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szanowni państwo,
40 lat minęło jak jeden dzień, chciałoby się powiedzieć. 30 maja 

1980 roku uroczyście otwarto Szpital XXX-lecia PRL. Niestety pan-
demia uniemożliwiła nam przygotowanie uroczystości w ubiegłym 
roku. Wierzę jednak, że spotkania które się odbyły, zrekompensowały 
nam w pełni długi czas oczekiwania na tę chwilę. Szpital to ludzie, 
którzy go tworzyli i tworzą poprzez swoją ciężką pracę, zaangażowa-
nie, zmęczenie, a przy tym życzliwość i empatię dla drugiego człowie-
ka. To dzięki Waszej pracy, Szpital się rozwija. Dziękuję Wszystkim 
pracownikom za empatię, za poświęcenie w czasie trudnego okresu 
w życiu szpitala, który rozpoczął się w marcu 2020 roku, kiedy wielu 
z nas chorowało, było na kwarantannie, a szpital trwał. Dziękuję tym, 
którzy spontanicznie zgłaszali się do pracy z pacjentami zakażonymi 
wirusem Sars CoV-2.   

Pacjent, zaspakajanie jego potrzeb były i są naszym najważniejszym 
zadaniem. To pacjent, jego zdrowie i dobro, jest dla nas sensem naszej 
pracy. Misją naszego szpitala jest „Przez wiedzę i doświadczenie do 
zdrowia chorego”. Jako  jednostka uniwersytecka i akredytowana, mają-
ca od wielu lat wdrożony zintegrowany system zarządzania, staramy się 
jak najlepiej wykorzystać naszą wiedzę, umiejętności i doświadczenie 
w budowanie relacji z naszymi pacjentami, klientami dbając o bezpie-
czeństwo pobytu w naszej jednostce. Dążymy do zapewnienia najwyż-
szej jakości udzielanych świadczeń medycznych, opartej na wiedzy, 
korzystamy w postępowaniu klinicznym z wiarygodnych dowodów na-
ukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Wprowa-
dzamy innowacyjne metody leczenia. Jesteśmy jednostką dydaktyczną 
i naukowo-badawczą, uczymy, realizujemy praktyki studenckie, staże 
absolwentów wszystkich wydziałów CMUMK. 

Rocznie hospitalizujemy około 40 tys. pacjentów, w poradniach 
specjalistycznych przyjmujemy ponad 250 tys. pacjentów. Do naszego 
SOR-u w 2020 roku zgłosiło się 37 014 potrzebujących pacjentów.

Przed nami, pracownikami szpitala wiele kolejnych wyzwań. Naj-
większe to realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego obejmują-
cego modernizację i rozbudowę szpitala. W budżecie państwa zare-
zerwowano na ten cel kwotę 361 mln zł. Mamy plany, wiele potrzeb  
i marzenia, które realizujemy i chcemy je razem ze wszystkimi pra-
cownikami zakończyć.

Szanowni Państwo, w imieniu własnym i zarządu szpitala życzę 
satysfakcji z codziennie wykonywanej pracy. Życzę Państwu i Wa-
szym najbliższym przede wszystkim zdrowia.
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Uroczystość z okazji jUbileUszU 40-lecia szpitala
W roku 2020 Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy skończył 40 lat. Z uwagi 
na sytuację epidemiologiczną w kraju obchody Jubileuszu 40-lecia placówki zostały przełożo-
ne na rok 2021.

3 września w Sali Konferencyjnej Kujawsko-Po-
morskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się jed-
no z najważniejszych wydarzeń obchodów – uro-
czystość,  podczas której zasłużonym pracownikom 
Szpitala zostały wręczone odznaczenia państwowe.

Patronat honorowy nad obchodami Jubileuszu 
objęli:

 � Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogda-
nowicz

 � Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go Piotr Całbecki

 � JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala
Wśród gości przybyłych na uroczystość obecny 

był m.in. Minister Zdrowia Adam Niedzielski, który 
w tym samym dniu odwiedził również nasz Szpital, 
zwiedzając Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrz-
nych, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
oraz Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej.
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Lista pracowników Szpitala uhonorowanych 
odznaczeniami państwowymi:
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 30 czerwca 2021 r. o nadaniu odzna-
czeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz 
ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach  
i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), odzna-
czeni zostali:

na wniosek Ministra Zdrowia
za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 � Zbigniew Kazimierz Bartuzi
 � Leszek Edward Kowalik

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 � Maria Kłopocka
 � Marzena Petrus
 � Aleksandra Popow

BRĄZOWYM KRZYŻEM
 � Lucja Wiesława Kwiatkowska
 � Grzegorz Pulkowski

na wniosek Ministra Zdrowia
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

MEDALEM ZŁOTYM  
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
 � Zbigniew Banaszkiewicz
 � Grażyna Bujko-Mrugowska
 � Jarosław Gadkowski
 � Wiesława Głębocka

 � Piotr Gorzkiewicz
 � Krzysztof Grad
 � Ewa Hałkiewicz
 � Teresa Jakubiak
 � Robert Karwasz
 � AleksandraKaszuba
 � Beata Kruk
 � Barbara Książak
 � Dorota Rampalska
 � Ewa Romanowska
 � Alicja Siłacz
 � Renata Sobkowicz
 � Grażyna Sokołowska
 � Adam Spychalski
 � Iwona Stróżewska
 � Małgorzata Szamocka
 � Maria Szuda
 � Ewa Szynkiewicz
 � Krzysztof Tojek
 � Ewa Wijas
 � Teresa Wójcik
 � Bożena Wójtowicz

MEDALEM SREBRYM 
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 � Justyna Antoniewicz
 � Jacek Budzyński
 � Joanna Holz
 � Paweł Jarmocik
 � Marcin Majer
 � Janusz Przemyłski
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MEDALEM BRĄZOWYM  
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
 � Miłosz Przemysław Piontek

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz usta-
wy z dnia 15 czerwca października 2018 r. o usta-
nowieniu MEDALU STULECIA ODZYSKANEJ 
NIEPODLEGŁOŚCI za zasługi dla Niepodległej 
odznaczona zostaje:

MEDALEM STULECIA 
ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

na wniosek Wojewody Kujawko-Pomorskiego
 � Wanda Korzycka-Wilińska

ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI  
DLA OCHRONY ZDROWIA  

 � Małgorzata Błońska

 � Katarzyna Cierzniakowska
 � Beata Czerniak
 � Mariola Drzewowska
 � Wiesław Dziergawka
 � Bożena Główczewska
 � Małgorzata Graczyk
 � Seweryna Jakielewicz
 � Renata Janicka
 � Bartłomiej Kałużny
 � Marta Kodzik
 � Elżbieta Komorowska-Szyperska
 � Małgorzata Kuberska
 � Iwona Matysik
 � Joanna Misiak
 � Katarzyna Wendt
 � Małgorzata Wierzchowska
 � Witold Wrzesiński



6

kolejne odznaczenia dla pracowników naszego szpitala
8 października miała miejsce druga z dwóch uroczystości wpisujących się w obchody Jubile-
uszu 40-lecia Szpitala i podobnie jak pierwsza zgromadziła zaproszonych gości w Sali Konfe-
rencyjnej Bydgoskiego Marca 1981 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W tym 
dniu Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wręczył odznaczenia państwowe 
pracownikom Szpitala zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii SARS-CoV-2.
Dyrektor Szpitala dr n. med. Wanda Korzycka-Wi-
lińska otrzymała Medal Wojewody Kujawsko-Po-
morskiego Za szczególne zasługi dla zdrowia pu-
blicznego w regionie.

Około 200 osób związanych zawodowo ze Szpi-
talem zostało uhonorowanych przez Dyrekcję Pla-
cówki medalami „Zasłużony dla Szpitala Uniwer-
syteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy” 
oraz Listami Gratulacyjnymi.
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Lista pracowników Szpitala uhonorowanych 
ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI  

DLA OCHRONY ZDROWIA
za działalności na rzecz zwalczania 

epidemii SARS-CoV-2
 � Jacek Bieńkowski
 � Roman Borzych
 � Barbara Bryll
 � Krzysztof Budnicki
 � Anna Burak
 � Andrzej Burdanowski
 � Jarosław Czyż
 � Krystyna Frankowska
 � Jarosław Gadkowski
 � Ewa Gonia
 � Barbara Goździewska
 � Lidia Iwińska-Tarczykowska
 � Aldona Jabłonowska
 � Janusz Kotanowicz
 � Kamil Krupecki
 � Andrzej Marszałek
 � Karolina Maryks-Tworowska
 � Anna Modzelewska

 � Jakub Nożewski
 � Agata Olejarczyk
 � Martyna Piasecka
 � Miłosz Piontek
 � Alicja Popiołek
 � Dorota Rampalska
 � Agnieszka Rogalska
 � Janusz Ryglewicz
 � Marek Szczepaniec
 � Tomasz Walczak
 � Dagmara Witt
 � Liliana Wnęk
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zarząd szpitala składa serdeczne podziękowania 
firmom sponsorUjącym nasz jUbileUsz 
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nasz szpital znalazł się w gronie laUreatów iV edycji 
konkUrsU „liderzy zmian w ochronie zdrowia,  

leaders of Vbhc”

dr n. med. krzysztof tojek  
Uzyskał stopień doktora habilitowanego

Podczas uroczystej Gali, która miała miejsce 22 września 2021 r. w Warszawie, ogłoszono li-
stę podmiotów leczniczych nagrodzonych oraz nominowanych w IV edycji konkursu Liderzy 
Zmian w Ochronie Zdrowia, Leaders of VBHC.

23.06.2021 Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera  
w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadała doktorowi nauk medycz-
nych Krzysztofowi Tojkowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych  
i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne.

W gronie laureatów konkursu znalazł się Szpital 
Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, 
nagrodzony w kategorii Zarządzanie jakością – Za-
rządzanie bezpieczeństwem pacjenta, za realizację 
projektu pt. „Usprawnienie komunikacji z pacjen-
tem i współpracy personelu”.

Nasz Szpital otrzymał również nominację w ka-
tegorii Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecz-
nością medyczną, za przedsięwzięcie pt. „Wszcze-
pialna proteza gałki ocznej i 
oczodołu”

Konkurs Liderzy Zmian 
w Ochronie Zdrowia, Leaders 
of VBHC to wspólna inicja-
tywa  Wolters Kluwer Pol-
ska  oraz  Uczelni Łazarskiego. 
Jury i Kapituła konkursu na-
gradzają podmioty lecznicze, 
które rozwijają praktyki nakie-
rowane na jak najlepszy efekt 
zdrowotny w stosunku do po-

niesionych na opiekę nakładów, czyli działają zgod-
nie z koncepcją Value Based Health Care (VBHC).

Celem konkursu jest promowanie najwyższych 
standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, 
w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i roz-
wiązań w  zakresie monitorowania jakości opieki, 
optymalizacji procesów na rzecz bezpieczeństwa 
i skuteczności leczenia, wzmacniania pracy zespo-
łowej oraz skutecznej profilaktyki i edukacji.

Podstawę do nadania tego tytułu stanowią cztery 
monotematyczne publikacje opatrzone wspólnym 
tytułem: „Znaczenie prognostyczne wybranych 
markerów stanu odżywienia u hospitalizowanych 

pacjentów”, opublikowane w anglojęzycznych 
czasopismach naukowych. Bazę badań stanowi-
ła retrospektywno-prospektywna analiza danych 
pochodzących z elektronicznej dokumentacji me-
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dycznej pacjentów hospitalizowanych 
w latach 2014-17 w szpitalu Uniwersy-
teckim nr 2 w Bydgoszczy.

Dr hab. n. med. K. Tojek ponadto 
jest autorem i współautorem 93 prac 
naukowych i doniesień zjazdowych, 
opublikowanych w czasopismach na-
ukowych polskich i zagranicznych lub 
wygłoszonych na zjazdach i konferen-
cjach naukowych.

Od początku kariery zawodowej 
lekarza związany jest z naszym Szpita-
lem. Po ukończeniu studiów medycz-
nych na Wydziale Lekarskim Pierw-
szym Akademii Medycznej w Gdańsku 
podjął pracę w Szpitalu im. XXX-lecia 
PRL w Bydgoszczy (obecnie Szpital Uniwersytecki 
nr 2 im. dra Jana Biziela). W okresie 01.10.1982 do 
30.09.1983 odbył staż podyplomowy. Po jego za-
kończeniu, od 01.10.1983 podjął pracę w Oddzia-
le Chirurgii Ogólnej (obecnie Katedra i  Klinika 
Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej), 
gdzie pracuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego; 
początkowo jako młodszy asystent; po uzyskaniu 
dyplomu pierwszego stopnia specjalizacji w zakre-
sie chirurgii ogólnej jako asystent, a po uzyskaniu 
dyplomu specjalisty drugiego stopnia w  zakresie 
chirurgii ogólnej jako starszy asystent. W 1999 roku 
uzyskał stopień doktora nauk medycznych na pod-
stawie rozprawy: „Wpływ zabiegu operacyjnego na 
zachowanie się wybranych parametrów fibrynolizy 
u chorych na raka jelita grubego”. W 2004 ukoń-
czył Podyplomowe Studia w zakresie Organizacji  
i Zarządzania w Ochronie Zdrowia (Akademia 
Medyczna im. L. Rydygiera w Bydgoszczy i Wyż-
sza Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy).  
W okresie od 01.01.2012-28.02.2021 pełnił funk-
cję zastępcy Kierownika Kliniki, aktualnie pracu-
je jako starszy asystent. Dr hab. n. med Krzysztof 
Tojek jest Przewodniczącym Szpitalnego Zespołu 
Żywienia Klinicznego, a pracując w Klinice udziela 
dodatkowo konsultacji żywieniowych, mających na 
celu optymalizację leczenia chorych.

Uczestniczył aktywnie w pracach nad dostoso-
waniem działalności szpitala do wymogów progra-
mu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Kliniczne-
go – Leczenie przez żywienie”. Pełni ponadto rolę 
konsultanta od strony chirurgicznej na konsyliach 

onkologicznych w naszym Szpitalu (DILO). Jest 
członkiem Komisji Sprawującej Nadzór nad Jako-
ścią Działalności Dydaktycznej w Zakresie Szkole-
nia Specjalizacyjnego Lekarzy Realizujących Pro-
gram Specjalizacji w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 
w Bydgoszczy.

W powiązaniu z działalnością naukowo-dydak-
tyczną udziela świadczeń zdrowotnych w  Klinice 
Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej, 
Samodzielnej Pracowni Endoskopowej oraz ambu-
latoryjnych w  Przyklinicznej Poradni Chirurgicz-
nej i Chorób Jelita Grubego ze Stomią.

Od 01.08.2021 r. pełni w naszym Szpitalu funk-
cję Koordynatora Zespołu Żywieniowego  oraz Ko-
ordynatora Pracowni Endoskopowej Kliniki Chi-
rurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej.

W ramach wykonywanych obowiązków aka-
demickich prowadzi zajęcia dydaktyczne ze stu-
dentami kierunku lekarskiego (III, IV i  VI roku) 
w  Klinice Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i  On-
kologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2, a także   
w Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy.

Za swoją działalność naukową, organizacyj-
ną i popularyzująca wiedzę i zdrowie otrzymał 
poniższe odznaczenia i nagrody: Zasłużony dla 
Samorządu Lekarskiego Bydgoskiej Izby Lekar-
skiej (2009), Odznakę Honorową „Za zasługi dla 
ochrony zdrowia” (MZ 2013), nagrodę JM Rektora 
UMK w Toruniu za wysoko punktowaną publika-
cję naukową (2019), a także nagrodę zespołową JM 
Rektora UMK w Toruniu I stopnia za osiągnięcia 
uzyskane w dziedzinie naukowej (2020)
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farmaceUta w systemie ochrony zdrowia  
w świetle Ustawy o zawodzie farmaceUty   

W Aptece Szpitalnej świadczone są usługi farmaceutyczne zgodnie z Ustawą prawo farmaceu-
tyczne oraz długo przez środowisko zawodowe wyczekiwaną i obowiązującą od 16 kwietnia 
2021 r Ustawą o zawodzie farmaceuty UoZF.
Jako służba centralna, zajmujemy się ustawowo za-
opatrzeniem apteczek oddziałowych i zabiegowych 
w leki gotowe, płyny infuzyjne, płyny do dializ, 
preparaty do żywienia do- i pozajelitowego, leki 
cytostatyczne, materiały opatrunkowe, materiały 
szewne a także lek recepturowy/apteczny. Pracow-
nie leku jałowego, w szczególności Pracow-
nia Leku Cytostatycznego i Żywienia 
Pozajelitowego dla dorosłych i dzieci, 
działają 7 dni w tygodniu i świadczą 
usługi farmaceutyczne w oparciu o obo-
wiązujące standardy wytwarzania leków 
w warunkach aseptycznych. Ponadto 
służymy oddziałom kompleksową infor-
macją o produktach leczniczych i wyrobach 
medycznych, czuwamy nad jakością leków oraz 
uczestniczymy w badaniach klinicznych. Realizu-
jemy ponadto staże dla przyszłych farmaceutów, 
praktyki zawodowe dla studentów farmacji / tech-
ników farmaceutycznych oraz prowadzimy szkole-
nia dla farmaceutów czynnych zawodowo. 

W nowej Ustawie o zawodzie farmaceuty upo-
rządkowano wiele przepisów dotyczących naszego 
zawodu, ale przede wszystkim zostaliśmy włączeni 
ustawowo w system ochrony zdrowia. Należy pod-
kreślić, że w świetle UoZF farmaceuta jest samo-
dzielnym zawodem medycznym w zakresie sprawo-
wania opieki farmaceutycznej oraz udzielania usług 
farmaceutycznych. W ramach aktywności zawodo-
wej podejmujemy decyzje samodzielnie, kierując się 
aktualną wiedzą farmaceutyczną i medyczną, zgod-
nie z zasadami etyki i deontologii zawodowej. 

Wykonywanie zawodu farmaceuty, ukierunko-
wane na ochronę zdrowia pacjenta oraz ochronę 
zdrowia publicznego, obejmuje sprawowanie opie-
ki farmaceutycznej, udzielanie usług farmaceutycz-
nych oraz wykonywanie zadań zawodowych apte-
ce, punkcie aptecznym, dziale farmacji szpitalnej, 

zespole farmacji klinicznej, hurtowni farmaceu-
tycznej czy w oddziale szpitalnym.

Jednym z najistotniejszych elementów nowej 
ustawy są regulacje dotyczące opieki farmaceutycz-
nej jako świadczenia zdrowotnego udzielanego przez 
farmaceutę i finansowanego ze środków publicznych. 

Jest to dokumentowany proces, w którym far-
maceuta, współpracując z pacjentem i leka-
rzem/przedstawicielami innych zawodów 
medycznych prowadzącym leczenie, czu-
wa nad prawidłowym przebiegiem indy-
widualnej farmakoterapii poprzez: pro-
wadzenie konsultacji farmaceutycznych, 

wykonywanie przeglądów lekowych wraz 
z oceną farmakoterapii, opracowanie indywi-

dualnego planu opieki farmaceutycznej oraz wyko-
nywanie i proponowanie badań diagnostycznych.

Ustawa o zawodzie farmaceuty poszerza obo-
wiązki i wskazuje na samodzielność kierownika 
apteki w podejmowaniu określonych decyzji dot. 
m.in. obsady personelu, sprawowania opieki far-
maceutycznej, obrotu produktami leczniczymi  
i wyrobami medycznymi oraz reprezentowania ap-
teki wobec NFZ (w zakresie zadań realizowanych 
na podstawie przepisów Ustawy o refundacji le-
ków, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych).

Znowelizowana Ustawa Prawo farmaceutycz-
ne nakłada na podmioty lecznicze normę zatrud-
nieniową. Wynosi ona 1 etat farmaceuty na każde 
rozpoczęte 100 łózek w wypadku apteki szpitalnej  
i na każde 50 w wypadku działu farmacji szpitalnej. 

Należy także zwrócić uwagę na ustawowe za-
pisy dot. usług z zakresu farmacji klinicznej w ra-
mach czynności zawodowych farmaceutów. Usługi 
te może pełnić jedynie osoba posiadająca specjali-
zację z farmacji klinicznej, szpitalnej lub farmako-
logii, lub będąca w trakcie takiej specjalizacji.     
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Aby umożliwić farmaceutom świadczenie tych 
usług zagwarantowano nam prawo wglądu do do-
kumentacji medycznej z zachowaniem tajemnicy 
informacji dot. pacjenta, zgodnie z zapisami Ko-
deksu Etyki Aptekarza RP.

Konkludując, wprowadzenie Ustawy o zawo-
dzie farmaceuty UoZF to dopiero początek zmian. 
Kolejnym krokiem będzie wycena świadczeń zdro-
wotnych dostępnych w aptekach i wpisanie ich na 
listę usług finansowanych przez NFZ. Stopniowe 
rozwijanie i wdrażanie w aptekach zdefiniowanego 
Ustawą o zawodzie farmaceuty poszerzonego wa-

chlarza usług farmaceutycznych umożliwi holistycz-
ne podejście do choroby pacjenta, racjonalizację 
farmakoterapii i poprawę komfortu zdrowotnego.  
W tym aspekcie kluczową sprawą jest utworzenie 
przez ustawodawcę oraz narodowego płatnika sys-
temu zachęt dla dyrektorów podmiotów leczniczych 
do podejmowania się realizacji ustawowych postula-
tów w zarządzanych jednostkach. 

 Kierownik Apteki Szpitalnej
     mgr farm. Adam Spychalski

 specjalista z farmacji aptecznej 
   specjalista z farmacji szpitalnej

usług – urządzenia, technologie, telemedycyna, 
aplikacje, rozwiązania start-upów”, zaś Klinika Ga-
stroenterologii naszego Szpitala Laureatem 5 miej-
sca w kategorii „Innowacyjny szpital – zarządzanie”

Konkurs „Bezpieczny Szpital Przyszłości – In-
spiracje” promuje osoby, instytucje, szpitale, orga-
nizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie 
zdrowia, które w mijającym roku szczególnie za-
służyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań  
i technologii, wpływając na zwiększanie bezpie-
czeństwa pacjentów i pracowników szpitali.

nasz szpital potrójnym laUreatem konkUrsU  
bezpieczny szpital przyszłości – inspiracje 2020

30 września, podczas uroczystej Gali w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii  
i Rehabilitacji Warszawie, wręczono nagrody Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020  

W konkursie Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. 
Biziela w Bydgoszczy został nagrodzony aż trzy-
krotnie. Placówka została Laureatem 3 miejsca 
w kategorii „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń 
niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem 
zakażeń szpitalnych” i Laureatem 4 miejsca w ka-
tegorii „Nowatorskie rozwiązania, produkty i usłu-
gi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do 
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„Życie bez krtani nie mUsi być do bani”
 W dniu 03.07.2021 r. Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych, działające na rzecz 
osób po zabiegu usunięcia krtani, zorganizowało rajd rowerowy pod hasłem „Życie bez krtani 
nie musi być do bani”. 
W akcji wzięła udział reprezentacja naszego Szpi-
tala składająca się z przedstawicieli pracowników 
Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicz-
nej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Kliniki 
Audiologii i Foniatrii. 

Pomysł organizacji rajdu zrodził się z inicja-
tywy pacjenta Krzysztofa Gąsiorowskiego, który  
3 lata temu przeszedł zabieg operacyjny – laryngek-
tomię, pomimo którego pozostał czynnym, zapalo-
nym cyklistą.  

Trasa rowerowa miała stanowić pętlę z Sadek 
do Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej 
przez Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad 
Notecią. Niekorzystne warunki atmosferyczne 
zmodyfikowały plany organizatorów – trasa zosta-
ła skrócona z 55 km do 45 km. Uczestnicy rajdu 
zostali wystawieni na próbę intensywnego deszczu 
– trud włożony w pokonanie trasy został wyna-
grodzony pamiątkowym medalem oraz wspólnym 

posiłkiem. Zamysłem akcji było zwrócenie uwagi 
na możliwości podniesienia jakości życia Pacjen-
tów po laryngektomii oraz szerzenia wiedzy na ten 
temat. W przyszłym roku planowany jest kolejny 
rajd, którego trasa będzie prowadziła wokół jeziora 
Gopło. Serdecznie zapraszamy (może ktoś nas wy-
przedzi?).  

     Joanna Czech,
Marcelina Meyer,

    Lidia Nawrocka, 
Paweł Burduk
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 raport z placU bUdowy cz. 1
W poprzednim numerze naszego Biuletynu pisaliśmy o symbolicznym wbiciu „pierwszej łopa-
ty” pod rozbudowę Szpitala, w kolejnych wydaniach będziemy starali się na bieżąco zdawać 
krótkie relacje z postępu robót budowlanych tej niezwykle ważnej dla nas inwestycji.
Rozbudowa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. 
Jana Biziela w Bydgoszczy przekroczyła pierwszy 
ważny etap związany z wykonaniem wykopu pod 
budynek główny oraz z przepięciem zewnętrznych 
instalacji sanitarnych będących w kolizji z prowa-
dzonym wykopem. 

  Prace postępują w zadeklarowanym tempie  
i prowadzone są na wielu frontach jednocześnie.      

 Generalny Wykonawca, firma ALSTAL Gru-
pa Budowlana zapewnia, że w najbliższym czasie   
rozpoczęte zostaną roboty związane z fundamen-
towaniem oraz montaż dźwigów wieżowych (żura-

wi). Zostanie także przepięta  kanalizacja sanitarna  
z budynku 1A w tymczasową instalację zewnętrzną, 
kontynuowane będą dalsze prace przewiertowe pod 
budynkiem 1H. 

– Po uporządkowaniu zewnętrznych instala-
cji sanitarnych budowa wejdzie w ważną dla nas 
wszystkich fazę robót związanych z fundamentowa-
niem. Na ten etap musimy jeszcze chwilę poczekać, 
ale mogę zapewnić, że do końca tego roku będziemy 
mogli spotkać się wszyscy podczas wmurowania ka-
mienia węgielnego – Adam Malczewski, Kierownik 
Projektu ALSTAL Grupa Budowlana. 
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