedagogów,	psychologów	
i	nauczycieli.	Ponadto	to	naukowe	wydarzenie	może	zainteresować	doktorantów	oraz	osoby,	które	chcą	zdo-
być	punkty	do	postępowań	kwalifikacyjnych	na	studia	doktoranckie.

Okręgowa	 Izba	Pielęgniarek	 i	Położnych	w	Bydgoszczy,	Komisja	ds.	Położnych	przy	OIPiP	w	Bydgoszczy,	
Oddział	Akademicki	Polskiego	Towarzystwa	Położnych	w	Bydgoszczy,	Zakład	Kształcenia	Podyplomowego	
Pielęgniarek,	Pracownia	Podstaw	Opieki	Położniczej,	Zakład	Pielęgniarstwa	Położniczego	Wydziału		Nauk	o	
Zdrowiu	CM	UMK	mają	zaszczyt	zaprosić	na	II	KONFERECJĘ	NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ	z	okazji	KRA-
JOWEGO	DNIA	POŁOŻNYCH	pt:	„Współczesne	problemy	pielęgniarstwa	położniczego,	ginekologicznego	i	
rodzinnego”,	która	odbędzie	się	w	dniu	15	maja	2015	roku.



	 Dział	 Sprzedaży	 Usług	 Medycznych	 zo-
stał	utworzony	1	grudnia	2013	r.	Powołanie	działu	
wynikało	 bezpośrednio	 z	 potrzeby	 usprawnienia	
komunikacji	i	koordynacji	współpracy	z	Narodowym	
Funduszem	Zdrowia.	Komórka	 podlega	 bezpośred-
nio	 Dyrektorowi	 ds.	 Finansowych.	 Kierownikiem	
działu	została	Pani	mgr	 inż.	Violetta	 Jurak.	Związa-
na	 zawodowo	 z	 pracą	 w	 służbie	 zdrowia	 od	 2000	
roku.	Oprócz	szpitala	swoje	doświadczenie	zdobyła,	
pracując	w	NZOZ-ie,	w	 którym	głównym	 zadaniem	
było	 kontraktowanie	 i	 rozliczanie	 świadczeń	 zdro-
wotnych.	Prywatnie	Pani	Violetta	jest	mamą		dwóch	
synów	w	wieku	10	 i	16	 lat.	Jest	również	właściciel-
ką	psa,	 kota	 i	 żółwia.	Niestety	oprócz	psa	pozostali	
domownicy	 są	płci	męskiej,	 co	 stanowi	 swoiste	wy-
zwanie	dla	singla	kobiety.	Swój	wolny	czas,	 jeśli	uda	
się	go	wygospodarować	w	natłoku	zajęć	służbowych	
i	pracy	domowej	lubi	spędzać	aktywnie	–	jeżdżąc	na	
rowerze	lub	pracując	w	ogródku.

	 Zawodowo	 Pani	 Violetta	 kieruje	 jedena-
stoosobowym	zespołem	współpracowników,	którzy	
dotychczas	również	byli	związani	z	pracą	w	szpitalu.	
Lubi	i	bardzo	ceni	sobie	współpracę	z	ludźmi.	Uważa,	
że	zgrany	i	kompetentny	zespół	jest	źródłem	sukce-
su.	 Jak	 twierdzi	 na	 swojej	 drodze	 służbowej	 spoty-
kała	świetnych	ludzi,	a	także	wyrozumiałych	szefów.	
Twierdzi,	 że	 w	 „Juraszu”	 jest	 podobnie.	 W	 swoim	
dziale	ma	przyjemność		pracować	z	doświadczonym,	
zaangażowanym	 zespołem,	 pełnym	energii,	 chętnie	
podejmującym	nowe	wyzwania.

	 Dział	Sprzedaży	Usług	Medycznych	odpo-
wiedzialny	 jest	 za	 kompleksową	 obsługę	 umów	 za-
wartych	z	NFZ,	w	tym	przeprowadzenie	konkursów	
ofert,	 nadzorowanie	 okresu	 obowiązywania	 zawar-
tych	 umów,	 zgłaszanie	 zmian	 do	 umów	 w	 związku	
ze	zmianą	harmonogramów	pracy	lekarzy,	pielęgnia-

rek	i	innego	personelu	medycznego	oraz	rozliczanie	
udzielanych	 świadczeń	 zdrowotnych.	Dział	 zajmuje	
się	także	analizą	wybranych	hospitalizacji	w	zakresie	
poprawnego	 kodowania	 rozpoznań	 i	 procedur	 oraz	
wyznaczaniem	grupy	JGP.	W	przypadku	niekorzyst-
nego	rozliczenia	świadczeń	pracownicy	pomagają	w	
przygotowaniu	wniosku	 o	 indywidualne	 rozliczenie	
po	spełnieniu	wymagań	narzuconych	przez	NFZ.	Do	
naszych	 zadań	 należy	 również	 opracowanie	 spra-
wozdawczości	 w	 zakresie	 kolejek	 oczekujących	 na	
udzielane	świadczenia	zdrowotne.	Co	kwartał	dział	
z	 porozumieniu	 z	 dyrekcją	 przygotowuje	wnioski	 o	
przesunięcie	 środków	 finansowych	 pomiędzy	 za-
kresami	 w	 ramach	 zawartych	 umów	 lub	 wnioski	 o	
zwiększenie	wartości	umowy.	Oprócz	spraw	związa-
nych	z	NFZ	pracownicy	zajmują	się	również	przepro-
wadzaniem	 konkursów	 i	 zawieraniem	umów	 z	 kon-
trahentami	 zewnętrznymi	 na	 udzielanie	 świadczeń	
medycznych	np.	 laboratoryjnych,	genetycznych	 i	 in-
nych	dla	szpitala,	a	także	umów	z	kontrahentami	ze-
wnętrznymi,	którzy	chcą	korzystać	z	usług	w	naszym	
szpitalu.	W	naszym	dziale	przyjmowane	są	 również	
karty	nowotworu	złośliwego	przesyłane	do	Centrum	
Onkologii.	 Nieuchronnym	 jest	 również	 ciągła	 kore-
spondencja	z	NFZ,	która	nie	zawsze	ma	pozytywny	
odzew.

	 Chcąc	 przybliżyć	 Państwu	 zadania	 Działu	
Sprzedaży	Usług	Medycznych	zachęcam	Kliniki	i	Za-
kłady	do	ciągłej	współpracy	z	nami.	Korzystając	z	fak-
tu,	że	biuletyn	ten	ukazuje	się	na	początku	roku	Dział	
Sprzedaży	 Usług	Medycznych	 przekazuje	 Państwu	
serdeczne	życzenia:	Niech	w	nadchodzącym	Nowym	
2015	Roku	szczęście	i	pomyślność	nigdy	Państwa	nie	
opuszczą,	 a	wiara	codziennie	dodaje	 sił	 i	 energii	do	
tworzenia	i	realizacji	nowych	pomysłów.

Violetta Jurak

KADRY
Dział Sprzedaży Usług Medycznych

MEDICALIA 2014
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	 Nowy	 blok	 otworzył	 nowe	 ramy,	 nowe	
obszary,	 na	 których	 możemy	 bezpiecznie	 działać,	
przede	wszystkim	 związane	 z	wizualizacją	 śródope-
racyjną	–	tomografią	komputerową,	czy	rezonansem.	
Taki	 przełom	 w	 jednym	 miejscu	 jest	 rzeczą	 rzadką	
nawet	na	skalę	europejską.	Według	mojej	wiedzy	na	
całym	świecie	sal	o	takim	wyposażeniu	jest	zaledwie	
kilkadziesiąt.	W	momencie	projektowania	tego	bloku	
operacyjnego	było	ich	50,	w	tej	chwili	zapewne	o	kilka	
więcej,	natomiast	wciąż	mówimy	o	niewielkiej	liczbie	
w	 skali	 globalnej.	 Dlatego	 też	 to,	 co	 możemy	 robić	
jest	na	porządnym	poziomie	europejskim.	Ta	nowość	
jest	 jeszcze	 w	 pełni	 niewykorzystana,	 ale	 myślę,	 że	
następny	rok	pozwoli	na	uruchomienie	kolejnych	pro-
cedur	 operacyjnych	 i	 pozostałych	 sal.	Neurochirurg	
zyskał	na	wygodzie	pracy,	natomiast	–	co	ważniejsze	
-	pacjenci	zyskali	na	bezpieczeństwie.	Możemy	śródo-
peracyjnie	 stwierdzić	 zakres	 resekcji	 guza	 mózgu.	
Posiłkując	 się	urządzeniami	możemy	przeprowadzić	
bezpieczniejszą	operację	z	punktu	widzenia	pacjenta.	
Co	 to	oznacza?	Maksimum	resekcji	 zmiany	guzowej	
przy	minimalnym	ryzyku	uszkodzenia	ośrodków,	któ-
re	nie	powinny	być	uszkodzone.	Od	razu	na	sali	mamy	
i	 tomografię	komputerową	 i	 rezonans	magnetyczny,	
co	 jest	 rzeczą	bardzo	 istotną.	Pozostałe	możliwości,	
jak	 ruchome	 ramię	 C,	 czy	 śródoperacyjne	 badanie	
fizjologiczne	mieliśmy	już	poprzednio,	ale	zyskaliśmy	
na	jakości.	Jeszcze	raz	chciałbym	powtórzyć	-	możli-
wość	neuroobrazowania	 śródoperacyjnego	 to	abso-
lutnie	rzecz	unikatowa	i	w	sposób	istotny	podnosząca	
bezpieczeństwo	 pacjenta,	 jakość	 przeprowadzanej	
operacji,	 a	 dodatkowo	 zwiększająca	 wygodę	 i	 kom-
fort	pracy	chirurga.	Jeśli	chodzi	o	część	dydaktyczną,	
istnieje	możliwość	przekazywania	obrazu	operacji	na	
zewnątrz,	 bądź	 na	 ekrany,	 co	 jest	 wielkim	 ułatwie-
niem.	 Student	nie	musi	 oblegać	 stołu	operacyjnego,	
wystarczy	że	patrzy	na	monitory,	a	chirurg	w	czasie	
rzeczywistym	omawia	przebieg	zabiegu.

dr. hab. Maciej Śniegocki – Kierownik Kliniki Neurochi-
rurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii 
i Neurochirurgii Dziecięcej liczy 38 łóżek 

i prowadzi hospitalizację pacjentów 
od 2 roku życia. Wykonuje zabiegi 

w zakresie kręgosłupa szyjnego, 
piersiowego i lędźwiowego oraz głowy.

NOWY BLOK OPERACYJNY
Fantastyczny komfort pracy…

CZASEM WYSTARCZY 
TAK NIEWIELE…

 SZLACHETNA PACZKA	 co	roku	 łączy	 ty-
siące	 osób,	 wolontariuszy,	 darczyńców,	 dobroczyń-
ców	 oraz	 rodziny	 w	 potrzebie.	 Jest	 to	 projekt	 Sto-
warzyszenia	 WIOSNA,	 który	 w	 wyjątkowy	 sposób	
inspiruje	ludzi	do	stawania	się	kimś	więcej.	Szlachetna	
Paczka	realizuje	ideę	mądrej	pomocy	przekazując	fak-
tycznie	 potrzebującym	wsparcie,	 motywuje	 rodzinę	
do	poradzenia	sobie	w	trudnej	sytuacji	życiowej.	Od	

lat	pracownicy	naszego	szpitala	są	zawsze	chętni	do	
niesienia	pomocy	potrzebującym	i	wykazują	ogromne	
zaangażowanie	w	 różne	 formy	pomocy.	 	 Zostaliśmy	
więc	jednym	z	darczyńców	SZLACHETNEJ PACZKI. 
Wszystkim	pracownikom,	którzy	włączyli	się	w	tę	ak-
cję	 przekazujemy	 najserdeczniejsze	 podziękowania	
oraz	życzenia	zdrowia	i	radości	na	każdy	dzień.
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Z kart
 Historii

Wojna	polsko-	bolszewicka.	Jako	komendant	szpitala	dywizyjnego	
w	Bobrujsku	na	Białorusi.	(siedzi	piąty	z	lewej).



Nasz	 szpital	 służy	mieszkańcom	 regionu	 już	77	 lat.	
Cały	czas	dynamicznie	się	rozwija.	Zbudowany	jako	
Szpital	Miejski,	z	czasem	przyjmował	do	obsługi	co-
raz	 większe	 terytorium.	 Ulegał	 licznym	 zmianom	
organizacyjnym.	Stawał	się	kolejno	Szpitalem	Woje-
wódzkim	Klinicznym	i	Uniwersyteckim.		Zawsze	miał	
swój.	charakter.	Od	początku	cieszył	się	dobra	opinią	
i	co	szczególnie	ważne	od	pierwszych	miesięcy	udało	
się	budowanie	atmosfery	życzliwości	i	dobrej	współ-
pracy	wśród	lekarzy	pielęgniarek	i	innych	pracowni-
ków.	Powstały	więzi	emocjonalne.	Szpital	stawał	się	
drugim	 domem.	 Starsi	 pracownicy	 do	 dziś	 mówią:	
„mój	 szpital,	 nasz	 szpital”.	 Istotną	 rolę	 odgrywały	
oczywiście	 dobre	 warunki	 pracy	 w	 nowocześnie	

zbudowanej	 i	 zorganizowanej	 lecznicy.	Warto	 więc	
choć	w	kilku	zdaniach	przypomnieć	inicjatora	budo-
wy,	organizatora	i	pierwszego	dyrektora	dr.	Edwarda	
Soboczyńskiego.		W	Bydgoszczy	osiedlił	się	w	1922	
r.	Od	początku	wyróżniał	się	wielką	aktywnością	i	za-
angażowaniem	społecznym.	Jako	radca	miejski	umiał	
przekonać	władze	do	konieczności	 zbudowania	no-
wego	szpitala	w	miejsce	starego,	wyeksploatowane-
go	 (obecne	 Muzeum	 im.	 Leona	 Wyczółkowskiego)	
Życiorys	 miał	 bogaty,	 przedstawiony	 w	 jednym	 z	
wcześniejszych	numerów.	W	ostatnim	 czasie	udało	
się	 zdobyć	 kilka	 	 unikalnych	 zdjęć	 pokazujących	 dr.	
Sobczyńskiego	w	różnych	sytuacjach	życiowych:

Mieczysław Boguszyński

6

Pierwsza	wojna	światowa.	Dr	Sobczyński	
w	wojsku	niemieckim	(siedzi	pierwszy	z	prawej)

Druga	wojna	światowa.	
W	Wojsku	Polskim	na	zachodzie	(po	lewej).

Dr	Sobczyński	był	też	zapalonym	myśliwym.	
Z	pisarzem	J.	Weyssenhoffem	zorganizował	
w	Bydgoszczy	pierwsze	koło	myśliwskie. Przed	nowym	szpitalem	z	arch.	Kazimierzem	Skicińskim

To już 77 lat pracy szpitala
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 Na tropach sztuki. 
Piękno krajobrazów polskich.

 
	 Wojewódzki	 Konkurs	 Plastyczny	 „Na	 tro-
pach	 sztuki.	 Piękno	 krajobrazów	 polskich.”Konkurs	
zorganizowany	był	do	uczniów	klas	 I-III,	 IV-VI	szkół	
podstawowych	oraz	klas	I-III	gimnazjum.		Zadaniem	
uczestników	 konkursu	 było	 przygotowanie	 pracy	
przedstawiającej	 uroki	 krajobrazów	 naszego	 kraju,	
mając	 do	 dyspozycji	 szeroki	 wachlarz	 technik	 pla-
stycznych	.Na	konkurs	wpłynęło		115	prac,	co	świad-
czy	 o  dużej	 popularności	 proponowanej	 tematyki.	
W pracach	pojawiły	się	różnorodne	bardzo	interesu-
jące	i niejednokrotnie	bardzo	pracochłonne	techniki	
plastyczne.

Wręczenie nagród

	 Wręczenie	 nagród	 laureatom	 wojewódz-
kiego	 konkursu	 plastycznego	 „Na	 tropach	 sztuki.	
Piękno	krajobrazów	polskich”	miało	miejsce	w świe-
tlicy	 Oddziału	 Klinicznego	 Chirurgii	 Ogólnej	 i  On-
kologicznej	 Dzieci	 i  Młodzieży	 Szpitala	 	 Uniwersy-
teckiego.	 Zaproszonymi	 na	 tę	 okazję	 gośćmi	 byli	
Dyrektor	 ds.	 Lecznictwa	 Profesor	 Jacek	 Manitius,	
który	wraz	z Dyrektorem	ZS	Nr	33	Specjalnych	dla	
Dzieci	 i  Młodzieży	 Przewlekle	 Chorej	 mgr	 Izabelą	
Maciejewską	złożyli	laureatom	serdeczne	gratulacje	
oraz	 dokonali	 uroczystego	 wręczenia	 nagród.	 Byli	
z  nami	 również	 Kierownik	 Zespołu	 Pozalekcyjnego	
Pani	mgr	Maria	Górska	i  jak	corocznie	nieodłącznie	
towarzyszyła	 Pani	 Marta	 Laska,	 która	 wraz	 z  jed-
nym	z organizatorów	konkursu	Pawłem	Wysińskim	
zadbała	 o  uwiecznienie	 uroczystości	wręczenia	 na-
gród	 na	 fotografiach.	 Honory	 części	 artystycznej	
pełniła	 uczennica	 Magdalena	 Sliż	 ,	 która	 przybyła	
wraz	z wychowawcą	Panią	Małgorzatą	Jeziorowską	
z  Bursy	 Szkolnictwa	 Zawodowego	 im.	 M.	 Słuczyń-

skiej	 w  Bydgoszczy.	 Występ	 Magdy	 urozmaicony	
piosenkami	Majki	Jeżowskiej	dodał	kolorystyki	pięk-
nym	pracom	naszych	laureatów,	a im	samym	ubarwił	
miłe	 chwile	 osiągnięcia	 sukcesu	 na	 szczeblu	 woje-
wództwa.	 Wspólna	 fotografia,	 słodki	 poczęstunek,	
podziękowania	nauczycielom	ze	szkół	oraz	wymiana	
doświadczeń	w zbliżyła	nas	do	siebie.	Pozwoliła	też	
na	 nawiązanie	 przyjaźni	 chociażby	 z  artystą	 plasty-
kiem	Panem	Waldemarem	Malakiem,	który	wkrótce	
podzieli	się	swoimi	umiejętnościami	z wychowanka-
mi	szkoły	szpitalnej.	Przepiękne	prace	podziwiać	mo-
żemy	kilka	tygodni	na	holu	Szpitala	Jurasza.

Pokonkursowa wystawa prac plastycznych 

	 Wystawa	 zorganizowana	 została	 jak	 co-
rocznie	 w  holu	 Szpitala	 Uniwersyteckiego	 im	 A.	
Jurasza.	W pracach	pojawiły	się	różnorodne	bardzo	
interesujące	i niejednokrotnie	bardzo	pracochłonne	
techniki	 plastyczne,	 swymi	 barwami	 przyciągające	
oczy	wszystkich	 przechodniów,	 co	wprowadza	ma-
giczną	 atmosferę	 odprężenia	 i  relaksu.	 W  konkur-
sie	wzięło	udział	11	szkół	 z naszego	województwa.	
Konkurs	 zorganizowany	 był	 do	 uczniów	 klas	 I-III,	
IV-VI	szkół	podstawowych	oraz	klas	I-III	gimnazjum.		
Zadaniem	uczestników	konkursu	było	przedstawie-
nie	 w  pracach	 uroków	 krajobrazów	 naszego	 kraju.	
Na	konkurs	wpłynęło	115	prac,	w a udział	wzięło	11	
szkół	z naszego	województwa.	Najbardziej	oryginal-
ne,	 interesujące	 i  pracochłonne	 techniki	 plastyczne	
zastosowane	w pracach	 laureatów	konkursu	podzi-
wiać	 można	 również	 na	 korytarzu	 przy	 gabinecie	
Dyrekcji	Szpitala	Jurasza.	Zapraszamy	do	obejrzenia	
fotografii.

Bożena Wysińska, 
Sylwia Kamieńska, Paweł Wysiński

KONKURS

Nagroda w konkursie na najlepszą pracę 
oryginalną o tematyce hipertensjologicznej 

opublikowaną w roku 2014

 
	 Praca	 oryginalna	 autorów:	 Grazyna	 Syp-
niewska,	Joanna	Pollak,	Paweł	Stróżecki,	Firaas	Ca-
mil,	Maerk	 kretowicz,	 Grzegorz	 Janikowski,	 Aneta	
Mańkowska-Cyl,	 Agnieszka	 Pater,	 Jacek	 Manitius	
pt.	 „25-hydroxyvitamin D, biomarkers of endo-
thelial dysfunction and subclinical organ damage 
in adults with hypertension”	opublikowana	w cza-
sopiśmie		Am	J	Hypertens	2014;27:114-121	otrzy-
mała	nagrodę	Polskiego	Towarzystwa	Nadciśnienia	
Tętniczego	 	 podczas	 Zjazdu	 tego	 Towarzystwa	 w  	
Gdańsku	w październiku	2014	r.	

	 Praca	oryginalna	powstała	we	współpracy	
Katedry	i Zakładu	Diagnostyki	Laboratoryjnej	z Ka-

tedrą	 i  Kliniką	 Nefrologii,	 Nadciśnienia	 Tętniczego	
i Chorób	Wewnętrznych		CM	UMK.	W pracy	ocenia-
no	zależności	między	stężeniem	witaminy	25(OH)D	
a wskaźnikami	dysfunkcji	śródbłonka	naczyniowego	
i  subklinicznych	 uszkodzeń	 narządowych	 u  doro-
słych	z nowo-rozpoznanym	nieleczonym	nadciśnie-
niem	 tętniczym.	 Zastosowano	 nowoczesną	 analizę	
statystyczną,	która	umożliwiła	wykazanie	zależności	
między	stężeniem	25(OH)D	a analizowanymi	para-
metrami.	Wykazano,	 iż	 niedobór	 25(OH)D	 sprzyja	
występowaniu	 nadciśnienia	 tętniczego,	 a witamina	
D	ma	umiarkowany	ale	istotny	wpływ	na	to	zjawisko	
poprzez	oddziaływanie	na	funkcję	śródbłonka,	oce-
nianą	z wykorzystaniem	markerów	biochemicznych,	
oraz		na	wykładniki	subklinicznych	uszkodzeń	narzą-
dowych	(prędkość	fali	tętna,	masę	lewej	komory	ser-
ca,	grubość	błony	środkowej	i wewnętrznej	tętnicy).					
Praca	wzbudziła	szerokie	zainteresowanie	czytelni-
ków	i doczekała	się	już	kilkunastu	cytowań.

NAGRODA
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
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 Ogólnopolskie Obchody Światowego 
Dnia Walki z Cukrzycą 2014

Kryształowy Koliber 
dla Pani Teresy Świątkowskiej

 
	 W	 dniu	 15	 listopada	 2014	 r.	 odbyła	 się	
w	 Bydgoszczy	 uroczystość,	 zorganizowana	 z	 oka-
zji	 Światowego	 Dnia	Walki	 z	 Cukrzycą	 i	 połączona	
z	 Jubileuszem	 30–lecia	 Kujawsko	 –	 Pomorskiego	
Oddziału  Wojewódzkiego	 Polskiego	 Stowarzysze-
nia	 Diabetyków	 w	 Bydgoszczy.	 Podczas	 spotkania	
wręczone	 zostały	 nagrody	 Kryształowego	 Kolibra.	
Nagroda	 przyznawana	 jest	 corocznie	 przez	 Polskie	
Stowarzyszenia	Diabetyków.	Koliber	-	„ptak	nadziei”	
(ang.:	 the	bird	of	hope)	w	1980	r.	stał	się	oficjalnym	
symbolem	 Międzynarodowej	 Federacji	 Diabetolo-
gicznej	 (International	 Diabetes	 Federation).	 Polskie	
Stowarzyszenie	Diabetyków	przyznaje	Kryształowe	
Kolibry	 -	 prestiżowe	 wyróżnienia	 w	 dziedzinie	 dia-
betologii	w	10	kategoriach,	m.in.	produktom,	progra-
mom	 medycznym	 i	 edukacyjnym,	 które	 przyczyniły	
się	do	poprawy	opieki	diabetologicznej,	a	także	profe-
sjonalistom	medycznym	i	innym	osobom,	które	w	mi-

nionym	roku	miały	szczególne	osiągnięcia	w	pracy	na	
rzecz	chorych	z	cukrzycą.	Postanowieniem	Kapituły	
Konkursu	Kryształowego	Kolibra,	Pani	Teresa	Świąt-
kowska	–	Pielęgniarka	Oddziałowa	Kliniki	 Endokry-
nologii	i	Diabetologii	Szpitala	Jurasza	otrzymała	tytuł	
i	statuetkę	kategorii	PIELĘGNIARKA	ROKU	2014.	
 
	 Po	 wręczeniu	 statuetek	 	 rozpoczęła	 się	
część	naukowa,	 na	 której	 bardzo	 ciekawe	prelekcje	
o	cukrzycy	przedstawili:	prof.	Roman	Junik,	kierow-
nik	 Katedry	 i	 Kliniki	 Endokrynologii	 i	 Diabetologii	
Szpitala	Jurasza	-	„Cukrzyca	typu	2	–	początek”,	dr	n.	
med.	Mirosława	 Polaszewska	 –	Muszyńska,	 prezes	
Bydgoskiego	Centrum	Diabetologii	i	Endokrynologii	
w	 Bydgoszczy	 „Zasady	 żywienia	 w	 cukrzycy”,	 dr	 n.	
med.	 Jacek	Rzeszotarski,	 ordynator	Oddziału	Cho-
rób	Wewnętrznych	Szpitala	Wojskowego	z	Bydgosz-
czy	„Jak	leczenie	za	pomocą	insuliny	może	wspierać	
zdrowy	rytm	żywienia	u	chorego	z	cukrzycą?”	oraz	dr	
n.	med.	Anna	Kamińska,	adiunkt	Katedry	i	Kliniki	En-
dokrynologii	 i	Diabetologii	CM	UMK	w	Bydgoszczy	
„Leki	inkretynowe	i	inhibitory	SGLT-2	–	nowe	możli-
wości	terapeutyczne	w	cukrzycy	typu	2”.

Nagroda Kryształowy Koliber

SPOTKANIE WIGILIJNE 
Z PRACOWNIKAMI 
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	 Na	terenie	Szpitala	Uniwersyteckiego	nr	1	
powstał	Ogród	Roślin	Leczniczych	i	Kosmetycznych.	
Został	on	założony	dla	realizacji	celów	edukacyjnych	
Collegium	 Medicum	 UMK,	 jako	 źródło	 roślinnego	
materiału	 dydaktycznego,	 jak	 i	 przeznaczonego	 do	
badań	naukowych	prowadzonych	w	szczególności	w	
Katedrze	 i	 Zakładzie	 Biologii	 i	 Botaniki	 Farmaceu-
tycznej	 oraz	 Katedrze	 i	 Zakładzie	 Farmakognozji.	
Ogród	 służy	 także	 popularyzacji	 wiedzy	 na	 temat	
roślin	 leczniczych	 i	 kosmetycznych	 w	 społeczności	
lokalnej.	W	ogrodzie	zgromadzono	blisko	200	gatun-
ków	 roślin	 leczniczych	 i	 kosmetycznych,	 rodzimych	
i	 egzotycznych.	W	 głównej	 części	 kolekcji	 dominują	
byliny	 i	 rośliny	 jednoroczne.	Natomiast	w	wyniesio-

nym	otoczeniu	nasadzono	drzewa,	krzewy	i	krzewin-
ki.	 Przy	 pergolach	 posadzono	 pnącza.	 Układ	 gatun-
ków	wynika	z	kryterium	fitochemicznego	(obecności	
związków	czynnych	uzasadniających	zastosowanie	w	
fitoterapii	i	kosmetologii),	a	w	dalszej	kolejności	kryte-
rium	systematycznego	i	siedliskowego.	Każda	roślina	
zaopatrzona	jest	w	etykietę	z	 informacjami	o	gatun-
ku,	przynależności	do	 rodziny	 i	miejscu	naturalnego	
występowania.	 Zawiera	 informację	 o	 surowcu	 lecz-
niczym	i	kosmetycznym,	głównych	grupach	związków	
czynnych	 oraz	 działaniu	 i	 zastosowaniu	 surowca.		
Wstęp	do	ogrodu	 jest	wolny,	 a	 ogród	 jest	 dostępny	
dla	wszystkich	zainteresowanych,	co	umożliwiają	sze-
rokie	alejki	i	obecność	podjazdu	dla	wózków.	

Miły gościu 
usiądź na ławce w ogrodzie i odpocznij sobie.

fot.	M.	Kowalikowski	(Dział	Aparatury	Naukowej	CM)

	 Tegoroczna	 akcja	 rejestracji	 potencjalnych	
dawców	szpiku	odbyła	się	w	dniach	26-27	listopada.	
Był	to	już	IV	studencki	projekt	realizowany	w	Szpita-
lu	Jurasza.	Dzięki	ogromnemu	zaangażowaniu	wielu	
osób	w	tym	pracowników	naszego	szpitala	udało	się	
przeprowadzić	 akcję	 na	 tak	 dużą	 skalę.	 Łącznie	 w	
tych	dwóch	dniach	zarejestrowanych	zostało	w	Byd-
goszczy	 ponad	350	nowych	 dawców.	Każda	 zareje-
strowana	osoba	to	szansa	na	nowe	życie	dla	chorych	
na	białaczkę	 i	 inne	nowotwory	krwi,	potrzebujących	

przeszczepienia	od	dawcy	niespokrewnionego.	Fun-
dacja	DKMS	Baza	Dawców	Komórek	Macierzystych	
Polska,	działająca	od	2008	roku	jako	niezależna	orga-
nizacja	 non-profit	 od	 początku	 działalności	 przeba-
dała	 i	 zarejestrowała	 ponad	 600	 tys.	 potencjalnych	
dawców	 komórek	 macierzystych	 i	 jest	 największą	
bazą	w	Polsce.	 Już	ponad	1500	osób	z	bazy	DKMS	
podarowało	cząstkę	 siebie	 innym,	dając	 tym	samym	
szansę	na	wygranie	walki	z	białaczką.

DWA WYMAZY I DO BAZY
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	 Zakład	Radiologii	i Diagnostyki	Obrazowej	
jest	jednym	z najnowocześniej	wyposażonych	zakła-
dów	w regionie	kujawsko-pomorskim.	 	Posiadamy	4	
tomografy	komputerowe	w tym	jeden	śródoperacyj-
ny,	 zlokalizowany	 na	 sali	 hybrydowej,	 3	 rezonanse	

magnetyczne,	 6	 aparatów	 śródoperacyjnych	 RTG,		
2	mobilne	 oraz	 4	 aparaty	 stacjonarne	RTG.	Każde-
go	dnia	zespół	zakładu	wykonuje	ponad	300	badań	
u dorosłych	i dzieci.

DZIEŃ Z ŻYCIA 
ZAKŁADU RADIOLOGII

Gabinet	naczyniowy	–	zespół	w	składzie:	elektroradiolodzy	Lilianna	Sajdak	
i	Tomasz	Słomian	oraz	pielęgniarki	Halina	Wojasińska	i	Ilona	Ptasznik.

Kierownik	Zakładu	–	dr	hab.	Zbigniew	Srafin	
przy	porannych	raportach.

Nowy	pracownik	zakładu	-	elektroradiolog
–Beata	Skonieczna	podczas	wykonywania	zdjęć	RTG.

Eugeniusz	Rożniatowski	podczas	przeprowadzania	
badania	rezonansem	magnetycznym.

Przy	cyfrowym	przenośnym	aparacie	USG:	
Katarzyna	Rzepka	i	Anna	Jagodzińska.

Michał	Kotowski	
w	Pracowni	Rezonansu	Magnetycznego.

Specjaliści	radiolodzy	konsultują	najtrudniejsze	przypadki:	dr	Piotr	
Szcześniewski,	lek	Bartosz	Sobociński	i	lek.	Miłosz	Kotarski

Panie	doktor:	Małgorzata	Marzec		i	Anna	Żuraw-
ska-Gibeli	podczas	wykonywania	badania	USG.

Rezydenci	z	nieukrywaną	pasją
	odkrywają	tajemnice	radiologii.

Kierownik	Zespołu	techników	Maria	Baczyńska	z	Panią	doktor	
Agnieszką	Nawolską-Jochemczak	w	dziecięcym	gabinecie	USG
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JUBILEUSZE PRACOWNIKÓW SZPITALA
STYCZEŃ 2015
Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej obchodzą:
 - Pan Ryszard Domagalski – Dział Utrzymania Infrastruktury

Jubileusz 30-lecia pracy zawodowej obchodzą:
 - Pani Hanna Wiśniewska - Dział Służb Porządkowych i Transportu Wewnętrznego
 - Pani Dorota Bielecka - Dział Służb Porządkowych i Transportu Wewnętrznego
 - Pani Alina Biskup – Dział Centralnej Sterylizacji i DDD
 - Pan Dariusz Andryszak – Klinika Chorób Oczu

Jubileusz 25-lecia pracy zawodowej obchodzą:
 - Pani Marzena Izydorczyk – Klinika Psychiatrii
 - Pani Beata Schlag – Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 - Pan Jacek Nowak – Dział Utrzymania Infrastruktury
 - Pan Paweł Stróżyk – Dział Utrzymania Infrastruktury

LUTY 2015
Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej obchodzą:
 - Pan prof. dr. hab. Zbigniew Wolski – Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej

Jubileusz 35-lecia pracy zawodowej obchodzi:
 - Pani dr Irena Daniluk-Matraś – Kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej 
 i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
 - Pani Hanna Turowska – Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Droga Płciowa
  i Immunodermatologii
 - Pani Maria Rożniak – Dział Służb Porządkowych i Transportu Wewnętrznego

Jubileusz 30-lecia pracy zawodowej obchodzi:
 - Pani Mariola Jurek – Dział Utrzymania Infrastruktury

MARZEC 2015
Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej obchodzą:
 - Pani Teresa Gruszczyńska – Klinika Medycyny Ratunkowej

Jubileusz 35-lecia pracy zawodowej obchodzą:
 - Pani Ewa Kurland – Zespół Sal Operacyjnych
 - Pani Hanna Wachała – Dział zarządzania Zasobami Ludzkimi
 - Pani Marzenna Pawlak - Dział Centralnej Sterylizacji i DDD
 - Pani Elżbieta Stengel - Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Jubileusz 30-lecia pracy zawodowej obchodzą:
 - Pani Danuta Szułajew - Dział Służb Porządkowych i Transportu Wewnętrznego
 - Pani Katarzyna Przybylińska – Klinika Medycyny Ratunkowej

Jubileusz 25-lecia pracy zawodowej obchodzą:
 - Pani Katarzyna Siuda -Dział Centralnej Sterylizacji i DDD
 - Pani dr Katarzyna Porzych – Klinika Geriatrii

W  imieniu Dyrekcji Szpitala składam Państwu serdeczne gratulacje i  podziękowanie za sumienną i  rzetelną 
pracę, poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania,  oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, ma-
jące na celu  dobro Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Pozostając z wyrazami pa-
mięci życzę wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby oraz proszę o przyjęcie życzeń 
szczęścia w życiu osobistym i wszelkiej pomyślności.

Jacek Kryś
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
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Kto powiedział, że trzeba mieć pewną rękę, by być artystą? Phil Hansen to twórca, który pokonał 
neurologiczny problem drżenia dłoni i wymyślił zupełnie nowe techniki malarskie, stając się inspiracją 

dla milionów. My też wierzymy, że łamanie schematów prowadzi do niezwykłych rozwiązań, dlatego Mazda6 
wygląda dynamicznie nawet wtedy, gdy się nie porusza. To KODO – dusza ruchu , sztuka projektowania inspirowana 

ruchem dzikich zwierząt. Właśnie dlatego nasze samochody emanują mocą i szybkością w każdym najdrobniejszym 
elemencie. MAZDA6. PRZEŁAMUJE KONWENCJE.

W zależności od wersji samochodu średnie zużycie paliwa oraz emisja CO 2 w cyklu mieszanym wynoszą odpowiednio: od 4,2 do 6,4 l/100 km oraz 
od 108 do 150 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów wycofanych z eksploatacji znajdziesz na www.mazda.pl

Uznanie wzbudza ten, kto przełamuje konwencje

Mazda6

Phil Hansen, artysta multimedialny

85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 307  
TEL. 85 74 74 371    www.mazda.bialystok.plNordic Motor Sp. z o.o.


