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WydaWca

Szpital Uniwersytecki Nr 2
im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Skład i druk

Drukarnia Marlex

Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo, oddajemy do rąk czytelników kolejny numer 

Biuletynu, a w nim wiele interesujących wiadomości o ważnych 
wydarzeniach, które miały miejsce w Szpitalu.

Chciałabym podzielić się z państwem informacjami dotyczący-
mi inicjatywy, która bardzo mi się podoba i myślę, że należy ją pro-
mować.

Chodzi o Medycynę Stylu Życia (Lifestyle medicine). 
Medycyna Stylu Życia, zgodnie z przyjętą definicją międzynaro-
dowych towarzystw naukowych, jest nową dziedziną medycyny 
konwencjonalnej, której celem jest promocja zdrowego stylu życia, 
profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz ich skuteczne leczenie 
niefarmakologiczne, poprzez zmianę codziennych nawyków doty-
czących 5 głównych obszarów mających wpływ na zdrowie – od-
żywianie, aktywność fizyczna, zarządzanie emocjami i zdrowy sen, 
unikanie używek oraz zdrowie seksualne.

W 1974 roku kanadyjski minister zdrowia M. Lalond określił tzw. 
„pola zdrowia” i okazało się, że styl życia w 53% wpływa na nasze 
zdrowie. Aktualne dane epidemiologiczne oraz prognozy (WHO) 
Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczące częstości występowania 
chorób cywilizacyjnych na świecie wskazują na konieczność pod-
jęcia pilnych, szeroko zakrojonych działań prewencyjnych w po-
szczególnych krajach.

Coraz częściej mówimy, że każdy z nas musi sam umieć za-
dbać o swoje zdrowie, umieć podejmować skuteczne dzia-
łania, tak aby świadomie zarządzać swoim zdrowiem. 
Założeniem medycyny stylu życia jest wpływanie na główne przy-
czyny chorób cywilizacyjnych (nadwaga, otyłość, zespół metabo-
liczny, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroby 
serca i naczyń, zaburzenia lipidowe, niektóre nowotwory, depresja 
i inne) poprzez naukę zmiany codziennych zachowań. Chciejmy 
się tego uczyć dla lepszego samopoczucia.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, życzę wszystkim 
pracownikom, pacjentom i studentom, aby czas wielkanocny 
utrzymał nasze marzenia w mocy a wszystkie życzenia okazały się 
możliwe do spełnienia i żeby nie zabrakło nam wzajemnej życzli-
wości, empatii, uśmiechu, abyśmy umieli żyć w ludzkiej godności. 
Radosnych Świąt!

Dr n. med.

Wanda
korzycka-Wilińska
DYREKTOR NACZELNY
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Pierwsza w Polsce Proteza gałki ocznej i oczodołu 
mocowana na imPlantach kostnych Vistafix

19 marca w naszym Szpitalu odbyła się konferencja prasowa poświęcona przeprowa-
dzonej w placówce operacji, dzięki której pacjentka po utracie oka może korzystać z 
pierwszej w Polsce protezy gałki ocznej i oczodołu mocowanej na implantach kostnych 
Vistafix (implanty mocowane bezpośrednio w czaszce).

Była to pierwsza tego typu 
operacja w Polsce, a jednocze-
śnie jedna z pierwszych w Eu-
ropie. Przeprowadził ją zespół 
pod kierownictwem dr. hab. n. 
med. Pawła Burduka, kierow-
nika Kliniki Otolaryngologii, 
Onkologii Laryngologicznej 
i Chirurgii Szczękowo-Twa-
rzowej Szpitala Uniwersytec-
kiego nr 2 im. dr. J. Biziela 
w Bydgoszczy.

Operacja onkologiczna, 
którą pani Lucyna przeszła 8 
lat temu, wymagała usunięcia 
prawego oka i całego oczo-
dołu. By umożliwić pacjentce 
normalne funkcjonowanie, 
zaopatrzono ją w protezę 
przymocowaną do oprawek 
okularów. Było to jednak roz-
wiązanie niedoskonałe, gdyż 
w momencie zdjęcia okularów 
albo na skutek przypadkowe-

go potrącenia odsłaniała się 
przestrzeń oczodołu co dla 
pacjentki było bardzo krępu-
jące.

Dotychczasową protezę za-
stąpiło rozwiązanie bazujące 
na implantach systemu Vi-
stafix. W tym systemie tyta-
nowe elementy wkręcane są 
bezpośrednio do kości czaszki 
i po zrośnięciu się tkanek stają 
się stabilnym i niezawodnym 
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systemem mocowania prote-
zy.

Samą operację poprzedzi-
ły analizy i testy wykonane 
na modelu 3D, odwzorowu-
jącym czaszkę pani Lucyny 
w skali 1:1. Było to konieczne, 
by przewidzieć liczbę implan-
tów, zaplanować ich miejsce 
i kąt osadzenia.

Operację osadzenia implan-
tów Vistafix przeprowadzono 
w Szpitalu Uniwersyteckim nr 
2 im. dr. J. Biziela 18 grudnia 
ubiegłego roku, a po zagojeniu 
i wrośnięciu implantów łódz-
ka pracownia protetyki twarzy 
przygotowała nową protezę.

System mocowania protez 
na implantach Vistafix może 
być stosowany u pacjentów, 

którzy od urodze-
nia bądź na skutek 
chorób lub urazów 
pozbawieni są ucha, 
nosa, oczodołu czy 
nawet dużej części 
twarzy. Stabilność 
protezy, wygoda jej 
używania, a przede 
wszystkim – sku-
teczne i pewne za-
maskowanie ubytku ma dla 
chorych ogromne znaczenie. 
Pozwala na normalne funk-
cjonowanie rodzinne, spo-
łeczne i zawodowe.

Przeprowadzenie operacji 
wszczepienia implantów Vi-
stafix do kości oczodołu jest 
kolejnym krokiem w rozwoju 
kompetencji naszego Szpita-

la. Placówka jest już przygo-
towana do zastosowania tego 
rozwiązania u innych pacjen-
tów, a zebrane doświadczenia 
i materiały posłużą również 
w pracy dydaktycznej ze stu-
dentami Collegium Medi-
cum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy.
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uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej 
Pracowni radiologii zabiegowej

11 lutego 2019r. w naszym Szpitalu odbyła się uroczystość otwarcia nowo wyremonto-
wanej Pracowni Radiologii Zabiegowej.

Pracownię wyposażono 
w nowy angiograf (sfinanso-
wany ze środków UE) i zmo-
dernizowano, wyposażono 
w wydajny system klimatyza-
cji, umeblowanie i dodatkowe 
oprzyrządowanie niezbędne 
do wykonywania zabiegów.

Angiograf jest najnowszym 
modelem firmy Siemens, wy-
posażonym w systemy pozwa-
lające znacznie zredukować 
dawkę promieniowania pod-
czas zabiegu. Rozbudowane 
oprogramowanie umożliwia 
wykonywanie rekonstrukcji 
przestrzennych, prowadze-
nie zaawansowanej analizy 
naczyń oraz trójwymiarową 
śródnaczyniową nawigację 
w czasie rzeczywistym.

Modernizację Pracowni 
wykonano biorąc pod uwa-
gę nowe wyzwania związane 
m.in z leczeniem wewnątrzna-
czyniowym udarów mózgu.

Rocznie w Pracowni wyko-
nywanych jest około 850 za-
biegów, z czego około 200 to 
zabiegi z zakresu neuroradio-
logii zabiegowej.

Nasz Szpital jest naj-
większym w województwie 
i jednym z większych w kra-
ju ośrodkiem leczącym uda-

ry przy pomocy trombekto-
mii mechanicznej.

Pracownia zatrudnia na sta-
łe 2 lekarzy, 4 techników elek-
troradiologii, 7 pielęgniarek, 2 
sekretarki medyczne i mena-
dżera.

Otwarcie nowo wyremon-
towanej Pracowni Radiolo-
gii Zabiegowej było zarazem 
oficjalnym zamknięciem ca-
łości Projektu, pt. „Wsparcie 
oddziałów Szpitala 
Uniwersyteckiego 
Nr 2 im. dr. Jana 
Biziela w Bydgosz-
czy udzielających 
świadczeń zdro-
wotnych dedyko-
wanych chorobom 
układu krążenia” 
realizowany jest 

w ramach działania 9.2 Infra-
struktura ponadregionalnych 
podmiotów leczniczych.

Wartość całego projektu 
wyniosła 10 967 345,65 PLN, 
w tym dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego 9 313 743,80 
PLN oraz wsparcie z Mini-
sterstwa Zdrowia w formie 
dotacji celowej – w wysokości 
1 643 601,85 PLN.



Viii bydgoskie sPotkanie alergologiczne 
alergia Pokarmowa 2019

VIII Bydgoskie Spotkanie Alergologiczne – Międzynarodowe Sympozjum Alergii na Po-
karmy 2019, które odbyło się w dniach 22-23.03.2019 r., jest od wielu lat jednym z naj-
ciekawszych i najbardziej oczekiwanych wydarzeń w polskiej alergologii. Pomysło-
dawcą i głównym organizatorem spotkania jest prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi, 
past-prezydent PTA, przewodniczący Sekcji Alergii na Pokarmy Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego-kierownik Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej 
i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Sympozjum znane jest z wy-
sokiego poziomu merytorycz-
nego, znakomitych wykła-
dowców, ale przede wszystkim 
z celnie wybranej tematyki. 
W trakcie trwania spotkania 
poruszane są nie tylko najnow-
sze możliwości w diagnostyce 
i leczeniu alergii na pokarmy, 
zarówno u dzieci jak i u doro-
słych, ale także tematy trudne 
i kontrowersyjne. Prezento-
wane są wyniki najnowszych 
badań, które dają nadzieję 
na nowe możliwości terapeu-
tyczne, które prawdopodob-
nie pojawią się w najbliższej 
przyszłości, jak choćby moż-
liwość zindywidualizowanej 
immunoterapii w alergii po-
karmowej.

Sympozjum odbywało się 
w Bydgoskim Centrum Tar-
gowo – Wystawienniczym, 
gromadząc rekordową licz-
bę 600 uczestników. To pre-
stiżowe spotkanie cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem 

i po otwarciu rejestracji przed 
kilkoma miesiącami limit 
uczestników osiągnięto na-
tychmiast.

Tegoroczny program na-
ukowy był niezwykle boga-
ty. Po raz pierwszy w historii 
Sympozjum, jeszcze przed ofi-
cjalnym otwarciem spotkania, 
przeprowadzono warsztaty 
z zakresu interpretacji wyni-
ków diagnostyki molekularnej 
oraz z zastosowania diagno-
styki molekularnej w przypad-
ku alergii wielopokarmowej.

W piątek, o godzinie 10:00 
właściwą część spotkania 
otworzyła Sesja Inaugura-
cyjna, którą zaszczyciła swo-
ją obecnością pani dyrektor 
Korzycka-Wilińska. W ciągu 
2 dni, odbyło się dziesięć Se-
sji Plenarnych, pięć sesji „Hot 
Topic” oraz 2 sesje pro i con. 
W sumie 41 wykładów poru-
szających najbardziej istotne 
problemy współczesnej aler-
gologii.

Wykładowcy, którzy uświet-
nili to spotkanie, zostali 
dobrani bardzo starannie. 
Wśród wybitnych polskich 
autorytetów w dziedzinie aler-
gologii zaproszenie przyjęli 
znakomici goście z zagranicy 
m.in. past-prezydent EAACI 
Antonella Muraro (Włochy), 
Michael Levin (RPA), Anna 
Nowak-Węgrzyn (USA). 
Prof. Anny Nowak-Węgrzyn, 
która na co dzień pracuje 
w Nowym Jorku a uprzednio 
na Uniwersytecie Hopkinsa 
w Baltimore, światowej sła-
wy pediatra zajmującym się 
immunoterapią w alergii 
na mleko, wygłosiła ciekawy 
wykład dotyczący nowych 
form terapii alergii pokar-
mowych. Spotkanie uświetnił 
także znakomity wykład prof. 
Michaela Levin, który na co 
dzień pracuje w Kapsztadzie, 
RPA, gdzie prowadzi bada-
nia nad anafilaksją. W Byd-
goszczy przedstawił wyniki 
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swoich badań, dotyczących 
rozpowszechnienia uczule-
nia na mięso czerwone, gdzie 
pierwotne uczulenie związane 
jest z ukąszeniem przez klesz-
cza. Na szczególną uwagę 
zdecydowanie zasługiwał też 
wykład prof. Lesya Besh i dr 
Oksany Matsyura, o praktycz-
nym zastosowaniu diagno-
styki molekularnej w alergii 
na mleko u dzieci. Ponadto 
uczestnicy mieli okazję usły-
szeć prelekcje przedstawicieli 
Kliniki Alergologii, Immu-
nologii Klinicznej i Chorób 
Wewnętrznych w Bydgoszczy, 
a także wybitnych naukow-
ców, którzy zostali zaproszeni 
z najlepszych ośrodków aler-
gologicznych w całej Polsce.

Twórca programu Sympo-
zjum, prof. Zbigniew Bartuzi, 
dołożył wszelkich starań by 
tegoroczne spotkanie wyróż-
niało się tematyką. Dyskuto-
wano między innymi o anafi-
laksji niezależnej od IgE, o roli 
alergii krzyżowej we wstrząsie 
anafilaktycznym, o wpły-

wie smogu 
na alergię 
pokarmową, 
o eozynofi-
lowym zapa-
leniu przeły-
ku, chorobie, 
które znajduje 
się gdzieś po-
między aler-
gią a autoim-
m u n i z a c j ą . 
P o r u s z o n o 
także trudne, 

mało znane tematy, takie jak 
allergokinetyka, wpływ mo-
dyfikacji alergenów na im-
munogenność, mechanizmy 
działania kofaktorów reakcji 
alergicznych, a także dysku-
towano nad celowością stoso-
wania prób prowokacyjnych 
w praktyce alergologa.

Po raz kolejny w progra-
mie znalazła się sesja łączona 
Polskiego Towarzystwa Aler-
gologicznego z Polskim To-
warzystwem Dietetyki (joint 
session). Udział dietetyków 
w eksperckiej dyskusji o alergii 
na pokarmy z pewnością wy-
chodzi na prze-
ciw ocze-
k i w a n i o m 
lekarzy prak-
tyków.

Sesje koń-
czyły się 
w większości 
burzliwą dys-
kusją, w trak-
cie której pa-
dały pytania 

o najnowsze trendy w leczeniu 
chorób alergicznych, na które 
prowadzący cierpliwie od-
powiadali. Sympozjum było 
znakomitą okazją, aby poroz-
mawiać z ekspertami, wobec 
czego dyskusja w kuluarach 
trwała do późnych godzin wie-
czornych.

Prof. Zbigniew Bartuzi za-
mykając Sympozjum podzię-
kował uczestnikom, wyraża-
jąc nadzieję, że tegoroczne 
Międzynarodowe Spotkanie 
Alergologiczne spełniło ich 
oczekiwania. Przewodniczący 
podkreślił jednak, że pomimo 
bogatego programu konferen-
cji, nie udało się odpowiedzieć 
na wszystkie pytania, które 
nurtują osoby zainteresowane 
alergią na pokarm.

Dlatego z dumą zapowia-
damy kolejne, IX Bydgoskie 
Spotkanie Alergologiczne – 
Sympozjum Alergii na Pokar-
my, które odbędzie się w mar-
cu 2020 roku.

Dr n. med. Natalia 
Ukleja-Sokołowska

prof. Maciej Kaczmarski ( Białystok )

prof. Michael Levin z Cape Town ( RPA )
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nominacja Profesorska dla  
dr hab. n. med. sławomira jeki

Postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 r. Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej nadał dr hab. n. med. Sławomirowi Jece tytuł naukowy 
profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Sławo-
mir Jeka – specjalista w za-
kresie medycyny rodzinnej, 
chorób wewnętrznych i reu-
matologii. Kierownik Kliniki 
Reumatologii i Układowych 
Chorób Tkanki Łącznej Szpi-
tala Uniwersyteckiego nr 2 im. 
dr J. Biziela w Bydgoszczy, pra-
cownik naukowy Collegium 
Medicum Uniwersytetu im. 
Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Prezes i Wiceprezes Sekcji 
Badań Obrazowych Polskiego 
Towarzystwa Reumatologicz-
nego (PTR), Prezes i Wice-
prezes Kujawsko-Pomorskie-

go Oddziału PTR, wieloletni 
członek Zarządu Głównego 
PTR, były wieloletni konsul-
tant wojewódzki w dziedzinie 
reumatologii województwa 
kujawsko-pomorskiego.

Posiada umiejętności w za-
kresie kapilaroskopii potwier-
dzone certyfikatami kursów 
organizowanych przez EULAR 
(European League Against 
Rheumatism) oraz Certyfikat 
i Akredytację USG wydane 
przez Polskie Towarzystwo 
Ultrasonografii i EULAR. Au-
tor licznych doniesień i publi-
kacji naukowych krajowych 

oraz zagranicznych. Promotor 
6 przewodów doktorskich. 
Pomysłodawca i inicjator kur-
sów USG, kapilaroskopii i re-
zonansu magnetycznego orga-
nizowanych przez PTR w całej 
Polsce. Twórca i organizator 
pierwszego w kraju Programu 
Wykrywania Wczesnego Za-
palenia Stawów. Organizator 
cyklicznych konferencji nt. 
leczenia biologicznego chorób 
reumatycznych w Polsce oraz 
Krajowej Konferencji Diagno-
styki Obrazowej Chorób Reu-
matycznych i Monitorowania 
Leczenia Biologicznego.

Jakub Nożewski urodził się w 1986 roku we Włocławku. 
Tam też ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Konopnickiej, zdając maturę z matematyki z oceną 
celującą. Na studia medyczne zdecydował się dopiero 
po maturze.

Prezentujemy Postać nowego kierownika 
oddziału klinicznego medycyny 

ratunkowej – lek. jakuba nożewskiego

W 2005 roku rozpoczął 
studia na wydziale wojsko-
wo-lekarskim Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi. Od 
początku studiów intereso-
wał się chirurgią, od trzecie-

go roku studiów aktywnie 
uczestniczył w wielu zabie-
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unikatowe Procedury w naszym szPitalu – 
artrografia stawu ramiennego

Artrografia stawu ramiennego jest badaniem rezonansem magnetycznym, podczas 
którego zostaje podany dostawowo środek kontrastowy. To wysoce specjalistyczne 
i szczegółowe badanie obrazujące struktury stawów w sposób, w jaki nie da się ich zo-
brazować innymi metodami. Uzupełnienie tradycyjnego skanowania MRI o artrografię 
jest szczególnie cenne w przypadkach oceny urazów stawu.

Zgodnie z naszą wiedzą je-
steśmy jedynym ośrodkiem 
publicznym w województwie 
kujawsko-pomorskim wyko-
nującym angiografię (arth-
ro MRI) stawu ramiennego, 
dzięki której możemy szyb-
ko i trafnie zdiagnozować 
pacjenta a następnie podjąć 
działania lecznicze.

Lekarzem, który podjął 
się dostawowego podawania 
kontrastu jest lek. Marcin We-
iss z Kliniki Ortopedii i Trau-
matologii Narządu Ruchu 
z Pododdziałem Reumoorto-
pedii, zaś osobą wykonującą 
oraz interpretującą zdjęcia 
lek. Miłosz Bieniek z Zakładu 

Radiologii i Diagnostyki Ob-
razowej.

Do badania arthro MRI pa-
cjenci kwalifikowani są z po-
ziomu Poradni Ortopedycz-
nej, gdzie lek. Marcin Weiss 
zbiera wywiad oraz przepro-
wadza badanie kliniczne i ba-
dania obrazowe.

Do naszego Szpitala kiero-
wanych jest również bardzo 
dużo pacjentów zakwalifiko-
wanych do artrografii przez 
inne ośrodki z całego woje-
wództwa, które nie mają moż-
liwości wykonania takiego ba-
dania w swojej jednostce.

Zakwalifikowani pacjenci 
dzieleni są na trzy grupy:

Pacjenci zakwalifikowani do 
arthro MRI stawu ramienne-
go po wykonaniu badań ob-
razowych (usg lub MRI stawu 
bez kontrastu) ze wskazaniem 
do poszerzenia diagnostyki 
uszkodzeń stawu ramiennego

Pacjenci bez wykonanego 
wcześniej MRI stawu ramien-
nego, zakwalifikowani do ar-
thro MRI stawu ramiennego 
w oparciu o badanie kliniczne 
i wywiad oraz pacjenci po za-
biegach operacyjnych na sta-
wie ramiennym

Pacjenci zakwalifikowani 
z innych ośrodków/Klinik Or-
topedii z całego województwa 
kujawsko-pomorskiego

gach w Oddziale Klinicznym 
Chirurgii Gastroenterologicz-
nej, Onkologicznej i Ogólnej 
I Szpitala Klinicznego im N. 
Barlickiego w Łodzi, podczas 
których jego szczególną uwa-
gę zwróciła chirurgia baria-
tryczna. W 2010 roku odbył 
dwumiesięczny staż w Klini-
ce Kardiochirurgii Dziecięcej 
w Warszawie. W 2011 roku 
ukończył studia i rozpoczął 

staż w Szpitalu Uniwersytec-
kim nr 1 im. dr A. Jurasza 
w Bydgoszczy. Jak powiedział 
nam pan dr Nożewski, tutaj 
poznał swoje dwie największe 
miłości - żonę Klarę i Medycy-
nę Ratunkową. Od 2015 roku 
pracuje w Lotniczym Pogo-
towiu Ratunkowym. W 2018 
roku z najwyższym wynikiem 
w kraju zdał egzamin specja-
lizacyjny.

W głównym obszarze zain-
teresować zawodowych lek. 
Jakuba Nożewskiego znajdują 
się: standaryzacja procedur 
w medycynie ratunkowej, 
przedszpitalne leczenie bólu 
oraz problem medycyny ase-
kuracyjnej.

Sam siebie określa słowami: 
pracoholik, biegacz długody-
stansowy, pochłaniacz książek 
i sushi.
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O samym badaniu szcze-
gółowo opowiedział nam lek. 
Marcin Weiss:

Artrografię wykonuję raz 
w tygodniu w Pracowni Rezo-
nansu Magnetycznego 1,5 T 
w godzinach mojej pracy. Pa-
cjentowi wykonuje się bada-
nie rezonansu magnetycznego 
bez kontrastu a następnie ar-
trografię tego stawu celem po-
równania badanych struktur 
w tym samym czasie.

Przed artrografią pacjent 
poinformowany jest na czym 
polega badanie oraz jaki jest 
cel podania kontrastu (w mo-
ich badaniach wykorzystuje 
0,9 % NaCl). Przeprowadzany 
jest również wywiad, aby usta-
lić czy u pacjenta występowały 

uczulenia na środki znieczu-
lające takie jak Lignokaina, 
Xylokaina. Zabieg podania 
kontrastu (20 ml 0,9% NaCl) 
wykonuję w warunkach jało-
wych u pacjenta siedzącego 
z kończyną górną badaną lek-
ko zgiętą w stawie łokciowych 
a przedramię w supinacji spo-
czywające na udzie.

W moich badaniach stosuję 
technikę bezpośredniego po-
dania środka kontrastowego, 
kierując się stosunkami ana-
tomicznymi. Jest to znacznie 
szybszy i tańszy sposób wyko-
nywania iniekcji. Jest to me-
toda znacznie trudniejsza ze 
względu na obecność wrażli-

wych struktur anatomicznych 
na drodze iniekcji, jednak 
dzięki udziałom w licznych 
kursach usg w Polsce i za gra-
nicą, zdobytych umiejętności, 
umożliwiło mi to na podawa-
nie środka kontrastowego bez 
usg czy skopi rtg minimalizu-
jąc ryzyko podania środka po-
zastawowo.

Jeżeli chodzi o samą tech-
nikę: stosuję podanie z do-
stępu przedniego kierując się 
stosunkami anatomicznymi 
(za pomocą markera chirur-
gicznego) przyśrodkowo i ku 
górze od szczytu wyrostka 
kruczego łopatki zgodnie 
z techniką opisaną przez De-

lek. Marcin Weiss, lek. Miłosz Bieniek
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nasz szPital finalistą konkursu insPiracje 2018
7 marca 2019 r., podczas Health Challenges Congres w Katowicach w uroczystej Gali wręczone 

zostały nagrody INSPIRACJE 2018. Ideą konkursu 
organizowanego przez firmę IDEA Trade we współ-
pracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną” jest pro-
mowanie osób i instytucji działających w ochronie 
zdrowia, które dzięki wprowadzaniu nowych roz-
wiązań i technologii wpływają na zwiększanie bez-
pieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali.

W kategorii „Bezpieczny Szpital Przyszłości” nasz 
Szpital znalazł się w zaszczytnym gronie finalistów 
konkursu.

Mouy. Podaję środek znie-
czulający w punkcie podania 
kontrastu w postaci 3 ml 1 % 
Lignokainy, następnie po kil-
ku minutach od podania znie-
czulenia podaję dostawowo 
15-20 ml 0,9% NaCl. Pośred-
nio potwierdzam skuteczność 
podania dostawowego po-
przez obecność wstecznego 
wypływu płynu przez igłę. 
Po podaniu i założeniu opa-
trunku pacjent wraca do gabi-

netu MRI, gdzie wykonywane 
jest drugie badanie tym razem 
w postaci artrografii stawu. 
Zwykle czekam kilka minut, 
do czasu wykonania kilku 
sekwencji, celem właściwego 
potwierdzenia podania dosta-
wowego.

Reasumując badanie artro-
grafii jest badaniem bardziej 
czułym i swoistym w diagno-
styce uszkodzeń tkanek mięk-
kich stawu ramiennego niż 

klasyczne MRI. Daje również 
lepszą ocenę złożonych struk-
tur wewnątrzstawowych i ich 
uszkodzeń. Małoinwazyjność 
tego badania umożliwia szyb-
kie podjęcie decyzji o meto-
dzie leczenia pacjenta.



Prof. dr hab. n. med. zbigniew bartuzi 
„Promotorem wiedzy 2018”

Miło nam poinformować, że w pre-
stiżowym Konkursie „Lista 100 najbar-
dziej wpływowych osób w polskiej me-
dycynie”, którego Uroczysta Gala odbyła 
się 20 lutego w Warszawie, w kategorii 
Promotor Wiedzy w 2018 roku zwy-
cięzcą został Kierownik Kliniki Alergo-
logii, Immunologii Klinicznej i Chorób 
Wewnętrznych naszego Szpitala prof. 
dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
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W swoim wystąpieniu „Le-
czenie żywieniowe, czy ma 
to sens” prof. S. Kłęk przed-
stawił stan żywieniowy ho-
spitalizowanych pacjentów 
w szpitalach w Polsce oraz 
ekonomiczne aspekty stoso-

wania żywienia klinicznego 
(niezależnie od drogi podaży 
doustnej, dojelitowej czy po-
zajelitowej), a także dylematy 
przy jego wprowadzaniu. Po-
nadto wskazał na rolę szpital-
nych zespołów żywieniowych 

jako konsultantów wdrażania 
odpowiedniej terapii żywie-
niowej. W dyskusji, która wy-
wiązała się po wygłoszonym 
referacie, prelegent wyjaśniał 
wątpliwości dotyczące wzglę-
dów ekonomicznych żywienia 

sPotkanie naukowo-szkoleniowe – stan odżywienia 
Pacjentów i jego wPływ na Proces teraPeutyczny

W dniu 08.02.2019 w Sali Audytoryjnej naszego szpitala 
odbyło się Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe dotyczące 
oceny stanu odżywienia pacjentów i jego wpływu na pro-
ces terapeutyczny hospitalizowanych. Uczestnikom pro-
blem przybliżył Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia 
Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu prof. dr 
hab. n. med. Stanisław Kłęk. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele Dyrekcji Szpitala, Kierownicy Klinik/Or-

dynatorzy Oddziałów, Pielęgniarki Oddziałowe, członkowie Szpitalnego Zespołu Ży-
wieniowego, lekarze, pielęgniarki, dietetycy, pracownicy apteki szpitalnej.
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nasz szPital uczestnikiem Projektu in their shoes
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy był jednym z czterech ośrod-
ków w Polsce, w którym w czwartek 28 marca realizowano projekt In Their Shoes (Po-
staw się na ich miejscu). – Dzięki mobilnej aplikacji troje pracowników Kliniki Gastro-
enterologii i Zaburzeń Odżywiania (lekarz, dietetyk i farmaceuta), przez 10 godzin 
mogło choć w części poczuć się jak pacjenci cierpiący na nieswoiste choroby zapalne 
jelit (NChZJ).

Zaproszenie do udziału 
w eksperymencie przyjęła 
również Dyrektor Biura ds. 
Zdrowia i Polityki Społecznej 
UM Bydgoszczy dr n o zdr. 
Agnieszka Bańkowska.

Aplikacja stworzona zo-
stała przez firmę Takeda. Od 
godz.10.00 do 20.00 uczest-
nicy doświadczenia otrzy-
mywali wiadomości tekstowe 
i głosowe. Symulowały one 
objawy NChZJ oraz czynności 

do wykonania, które spotykają 
chorego w codziennym życiu. 
Uczestnicy doświadczenia, 
tak jak chorzy, musieli łączyć 
zadania, wynikające z udziału 
w projekcie, ze swoimi stan-
dardowymi obowiązkami za-
wodowymi i domowymi.

Celem projektu jest budo-
wanie świadomości na temat 
problemów życia codzienne-
go pacjentów zmagających 
się z nieswoistymi chorobami 

zapalnymi jelit (NChZJ): cho-
robą Leśniowskiego-Crohna 
i wrzodziejącym zapaleniem 
jelita grubego

To już druga edycja pro-
jektu In Their Shoes za-
inicjowana w Polsce przez 
Polskie Towarzystwo Wspie-
rania Osób z Nieswo-
istymi Zapaleniami Jelita 
„J-elita” . W pierwszej edycji 
uczestniczyli przedstawiciele 
Biura Rzecznika Praw Pacjen-

klinicznego, podkreślając raz 
jeszcze rzetelność prowadzo-
nej oceny stanu odżywienia 
oraz konieczność prowadze-
nia dokumentacji stanowią-
cej podstawę do rozliczenia 
procedur. Dr hab. n. med. 
Iwona Sadowska-Krawczenko 
przybliżyła pracę zespołu ży-
wieniowego w Oddziale Kli-
nicznym Noworodków, Wcze-
śniaków z Intensywną Terapią 
Noworodka, zwracając uwagę 
na specyfikę pacjentów tego 
oddziału. Z kolei dr n. med. 
Krzysztof Tojek omówił struk-
turę i kompetencje Zespołu 

Żywieniowego naszego szpi-
tala z uwzględnieniem doro-
słych pacjentów.

Sądzimy, że spotkanie bę-
dzie skutkować jeszcze efek-
tywniejszym wprowadzaniem 
procedur żywienia klinicznego 
u pacjentów wymagających 
tego typu terapii, co przełoży 
się na szybszy powrót do zdro-
wia i skróci czas hospitalizacji, 
a tym samym zmniejszy koszty 
ekonomiczne leczenia.

dr n. med. Krzysztof Tojek
Przewodniczący 

Szpitalnego Zespołu 
Żywieniowego
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ta, Biura Rzecznika Praw Oby-
watelskich oraz dziennikarze.

Projekt był przeprowadzany 
w wielu krajach, m.in.: Szwaj-
carii, Niemczech, Francji, Ka-
nadzie, we Włoszek, Danii, 
Singapurze, Czechach, Chor-
wacji.

Nieswoiste Choroby Zapal-
ne Jelit, Nieswoiste Zapalenia 
Jelita (NChZJ, NZJ) to:

choroby jelit o nieznanej •	
przyczynie − rozwijające się 
u osób o predyspozycjach 
genetycznych, z zaburzoną 
odpowiedzią układu od-
pornościowego w reakcji na 
czynniki środowiskowe;

m.in. choroba Leśniow-•	
skiego-Crohna (ChLC) oraz 
wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego (WZJG);

choroby dotykające pa-•	
cjentów w każdym wieku 
− szczyt zachorowań wystę-
puje między 15-35 rokiem 
życia. W Polsce jest już ok. 
60 tys. pacjentów z NChZJ, a 
ich liczba stale rośnie. Coraz 
częściej chorują dzieci;

choroby o charakterze •	
przewlekłym przebiegająca 
z okresami zaostrzeń i wy-
ciszenia (remisji objawów). 
Pacjenci skazani są na życie 
z nią bez szans na całkowite 
wyleczenie;

choroby, których najczęst-•	
szymi objawami są: bóle 
brzucha, biegunka często 
krwawa (nawet ponad 20 
wypróżnień na dobę) oraz 
wiele innych, zarówno ze 
strony przewodu pokarmo-

wego, jak i innych organów. 
Objawy choroby są dokucz-
liwe, bardzo wstydliwe a ja-
kość życia niska;

choroby, w których kluczo-•	
we jest odpowiednie lecze-
nie umożliwiające w miarę 
normalne funkcjonowanie 
(chociażby aktywność zawo-
dową, która staje się niemoż-
liwa w momencie zaostrze-
nia choroby). Optymalna 
farmakoterapia i opieka ko-
ordynowana nad pacjentem 
zwiększają szanse na długo 
trwającą remisję. Niesku-
teczność leczenia prowadzi 
do konieczności interwen-
cji chirurgicznych, których 
skutkiem mogą być poważ-
ne powikłania, w tym trwała 
stomia.



wizyta Pielęgniarek z jekaterynburga
27 lutego w naszym Szpitalu mieliśmy przyjemność gościć naczelne pielęgniarki oraz 
główne pielęgniarki bloków operacyjnych i oddziałów reanimacji z Jekaterynburga - 
czwartego pod względem ludności miasta w Rosji (1,3 miliona mieszkańców), położo-
nego w jej azjatyckiej części, w paśmie gór Ural. Panie reprezentowały cztery najwięk-
sze placówki medyczne regionu, tj. Wojewódzki Szpital Onkologiczny, Wojewódzki 
Szpital Dziecięcy nr 1, Wojewódzki Szpital Klinicznego nr 1 i Miejski Szpital nr 20.

Wizyta miała na celu zapo-
znanie gości ze specyfiką funk-
cjonowania szpitali w Polsce, 
ale przede wszystkim zapre-
zentowanie jednorazowych 
i rozbudowanych zestawów 
operacyjnych przeznaczo-
nych dla konkretnych opera-
cji. Podczas pobytu w naszej 

placówce panie pielęgniarki 
z Jekaterynburga miały oka-
zję przyjrzeć się pracy Bloku 
Operacyjnego, Oddziału Ane-
stezjologii i Intensywnej Tera-
pii, Kliniki Chirurgii Ogólnej, 
Kolorektalnej i Onkologicznej 
oraz Kliniki Urologii.

Jak zapewniał nas organiza-

tor przedsięwzięcia, tj. przed-
stawiciel TZMO SA na Ura-
lu – spółka Bella Ural, goście 
wyjechali bardzo zadowoleni 
i pełni nowych pomysłów, 
które usprawnią codzienną 
pracę ich zespołów w rodzi-
mych placówkach.
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Polskie Towarzystwo 
Wspierania Osób z Nieswo-
istymi Zapaleniami Jelita 
„J-elita” powstało w 2005 r. 
z inicjatywy chorych i rodzi-
ców dzieci zmagających się 
z NZJ. Jest organizacją pożyt-
ku publicznego, liczy 2,5 tys. 
członków i ma oddziały w 13 
województwach. Od 2011 r. 

jest członkiem European Fede-
ration of Crohn’s & Ulcerative 
Colitis Associations (EFCCA), 
federacji skupiającej 33 krajo-
wych stowarzyszeń pacjentów. 
Eksperci „J-elity” uczestniczy-
li w tworzeniu europejskiego 
poradnika o rozpoznawaniu 
i leczeniu NZJ u dorosłych 
w oparciu o wytyczne Euro-

pean Crohn’s and Colitis Or-
ganisation (ECCO). Towarzy-
stwo organizuje m.in. obozy 
i turnusy rehabilitacyjne dla 
chorych, Dni Edukacji o NZJ, 
wydaje kwartalnik „J-elita”, 
poradniki, pomaga nieza-
możnym chorym w zakupie 
leków. 



odwiedź nas na:


