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Szanowni Państwo,
Niestety w 2020 r. ryzyko pandemii stało się rzeczywistością. Marzec 
2020 r. to stwierdzenie pierwszego zakażenia COVID-19 u pacjenta  
w Polsce. Od tego momentu wiele ważnych decyzji musieliśmy podej-
mować w Szpitalu i jeszcze wiele trudnych decyzji przed nami. Pandemia 
przybiera coraz to nowe oblicza, pojawiły się nowe odmiany koronawi-
rusa i zwiększyła się liczba osób chorujących. Musimy więc podejmo-
wać trudne decyzje, trudne dla nas pracowników Szpitala, ale w sytuacji,  
w której jesteśmy, musimy sprostać zadaniu i zrobić wszystko, aby pomóc 
chorym. Chcemy jak najlepiej zajmować się naszymi pacjentami. 

W związku z potrzebą hospitalizacji pacjentów z COVID-19  
z dniem 15 marca 2021 r. uruchomiliśmy dodatkowo trzy łóżka na 
Oddziale chorób wewnętrznych, z dniem 27 marca jeszcze dziesięć. 
Od 01.04.br przygotujemy dalsze łóżka z dostępem do tlenoterapii  
i dwa respiratorowe dla pacjentów w ciężkim stanie. Obecnie dyspo-
nujemy trzydziestoma trzema łóżkami z dostępem do tlenoterapii dla 
pacjentów zakażonych wirusem SARS CoV-2, dziewięcioma stanowi-
skami intensywnej terapii medycznej oraz siedemnastoma izolatkami, 
w których pacjenci oczekują na wynik testu. 

27 grudnia 2020 roku rozpoczęliśmy w Polsce szczepienia prze-
ciwko COVID-19. Jako pierwszy w Unii Europejskiej został zatwier-
dzony preparat firm Pfizer i BioNTech. Później dołączyły szczepionki 
firm Moderna i AstraZeneca. Wszystkie trzy preparaty podawane są 
w dwóch dawkach. Szpital Uniwersytecki nr 2 jest również szpitalem 
węzłowym co oznacza, że aktywnie włączyliśmy się do akcji szcze-
pień. No cóż, to kolejny okres w naszym życiu, trudnego czasu dla nas 
wszystkich. 

Zbliżają się Święta Wielkanocne, myśleliśmy, mieliśmy nadzieję, 
że będą rodzinne, nie tak jak w zeszłym roku. Niestety historia lubi 
się powtarzać…

Mimo wszystko życzę nam wszystkim radości, Świąt które przy-
niosą odrodzenie duchowe, napełnią nas wszystkich spokojem i wia-
rą, dadzą siłę w pokonywaniu trudności i pozwolą z ufnością patrzeć 
w przyszłość.
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Rozmowa z PRzewodniczącą Rady UmK  
mgR JUstyną moRzy

Rada uczelni  to jeden z trzech organów kolegialnych działających we wszystkich wyższych 
uczelniach publicznych w Polsce od stycznia 2019 r., na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. Pierwsza kadencja rad uczelni upłynęła z końcem 2020 roku. 

Podczas listopadowego posie-
dzenia Senatu UMK odbyły się 
wybory członków Rady Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika na 
kadencję 2021-2024.

Przewodniczącą Rady po-
nownie została mgr Justyna Mo-
rzy, była kanclerz UMK, która 
zgodziła się na łamach naszego 
Biuletynu odpowiedzieć na kil-
ka pytań, przybliżając rolę tego 
mało jeszcze znanego organu  
w strukturach uczelni.

- Zgodnie z ustawą do za-
dań rady uczelni należy m.in. 
wydawanie opinii, dotyczących  
projektu strategii uczelni, pro-
jektu statutu, planów rzeczowo
-finansowych a także monito-
rowanie zarządzania uczelnią 

i jej gospodarki finansowej. To 
bardzo złożony i szeroki zakres 
kompetencji, ale mam wraże-
nie, że w przypadku niektórych 
kwestii sformułowany w nieco 
zbyt ogólny, mało precyzyjny 
sposób?

- Faktycznie, ustawa pozosta-
wia sporo wolnego pola do inter-
pretacji tego, jak dokładnie po-
winna wyglądać działalność rad 
uczelni, co ma swoje dobre i złe 
strony. Taki brak doprecyzowa-
nia kompetencji daje możliwość 
pewnej elastyczności i dostoso-
wania podejmowanych inicjatyw 
do aktualnych potrzeb uczelni, 
ale może budzić też  kontrower-
sje i stać się przyczyną sporych 
różnic w postrzeganiu roli tego 
nowego organu w uczelni i ocze-

kiwań wobec jego działalności. 
Pierwsza, niespełna 2-letnia, ka-
dencja rad uczelni w Polsce po-
święcona była przede wszystkim, 
zaopiniowaniu statutów uczelni  
i wyborach rektorów oraz wypra-
cowaniu modelu ich funkcjono-
wania. W każdej uczelni może on 
być nieco odmienny w  zależno-
ści od rodzaju szkoły wyższej, jej 
struktury, strategii, itp.. Ważne, 
aby rady uczelni nie wchodziły  
w kompetencje zarządcze, ale 
były wsparciem w zarządzaniu 
uczelnią i dbaniu o jej rozwój. 

- Przechodząc na grunt Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika, 
mając świadomość jego rozmia-
rów, złożoności struktury or-
ganizacyjnej, zastanawiam się, 
czy Rada Uniwersytetu opiniuje  
i nadzoruje jedynie działania po-
dejmowane na poziomie władz 
rektorskich, czy zajmuje się rów-
nież wewnętrznymi sprawami 
poszczególnych wydziałów?

- Jak już wspomniałam, za-
dania i kompetencje przyznane 
Radzie Uniwersytetu w ustawie 
Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce oraz w Statucie UMK, jed-
noznacznie wskazują, że organ 
ten ma wspierać procesy zarząd-
cze władz Uniwersytetu nakie-
rowane na jego rozwój, zgodnie  
z przyjętą strategią, planami fi-
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nansowymi, inwestycyjnymi  
i innymi programami, w których 
Uniwersytet może uczestniczyć. 
To wskazuje, że, co do zasady, 
Rada zajmuje się sprawami na 
poziomie ogólnouczelnianym. 
Nie da się jednak wydawać opinii 
w strategicznych sprawach Uni-
wersytetu, nie posiadając wiedzy 
o bieżącym funkcjonowaniu naj-
ważniejszych jego jednostek czy 
występujących w nich systemo-
wych problemach. Podczas roz-
mów z dziekanami wydziałów, 
dyrektorami różnych jednostek, 
spotkań z przedstawicielami 
związków zawodowych itp. mo-
żemy wyrobić sobie opinię na te-
mat tego, co służy realizacji ogól-
nej strategii lub co ją utrudnia. 
Rada Uniwersytetu spotyka się 
również z dyrektorami szpitali 
uniwersyteckich, bowiem ciąży 
na niej obowiązek zatwierdzania 
planów i sprawozdań finanso-
wych uniwersyteckich zakładów 
opieki zdrowotnej. Tak więc, 
Rada zajmuje się sprawami stra-
tegicznymi, systemowymi, a nie 
problemami jednostkowymi, czy 
wewnątrzkomórkowymi.

- Domyślam się, że szukanie 
najlepszych rozwiązań dla Uni-
wersytetu jako całości wymaga 
kompromisów i godzenia, nie-
kiedy sprzecznych, interesów 
poszczególnych wydziałów, 
jednostek?

- Przede wszystkim uwa-
żam, że nie można tutaj mówić 
o sprzecznych interesach jedno-
stek Uniwersytetu. Nawet, jeśli  
w danym momencie może się 
tak wydawać, w efekcie końco-
wym na wzmocnieniu pozycji 
Uniwersytetu jako całości zy-
skają wszyscy, cała społeczność 

UMK. Monitorowaniu realizacji 
celów strategicznych powinna 
towarzyszyć troska o zrównowa-
żony rozwój wszystkich tych jed-
nostek, które aktywnie uczest-
niczą w procesie badawczym  
i edukacyjnym Uniwersytetu.  
W tych działaniach bardzo waż-
ne jest patrzenie w przyszłość. 
Planowanie długoterminowe jest 
trudne, bo obarczone wieloma 
niewiadomymi, ale konieczne, 
jeśli faktycznie zależy nam na 
takiej pozycji naszego Uniwersy-
tetu, która pozwoli dotrzymywać 
kroku dobrym, zagranicznym 
ośrodkom naukowym.

- Praca na stanowisku kanc-
lerza UMK pozwoliła Pani już 
wcześniej spojrzeć na uczelnię 
z szerszej perspektywy. Czy ta-
kie doświadczenia pomagają  
w sprawowaniu obecnej funkcji?

- Wiedza o Uniwersytecie i 
mechanizmach jego funkcjo-
nowania zdobyta podczas 
kilkudziesięcioletniej pracy  

w UMK z pewnością ułatwia mi 
wykonywanie obecnych zadań, 
na przykład wiem, gdzie szukać 
informacji, niezbędnych do po-
dejmowania decyzji przez Radę. 
Uważam przy tym, że bardzo 
dobra jest regulacja ustawowa, 
zgodnie z którą co najmniej 50% 
członków rady uczelni musi 
pochodzić spoza grona jej pra-
cowników. Są to osoby może 
na początku mniej zorientowa-
ne w strukturze organizacyjnej  
i mechanizmach funkcjono-
wania szkoły wyższej, ale za to 
wnoszące świeże spojrzenie,  
w szczególności na procesy za-
rządcze oraz współpracę Uniwer-
sytetu z otoczenie zewnętrznym. 
To grupa, której przedstawiciele 
swoimi osiągnięciami i doświad-
czeniem w zakresie zarządzania  
i gospodarowania majątkiem, 
kierowania dużymi zespołami 
ludzkimi, bardzo często zdoby-
tymi w otoczeniu społeczno-
gospodarczym, daje gwarancję 
obiektywizmu w ocenie tego 

Skład Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
na kadencję 2021-2024:

PRZEWODNICZąCA RADy
 � mgr Justyna Morzy

CZłONKOWIE RADy
 � prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny
 � dr Agata Karska
 � prof. dr hab. Andrzej Rozkosz
 � prof. dr hab. Maciej Zastempowski
 � mgr Henryk Dulanowski
 � mgr inż. Janusz Niedźwiecki
 � mgr Robert Mikołaj Włosiński

PRZEWODNICZąCy SAMORZąDU  
STUDENCKIEgO

 � lic. Hubert Długołęcki



5

typu problemów w Uniwersyte-
cie. Dwie grupy osób tworzących 
Radę, tzn. doświadczeni pracow-
nicy Uczelni oraz osoby z oto-
czenia zewnętrznego, świetnie 
się wzajemnie uzupełniają. 

- Pierwsza kadencja Rady 
Uniwersytetu była w dużej 
mierze zdobywaniem nowych 
doświadczeń, zaznaczaniem 
swojej obecności w strukturach 
uczelni i jak Pani wspomniała  
wypracowywaniem jej modelu 
funkcjonowania. Czy druga ka-

dencja w Pani odczuciu będzie 
już inna?

- Pierwsza kadencja była 
również pełna ograniczeń wy-
muszonych przez pandemię CO-
VID-19. Nie wiem, jak ta nie-
zależna od nas sytuacja będzie 
kształtowała się w najbliższych 
miesiącach.

Bardzo chciałabym, aby pod-
czas aktualnej kadencji Rada 
Uniwersytetu miała możliwość 
realizacji większej liczby wła-
snych inicjatyw, przede wszyst-
kim w zakresie współpracy 

środowiska akademickiego  
z przedstawicielami świata go-
spodarki i biznesu. Na wzajem-
nej współpracy wszystkie te 
podmioty mogą dużo zyskać. 
W większym stopniu nasz Uni-
wersytet powinien również re-
agować na potrzeby i oczekiwa-
nia lokalnej społeczności. Mam 
nadzieję, że powrót studentów  
i pracowników w mury Uniwer-
sytetu będzie sprzyjał realizacji 
tych planów.

- Bardzo dziękuję za rozmowę.

zmiana na stanowisKU KieRowniKa KLiniKi  
cHiRURgii ogÓLneJ, KoLoReKtaLneJ i onKoLogiczneJ
19 lutego br, podczas zebrania Rady Ordynatorów odbyło się uroczyste pożegnanie dr. hab. 
Zbigniewa Banaszkiewicza prof.UMK, który zakończył sprawowanie funkcji kierownika Kliniki 
Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej.

Dr hab. Zbigniew Banaszkiewicz 
prof. UMK specjalizację z chi-
rurgii ogólnej rozpoczął w 1975 
roku jako wolontariusz w Od-
dziale Chirurgii I Szpitala Ogól-
nego nr 1 im. Antoniego Jura-

sza, będąc lekarzem sportowym  
w Wojskowym Klubie Sporto-
wym „Zawisza” w Bydgoszczy. 
Uzyskał kolejno specjalizację  
z chirurgii ogólnej Io w roku 
1979 i IIo w 1984. W 1991 roku 
został zatrudniony w Oddziale 
Klinicznym Chirurgii Ogólnej 
Szpitala Wojewódzkiego im. dra 
Jana Biziela w Bydgoszczy na 
stanowisku starszego asysten-
ta. W 1992 roku obronił pracę 
doktorską zatytułowaną „Od-
czyn hemaglutynacji pośredniej  
w ocenie stanu odporności prze-
ciwtężcowej u chorych chirur-
gicznych” i uzyskał tytuł doktora 
nauk medycznych. 

W 1993 roku, kiedy oddział 
przekształcono w Katedrę i Kli-
nikę Chirurgii Ogólnej Akade-

mii Medycznej w Bydgoszczy, 
objął funkcję starszego wykła-
dowcy i adiunkta. 

W 2012 roku został lekarzem 
kierującym nowo powołanego  
w naszym szpitalu Oddziału Kli-
nicznego Chirurgii Ogólnej, ga-
stroenterologicznej, Kolorektalnej 
i Onkologicznej Katedry Chirurgii 
Naczyniowej i Angiologii.

19.02.2016 r. uzyskał tytuł na-
ukowy doktora habilitowanego. 

Kiedy w 2018 r. Oddział prze-
kształcono w Klinikę Chirurgii 
Ogólnej, Kolorektalnej i Onko-
logicznej dr hab. Zbigniewowi 
Banaszkiewiczowi powierzono) 
stanowisko kierownika kliniki. 
W dniu 01.10.2019 r. został za-
trudniony jako profesor UMK 
w Toruniu, CM w Bydgoszczy  
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a 17.10.2019 powołany na sta-
nowisko po. kierownika Katedry 
Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej 
i Onkologicznej. 

Najważniejsze zainteresowa-
nia naukowe dr hab. Zbigniewa 
Banaszkiewicza skupiają się wo-
kół leczenia chorych z chorobami 
jelita grubego, wczesnego wykry-
wania raka jelita grubego oraz 
problematyki osób ze stomią. 

W ramach obowiązków 
akademickich przez cały okres 
pracy prowadził zajęcia ze stu-
dentami wydziału lekarskiego, pie-
lęgniarstwa i fizjoterapii. Uczest-
niczył i nadal bierze czynny udział  
w planowaniu i realizacji projek-
tów badawczych. Prace nauko-
we opublikował w przeważającej 
części w czasopismach recenzo-
wanych głównie z zakresu kolo-
proktologii. Wartość bibliome-
tryczna afiliowanego dorobku 
naukowego (wg danych Bibliote-

ki Medycznej) wynosi: IF- 103,366  
i 1489 pkt. MNiSzW. 

Jest członkiem następujących 
towarzystw naukowych:
1. Towarzystwo Chirurgów Pol-
skich Oddział Bydgosko-Toruński

a. sekretarz towarzystwa w la-
tach 1997 –1999 i 2009 -2010

b. skarbnik towarzystwa 2007-
2009, 2013-2015

c. członek zarządu towarzystwa 
1997 – 2005 i 2007-2018.

d. Przewodniczący zarządu 
Oddziału Bydgosko-Toruń-
skiego i członek Zarządu 
Towarzystwa Chirurgów 
Polskich od 2018

2. Polskie Towarzystwo gastro-
enterologii Oddział Bydgoski

a. przewodniczący komisji re-
wizyjnej 2001 – 2009

b. członek zarządu towarzy-
stwa 2010 – 2016

c. z-ca przewodniczącego 2012 
– 2014

d. członek zarządu towarzy-
stwa od 2015

3. Polski Klub Koloproktologii 
Ponadto jest członkiem Pol-

skiego Towarzystwo Opieki nad 
Chorym ze Stomią POLILKO.

Otrzymał nagrody:
1/ Nagroda zespołowa Rek-

tora Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu II stopnia 
Za osiągnięcia uzyskane w dzia-
łalności naukowo-badawczej  
w 2005 roku /22.11.2006/.

2/ Zespołowa Nagroda Rek-
tora Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu II stopnia 
Za osiągnięcia uzyskane w dzia-
łalności naukowo-badawczej  
w 2006 roku /09.112007 r./

3/ „Zasłużonemu – Polskie To-
warzystwo Lekarskie” 08.11.2014 r. 

4/ Nagroda JM Rektora UMK 
za wysoko punktowaną publika-
cję naukową /19.12.2019 r/.
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Prezentujemy postać nowego kierownika Kliniki dr hab.  
n. med. Macieja Michalika prof. UMK              

Dr hab. n. med. Maciej Mi-
chalik prof. UMK urodził się 
w 1959 roku w gdańsku. W la-
tach 1978–1984 studiował na 
Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w gdańsku. Specja-
lizował się w chirurgii ogólnej 
pod kierunkiem Członka Hono-
rowego Towarzystwa Chirurgów 
Polskich dr n. med. Macieja Ma-
jeranowskiego, ucznia Profesora 
Zdzisława Kieturakisa.

W roku 1993 obronił pracę 
doktorską pod kierunkiem prof. 
Mieczysława Trenknera w gdań-
sku. W latach 1996-2013 był or-
dynatorem Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Naczyniowej Szpitala 
Specjalistycznego w Wejhero-
wie. Był twórcą i kierownikiem 
Pracowni Endoskopowej tego 
szpitala. W 1993 roku wprowa-
dził szerokie spektrum operacji 
laparoskopowych w Wejherowie: 
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nominacJa PRofesoRsKa  
dLa dR Hab. n. med. JacKa bUdzyńsKiego, PRof. UmK

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał dr. hab. n. 
med. Jackowi Budzyńskiemu, prof. UMK tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk  
o zdrowiu.

autorem i autorem 448 publikacji i doniesień zjaz-
dowych o łącznej wartości bibliometrycznej Impact 
Factor 109, 456 i punktacji Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 2 346 pkt. Jest laureatem 
indywidualnej (2002 – II stopnia) i zespołowych 
Nagród Rektora za osiągnięcia w dziedzinie nauko-
wo-badawczej (2017 r. – I i II stopnia, w 2020 r. –  
I stopnia) oraz beneficjentem stypendium Rektora 
UMK za wysokopunktowaną publikację (2019 r). 

Prof. Jacek Budzyński rozpoczął pracę w Aka-
demii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Byd-
goszczy 16.08.1994 r. na stanowisku asystenta  
w Katedrze i Klinice gastroenterologii i Chorób 
Wewnętrznych. Od 01.10.2014 r. pełni obowiąz-
ki kierownika Katedry Chorób Naczyń i Chorób 
Wewnętrznych. Dnia 01.09.2016 r. awansował na 

wycięcie pęcherzyka żółciowego, 
wyrostka robaczkowego, ope-
racje anty-refluksowe, operacje 
jelita grubego i odbytnicy, resek-
cje żołądka i przezrozworowe re-
sekcje przełyku, resekcje guzów 
nadnerczy oraz pełne spektrum 
operacji chirurgicznego leczenia 
otyłości. W 2009 roku wykonał 
jako pierwszy w Polsce operację 
NOTES Cholecystectomy oraz 
jako pierwszy w świecie opera-
cję NOTES – SAgB (operację 
bariatryczną założenia opaski 
SAgB). W Wejherowie zorga-
nizował Warsztaty Laparosko-
powe, w których wzięło udział  
ponad 1200 chirurgów z Polski, 
Litwy, łotwy, Estonii, Niemiec  
i Irlandii oraz polscy chirurdzy  
z Wielkiej Brytanii. Od 2005 roku 

organizował w gdyni i Wejhero-
wie Konferencję „Zaawansowane 
Operacje Laparoskopowe”. 

Odbywał staże w Niemczech, 
Francji, Włoszech, Belgii, Austrii, 
USA, Kanadzie, Hiszpanii. Uczest-
niczył w zjazdach i konferencjach 
międzynarodowych również jako 
czynny uczestnik i zaproszony 
wykładowca. Przeprowadził licz-
ne operacje pokazowe także poza 
granicami Polski. 

W 2012 roku uzyskał habi-
litację w Warszawie. Od 2013 
roku był Kierownikiem Katedry 
i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Ma-
łoinwazyjnej i Wieku Podeszłego 
Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie. W latach 
2017-2019 V-ce Prezes Towa-
rzystwa Chirurgów Polskich,  

w latach 1993-1997 Prezes Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w gdań-
sku  oraz przez 4 kadencje czło-
nek Naczelnej Rady Lekarskiej. 
W latach 1997–2006 konsultant 
wojewódzki i regionalny ds. An-
giologii dla województwa gdań-
skiego a następnie pomorskiego. 

Autor 100 prac naukowych, 
rozdziałów w 5 książkach oraz 
licznych publikacji w „Liberte”, 
gazecie Wyborczej, Pomorskim 
Magazynie Lekarskim.

Żona Ewa jest neonato-
logiem. Ma dwóch dorosłych  
synów.

Jego pasją są podróże (od-
wiedził wszystkie kontynen-
ty), wina oraz historia Żydów  
Polskich.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Budzyński w roku 
1993 ukończył studia z wyróżnieniem na kierun-
ku lekarskim Wydziału Lekarskiego Akademii 
Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgosz-
czy. Stopień doktora nauk medycznych z wyróż-
nieniem uzyskał w roku 2001 na podstawie roz-
prawy pt.: „Parametry lipidowe i hemostatyczne  
u mężczyzn z zespołem zależności alkoholowej 
leczonych odwykowo”. Stopień naukowy doktora 
habilitowanego w zakresie nauk medycznych zdo-
był na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu w roku 2012 na podstawie 
jednotematycznego cyklu publikacji pt. „Wybrane 
aspekty stosowania inhibitorów pompy protonowej 
u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i na-
wracającym bólem w klatce piersiowej”. Jest współ-
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stanowisko profesora Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika. Prowadził i prowadzi zajęcia dydaktycz-
ne dla studentów Wydziału Lekarskiego (do roku 
akademickiego 2015/2016) oraz studentów prawie 
wszystkich kierunków kształcenia na Wydzia-
le Nauk o Zdrowiu: dietetyka, elektroradiologia,  
fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo i ratow-
nictwo medyczne. Wykładał także dla uczestników 
studiów doktoranckich 
i studiów podyplomo-
wych. Był promotorem  
7 ukończonych przewo-
dów doktorskich, a obec-
nie kieruje pracami nad 
czterema kolejnymi otwar-
tymi przewodami doktor-
skimi. Był także opieku-
nem Studenckiego Koła 
Naukowego, promotorem 
21 prac magisterskich oraz 
recenzentem 34 prac ma-
gisterskich i licencjackich,  
3 rozpraw doktorskich 
i przeszło 80 artykułów 
przesłanych do renomowa-
nych czasopism polskich 
i zagranicznych. Pełnił 
ponadto funkcję sekreta-
rza komisji habilitacyjnej, 
członka wydziałowych 
komisji ds. przewodu ha-
bilitacyjnego oraz komisji 
doktorskich. Dwukrotnie 
(2012 r. i 2015 r.) otrzymał list pochwalny Prorek-
tora ds. Collegium Medicum za działalność dydak-
tyczną. 

Prof. Jacek Budzyński od początku swojej pra-
cy zawodowej jest związany ze Szpitalem Uniwer-
syteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.  
Po ukończeniu studiów odbył tu staż podyplomowy. 
Od 16.08.1994 r. rozpoczął pracę na etacie młod-
szego asystenta w Klinice gastroenterologii i Cho-
rób Wewnętrznych zlokalizowanej na IV piętrze 
budynku głównego Szpitala, na którym, pomijając 
ewolucję zmian nazwy jednostki, pracuje do dziś. 
Jest specjalistą chorób wewnętrznych, gastroentero-
logii i angiologii. Od 01.08.2018 r. jest zatrudniony 
na stanowisku kierownika Kliniki Chorób Naczyń  

i Chorób Wewnętrznych. Prowadzi pacjentów 
hospitalizowanych w Klinice, wykonuje zabiegi  
z zakresu radiologii zabiegowej na naczyniach ob-
wodowych, przyjmuje pacjentów w Poradni Cho-
rób Naczyń oraz konsultuje chorych Szpitala Uni-
wersyteckiego nr 2. Jest członkiem Towarzystwa 
Internistów Polskich (w latach 2016-2020 pełnił 
funkcję prezesa Oddziału Bydgosko-Toruńskiego 

TIP), Polskiego Towarzystwa gastroenterologii  
(w latach 2004-2016 pełnił funkcję członka zarzą-
du Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTg), Pol-
skiego Towarzystwa Kardiologicznego (z ramienia 
towarzystwa także European Society of Cardiology, 
ESC) oraz Polskiego Towarzystwa Angiologicznego 
(z ramienia Towarzystwa także European Society 
for Vascular Medicine, ESVM). Prowadził liczne 
wykłady i warsztaty w ramach szkolenia podyplo-
mowego lekarzy i pielęgniarek. Za swoją działal-
ność w Szpitalu został odznaczony Odznaką Hono-
rową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” przyznaną 
przez Ministra Zdrowia, prof. Mariana Zembalę 
(2015 r). Otrzymał też listy gratulacyjne Dyrektora 
Szpitala Uniwersyteckiego nr 2. 
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Położna na medaL!    

fUndacJa „Pocztowy daR” wsPieRa nasz szPitaL  
w waLce z coVid-19

W styczniu br. ogłoszono wyniki siódmej edycji ogólnopolskiego plebiscytu „Położna na medal”

26 marca, Fundacja „Pocztowy Dar” przekazała na ręce Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 
im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy symboliczny czek na 100 tys. zł.

W województwie kujawsko-pomorskim laureatką 
konkursu została pani Marzena Wróblewska – po-
łożna, która od początku swojej pracy zawodowej 
związana jest z Kliniką Położnictwa, Chorób Kobie-
cych i ginekologii Onkologicznej naszego Szpitala.

Plebiscyt to część kampanii społeczno-edu-
kacyjnej, mającej na celu podnoszenie w społe-
czeństwie świadomości dotyczącej roli położnych  
w opiece okołoporodowej oraz promowanie nowo-
czesnych standardów opieki okołoporodowej.

Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzię-
cia jest AMA Akademia Malucha Alantan, która 
od lat angażuje się w propagowanie bezpieczne-
go i zdrowego stylu wśród rodzin i podnoszenie 
świadomości związanej z opieką okołoporodową 
i wychowaniem dzieci. Patronatem honorowym 
konkurs objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położ-
nych, przy wsparciu merytorycznym Fundacji Ro-
dzić po Ludzku, Polskiego Towarzystwa Położnych, 
Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni oraz Polskiego 
Centrum Edukacji.

Środki finansowe zostały przekazane na zakup aparatu 
USg z systemem nawigacji igły oraz dwóch aparatów 
do wysokoprzepływowej donosowej terapii tlenem.

Aparat do wysokoprzepływowej donosowej te-
rapii tlenem będzie wykorzystywany na potrzeby 
pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV-2. Po-
danie pacjentom tlenu w dużych przepływach po-
zwoli w wielu przypadkach uniknąć zastosowania 
leczenia respiratorem.

Aparat USg z systemem nawigacji igły będzie 
również wykorzystywany w wysokospecjalistycz-
nej diagnostyce pacjentów zakażonych wirusem 
SARS-COV-2 i pozwoli na uzyskanie centralnego 
dostępu naczyniowego, dzięki któremu możliwe 
będzie podawanie leków ratujących życie poprzez 
centralne wkłucia.



11

Odkrycie antybiotyków to jeden z najważniejszych sukcesów XX w. Wprowadzenie antybioty-
ków spowodowało ogromy rozwój medycyny i jej nowych gałęzi (np. transplantologii, neonato-
logii czy kardiochirurgii). Przyczyniło się również do obniżenia śmiertelności z powodu zakażeń 
i chorób zakaźnych wywołanych przez bakterie oraz zmniejszenia ilości powikłań zakażeń. 

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. 
J. Biziela w Bydgoszczy znalazł 
się na liście najlepszych szpitali 
w Polsce w rankingu World’s Best 
Hospitals 2021, organizowanym 
przez tygodnik „Newsweek”  
i Statista Inc.
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. 
Jana Biziela w  Bydgoszczy znalazł 
się wśród najlepszych szpitali świata 
w rankingu World’s Best Hospitals 
2021, zajmując 33 miejsce w Polsce.

Organizatorzy przedsięwzięcia, 
tj. Tygodnik Newsweek i firma Sta-
tista, oceniając placówki medycz-
ne brali pod uwagę:

 � rekomendacje z  branży me-
dycznej: międzynarodowa 
ankieta internetowa, w  której 
wzięło udział ponad 70 000 
lekarzy, kierowników szpitali 
i pracowników służby zdrowia;

 � doświadczenia pacjentów: an-
kiety mierzące satysfakcję pa-
cjentów;

 � medyczne wskaźniki efek-
tywności: bezpieczeństwo pa-
cjenta, środki higieny i jakość 
leczenia.
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aKcJa szczePień PRzeciwKo coVid-19
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – jako szpital węzłowy – od końca 
grudnia 2020 r rozpoczął akcję szczepień przeciw COVID-19 dla grupy „0”.

Zgodnie z wymaganiami Narodowego Pro-
gramu Szczepień harmonogram i kolejność 
szczepień podzielone zostały na kilka eta-
pów, które są sukcesywnie realizowane.

W Szpitalu początkowo uruchomiono 
dwustanowiskowy Punkt Szczepień, jed-
nak z uwagi na bardzo duże zaintereso-
wanie, zorganizowano dodatkowe miejsce 
szczepień z czterema stanowiskami, usy-
tuowane w Sali Audytoryjnej. 

Każde przygotowane stanowisko obsłu-
giwane jest przez zespół składający się z:

 � lekarza kwalifikującego na szczepienie,
 � pielęgniarki dokonującej szczepienia,
 � osoby obsługującej system informa-
tyczny (wprowadzają dane osób za-
szczepionych do aplikacji Ministerstwa 
Zdrowia gabinet.gov.pl).
W związku z dużą ilością zgłoszeń 

osób chętnych do szczepienia w grupie 
„0”, aby odciążyć punkty szczepień, Dy-
rekcja Szpitala zadecydowała o prowa-
dzeniu szczepień pracowników naszej 
jednostki w klinikach/oddziałach szpital-
nych. Dzięki temu szczepienia odbywały 
się w sposób płynny i efektywny.

Od 19 stycznia 2021 r akcję szczepień 
zaczęto prowadzić także poza terenem 
Szpitala – zorganizowano zespoły wyjaz-
dowe, które obsługiwały Domy Pomocy 
Społecznej i jednostki Podstawowej Opie-
ki Zdrowotnej w Bydgoszczy i okolicach.

Od 25 stycznia akcja rozszerzona zo-
stała o szczepienia seniorów 70+, a od  
16 lutego rozpoczęły się szczepienia na-
uczycieli.

Do dnia 18 marca 2021 nasz Szpital 
przeprowadził szczepienia prawie 11,5 ty-
siąca osób.

21 stycznia nasz Szpital odwiedził prof. Zbigniew Włodarczyk – Dziekan Wy-
działu lekarskiego CM UMK, pełniący rolę koordynatora ds. szczepień przeciwko 
COVID-19
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w stRUKtURacH naszego szPitaLa RozPoczęła 
działaLność PoRadnia deRmatoLogiczna

Poradnia Dermatologiczna (tel. 
52 36 55 472),  czynna jest w na-
stępujące dni:

- poniedziałki (9.00- 13.00), 
- środy (9.00- 13.00),
- czwartki (10.00- 14.00).
Do Poradni obowiązuje 

skierowanie, a wizyty odbywają 
się po wcześniejszej rejestracji  
w Rejestracji Ogólnej, osobiście 
lub telefonicznie pod numerami 
tel. 52 36 55 997, -998, -999. 

W zakres usług Poradni Der-
matologicznej wchodzą:

 � porady i konsultacje specjali-
styczne pacjentów dorosłych 
oraz dzieci, 

 � dermatoskopowa ocena zna-
mion, 

 � diagnostyka i leczenie ostrych 
i przewlekłych dermatoz, ta-
kich, jak: łuszczyca, atopowe 
zapalenie skóry, alergiczne 
kontaktowe zapalenie skóry, 
łojotokowe zapalenie skóry, 
trądzik pospolity, trądzik ró-
żowaty i bielactwo, 

 � leczenie chorób infekcyjnych 
skóry - bakteryjne, wirusowe, 
pasożytnicze i grzybicze,

 � diagnostyka i leczenie chorób 
włosów - łysienie androgeno-
we, telogenowe, łysienie plac-
kowate, trichoskopia,

 � diagnostyka i leczenie chorób 
paznokci,

 � diagnostyka i leczenie chorób 
przenoszonych drogą płciową,

 � kwalifikacja pacjentów do 
zabiegów dermatochirurgicz-
nych,

 � diagnostyka mykologiczna,
 � pobieranie wycinków do ba-
dania histopatologicznego,

 � kriochirurgia brodawek wiru-
sowych,

 � kriochirurgia stanów prze-
drakowych skóry.

Dla pacjentów hospitalizo-
wanych istnieje możliwość 
zlecania konsultacji derma-
tologicznych w programie 
Cabinet.

Zespół Poradni Dermatologicznej: dr n. med. Agnieszka Białecka – specjalista dermatologii i wenerologii, lek. Kaja Męcińska-Jundziłł – specja-
lista dermatologii i wenerologii, mgr Anna Małkowska – pielęgniarka



15

w naszym szPitaLU RozPoczęła działaLność 
szKoła Rodzenia

8 marca, w Międzynarodowym Dniu Kobiet, w naszym Szpitalu, pod egidą Kliniki Położnictwa, 
Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, rozpoczęła działalność Szkoła Rodzenia.

Spotkania, które ze względu na pandemię CO-
VID-19 odbywają się w formie on-line, mają 
charakter cykliczny i obejmują 8 spotkań 
rozpoczynających się w kolejne poniedziałki  
o godz. 17.00

Zainteresowane osoby zgłaszały chęć 
uczestnictwa w zajęciach na adres e-mail: 
szkola.rodzenia@biziel.pl i otrzymywały link 
do uczestnictwa.

Na cały cykl spotkań zaplanowano nastę-
pujące zagadnienia:
1. CIąŻA - lek. med. Natalia Lesiewska
2. PORÓD - mgr Patrycja Banaś
3. CIĘCIE CESARSKIE - lek. med. Natalia  

Lesiewska
4. NOWORODEK - mgr Katarzyna Leńska
5. PIERWSZA POMOC - mgr Katarzyna 

Leńska
6. POłÓg - Małgorzata Dudek
7. LAKTACJA - Małgorzata Drgas
8. PODSUMOWANIE 
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