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Po zakończeniu modernizacji Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy stał się 

nowoczesnym centrum leczenia wielospecjalistycznego dzieci i młodzieży. Zatrudniona w 

szpitalu profesjonalna kadra medyczna gwarantuje wykonywane świadczeń  

zachowawczych i zabiegowych na najwyższym poziomie. W Wojewódzkim Szpitalu 

Dziecięcym w Bydgoszczy w starej strukturze leczyło się rocznie około 9,5 tys. dzieci i 

młodzieży, a po zakończonej modernizacji ponad 13,5  tys. Sądzimy, że w roku 2018 

przekroczymy liczbę 15 tys. hospitalizacji. Modernizacja bazy lokalowej, sprzętowej 

szpitala, dotychczasowa kadra medyczna oraz pozyskani wysokiej klasy specjaliści w 

dziedzinie radiologii, onkologii i hematologii, chirurgii, neurochirurgii, gastroenterologii 

umożliwiły powstanie wysokospecjalistycznego szpitala dziecięcego, w którym chore 

dzieci są leczone w pełnym specjalistycznym zakresie, kompleksowo i komplementarnie 

zgodnie z aktualnymi zdobyczami technologii medycznych. Modernizacja szpitala 

umożliwiła utworzenie 3 nowych oddziałów: Chirurgii Dziecięcej, Neurochirurgii oraz 

Oddziału Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii. Szpital wykonuje świadczenia 

medyczne  zachowawcze i zabiegowe na najwyższym poziomie, często unikatowe w skali 

województwa a nawet kraju. Uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg 

normy ISO w 2007 roku, a w roku 2017 akredytację przyznaną przez Ministra Zdrowia 

(CMJ). Po procesie modernizacji i rozbudowy powstał imponujący, nowoczesny 

kompleks budynków, w których mieszczą się oddziały łóżkowe oraz zespół sal 

operacyjnych, oddział intensywnej terapii. Zbudowano też dwa mniejsze obiekty i 

przeprowadzono gruntowną przebudowę budynku przeznaczonego dla poradni 

specjalistycznych oraz administracji i archiwum. Dzięki inwestycji w szpitalu wykonuje 
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się badania obrazowe – cyfrową rentgenodiagnostykę, tomografię komputerową i 

rezonans magnetyczny. W nowym budynku - 7 kondygnacyjnym znajdą się Oddziały: 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pediatrii, Kardiologii, Patologii Noworodka, 

Otolaryngologii, Neurochirurgii, Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii Ośrodek dzienny 

Rehabilitacji, Chirurgii Dziecięcej, blok operacyjny - 4 sale operacyjne oraz Sterylizacja 

ze Stacją Łóżek. W drugim budynku - 5 kondygnacyjnym znalazły swoje lokum oddziały: 

Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii, Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii 

oraz Neurologii Dziecięcej. W szpitalu funkcjonuje 220 łóżek dla pacjentów i 86 łóżek dla 

matek. Prawie 3000 m2 powierzchni dachów zajmuje 6 ogrodów - różnych tematycznie, 

których wyposażenie dostosowane jest do potrzeb pacjentów w zależności od ich wieku. 

W każdym oddziale jest klasa szkolna i pokój wypoczynkowy dla matek z kącikiem 

zabaw dla dzieci. Ciekawa jest aranżacja wnętrz, w której dobrze czują się zarówno małe 

dzieci jak i młodzież.  
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