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szanowni państwo,
Chciałabym posumować ten rok ciężkiej, wytężonej pracy nas 

wszystkich, wszystkich pracowników szpitala. Dziękuję za zaangażo-
wanie, za empatię ale też za kreatywność, za umiejętność wdrażania 
ciekawych pomysłów dla lepszej organizacji pracy i dbałości o bezpie-
czeństwo i zdrowie pacjenta. Z takim zespołem jak Wy, pracownikami 
Szpitala Uniwersyteckiego nr 2  praca jest wyjątkowa, chociaż czasami 
bywa bardzo trudna. 

Wirusolodzy, epidemiolodzy i eksperci w dziedzinie ekologii od 
dawna ostrzegali przed niebezpieczeństwem związanym z wystąpie-
niem w najbliższym czasie choroby grypopodobnej, co niestety okaza-
ło się prawdą. Mamy pandemię. W tym roku tak jak w poprzednim 
leczyliśmy i leczymy pacjentów zakażonych SARS- CoV-2, pobieramy 
wymazy na testy RT-PCR i antygenowe, szczepimy pacjentów i  pra-
cowników. Nie zapowiada się, aby nadchodzący rok był spokojniejszy, 
spodziewamy się kolejnych fal zakażeń zmutowanym wirusem. Jednym 
ze skutków ubocznych COVID-10 jest „utrata opieki”. Pandemia miała 
bardzo poważny wpływ na korzystanie z usług zdrowotnych niezwią-
zanych z wirusem. Pacjenci unikali kontaktu z jednostkami ochrony 
zdrowia z obawy przed zarażeniem się SARS-CoV-2. Rozwinęła się 
możliwość korzystania przez pacjentów z teleporad, telekonsultacji. 

Nie możemy doczekać się czasu, kiedy pandemia zostanie osta-
tecznie opanowana. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych, szczepmy 
się, to jedyna forma ochrony i walki z wirusem.

nadchodzi świąteczny czas,
Nadchodzące Święta niech będą dla Nas wszystkich czasem od-

poczynku, wytchnienia, spokoju i ciepła rodzinnego. Nowy 2022 Rok 
niech przyniesie nam siły do pracy, do realizacji zaplanowanych dzia-
łań i marzeń. Niech się spełnią słowa utworu Seweryna Krajewskiego:
Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień w którym gasną wszystkie spory.
Jest taki dzień w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.
Niebo-Ziemi, Niebu-Ziemia wszyscy, wszystkim ślą życzenia
Drzewa-ptakom, ptaki-drzewom, tchnienie wiatru – płatkom śniegu.
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień który liczy się od zmroku
Jest taki dzień gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień dziś nam rok go składa w darze.
Niebo-Ziemi, Niebu-Ziemia wszyscy wszystkich ślą życzenia
A gdy wszyscy usną wreszcie noc igliwia zapach niesie. 
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W dniu 13 grudnia 2021 r. w naszym Szpitalu miała miejsce uroczystość podpisania i wmuro-
wania aktu erekcyjnego pod budowę  nowego obiektu placówki.

W dniu 13 grudnia 2021 r. w naszym Szpitalu miała 
miejsce uroczystość podpisania i wmurowania aktu 
erekcyjnego pod budowę  nowego obiektu placówki.

Dokument symbolizujący rozpoczęcie budowy 
podpisany został przez władze Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernia w Toruniu -  JM Rektora UMK prof. 
dr hab. Andrzeja Sokalę i Prorektor ds. CM prof. dr 
hab. n. med. Kornelię  Kędziorę-Kornatowską oraz 

Dyrektora Szpitala dr n. med. Wandę Korzycką – 
Wilińską 

Inwestycja realizowana z dotacji celowej Mi-
nisterstwa Zdrowia w ramach „Wieloletniego pro-
gramu medycznego – rozbudowa i modernizacja 
Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela 
w Bydgoszczy” zakłada budowę nowego budynku 
szpitala z lądowiskiem dla śmigłowców LPR oraz  

Uroczystość wmUrowania aktU erekcyjnego  
pod bUdowę nowego bUdynkU szpitala
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przebudowę, modernizację i adaptację części ist-
niejącego budynku w celu połączenia z projekto-
waną rozbudową.

W nowym budynku umiejscowione zostaną 
m.in.:

 � Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
Blok Operacyjny,

 � Dział Sterylizacji i Dezynfekcji,
 � Klinika Hematologii  i Chorób Rozrostowych 
Układu Krwiotwórczego,

 � Klinika Foniatrii i Audiologii  z Oddziałem Oto-
laryngologii i Onkologii Laryngologicznej  z Po-
doddziałem Chirurgii Szczękowej,

 � Oddział Kliniczny Rehabilitacji.
Wykonawcą robót budowlanych jest  konsor-

cjum firm ALSTAL GRUPA Budowlana Sp. z o.o. 
Sp. k. i ALSTAL Investment Sp. z o.o. Sk. 

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 
koniec 2023 roku.
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nasz szpital w zaszczytnym gronie liderów zarządzania  
26 listopada, w ogólnopolskim dzienniku Rzeczpospolita opublikowano VI edycję zestawienia 
„Liderzy zarządzania – najlepiej zarządzane szpitale według BFF Banking Group”. W aktualnej 
edycji udział wzięło 296 szpitali.

W kategorii placówek medycznych, których kon-
trakt z NFZ jest wyższy niż 99 mln pln Szpital Uni-
wersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy zna-
lazł się w pierwszej dziesiątce, zajmując dziewiąte 
miejsce w kraju.

To jedyny w Polsce ranking, który koncentru-
je się na finansach szpitali. Ocenione zostały takie 
wskaźniki jak: efektywność aktywów, rentowność 
sprzedaży netto i dynamika przychodu z NFZ.



8

UVd robot – dezynfekcja i dekontaminacja nowej generacji
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy otrzymał jeden z 200 egzempla-
rzy UVD Robota zakupionych przez Komisję Europejską, które sukcesywnie trafiają do szpitali  
w krajach wspólnoty.
UVD Robot to innowacyjne urządzenie do sku-
tecznej dezynfekcji i dekontaminacji pomieszczeń 
szpitalnych, wykorzystujące promieniowanie UV-
C, które niszczy DNA i RNA chorobotwórczych 
mikroorganizmów, takich jak wirusy, bakterie, 
pleśnie czy grzyby. Wiązki promieni docierają do 
najtrudniej dostępnych miejsc. Urządzenie nie wy-
maga użycia środków chemicznych ani dodatkowe-
go sprzętu.

UVD Robot jest w pełni automatyczny, obsłu-
giwany dzięki prostej aplikacji, po uprzednim zma-
powaniu określonych pomieszczeń, porusza się po 
zamkniętym obszarze samodzielnie a dzięki wbu-
dowanym czujnikom i kamerom omija przy tym 
wszelkie przeszkody. 

Funkcja operatora urządzenia sprowadza się je-
dynie do jego uruchomienia i weryfikacji efektów 
dezynfekcji na tablecie, z którym UVD Robot jest 
połączony. Efekt pracy urządzenia można spraw-
dzić, wyświetlając na tablecie mapę odzwierciedla-
jącą przestrzeń, po której się ono porusza. Kolory 
na mapie pokazują poziom uzyskanej dezynfekcji. 
Jak podkreśla producent, firma UVD Robots, sku-
teczność dezynfekcji w wykonaniu robota docho-
dzi do 99,99999%.

Dystrybutorem urządzenia w naszym kraju jest 
firma MED&CARE.

Otrzymaliśmy ten sprzęt dzięki temu że Szpital 
Uniwersytecki nr 2 jest członkiem Polskiej Federa-
cji Szpitali.
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złoty medal w rankingU „malUchy na brzUchy”
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela  
w Bydgoszczy zdobył złoty medal w rankingu 
„Maluchy na Brzuchy” 2021 za realizowanie 
prawa do dwugodzinnego kontaktu skóra do 
skóry po porodzie.
Nasz Szpital stosując taką praktykę w 86% porodów 
drogami natury, uplasował się na ósmym miejscu 
w Polsce!

Ranking opracowany został na podstawie wy-
ników ankiet zbieranych przez Fundację Rodzić po 
Ludzku.
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prestiżowe pUblikacje dr n. o zdr. wioletty banaś 

W 2021 roku materiał badawczy zebrany podczas 
przygotowywania rozprawy doktorskiej przez p.o. 
Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Angiologii dr n. 
o zdr. Wiolettę Banaś stał się przedmiotem dwóch 
publikacji oryginalnych w czasopismach recenzo-
wanych o wartości bibliometrycznej IF- 7,057: 

 � Banaś W, et al.. Health-related quality of life after 
a one-year follow-up of patients undergoing 
endovascular leg revascularization. Int Angiol. 
2021 doi: 10.23736/S0392-9590.21.04788-X. 

 � Banaś W, et al. Physical and psychological func-
tioning of patients with chronic limb ische-
mia during a 1-year period after endovascular 
revascularization. J Vasc Surg. 2021 22:S0741-
5214(21)02338-7. doi: 10.1016/j.jvs.2021.10.021.
Warto podkreślić, że Journal of Vascular Surge-

ry (IF 4,268, 140 pkt MNiSzW) jest czasopismem 
wymienianym na trzecim miejscu w światowym 

rankingu czasopism dotyczących chirurgii 
naczyniowej. 

Dr n. o zdr. Wioletta Banaś od po-
czątku swojej kariery zawodowej związa-
na jest z naszym szpitalem, pracując jako 
pielęgniarka. W roku 1996 podjęła pra-
cę w Klinice Gastroenterologii i Chorób 
Wewnętrznych. Następnie rozwój zawo-
dowy kontynuowała w Klinice Chorób 
Naczyń i Chorób Wewnętrznych, gdzie 
pracowała przez wiele lat. W roku 2011 
ukończyła studia magisterskie na kierun-
ku pielęgniarstwo (Collegium Medicum 
UMK w Bydgoszczy). Tytuł specjalisty  
w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawcze-
go uzyskała w 2014 r. W latach 2015 - 2020 
była uczestnikiem studiów doktoranckich 
CM UMK, które z sukcesem ukończyła 
uzyskaniem w dniu 19.11.2020 r. stopnia 
doktora nauk o zdrowiu na podstawie 
rozprawy doktorskiej: „Funkcjonowanie 
fizyczne, psychiczne i jakość życia pacjen-
tów z miażdżycowym niedokrwieniem 
kończyn dolnych w rocznej obserwacji 

po wewnątrznaczyniowym zabiegu rewaskularyza-
cyjnym”, której promotorem był prof. dr hab. Jacek 
Budzyński. 

Dr n. o zdr. Wioletta Banaś jest współautorką 
prac naukowych i doniesień zjazdowych, opubliko-
wanych w czasopismach naukowych polskich i za-
granicznych lub wygłoszonych na zjazdach i kon-
ferencjach naukowych. Wartość bibliometryczna 
dorobku naukowego dr Wiolety Banaś wynosi IF 
23,552 i 652 pkt MNiSzW. 

Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne ze 
studentami na kierunkach: fizjoterapia, pielęgniar-
stwo, położnictwo. Wielokrotnie pełniła funkcję 
opiekuna zajęć stażowych dla studentów i uczestni-
ków kursów specjalistycznych.

Od czerwca 2021 roku pełni obowiązki pielę-
gniarki oddziałowej Kliniki Angiologii.
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Uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego  
pokojU narodzin

szpital w obliczU iV fali coVid-19 

16 grudnia w naszym Szpitalu miała miejsce uroczystość otwarcia nowo wyremontowanej  
i doposażonej Sali porodowej (pokoju narodzin), przeznaczonej dla matek oczekujących 
dziecka z wadą letalną.
Modernizacja Sali była możliwa 
dzięki wsparciu Centrum Opieki 
Perinatalnej św. Łazarza w Byd-
goszczy, prowadzonemu przez Ry-
cerski i Szpitalny Zakon św. Łaza-
rza z Jerozolimy – Stowarzyszenie 
Katolickie, które na ten cel przeka-
zało naszemu Szpitalowi kardio-
tokograf, ssak medyczny Medela 
oraz kącik noworodka. Finansowo 
całą inwestycję wsparła Fundacja 
„Nasze Dzieci” z Kornic.

W uroczystości wzięli udział m.in.: 
Ordynariusz Bydgoski bp Krzysztof 
Włodarczyk, członkowie Rycerskie-
go i Szpitalnego Zakonu świętego 
Łazarza z Jerozolimy: Wielki Przeor 
Zakonu św. Łazarza Krzysztof Pola-
sik – Lipiński i Kanclerz Komando-
rii Kujawsko-Pomorskiej Andrzej 
Mamys oraz Dyrektor Centrum 
Opieki Perinatalnej św. Łazarza  
i zarazem inicjatorka przedsię-
wzięcia Pani Małgorzata Bronka.

W listopadzie, po kilkumiesięcznej przerwie przypadają-
cej na okres letni, zmuszeni byliśmy wznowić w naszym 
Szpitalu działalność tymczasowego Oddziału „COVID”, 
ponownie przekształcając Oddział Kliniczny Chorób We-
wnętrznych w dwudziestołóżkowy Oddział przeznaczony 
dla pacjentów wymagających tlenoterapii. 1 grudnia utwo-
rzony został również czterołóżkowy odcinek OIT dla pa-
cjentów zakażonych SARS-CoV-2.

  Dokładnie rok wcześniej, tj. w listopadzie 2020 roku 
(podczas drugiej fali epidemii) Szpital po raz pierwszy pod-
jął się leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem.
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ćwiczenia ppoż. – próbna ewakUacja pracowników

pracownicy naszego szpitala po raz kolejny  
włączyli się w akcję „szlachetna paczka”  

26 października z inicjatywy Samodzielnej 
Sekcji Spraw Obronnych naszego Szpitala 
przeprowadzona została akcja sprawdzająca 
organizację i warunki ewakuacji pracowni-
ków w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Ćwiczenia rozpoczęły się od pozostawienia  
w jednym z korytarzy niskiego parteru podejrzanej 
paczki, która potencjalnie mogła być ładunkiem 
wybuchowym. Podczas akcji sprawdzono m.in. 
znajomość obowiązujących procedur i sposobów 
praktycznego postępowania w obliczu takiej sytu-
acji, zarówno wśród osób kierujących ewakuacją 
jak i pracowników objętych ewakuacją.

W ćwiczeniach wzięły udział łącznie 62 osoby, 
w tym 58 pracowników, którzy z okolicy zagrożenia 
dotarli do wyznaczonego miejsca zbiórki.

Przebieg akcji został oceniony bardzo pozytyw-
nie.

Już po raz ósmy pracownicy naszego Szpitala włą-
czyli się w akcję niesienia pomocy pod szyldem 
„Szlachetnej Paczki”. Tym razem kompletowaliśmy 
prezent dla czteroosobowej rodziny składająca się  
z trzech pokoleń kobiet – babci, mamy i dwóch có-
rek/wnuczek w wieku 6 i 4 lat. Na co dzień Panie 
zmagają się nie tylko z bardzo trudną sytuacją ma-
terialną, ale też z ciężką chorobą jednej z dziewczy-
nek. Dzięki akcji udało się zaspokoić najpilniejsze 
potrzeby rodziny, określone przez organizatorów 
przedsięwzięcia, kupując m.in. ubrania, żywność, 
opał, lodówkę, łóżko piętrowe, przybory szkolne.
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„paczUszka dla malUszka” pod choinką w „bizielU”

podziękowania   

„Paczuszka dla Maluszka” to kolejna akcja chary-
tatywna, w którą zaangażowali się pracownicy na-
szego Szpitala. Od początku grudnia pod choinką 
stojącą w holu zarządu szpitala oraz w Kancelarii 
Szpitala gromadzone są pieluszki, kosmetyki dzie-
cięce, mleko modyfikowane, proszki do prania 
ubrań niemowląt itp. Wszystkie prezenty zostaną 
przekazane podopiecznym Domu Samotnej Matki 
w Żołędowie.

Dyrekcja
Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2
im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

Po raz kolejny składamy na ręce Pani Dyrektor serdeczne podziękowania za pomoc w działal-
ności Oddziału Regionalnego Pol-ilko.

Dzięki przychylności dyrekcji i pracowników szpitala możemy korzystać z Sali Audytoryjnej 
oraz możliwości pełnienia raz w tygodniu dyżurów w sali nr 066 gdzie zgłaszają się osoby ze stomią 
i ich opiekunowie.

                                                                                   Zarząd OR POL-ILKO Bydgoszcz
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styczeŃ
 � Jako szpital węzłowy rozpoczynamy akcję szcze-
pień przeciw COVID-19 

 � Pani Marzena Wróblewska z Kliniki Położnic-
twa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkolo-
gicznej zostaje laureatką plebiscytu „Położna na 
medal” w województwie kujawsko-pomorskim

 � W strukturach placówki zaczyna funkcjonować 
Poradnia Dermatologiczna

lUty
 � Dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UMK 
obejmuje stanowisko kierownika Kliniki Chi-
rurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

 � Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej dr hab. n. med. Jacek Budzyński, prof. 
UMK  otrzymuje tytuł naukowy profesora nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu

marzec
 � Szpital zostaje umieszony na liście najlepszych 
szpitali w Polsce w rankingu World’s Best Hospi-
tals 2021 organizowanym przez Tygodnik „New-
sweek” i Statista Inc.

 � W Klinice Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej 
rozpoczęto przeprowadzanie zabiegów baria-
trycznych

 � Fundacja „Pocztowy Dar” przekazuje Szpitalowi 
symboliczny czek na kwotę 100 000 zł na zakup 
sprzętu medycznego, który ma pomagać w le-
czeniu pacjentów zakażonych wirusem SARS-
COV-2

 � Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej  
i Chorób Wewnętrznych współorganizuje Mię-
dzynarodowe Sympozjum Alergii na Pokarmy, 

kalendariUm 2021
ze względu na sytuację epidemiologiczną na 
świecie, w całości przeprowadzone zdalnie

kwiecieŃ
 � Władze UMK podpisują umowę z konsorcjum 
firm ASTAL Grupa Budowlana dotyczącą roz-
budowy naszego Szpitala 

 � Dr Piotr Marcinkowski obejmuje stanowisko 
lekarza kierującego Oddziałem Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii

maj
 � W Szpitalu ma miejsce uroczystość symbolicznego 
wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę placówki

czerwiec
 � W ramach międzynarodowego projektu „BePa-
thNet” Szpital otwiera własną pasiekę 

 � Nasz Szpital oficjalnie dołącza do grona Placó-
wek Przyjaznych Mamom RH (-)

 � Dr n. med. Krzysztof Tojek uzyskuje stopień 
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk me-
dycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki 
medyczne

lipiec
 � Przedstawiciele pracowników Kliniki Otolaryn-
gologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej oraz Kliniki Audiologii  
i Foniatrii biorą udział w rajdzie rowerowym 
zorganizowanym przez Bydgoskie Stowarzysze-
nie Laryngektomowanych pod hasłem „Życie 
bez krtani nie musi być do bani”
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sierpieŃ
 � Z okazji 40-lecia Szpitala wydany zostaje album 
prezentujący  historię i aktualną działalność pla-
cówki

wrzesieŃ
 � W Sali Konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego odbywa się uroczystość 
z okazji jubileuszu 40-lecia Szpitala, podczas 
której zasłużonym pracownikom wręczone zo-
stają odznaczenia państwowe

 � Dołączamy do grona nagrodzonych w IV Edycji 
Konkursu „Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia”

 � Szpital zostaje potrójnym laureatem Konkursu 
Bezpieczny Szpital Przyszłości – INSPIRACJE 
2020 

paŹdziernik
 � Podczas drugiej uroczystości wpisującej się  
w obchody 40-lecia Szpitala zostają wręczone 
odznaczenia państwowe pracownikom zasłużo-
nym w działalności na rzecz zwalczania epidemii 
SARS-CoV-2

listopad
 � Szpital otrzymuje jeden z 200 egzemplarzy UVD 
Robotów do skutecznej dezynfekcji i dekontami-
nacji, zakupionych przez Komisję Europejską

 � Otrzymujemy złoty medal w rankingu „Maluchy 
na Brzuchy” 2021 za realizowanie prawa do dwu-
godzinnego kontaktu skóra do skóry po porodzie

 � Po kilkumiesięcznej przerwie  Oddział Kliniczny 
Chorób Wewnętrznych ponownie zostaje prze-
kształcony w Oddział „COVID”, uruchomiony 
zostaje również odcinek OIT dla pacjentów za-
każonych koronawirusem

 � Nasz Szpital zostaje uplasowany na dziewiątym 
miejscu w kraju w VI edycji zestawienia „Liderzy 
zarządzania – najlepiej zarządzane szpitale we-
dług BFF Banking Group, w kategorii placówek 
medycznych, których kontrakt z NFZ jest wyż-
szy niż 99 mln pln

grUdzieŃ
 � W Szpitalu odbywa się uroczystość podpisania  
i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę  
nowego obiektu placówki

 � Uroczyście otwieramy Salę porodową prze-
znaczoną dla rodziców oczekujących narodzin 
dziecka z wadą letalną, wyremontowaną i dopo-
sażoną dzięki wsparciu Centrum Opieki Perina-
talnej św. Łazarza w Bydgoszczy, prowadzonemu 
przez Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza  
z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie oraz 
Fundację „Nasze Dzieci” z Kornic

 � Pracownicy naszego Szpitala włączają się w akcje 
charytatywne: „Szlachetna Paczka” i „Paczuszka 
dla Maluszka”
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