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Szanowni Państwo,
przed nami wakacje, czas na odpoczynek, ale 
również czas na zastanowienie się nad przyszło-
ścią i rolą naszego Szpitala w CM UMK i regio-
nie. Myślę, że ten okres post covidowy, powinien 
przynieść nam wszystkim chwile wytchnienia 
lecz także refleksje nad upływającym czasem. 
Wykorzystajmy ten czas wypoczynku na pobyt  
z najbliższymi, nadróbmy (jeśli są) zaległości  
w relacjach rodzinnych. Życzę wszystkim  
pracownikom, studentom, pacjentom i Waszym 
rodzinom wspaniałego wypoczynku.  

Dr n. med
Wanda Korzycka-Wilińska
DYREKTOR NACZELNY
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Wizyta Wiceministra Zdrowia 
Waldemara Kraski

20 kwietnia, podczas wizyty w Byd-
goszczy, nasz Szpital odwiedził Wicemini-
ster Zdrowia Waldemar Kraska. Panu Mi-
nistrowi towarzyszyli: Poseł na Sejm RP, 
Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia 
Tomasz Latos, Wojewoda Kujawsko-Po-
morski Mikołaj Bogdanowicz oraz Dyrektor 
Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ Jan 
Gessek.

Po spotkaniu z Zarządem Szpitala goście 
udali się na plac budowy nowego budynku 
placówki, alby zobaczyć postępy w realiza-
cji „Wieloletniego programu medycznego 
– rozbudowa i modernizacja Szpitala Uni-
wersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Byd-
goszczy”. Pod koniec wizyty Pan Minister 
odwiedził również Oddział Kliniczny Medy-
cyny Ratunkowej.
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Unikatowe zabiegi w Klinice Kardiologii
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W dniu 26.05.2022 roku w Klinice Kar-
diologii naszego Szpitala, kierowanej przez 
prof. dr hab. n. med.  Grzegorza Grześka, 
po raz pierwszy w naszym regionie prze-
prowadzono zabiegi implantacji reduktora 
przepływu w zatoce wieńcowej o nazwie 
Reducer.

Zabiegi wykonano z powodzeniem  
u dwóch pacjentów - mężczyzn w wie-
ku 65 i 79 lat. Brał w nich udział zespół  
w składzie: dr Wojciech Balak, dr Gabriel 
Bielawski, pielęgniarki Dagmara Niedzielska  

i Violetta Chróścińska, technik Małgorzata 
Gawrońska oraz jako wsparcie merytorycz-
ne dr Felix Woitek z Drezna.

Wskazaniem do przeprowadzenia tego 
typu zabiegów jest oporna na leczenie 
dławica piersiowa. Rozpoznajemy ją u pa-
cjentów z zaawansowaną chorobę nie-
dokrwienną serca, u których wyczerpano 
inne możliwości leczenia zarówno zabie-
gowego (operacje wszczepienia by-passów 
oraz zabiegi angioplastyki z implantacją 
stentów) jak i farmakologicznego.

Pacjenci tacy mają nawracające wysiłko-
we bóle dławicowe znacznie utrudniające 
codzienne funkcjonowanie. Urządzenie,  
o którym mowa to rodzaj stentu w kształ-
cie klepsydry, który wszczepiony do głów-
nej żyły serca, zwanej zatoką wieńcową, 
powoduje jej zwężenie, a przez to wzrost 
ciśnienia żylnego w naczyniach zaopa-
trujących mięsień sercowy. Daje to efekt  
lepszego ukrwienia pewnych obszarów serca,  
uprzednio niedokrwionych i powoduje 
zmniejszenie wysiłkowych dolegliwości 
dławicowych. 

Dotychczas w Polsce wykonano zaled-
wie kilkanaście takich zabiegów, w czoło-
wych ośrodkach kardiologicznych.

Reduktor przepływu 
w zatoce wieńcowej
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Prenatalia 2022 – Miłość w czasach zarazy

Misją Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. 
Jana Biziela jest nie tylko diagnostyka i le-
czenie pacjentów, ale także popularyzacja 
nauki. Dlatego też Dyrektor dr n. med. 
Wanda Korzycka-Wilińska objęła Patrona-
tem Honorowym Międzynarodową Konfe-
rencję Prenatalia 2022, którą zorganizowali 
lekarze Kliniki Położnictwa, Chorób Kobie-
cych i Ginekologii Onkologicznej CM UMK, 
w Toruniu, w dniach 6-7 maja br.

Konferencja Prenatalia po raz drugi gości  
w naszym województwie. Porusza istotne 
kwestie zarówno diagnostyki prenatalnej, 
ale także porodu i opieki poporodowej. Jest 
wydarzeniem międzynarodowym. Podkreśla 
jak ważna jest dobra diagnostyka i opieka.  
W szpitalu Uniwersyteckim, którym od wielu 

lat zawiaduję, stworzyliśmy konsylium peri-
natalne, które przygotowuje rodziców i perso-
nel do trudnego porodu. Z moich obserwacji  
wynika jak wielkie ma to znaczenie dla wszyst-
kich zaangażowanych w opiekę nad chorymi 
dziećmi. 
Konferencja Prenatalia ma w założeniu przy-
bliżyć Państwu problemy z jakimi boryka 
się personel medyczny w sytuacjach trud-
nych, a także dać poczucie bezpieczeństwa,  
że w naszym województwie mój szpital udzieli 
niezbędnej pomocy zarówno rodzicom chore-
go dziecka, jak i lekarzom w mniejszych ośrod-
kach, którzy nie pozostaną sami z problemem. 
Życzę Państwu owocnych i konstruktywnych 
obrad.
powiedziała 
dyr. Wanda Korzycka-Wilińska.

Komitet organizacyjny konferencji
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Tym razem tematem przewodnim stały 
się zagadnienia związane z opieką perina-
talną w okresie pandemii Covid-19. Dlatego 
też twórcy Konferencji prof. Mariusz Dubiel 
i dr. n. med. Szymon Bednarek nazwali ją 
„Miłość w czasach zarazy”. Zaproszenie do 
grona Wykładowców przyjęli wybitni spe-
cjaliści w dziedzinie perinatologii, immunolo-

gii, anestezjologii, onkologii ginekologicznej, 
patomorfologii, genetyki klinicznej i chirurgii 
dziecięcej. 

W pierwszym dniu poruszono istotne 
kwestie związane z problemami położni-
czymi u pacjentek z infekcją Sars-Cov-2. 
Wykład wprowadzający wygłosiła dr Alek-
sandra Kicińska, w którym wyjaśniła pod-
stawy immunologiczne infekcji koronawiru-
sem. Kolejne wykłady dotyczyły problemów 
anestezjologicznych i neonatologicznych 
związanych z pandemią. Zagadnienia inten-
sywnej terapii noworodka omówiła dr hab. 
Iwona Sadowska-Krawczenko prof. UMK. 

Po niej dr hab. Łukasz Szylberg prof. UMK 
rozpoczął sesję tematów patomorfologicz-
nych, którą swoimi doświadczeniami wspar-
ła dr Martyna Trzeszcz, specjalista placen-
tologii perinatologicznej. Kolejne wykłady 
to mocna reprezentacja naszego Szpitala  
w osobach dr Agnieszki Gąsiorek-Kwiatkow-
skiej, dr Anny Iwanickiej-Piotrowskiej, prof. 

dr hab. Mariusza Dubiela i dr n. med. Rafała 
Adamczaka. Omówili najnowsze problemy 
opieki perinatologicznej w dobie pandemii 
Covid-19, szczepienia ciężarnych i leczenie 
niepłodności.

Drugą część pierwszego dnia wypełniły  
zagadnienia współczesnej perinatologii.  
Dr n. med. Szymon Bednarek przedstawił 
nowe wyzwania sali porodowej, a we wspól-
nym wykładzie z dr hab. Iwoną Sadowską-
-Krawczenko prof. UMK poruszył kwestie 
„dobrze urodzonego” wcześniaka. Nowo-
czesny sposób wydobycia płodu skrajnie 
wcześniaczego w trakcie cięcia cesarskie-
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go sprawia, że nasz szpital jest w czołówce 
światowego położnictwa. 
Dr Marta Sekielska-Domanowska podsumo-
wała sesję perinatologii wykładem systema-
tyzującym wiedzę nt. wrodzonego przerostu 
nadnerczy zarówno u matki, jak i płodu.

Dzień pierwszy konferencji zamknęły 
wykłady perinatologii onkologicznej, pro-
wadzone przez Konsultanta Krajowego  
w dziedzinie ginekologii onkologicznej prof. 
dr. hab. Mariusza Bidzińskiego, dr Annę Na-
wrocką z Kliniki Położnictwa, Chorób Ko-
biecych i Ginekologii Onkologicznej Szpi-
tala Uniwersyteckiego nr2 oraz wybitne 
specjalistki terapii systemowej nowotworów  
– dr Annę Skrzypczyk-Ostaszewicz i dr Ad-
riannę Makarewicz. Po ciężkim i pracowitym 
dniu uczestnicy sympozjum odpoczęli w cza-
sie kolacji z tańcami, którą uświetnił Rafał 
Zwierzak Zieliński z Zespołem, choć nie za-
brakło spontanicznych występów niektórych 
Wykładowców, którzy popisali się nie tylko 
świetnymi wykładami, ale i czystą wokalizą…

Drugi dzień konferencji rozpoczął się 
wcześnie rano w sobotę 7 maja. Program 
tego dnia wypełniły wykłady interdyscypli-
narne, w których poszczególne zagadnienia 
perinatologiczne widziane były oczami róż-
nych specjalistów – diagnostów płodowych, 

położników, neonatologów, chirurgów dzie-
cięcych. Omówiono zagadnienia neuroso-
nografii i neurochirurgii prenatalnej i dzie-
cięcej, kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, 
wady układu moczowego, pokarmowego 
oraz twarzoczaszki. W gronie wykładowców 
wybitni specjaliści: Magda Rybak-Krzysz-
kowska, Waldemar Krzeszowski, Marty-
na Trzeszcz, Krzysztof Strzyżewski, Maria  
Respondek-Liberska, Katarzyna Janiak,  
Ireneusz Haponiuk, Krzysztof Szaflik, Marcin 
Polok, Piotr Kaczmarek, Przemysław Gałąz-
ka, Ewelina Litwińska i Krzysztof Dowgierd.

Sesję dotyczącą aktualnych strategii  
postępowania z ciąża bliźniaczą poprowa-
dził prof. dr hab. Krzysztof Preis, a wykład 
dotyczący powikłań sIUGR przedstawił  
dr n. med. Bartłomiej Myszkowski. Ostatnie 
prezentacje dotyczyły chorób wirusowych  
w przebiegu ciąży. Wszyscy uczestni-
cy dzielnie wytrwali do końca konferencji.  
W jej podsumowaniu prof. dr hab. Mariusz 
Dubiel i dr Szymon Bednarek poruszyli istot-
ną rolę konsylium perinatalnego. Z nieoficjal-
nych źródeł wiemy, że Uczestnicy, a także  
Wykładowcy oczekują kolejnej, przyszło-
rocznej edycji Prenataliów. Oczywiście Dy-
rekcja Szpitala im. dr. Jana Biziela będzie  
aktywnie wspierać tę inicjatywę. 



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

Audiofonologia „Studiami z przyszłością” 
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Audiofonologia - kierunek studiów  
licencjackich na Wydziale Nauk o Zdrowiu, 
którego bazę dydaktyczną dla zajęć prak-
tycznych stanowi Klinika Foniatrii i Audio-

logii naszego Szpitala został wyróżniony  
i zyskał Certyfikat w 7 edycji organizowa-
nego przez Fundację Rozwoju Edukacji   
i Szkolnictwa Wyższego Ogólnopolskiego 

Konkursu i Programu Akredytacji Kierun-
ków Studiów ”Studia z Przyszłością”. W pro-
gramie tym nagradzane są kierunki i spe-
cjalności studiów, które wyróżniają się na 
rynku nowoczesnością koncepcji kształce-
nia, innowacyjnością efektów kształcenia, 
nowatorstwem modelu edukacji praktycz-
nej oraz skutecznością w realizacji celów 
akademickich zgodnie z potrzebami i ocze-

kiwaniami  rynku pracy. 
Audiofonologia powstała jako nowy 

kierunek studiów licencjackich CM UMK  
w roku 2012. Program studiów opracowa-
ny został w oparciu o doświadczenia innych 
ośrodków akademickich oraz wzbogacony 
szerokim programem zajęć praktycznych 
na bazie Zakładu, następnie Kliniki Foniatrii  
i Audiologii oraz Kliniki Otolaryngolo-
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gii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej Szpitala Uniwersy-
teckiego nr 2 im. dr. J. Biziela. W ciągu 7 lat 
audiofonologię ukończyło 287 absolwen-
tów, zaś jedna trzecia z nich kontynuowała 
studia II stopnia w Uniwersytecie Medycz-
nym w Poznaniu uzyskując tytuł magi-
stra audiofonologa. Absolwenci dotych-
czas w większości uzyskiwali zatrudnienie 
w gabinetach protetyki słuchu lub pla-
cówkach służby zdrowia zajmujących się 
diagnostyką audiologiczną. Zwiększające 
się zapotrzebowanie na tych specjalistów  

wynika z coraz bardziej rozbudowanej dia-
gnostyki audiologicznej, rozwoju technologii 
wykorzystywanych w cyfrowych aparatach 
słuchowych, a także ze zwiększonego za-
potrzebowania starzejącego się społeczeń-
stwa na aparaty poprawiające słyszenie.

Mamy nadzieję, że uzyskane wyróżnie-
nie okaże się owocne w codziennej prakty-
ce, a dla młodych osób interesujących się 
tą dziedziną medycyny dodatkowym bodź-
cem i zachętą do rozpoczęcia studiów na 
kierunku audiofonologia Wydziału Nauk  
o Zdrowiu CM UMK.
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Nasz Szpital 
wiodącym ośrodkiem 
w Polsce 
pod względem 
ilości wykonywanych 
trombektomii 
mechanicznych

W dniu 7 maja, podczas ogólnopolskiej 
konferencji neurologicznej, Konsultant Kra-
jowy z dziedziny neurologii prof. dr hab. 
Agnieszka Słowik przedstawiła statystykę 
dotyczącą leczenia udarów mózgu w Pol-
sce.

Z opublikowanych danych wynika, że 
Centrum Interwencyjnego Leczenia Uda-
rów Mózgu Szpitala Uniwersyteckiego nr 
2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy w roku 
2021 wysunęło się w kraju na prowadze-
nie w zakresie leczenia udarów mózgu 
metodą trombektomii mechanicznej.

Ośrodek wykonuje zabiegi dla populacji 
2 mln mieszkańców województwa kujaw-
sko- pomorskiego, chorzy trafią do naszego 

Szpitala z 13 Oddziałów Udarowych, poje-
dyncze osoby spoza, m.in. z Piły i Poznania. 
80% chorych kierowanych na zabieg trafia 
do naszej placówki z innych ośrodków.

Cieszymy się, że mimo pandemii CO-
VID-19 oraz trudnej sytuacji w wojewódz-
twie wynikającej z zamykania oddziałów 
udarowych (co spowodowało konieczność 
udzielania pomocy również chorym nie 
kwalifikującym się do leczenia TM i obło-
żeniem Kliniki wykraczającym poza ilość 
łóżek) udało się w naszym Szpitalu udzie-
lić świadczenia ratującego życie,  jakim jest 
trombektomia mechaniczna, tak dużej licz-
bie chorych.
W Polsce na udar zapada rocznie około 90 
tyś osób.
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gościło w naszym Szpitalu
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W czerwcu br. zakończyła się 39 edycja 
europejskiego Programu HOPE Exchange, 
tj. wymiany kadr medycznych Europejskiej 
Federacji Szpitali we współpracy z Polską 
Federacją Szpitali. 

Program funkcjonuje od 1980 roku  
a ideą przedsięwzięcia jest przełamywanie 
barier, schematów i stereotypów w odbie-
raniu innych krajów i ich systemów ochrony 

zdrowia. Tegoroczny temat przewodni do-
tyczył zarządzania opartego na faktach.

Podczas bieżącej edycji programu Pol-
skę odwiedziło pięcioro uczestników, z cze-
go troje gościliśmy w Szpitalu Uniwersytec-
kim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. 

Przez cały miesiąc uczestnicy wymiany, 
reprezentujący różne specjalności medycz-
ne, poznawali zarówno naszą placówkę 
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jak i inne ważne ośrodki z regionu. Dzięki 
uprzejmości i zaangażowaniu pracowników 
naszego Szpitala reprezentujących wybrane 
zakresy dziedzin medycznych oraz działów 
organizacyjnych, mogliśmy przedstawić 
realia funkcjonowania lecznicy zarówno  
w aspekcie medycznym jak i w zakresie or-
ganizacji. Nasze innowacyjne rozwiązania  
w zakresie IT, czy rozszerzone analizy fi-
nansowe, controling finansowy, jak i kultu-

ra organizacji oparta o jakość (Q) stanowią  
zasoby niematerialne, dzięki którym me-
dycy mogą pracować w relatywnie przyja-
znym środowisku. Z ramienia naszego Szpi-
tala koordynatorem wymiany była dr Beata 
Szukay i mgr Robert Zacniewski MBA. Dzię-
ki zaangażowaniu i doskonałym relacjom  
z gośćmi udało się z sukcesem doprowadzić 
program do końca i zaprezentować wyniki 
na konferencji AGORA w Brukseli.
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Zdarzenia masowe 
- ćwiczenia symulacyjne w OKMR 

25 kwietnia Studenckie Koło Medycyny 
Ratunkowej CM UMK, działające przy Od-
dziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej 
naszego Szpitala, zorganizowało ćwiczenia 
ze zdarzenia masowego.

Akcja, która została przeprowadzona na 

zamkniętym odcinku S5, polegała na symu-
lacji groźnego wypadku drogowego z udzia-
łem kilku aut osobowych i autokaru. W roli 
poszkodowanych wystąpiło piętnastu po-
zorantów, w tym dwoje dzieci. Studenckie 
Koło Medycyny Ratunkowej sfinansowało 
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usługę profesjonalnej charakteryzacji ura-
zów, co uwiarygodniło symulowane uszko-
dzenia ciała. Pozoranci zostali rozwiezieni 
przez siedem zespołów Ratownictwa Me-
dycznego do wszystkich bydgoskich szpi-
talnych oddziałów ratunkowych.

Do udziału w ćwiczeniach Koło zapro-
siło Wojewódzką Stację Pogotowia w Byd-
goszczy (w tym motocykl), Świeciu, Toruniu, 

Grudziądzu oraz Lotnicze Pogotowie Ratun-
kowe. Po uzyskaniu zgody od GDDKiA do 
akcji włączyła się również Policja oraz Straż 
Pożarna, która między innymi sprawowała 
nadzór nad pożarem na miejscu zdarzenia. 
Akcja była doskonałą okazją do sprawdze-
nia w praktyce skuteczności współpracy  
i koordynacji działań uczestniczących w niej 
jednostek.
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Każdej wiosny, już od 11 lat, odby-
wa się w Bydgoszczy jedno z najbardziej 
oczekiwanych wydarzeń w polskiej alergo-
logii - Sympozjum Alergii na Pokarmy. Te-
goroczne Spotkanie zostało zaplanowane  
w dniach 25-26.03.2022 r. Było to już 
trzecie z rzędu Sympozjum zorganizowane  
w formie zdalnej, choć początkowo za-
kładano inaczej. W tym roku do proble-
mów związanych z wciąż niepewną sytu-
acją epidemiologiczną dołączył się strach  
o bezpieczeństwo Europy, związany z woj-
ną za naszą wschodnią granicą. Dotychcza-
sowa lokalizacja Sympozjum to Bydgoskie 
Centrum Targowo-Wystawiennicze, które 
zostało okresowo przekształcone w punkt 
pomocy uchodźcom z Ukrainy. W tej sytu-
acji forma zdalna Sympozjum stała się jedy-
nym możliwym rozwiązaniem. 

Pomysłodawca i organizator spotka-
nia, niewątpliwy autorytet w dziedzinie 
alergii pokarmowej, prof. dr hab. n. med. 
Zbigniew Bartuzi, dopilnował, aby pra-
wie 700 uczestników Sympozjum miało 
przyjemność uczestniczyć w wykładach 
na najwyższym poziomie merytorycznym.  
Co ważne, wykłady charakteryzowały się 

XI Bydgoskie Spotkanie Alergologiczne 
Alergia Pokarmowa 2022 r.

wysoką jakością przekazu. Większość z nich 
nadawana była na żywo, z profesjonalnego 
studia nagrań, przygotowanego na terenie 
Bydgoszczy. Uczestnicy mogli spotkać się  
z wykładowcami i prowadzić dyskusję  
w wirtualnym pokoju. Każde zadane pyta-
nie spotkało się z uwagę i uzyskało wyczer-
pującą odpowiedź.

Wykładowcy, którzy uświetnili to spo-
tkanie, zostali dobrani bardzo starannie, 
wśród wybitnych znawców alergologii. 
Uczestnicy mieli między innymi okazję 
usłyszeć prelekcje przedstawicieli Kliniki 
Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób 
Wewnętrznych w Bydgoszczy, a także uzna-
nych naukowców, którzy zostali zaproszeni 
z najlepszych ośrodków alergologicznych  
w całej Polsce. Sympozjum miało charakter 
międzynarodowy. Wykłady prezentowali 
także goście zagraniczni, światowe sławy, 
na co dzień zajmujące się alergologią. Prof. 
Enrico Scala z Rzymu przedstawił wykład 
zatytułowany „Alergia na białka LTP – fak-
ty i kontrowersje”, a prof. Rudolf Valenta  
z Wiednia przybliżył najnowszą wiedzę na 
temat alergenów mleka, w szczególności  
w kontekście ich epitopów. 
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Program tegorocznego Sympozjum 
był przygotowany niezwykle starannie. W 
ciągu 2 dni trwania spotkania odbyły się 
Warsztaty, Sesja Inauguracyjna, trzynaście 
Sesji Plenarnych i pięć sesji „Gorący temat”. 
W sumie wystąpiło aż 48 wykładowców. 
Dyskutowano między innymi o nowo-
czesnych metodach diagnostycznych,  
o różnych postaciach alergii pokarmowej, 
o chorobach, które można pomylić z aler-
gią pokarmową. Poruszano takie tematy 
jak zespół chińskiej kuchni, zespół sałaty 
restauracyjnej czy zespół lateksowo-owo-
cowy. Rozmawiano o próbach prowokacji,  
o nowych alergenach, ale także o tych, któ-
re znamy. Przedstawiono najnowsze osią-
gnięcia dotyczące immunoterapii alergeno-
wo-swoistej na pokarm, ale także nadzieje 
na przyszłość, w tym dotyczące zindywidu-
alizowanego podejścia do diagnostyki i le-
czenia. Wykłady prowadzili lekarze różnych 
specjalności, co umożliwiło szerokie spoj-
rzenie na problem nieprawidłowych reakcji 
organizmu na różne pokarmy. Kolejny raz 
odbyła się sesja łączona Polskiego Towa-
rzystwa Alergologicznego i Dietetycznego, 
przypominając, że lekarz, pacjent i dietetyk 
są partnerami w walce z alergią pokarmo-
wą. Rozmawiano także o anafilaksji, o spo-
sobach oceny jej ciężkości, rozpoznawaniu 
i o standardach szybkiego włączenia pra-
widłowego leczenia, także przez osoby nie 
posiadające wykształcenia medycznego, 
np. w szkołach. Kontrowersyjne, budzące 
emocje problemy z pewnością wymagają 
dyskusji, a organizatorzy Sympozjum nie 
bali się zadawania trudnych pytań. 

Na zakończenie Sympozjum tradycyjnie 
przedstawiono kilka interesujących przy-
padków klinicznych, które umożliwiły słu-
chaczom dostrzeżenie, jak wiedza przeka-

zywana w trakcie wykładów przekłada się 
na praktyczne postępowanie z pacjentem. 
W wykładach jednocześnie brało udział 
prawie 700 pasjonatów alergologii. Część z 
nich aktywnie uczestniczyła w dyskusjach 
on-line w udostępnionym dla tego celu 
wirtualnym pokoju. Co cenne, nagrane wy-
kłady będą dostępne, dla zarejestrowanych 
uczestników, jeszcze przez kolejny miesiąc. 
Umożliwia to powrót do szczególnie inte-
resujących fragmentów spotkania oraz daje 
możliwość skorzystania z wykładów w peł-
nym zakresie.

Sympozjum było niewątpliwym suk-
cesem, pomimo obecnej, trudnej, sytuacji  
w kraju i za granicą. Niekiedy można po-
czuć się przytłoczonym problemami, które 
nas otaczają, związanymi z pandemią, woj-
ną za naszą wschodnią granicą, oraz pro-
blemami gospodarczymi i ekonomicznymi  
generowanymi przez te zjawiska. Część  
wykładowców okazywała swoje wspar-
cie dla walczącej Ukrainy poprzez umiesz-
czenie flagi na slajdach. Pomimo trudnej 
rzeczywistości, która nas otacza, warto 
podkreślić, że przewlekłe, uciążliwe, a nie-
kiedy zagrażające życiu dolegliwości wciąż 
występują u pacjentów uczulonych na po-
karmy. Zapewnienie chorym diagnostyki  
i leczenia opartego o najwyższe standardy, 
stanowi priorytet. Istnieje też konieczność 
stałego poszerzania horyzontów i zdoby-
wania wiedzy, gdyż alergologia jest nauką, 
która rozwija się bardzo dynamicznie.
Nie ulega wątpliwości, że tego typu spo-
tkania są potrzebne. Dają okazję wymiany 
poglądów, uzyskania najnowszych infor-
macji, a także dyskusji na, niekiedy trudne, 
tematy.

Już po raz trzeci Sympozjum odbyło się 
w formie on-line. To, co kiedyś szokowało, 
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obecnie stało się normalne i zrozumiałe.  
Organizacja prestiżowego Sympozjum  
w formie zdalnej nie budzi już emocji, moż-
liwości techniczne i wiedza na temat róż-
nych aspektów tej formy spotkania umoż-
liwia zachowanie pełnego profesjonalizmu. 
Pandemia nauczyła nas przenosić wiele 
spraw do sieci, nauczyła nas pracować  
w dużej mierze zdalnie, ograniczając bez-
pośredni kontakt międzyludzki. Odkryliśmy 
zalety takiej formy spotkania. Mimo to,  
z sentymentem wspominamy edycje Sym-
pozjum, które odbywały się stacjonar-
nie i które były okazją do spotkań twarzą  
w twarz, ożywionych dyskusji z pasjonata-
mi alergii pokarmowej, zawierania nowych 
znajomości, wymiany poglądów.

Prof. Zbigniew Bartuzi, na zakończenie 
Sympozjum podziękował uczestnikom, 
wyrażając nadzieję, że tegoroczne, już XI, 
Międzynarodowe Sympozjum spełniło ich 
oczekiwania. Poziom merytoryczny był 
bardzo wysoki i musiał spotkać się z uzna-
niem uczestników. Patrzymy w przyszłość 
z nadzieją. Liczymy na to, że już za rok uda 
nam się spotkać osobiście z wykładowcami 
i uczestnikami kolejnej edycji Sympozjum. 
Możemy zapowiedzieć już dziś „XII Byd-
goskie Spotkanie Alergologiczne – Sympo-
zjum Alergii na Pokarmy”, które odbędzie się  
w marcu 2023 roku. 
Serdecznie zapraszamy!
 

Dr n. med. Natalia Ukleja-Sokołowska
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Studentki pielęgniarstwa z Belgii 
ponownie odwiedziły nasz Szpital

Na przełomie kwietnia i maja nasz Szpi-
tal po raz kolejny odwiedziły studentki Wy-
działu Pielęgniarstwa Sint-Norbertus Insti-
tut w Antwerpii. Sześć pań, które do Polski 
przyjechały w ramach programu Erasmus, 
nowe doświadczenia zdobywały w ramach 

indywidualnych praktyk zawodowych  
w Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej 
i Chorób Wewnętrznych, Klinice Kardio-
logii oraz Klinice Ortopedii i Traumatologii  
Narządu Ruchu.
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Książki dla małych pacjentów 
z okazji Dnia Dziecka

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka mali pacjenci Poradni Okulistycz-
nej naszego Szpitala, którzy mieli wyzna-
czoną wizytę w pierwszych dniach czerwca,  
otrzymali w prezencie książki. 

Publikacje (łącznie 1500 sztuk), m.in. 
seria dla najmłodszych o przygodach Kici 
Koci, zostały przekazane przez Fundację 
Powszechnego Czytania na prośbę Fundacji 
Bezpieczny Świat. Prezenty trafiły do kilku 
bydgoskich ośrodków, m.in. szpitali uniwer-
syteckich, Przedszkola nr 59 oraz na cele 
akcji „Bazylika pomaga”, gdzie rozdawano je 
z okazji Dnia Dziecka. Bydgoszczanka Anna 
Zaprzalska, właścicielka firmy Lemoncraft, 
przekazała także papiery do scrapbookingu. 
Przyjęte z radością kolorowe, ozdobne ma-
teriały posłużą dzieciom i młodzieży m.in. 

do tworzenia okolicznościowych kartek. 
Warto dodać, że część książeczek opu-

blikowano również w języku ukraińskim.  
Większość z nich otrzymało Stowarzy-
szenie Niesienia Pomocy Potrzebującym 
„Dzięki Wam” prowadzące punkt wydawa-
nia darów dla uchodźców „Bydgoszcz Ukra-
inie”.

Fundacja Bezpieczny Świat od początku 
wojny na Ukrainie angażuje się w pomoc 
uchodźcom przybywającym do Bydgosz-
czy, organizując wsparcie lokalowe, naukę 
języka polskiego, aranżując zajęcia i wspól-
ne wyjścia np. na wydarzenia kulturalne. 
Wspiera także polską parafię we Lwowie, 
gdzie schronienie znajdują m.in. uchodźcy 
będący w drodze do Polski.  
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Raport z placu budowy cz. 4
Na terenie naszej placówki nieprze-

rwanie trwają intensywne prace związa-
ne z realizacją „Wieloletniego programu 
medycznego – rozbudowa i modernizacja 
Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Bi-
ziela w Bydgoszczy”. Generalny wykonawca 
inwestycji firma ALSTAL Grupa Budowlana 
prowadzi prace budowlane jednocześnie  
w kilku miejscach 

W głównym obiekcie, czyli skrzydle łóż-
kowym (oznaczonym, jako budynek L) już 
w 90% wykonane zostały stropy nad po-
ziomem niskiego parteru. W końcową fazę 
weszły również prace związane ze zbro-
jeniem ostatniej sekcji stropu nad niskim 

parterem. W 75% wykonane są już słupy  
i połowa ścian na wysokim parterze. Roz-
poczęto także tworzenie stropów nad  
tą kondygnacją. W budynku 2E, który  
stanowić będzie trzon komunikacyjny, za-
kończono budowę ścian żelbetowych po-
ziomu +3 oraz zbrojenie stropu nad pozio-
mem +3.

W budynku trafostacji wykonano ławy 
i ściany fundamentowe. Dodatkowo zreali-
zowane zostały zasypki wewnętrzne i ze-
wnętrzne fundamentów. 

W sąsiadujących budynkach 1A i 1G 
prowadzone są prace rozbiórkowe w miej-
scach, które planowo podlegają adaptacji.
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Rekreacyjny rajd rowerowy  
zorganizowany przez  
Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się wsparcie!

14 maja obchodziliśmy Europejski Dzień 
Profilaktyki Udarowej.  Z tej okazji Stowarzy-
szenie Udarowcy-Liczy się wsparcie zorga-
nizowało rekreacyjny przejazd rowerowy na 
trasie Plac Wolności Bydgoszcz – Plac przy 
ul. J. Styki w Fordonie. Jednym z Partnerów 
wydarzenia był nasz Szpital.

Długość trasy liczącej łącznie 20 km oraz 
niewielkie tempo przejazdu zachęcić miały 
do udziału w imprezie również osoby, dla 
których wycieczki rowerowe nie są codzien-
nością. Tak też się stało – na starcie pojawiło 
się blisko 200 uczestników. Rajd zakończo-
no losowaniem nagród i upominków. Całość 
kwoty uzbieranej z wpisowego została prze-
kazana na działania statutowe Stowarzysze-
nia Udarowcy – Liczy się wsparcie.

W Polsce rocznie odnotowuje się około  
80-90 tys. zachorowań na udar. Jest to 

choroba, przed którą można się bronić,  
a jednym ze sposobów jest regularny wysi-
łek fizyczny i związana z tym zmiana nawy-
ków, np. częstsze wybieranie roweru jako 
środka transportu.

22
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