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Szanowni Państwo,
Zakończył się rok szkolny, niebawem też koniec roku akademic-

kiego. Zbliżają się wakacje, będą dla nas inne niż w ubiegłych latach. 
Musimy się szczególnie przygotować do obowiązujących wymagań 
aby czuć się bezpiecznie i spokojnie wypoczywać. Mimo wszystko 
życzę Wszystkim udanego urlopu, odpoczynku, przecież szczególnie 
potrzebnego dla pracowników służby zdrowia.

 To był bardzo trudny dla wszystkich pracowników Szpitala Uni-
wersyteckiego nr 2 czas. Wszystkim pracownikom dziękuję za zaan-
gażowanie, dostosowanie do wymagań sanitarnych i trudną pracę  
w nowych do tej pory nie znanych nam warunkach.

Dziękuję też naszym sponsorom, osobom indywidualnym, fir-
mom, stowarzyszeniom. To dzięki naszym dobroczyńcom już na po-
czątku epidemii otrzymaliśmy maseczki, rękawiczki, przyłbice, środki 
dezynfekcyjne, posiłki… Bardzo dziękujemy, okazało się, że w tym 
trudnym czasie nie byliśmy sami. 

Niestety pandemia nie odpuszcza, musimy ciągle przestrzegać 
zasad bezpiecznej odległości (około 2 metry redukują możliwość za-
rażenia mniej więcej około 80%), dezynfekcji powierzchni (podłogi, 
stoły, biurka, klawiatury komputerów, myszki komputerowe, klamki, 
poręcze) dezynfekować ręce, pamiętać o obowiązku noszenia mase-
czek chroniących nasze usta, nos, oczy. 



inwestorem był Wydział Zdro-
wia i  Opieki Społecznej Urzędu 
Wojewódzkiego w  Bydgoszczy. 
Szpital powstał w  oparciu o  pro-
jekt inż. arch. Jerzego Szanajcy 
z Warszawskiego Biura Projektów 
Służby Zdrowia, jako projekt po-
wtarzalny. Tego typu szpitali zbu-
dowano w Polsce kilkanaście (m. 
in. w Kutnie, Inowrocławiu, Pile, 
Gdańsku-Zaspie). Generalnego 
wykonawstwa podjęło się Zjed-
noczenie Przedsiębiorstw Budo-
wy Obiektów Użyteczności Pu-
blicznej „Budopol” w Bydgoszczy.

Trwająca sześć lat budowa, 
 w latach siedemdziesiątych uzna-
wana była za bardzo szybką reali-
zację projektu. 

Uroczystość otwarcia placów-
ki miała miejsce 30 maja 1980 r.

Z uwagi na sytuację epidemio-
logiczną w kraju, obchody 40-le-
cia Szpitala Uniwersyteckiego nr 
2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy 
zostały przełożone na późniejszy 
termin.

40 lat minęło 
W dniu 30 maja 2020 r. nasz Szpital skończył 40 lat!

Decyzje dotyczące  powsta-
nia szpitala przy ulicy Kornela 
Ujejskiego podejmowane były na 
początku lat siedemdziesiątych,  
kiedy to wdrażano w Polsce nowe 
koncepcje organizacyjne w refor-
mowanej służbie zdrowia. Szpital 
był elementem tworzonej ówcze-
śnie sieci kilkunastu zespołów 

opieki zdrowotnej, na które miały 
składać się lecznice, poradnie oraz 
pogotowia ratunkowe.

Kamień węgielny pod budo-
wę szpitala wmurowano 18 lipca 
1974 r.

Budowę finansowano ze 
środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Zdrowia (NFOZ) zaś 

Wmurowanie aktu erekcyjnego



4

Jubileusz w cieniu pandemii
W jubileuszowym roku 2020 nasz Szpital stanął przed niespodziewanym wyzwaniem – musi 
zmierzyć się z pandemią COVID-19. W marcu wstrzymane zostały przyjęcia pacjentów w try-
bie planowym oraz wprowadzony bezwzględny zakaz odwiedzin. W poradniach specjalistycz-
nych uruchomiono system teleporad, przed Izbą Przyjęć OKMR stanął wojskowy namiot do 
wstępnego triażu, przy wejściach do szpitala uruchomiono punkty mierzenia temperatury  
i dezynfekcji rąk.

Początek tego szczególnego 
okresu był wyjątkowo trudny 
zarówno ze względu na brak 
wcześniejszych doświadczeń 
związanych z tego typu zagro-
żeniem  jak i  stwierdzonymi za-
każeniami wśród pracowników  
i pacjentów szpitala. Na przeło-
mie marca i kwietnia korona-
wirus wykryto w kilku jednost-
kach organizacyjnych placówki: 
Klinice Neurochirurgii i Neu-
rologii, Oddziale Klinicznym 
Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, Klinice Położnictwa, 
Chorób Kobiecych i Ginekologii 
Onkologicznej, Klinice Urologii 
oraz wśród pracowników admi-
nistracji. Szybka reakcja polega-

jąca na wdrażaniu odpowiednich 
procedur pozwoliła opanować 
sytuację.

Kolejne zarządzenia dyrek-
cji wprowadzające w szpitalu 
nowe, tymczasowe rozwiąza-
nia w organizacji pracy miały 
maksymalnie zwiększyć bezpie-
czeństwo.  Dla całego personelu 
Szpitala wprowadzony został 
obowiązek noszenia maseczek  
i rękawiczek, ograniczone zosta-
ły bezpośrednie kontakty między 
pracownikami, przekazywanie 
dokumentacji w formie papie-
rowej, na przeszło dwa miesiące 
w wielu jednostkach organiza-
cyjnych szpitala wprowadzono 
możliwość pracy zdalnej oraz 

tam gdzie to możliwe rotacyjny 
system pracy dla zespołów pielę-
gniarskich i lekarskich.

Taka reorganizacja pracy 
placówki przy jednoczesnym 
zapewnieniu ciągłości jej funk-
cjonowania jest dużym wyzwa-
niem zarówno dla zarządu jak 
i pracowników, wymaga dużej 
elastyczności, szybkiego re-
agowania na zmieniającą się 
rzeczywistość i ścisłej, dobrej 
współpracy Szpitala z innymi in-
stytucjami takimi jak Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna czy Wojewódzkie Cen-
trum Zarządzania Kryzysowe-
go przy Kujawsko-Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim.

Obecnie w naszym Szpitalu, 
podobnie jak w całej Polsce, trwa 
powolne „odmrażanie” wprowa-
dzonych obostrzeń. Stopniowo 
przywracane są planowe zabiegi 
i porady specjalistyczne, przy-
wrócone porody rodzinne, od-
wiedziny w Klinice Neonatologii 
itp.  Niestety w ostatnim czasie  
w kraju obserwujemy wzrost wy-
krywanych przypadków zakażeń 
COVID-19. Wysyłając aktualny 
numer Biuletynu do druku nie 
wiemy co przyniosą najbliż-
sze tygodnie i miesiące, z czym 
przyjdzie nam się zmierzyć.
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nominacJa profesorska  
dla dr. hab. n. med. pawła burduka, prof. umk

Postanowieniem z dnia 11 maja 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr. hab.  
n. med. Pawłowi Burdukowi, prof. UMK, kierownikowi Kliniki Otolaryngologii, Onkologii  
Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej naszego Szpitala tytuł naukowy profesora 
nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Prof. Paweł Burduk urodził 
się w Bydgoszczy. W 1988 roku 
ukończył I Liceum Ogólno-
kształcące w Bydgoszczy i rozpo-
czął studia na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej im. 
Ludwika Rydygiera w Bydgosz-
czy. Studia ukończył z wyróżnie-
niem otrzymując dyplom lekarza 
w 1994 roku. Staż podyplomowy 
odbył w Szpitalu Klinicznym 
im dr A. Jurasza i w 1995 roku 
rozpoczął pracę w Klinice Oto-
laryngologii uzyskując tytuł spe-
cjalisty z zakresu otolaryngologii  
w 2000 roku. W Klinice Oto-

laryngologii, Onkologii 
Laryngologicznej z Podod-
działem Audiologii i Fonia-
trii Szpitala Uniwersytec-
kiego nr 1 pracował od 1995 
roku do końca września 
2018 roku. W trakcie pra-
cy klinicznej w 2001 roku 
obronił pracę doktorską 
nagrodzoną Nagrodą im. 
Profesora Jana Miodońskie-
go a w 2011 roku otrzymał 
tytuł doktora habilitowane-
go decyzją Rady Wydziału 
Lekarskiego Collegium Me-
dicum UMK w Bydgoszczy. 
Od października 2018 pełni 
obowiązki kierownika Kli-
niki Otolaryngologii, On-
kologii Laryngologicznej  
i Chirurgii Szczękowo-Twa-

rzowej Szpitala Uniwersyteckie-
go nr 2 im. dr Jana Biziela. 

Jest autorem ponad 190 ar-
tykułów i doniesień zjazdowych 
w czasopismach polskich i za-
granicznych z zakresu otoryno-
laryngologii, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień chi-
rurgii endoskopowej nosa i zatok 
oraz podstawy czaszki, otochi-
rurgii, onkologii laryngologicz-
nej, chirurgii rekonstrukcyjnej  
i chirurgii foniatrycznej. 

Prof. Paweł Burduk brał 
udział w licznych kursach za-
granicznych i polskich z zakre-

su chirurgii endoskopowej nosa  
i zatok, chirurgii ucha, onkologii 
laryngologicznej i chirurgii re-
konstrukcyjnej. Jest wykładowcą 
i instruktorem na kursach chi-
rurgii endoskopowej nosa i za-
tok. Odbył staże naukowo-szko-
leniowe w Londynie, Dubaju  
i Amsterdamie. Jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Oto-
rynolaryngologów Chirurgów 
Głowy i Szyi, Polskiego Towarzy-
stwa Chirurgii Podstawy Czasz-
ki, Europejskiego Towarzystwa 
Rynologicznego, European Head 
and Neck Society, członkiem 
Państwowej Komisji Egzamina-
cyjnej w dziedzinie Otorynola-
ryngologii. Od 2004 roku jestem 
członkiem Zarządu Oddziału 
Kujawsko-Pomorskiego Pol-
skiego Towarzystwa Otorynola-
ryngologów Chirurgów Głowy 
i Szyi, a od 2018 pełni funkcję 
Przewodniczącego Oddziału 
Kujawsko-Pomorskiego PTORL.  
W kadencji 2014-2016 peł-
nił funkcję sekretarza Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Otorynolaryngologów Chi-
rurgów Głowy i Szyi, a obecnie 
jest Skarbnikiem Zarządu Głów-
nego. W kadencji 2019 - 2021 
pełni funkcję Przewodniczącego 
Sekcji Onkologicznej PTORL.
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stopień doktora habilitowanego  
i awans profesorski dla dr. mariusza baumgart

19.02.2020 r. Jego Magnificencja Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn wręczył dr Mariuszowi 
Baumgart dyplom doktora habilitowanego nauk medycznych i awansował na stanowisko 
profesora UMK.

Dr hab. n. med. Mariusz Baumgart 
od 2010 jest pracownikiem nauko-
wo-badawczym w Katedrze Anatomii 
Prawidłowej CM UMK a od  2011 roku 
pracuje w Centrum Interwencyjnego 
Leczenia Udarów Mózgu naszego Szpi-
tala, gdzie pełni funkcję koordynatora 
zespołu fizjoterapeutów. Pełni również 
funkcję pełnomocnika ds. medycznych 
w Stowarzyszeniu „Udarowcy – Liczy się 
wsparcie” – organizacji pożytku publicz-
nego realizującej ogólnopolskie kampa-
nie profilaktyczne na temat udaru mó-
zgu oraz udzielającej specjalistycznej 
pomocy w leczeniu i fizjoterapii osób 
przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych po udarze mózgu.

międzynarodowy dzień pielęgniarki i położneJ
Kiedy w lutym Światowa Organizacja Zdrowia  

w ramach kampanii „Nursing Now” ogłosiła rok 
2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki  
i Położnej, wydawało się, że tegoroczne obchody 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, 
przypadające na 12 maja, będą świętowane wyjąt-
kowo hucznie. Niestety sytuacja epidemiologicz-
na w kraju uniemożliwiła organizowanie spotkań  
i uroczystości, a Paniom pielęgniarkom i położnym 
przyszło zdawać wyjątkowo trudny egzamin…

Celem kampanii „Nursin Now” jest przede 
wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielę-
gniarki i położnej oraz pokazanie roli i znaczenia 
tych zawodów w systemie ochrony zdrowia. Choć 
nie tak wyobrażaliśmy sobie ten rok i przebieg 
kampanii, wydaje się że w przewrotny sposób epi-
demia COVID-19 spełniła jej cel – zawód pielę-
gniarki został na nowo zauważony i jeszcze bardziej 
doceniony. 
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„koncert dla okruszka”

maja Klinika Po-
łożnictwa, Chorób Kobiecych  
i Ginekologii Onkologicznej na-
szego Szpitala wraz ze znanymi 
bydgoskimi muzykami, tj. woka-
listą i gitarzystą Rafałem ZWIE-
RZAKIEM Zielińskim i żeńskim 
duetem skrzypiec i wiolonczeli 
– Pinky Loops zaprosili wszyst-

Inicjator koncertu, koordynator Sal Porodowych z położnictwem dr n. med. Szymon 
Bednarek z Zespołem

kich chętnych na bezpłatny kon-
cert transmitowany w Internecie.

„Koncert dla Okruszka”  de-
dykowany był wszystkim ciężar-
nym i ich rodzinom, stanowiąc 
jednocześnie podziękowanie dla 
personelu położniczego Kliniki za 
opiekę nad rodzącymi w trudnym 
okresie pandemii COVID-19.

15
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darmowe testy w kierunku zakażenia wirusem 
sars-coV-2 dla personelu medycznego  

Dzięki współpracy Alab La-
boratoria, Fundacji TVN „Nie 
jestem sam” i firmy Amazon,  
w całej Polsce wykonanych zo-
stało 3400 testów w kierunku za-
każenia wirusem SARS-CoV-2, 
dla pracowników personelu me-
dycznego z pierwszej linii frontu 
walki z epidemią, tj. lekarzy, pie-
lęgniarek oraz ratowników me-
dycznych.

Szpital Uniwersytecki nr 
2 im. dr. J. Biziela w Bydgosz-
czy został wybrany jako jedna  
z dwudziestu placówek medycz-
nych w kraju, w której takie dar-
mowe testy zostały wykonane. 
W ramach akcji na przełomie 
kwietnia i maja przebadanych 
zostało łącznie 200 osób perso-
nelu naszej placówki.
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transmisJe wideo z sali porodoweJ oraz sali 
intensywnego nadzoru neonatologicznego

 Od 6 maja w naszym Szpitalu przywrócono możliwość prowadzenia porodów rodzinnych, 
zachowując przy tym szczególne środki ostrożności i zachęcając przyszłych rodziców do wcze-
śniejszej, 10-dniowej izolacji domowej.

Zdarzają się jednak pary, które mimo iż w tym 
szczególnym momencie odczuwają potrzebę rodzin-
nej bliskości, nie decydują się na poród rodzinny ze 
względu na chęć zachowania szczególnej ostrożno-
ści w okresie pandemii, bądź z innych, niezależnych 
przyczyn, które uniemożliwiają przyjazd partnera do 
szpitala.

Chcąc wesprzeć pacjentki i ich rodziny w tego 
rodzaju trudnych sytuacjach, Szpital wraz z wielolet-
nim partnerem technologicznym placówki – firmą 
COMTEK Systems, przygotowali niestandardowe 
rozwiązanie, tj. możliwość transmisji wideo z sali po-
rodowej, od momentu porodu przez okres do dwóch 
godzin po porodzie. Wszystkim, którzy decydują się 
na taką, alternatywną formę porodu rodzinnego Kli-
nika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii 
Onkologicznej zapewnia bezpłatny dostęp do środ-
ków komunikacji oraz bezpieczeństwo transmisji 
online. – Do dyspozycji rodzących są tablety z dostę-
pem do Internetu, które z takim właśnie przeznacze-
niem Klinika otrzymała w prezencie od COMTEK 
Systems oraz pracowników Media Expert.

Podobne rozwiązanie wspiera również młodych 
rodziców, którzy ze względu na obowiązujący do 
niedawana w placówce zakaz odwiedzin, nie mieli 
kontaktu z noworodkiem pozostającym pod opieką 
Kliniki Neonatologii, mimo że jego mama została 
wypisana już do domu. Część tabletów wykorzysty-
wana jest do transmisji wideo z sali intensywnego 
nadzoru neonatologicznego, kreując przynajmniej 
namiastkę kontaktu rodzice-dziecko. Obecnie  
w klinice Neonatologii przywrócono już możliwość 
odwiedzin, ale transmisje wideo cały czas pozostają 
alternatywą bezpośredniego kontaktu w sytuacjach, 
kiedy taki kontakt jest niemożliwy, np. gdy rodzice 
objęci są kwarantanną. 
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po 40 latach na terenie szpitala  
przestaJe funkcJonować biblioteka

 Ze względów epidemiologicznych oraz coraz trudniejszej sytuacji związanej z niewystarcza-
jącą ilością pomieszczeń, Zarząd naszego Szpitala podjął decyzję o likwidacji funkcjonującej 
na jego terenie biblioteki.

Filia nr 28 Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy 
funkcjonowała w placówce od samego początku jej 
działalności, tj. 1980 roku. W przeciągu 40 lat bi-
blioteka dwa razy zmieniała lokalizację (w styczniu 
1996 i w roku 1999). W ostatnich latach filia zaj-
mowała lokal o powierzchni 49 m², znajdujący się 
w suterenie, w trakcie komunikacyjnym łączącym 
budynek główny z pawilonem „A” (niegdyś „C”). 
Usytuowanie biblioteki umożliwiało swobodny do-
stęp do niej również osobom niepełnosprawnym,  
w tym poruszającym się na wózkach. 

Pierwszym kierownikiem placówki była Alicja 
Górecka,  później kolejno: Zyta Chachowska, Anna 
Panasewicz, Małgorzata Swędrzyńska, Alina Walu-
kiewicz, Barbara Ogonowska.

Od 2003 r. filią kierowała Dorota Siedlecka, któ-
ra tak wspomina działalność biblioteki:

Filia nr 28 kierowała usługi do dorosłych czy-
telników. Prowadzono dwie formy udostępniania 
książek: na miejscu w bibliotece oraz na oddziałach 
szpitalnych. Najwięcej wypożyczeń odnotowano na 
oddziale reumatologii i hematologii. Na tych od-

działach pacjenci przebywali najdłużej i rotacja była 
najmniejsza. Największym zainteresowaniem cieszy-
ła się literatura piękna,w tym tak zwana „literatura 
kobieca” pisana przez polskie autorki. Stanowiła ona 
95% wypożyczeń. Popularne były także kryminały, 
literatura sensacyjna i fantastyka. Z literatury non   
fiction najchętniej czytano biografie i poradniki. 
Dużą popularnością cieszyły się książki drukowane 
dużą czcionką. W ofercie znajdowała się również 
prasa codzienna oraz czasopisma. Czytelnicy mogli 
korzystać z stanowiska komputerowego z dostępem 
do internetu. Filia stale profilowała swój księgozbiór  
i uzupełniała go o nowości wydawnicze. Liczba 
korzystających z biblioteki czytelników stale rosła.  
W 2019 roku z księgozbioru liczącego 6100 wo-
luminów skorzystało 867 osób, zarejestrowano 
8222 odwiedzin i wypożyczono 18949 woluminów. 
Agenda szpitalna, mimo że pozostawała placówką 
publiczną, stosowała odmienne metody pracy, gdyż 
funkcjonowała w warunkach określanych jako trud-
ne. Wymagały one m.in. pewnych predyspozycji 
psychicznych bibliotekrza. Musiała to być osoba ko-
munikatywna, wzbudzająca zaufanie, empatyczna, 
opanowana, dyskretna, ale też w pewien sposób od-
porna na ludzkie cierpienie. Prowadząca bibliotekę 
niejednokrotnie wchodziła w rolę terapeuty i stawała 
się powiernikiem ludzkich dramatów. Bibliotekarka 
starała się tak dobierać literaturę, aby oprócz dostar-
czenia rozrywki miała ona również wymiar biblio-
terapeutyczny. Placówka ułatwiała pacjentom i pra-
cownikom szpitala kontakt z literaturą, pozwalała 
nadrobić zaległości czytelnicze a także integrowała  
społeczność użytkowników.

Fakt, że biblioteka działała na terenie Szpitala 
aż 40 lat pokazuje, jak ważną rolę pełniła. Cieszyła 
się sporym zainteresowaniem, była miejscem przyja-
znym dla personelu a przede wszystkim umilała pa-
cjentom pobyt w szpitalu.
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porody rodzinne

Rodzącej towarzyszyć może jedna osoba, która 
zobowiązana jest dostosować się do ustalonych przez 
Szpital zasad reżimu sanitarnego, mającego na celu 
zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarów-
no pacjentce jak i personelowi medycznemu.

Osoba towarzysząca może towarzyszyć rodzącej 
od aktywnej fazy porodu, określonej przez położnika 
(do tego czasu osoba towarzysząca dla własnego bez-
pieczeństwa powinna pozostawać poza Szpitalem). 

O postępie porodu i możliwości dołączenia do 
rodzącej na sali porodowej osoba towarzysząca po-
wiadomiona zostanie telefonicznie przez rodzącą lub 
personel sali porodowej.

Rodząca i osoba towarzysząca zobowiązani są 
wypełnić ankietę epidemiologiczną, podlegają po-
miarowi temperatury ciała (na poziomie SOR),  
a osoba towarzysząca zmienia odzież na zestaw przy-
gotowany przez Szpital, w tym maskę jednorazową, 
którą zobowiązana jest nosić zarówno w trakcie po-
rodu jak i wczesnego połogu (rodząca nie musi prze-
bywać w masce, chyba że ma taką wolę)

W trakcie porodu osoba towarzysząca nie może 
opuszczać sali porodowej. Po porodzie może pozostać 
z pacjentką w sali porodowej do 2 godzin, po czym 
zobowiązana jest opuścić salę porodową i oddział. 

Pacjentka, u której wykonane zostaje cięcie ce-
sarskie nagłe (mimo planowanego wcześniej porodu 
drogami natury) może wyrazić zgodę na tzw. kangu-
rowanie dziecka (dzieci) przez osobę towarzyszącą do 
2 godzin po porodzie.

W przypadku cięcia cesarskiego elektywnego 
osoba towarzysząca może przebywa w sali porodo-
wej od momentu przekazania ciężarnej pod opiekę 
zespołu położniczego wykonującego cięcie cesarskie 
i pozostać w niej wraz z możliwością kangurowania 
do 2 godzin po operacji.

Personel zachęca pary planujące poród  
w Klinice do dobrowolnej 10-dniowej izolacji domo-
wej w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia Covid-19. 

Pacjentka ciężarna, która w trakcie porodu zdra-
dzi objawy mogące sugerować infekcję koronawi-
rusem, zostanie skierowana do dedykowanej sali 
porodowej Szpitala (w zaawansowanej fazie porodu) 
lub przetransportowana do jednoimiennego szpitala 
zakaźnego w Grudziądzu.

Osoby towarzyszące, które w opinii personelu 
sali porodowej rażąco naruszą zasady reżimu sani-
tarnego ustalonego w sytuacji pandemii Covid-19, 
zostaną poproszone o opuszczenie sali porodowej.

Decyzją Dyrekcji naszego Szpitala od dnia 6 maja 2020 r. w Klinice Położnictwa, Chorób Kobie-
cych i Ginekologii Onkologicznej przywrócono możliwość prowadzenia porodów rodzinnych.

 „biziel” szpitalem przyJaznym kangurom
Pion Położnictwa i Patologii Ciąży Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicz-
nej naszego Szpitala otrzymał Certyfikat przystąpienia do akcji „Szpital przyjazny Kangurom”.

Celem Akcji  „Szpital 
przyjazny Kangurom”  jest 
szerzenie wśród społe-
czeństwa świadomości 
i znaczenia kangurowa-
nia  (KMC – Kangaroo 
Mother Care), tj. metody 

wczesnej opieki nad noworodkiem, zapewniają-
cej bezpośredni kontakt ciała noworodka z ciałem 
matki tzw.: kontakt „skóra do skóry”, któremu to-
warzyszy karmienie noworodka piersią i wczesny 

wypis do domu. Inicjatywa ma uwrażliwiać rodzi-
ców na znaczenie tego rodzaju kontaktu w rozwoju 
dziecka już od pierwszych chwil po narodzinach, 
uświadamiać o przysługujących im prawach, za-
chęcać do kontynuacji kangurowania w warunkach 
domowych, promować zalety płynące z „rodziciel-
stwa bliskości”.  

Akcja, prowadzona w ramach ogólnopolskiej 
Kampanii „Rodzice Kangury”, ma również propa-
gować podmioty lecznicze, które wspierają rodzi-
ców w kontakcie „skóra do skóry”



Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgosz-
czy serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy wspierają 
placówkę w niezwykle trudnym dla niej czasie epidemii COVID-19.
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Zarówno dary dostarczane bezpośrednio do 
Szpitala jak i wpłacane pieniądze mają dla nas nie 
tylko wymiar materialny, są również ważnym ge-
stem solidarności podnoszącym na duchu i dodają-
cym siły w realizacji trudnego zadania, przed jakim 
zostało postawione środowisko medyczne.

Dziękujemy również wszystkim restauracjom, 
które dowoziły i dowożą posiłki dla Medyków.

Z góry przepraszamy darczyńców, którzy nie 
znaleźli się jeszcze na naszej liście – lista jest na 
bieżąco aktualizowana, wielu z Państwa pozostaje 
również anonimowymi.

podziękowania
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