


PRZEWODNICZÑCA MA G¸OS

Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
O SOBIE ...

Drogie Kole˝anki i Koledzy !

Mam przyjemnoÊç poinformowaç Was, ˝e jeden z dwóch wniosków z∏o˝onych do Urz´du
Marsza∏kowskiego o dofinansowanie projektu program operacyjny Kapita∏ Ludzki z Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego zyska∏ akceptacj´ i zosta∏ przyj´ty z czego ogromnie si´ cieszymy. W ramach
tego projektu b´dziemy mogli doskonaliç umiej´tnoÊci i kwalifikacje piel´gniarek i po∏o˝nych. Mia∏am
nadziej´, ˝e chocia˝ jeden z projektów zostanie zaakceptowany, a ˝e nadzieja otwiera serce, dodaje si∏y
i mobilizuje do dzia∏ania planujemy wystàpiç z nast´pnym projektem. Dnia 26 listopada 2008 roku
Wojewoda Kujawsko-Pomorski wyda∏ Zarzàdzenie Nr 384/2008 w sprawie w∏àczenia Kujawsko-
Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy do Kujawsko-Pomorskiego Urz´du
Wojewódzkiego. By∏o to równoznaczne z tym, ˝e od 01 stycznia 2009 roku nie b´dà prowadzone szkole-
nia dla piel´gniarek(rzy) i po∏o˝nych. Majàc na wzgl´dzie dobro naszych kole˝anek i kolegów w zakre-
sie kontynuacji rozpocz´tych szkoleƒ tj. kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie piel´gniarstwa rodzinnego 
i szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie piel´gniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, 31
grudnia 2008 roku OIPiP umowà cesji przej´∏a szkolenia. Równolegle podpisana zosta∏a umowa cesji

przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy mówiàca o przej´ciu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie piel´gniarstwa onkologicz-
nego.Uchwa∏à Prezydium ORPiP zosta∏ powo∏any przy OIPiP w Bydgoszczy OÊrodek Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych, którego Koordynatorem ds. szkoleƒ zosta∏a Pani mgr Katarzyna Florek. 19 marca 2009 roku odby∏ si´ XXIII Zjazd
Sprawozdawczy Samorzàdu Piel´gniarek  i Po∏o˝nych w Bydgoszczy. Zdaj´ sobie spraw´, ˝e jest bardzo du˝o problemów, z który-
mi musimy si´ zmierzyç. Robimy jednak co w naszej mocy aby sprostaç Waszym oczekiwaniom. 

02 kwietnia 2009 roku o godzinie 21.37 mija czwarta rocznica odejÊcia do Domu Ojca
naszego kochanego Papie˝a Jana Paw∏a II. B´dziemy wracaç do chwil, gdy by∏ z nami,
gdy nas naucza∏, poucza∏, ale i ˝artowa∏. Cztery lata temu s∏ychaç by∏o ∏kanie ludzkich
serc zjednoczonych we wspólnym bólu. MyÊl´, ˝e wi´kszoÊç z nas chcia∏aby, abyÊmy
byli zjednoczeni nie tylko kiedy prze˝ywamy ból!
Poni˝ej s∏owa naszego Wielkiego Polaka
„Droga do szcz´Êcia i Êwiat∏a nie prowadzi na skróty”.
„Czuwam - to znaczy tak˝e, czuj´ si´ odpowiedzialny 
za wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imi´ Polska”

Nied∏ugo b´dziemy dzieliç si´ jajkiem.
˚ycz´ 
Radosnych Âwiàt Wielkanocnych, wype∏nionych nadziejà 
budzàcej si´ wiosny i wiarà w sens ˝ycia. 
Pogody w sercu i radoÊci p∏ynàcej z faktu Zmartwychwstania Paƒskiego.
Mi∏ych spotkaƒ przy rodzinnym stole, smacznego jajka, 
niespodzianki od zajàca, 
mokrego Âmigusa - Dyngusa 
i du˝o ˝yczliwoÊci w naszym Êrodowisku. 

Ewa Kowalska

Po ukoƒczeniu Liceum Medycznego
Wydzia∏ Piel´gniarstwa w roku 1980
podj´∏am prac´ w Szpitalu
Powiatowym w Piszu na stanowisku
piel´gniarki oddzia∏u chirurgicznego.
W latach 1981-1985 kontynuowa∏am
nauk´ na Wydziale Piel´gniarstwa
AM w Lublinie. Od wrzeÊnia 1985 r.
zatrudniona jestem w PSZOZ w Ino-
wroc∏awiu kolejno na stanowiskach;
prze∏o˝onej piel´gniarek, naczelnej
piel´gniarki. Okres zatrudnienia to

nie tylko praca zawodowa ale tak˝e dalsza nauka. Uzyska∏am
tytu∏ specjalisty pierwszego stopnia z medycyny spo∏ecznej oraz
drugiego stopnia z organizacji ochrony zdrowia. Jestem tak˝e
absolwentkà studiów podyplomowych na kierunku „Zarzàdzanie
zasobami ludzkimi” w Wy˝szej Szkole Bankowej w Toruniu. 
W pracach samorzàdu zawodowego uczestnicz´ od chwili jego
powstania. Drugà kadencj´ pe∏ni´ funkcj´ Rzecznika Odpo-
wiedzialnoÊci Zawodowej Piel´gniarek i Po∏o˝nych. 

Ewa Dynowska

BIURO OKR¢GOWEJ IZBY
PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH

85-079 Bydgoszcz, ul. T. KoÊciuszki 27/30-32 VIII p.
www.oipip.bydgoszcz.pl

e-mail: izba@oipip.bydgoszcz.pl

Konto: KREDYT BANK S.A Oddzia∏ Bydgoszcz
88 1500 1360 1213 6004 1987 0000 

NIP 554-13-03-482

Centrala: 
tel. 052 372-68-78, 052 372-79-04

tel. kom. 694-450-057

Biuro czynne:
poniedzia∏ek, Êroda, czwartek, piàtek: 7.15-15.00

wtorek: 7.30-16.30

Kasa biura czynna:
poniedzia∏ek, Êroda, czwartek, piàtek: 8.00-14.30

wtorek: 7.30-16.00

Koordynator ds. szkoleƒ - tel. 052 362-03-75

Radca prawny OIPiP przyjmuje:
od poniedzia∏ku do czwartku: 10.00-15.00

tel. 052 372-68-78 w.13

DZIA¸ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
tel: 052 322-07-83 

e-mail: pwz@oipip.bydgoszcz.pl
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Od Redakcji

Szanowne 
Kole˝anki i koledzy

Zach´camy do lektury kolejnego numeru biuletynu
informacyjnego Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych
w Bydgoszczy.

OtrzymaliÊmy wiele materia∏ów do druku, które 
z wielkà przyjemnoÊcià zamieszczamy w tym wydaniu.

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkiej Nocy 
˝ycz´ Wam Kole˝anki i Koledzy i Waszym najbli˝szym 

WWeessoo∏∏yycchh,,  ppee∏∏nnyycchh  nnaaddzziieeii  ii  wwiiaarryy  

ÂÂwwiiààtt  WWiieellkkaannooccnnyycchh,,

sspp´́ddzzoonnyycchh  wwÊÊrróódd  ssrreebbrrnnyycchh  bbaazzii  

ii  kkoocchhaajjààcceejj  rrooddzziinnyy,,  

pprrzzyy  wwssppóóllnnyymm  ssttoollee..  

SSmmaacczznneeggoo  ÊÊwwii´́ccoonneeggoo  jjaajjkkaa  

oorraazz  mmookkrreeggoo  ppoonniieeddzziiaa∏∏kkuu

NNiieecchh  ZZmmaarrttwwyycchhwwssttaanniiee  kkttóórree  nniieessiiee  ooddrrooddzzeenniiee

nnaappee∏∏nnii  WWaass  ppookkoojjeemm  ii  wwiiaarràà,,  

nniieecchh  ddaa  ssii∏∏´́  ww  ppookkoonnyywwaanniiuu  ttrruuddnnooÊÊccii  

ii  ppoozzwwoollii  zz  uuffnnooÊÊcciiàà  ppaattrrzzeeçç  ww  pprrzzyysszz∏∏ooÊÊçç......

Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

Zach´camy wszystkich cz∏onków samorzàdu do dziele-
nia si´ pomys∏ami dotyczàcymi nast´pnych numerów
naszego biuletynu.

Napisz, a my wydrukujemy:
- podzi´kowania 
- gratulacje
i inne artyku∏y

Zajrzyj na stron´ internetowà naszej Izby
www.oipip.bydgoszcz.pl

W ostatnim czasie zmieniliÊmy szat´ graficznà naszej
strony internetowej. Dok∏adamy wiele staraƒ, aby treÊci
na niej zawarte, by∏y zawsze aktualne i wyczerpujàce.

Czekamy na Wasze uwagi i opinie.
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Nak∏ad 2000 egzemplarzy

Redakcja:
- zastrzega sobie prawo redagowania i skracania materia∏ów,
- nie zamówionych materia∏ów nie zwraca,
- materia∏y nale˝y dostarczaç na noÊnikach elektronicznych - p∏yta CD
- wszystkie materia∏y sà obj´te prawem autorskim, przedruk materia∏ów 

w  jakiejkolwiek formie bez wczeÊniejszej zgody jest zabronione. 

Biuletyn BEZP¸ATNY dla Cz∏onków Samorzàdu
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27.03.2009 r. Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-Gromadka
bra∏a udzia∏ w IX Interdyscyplinarnym Forum Naukowym
dla m∏odzie˝y bydgoskich szkó∏ ponadgimnazjalnych, pod
has∏em:
„Biologiczne aspekty w ochronie zdrowia i Êrodowiska”

24-26.03.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie NRPiP w Warsza-
wie, w którym uczestniczy∏a Przewodniczàca Ewa Kowalska

24.03.2009 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
i Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-Gromadka by∏y cz∏onkami
komisji konkursowych na stanowisko po∏o˝nej piel´gniarki
oddzia∏owej oddzia∏u noworodkowego w szpitalu w Inowroc∏awiu.

12.03.2009 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu komisji konkursowej na realiza-
cj´ programów profilaktycznych. 

05.03.2009 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu komisji konkursowej na realiza-
cj´ programów profilaktycznych. 
Na zaproszenie Bydgoskiej Izby Lekarskiej Przewodniczàca
Ewa Kowalska i Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-Gromadka
bra∏y udzia∏ w spotkaniu  z dr Mieczys∏awem Boguszyƒskim
autorek ksià˝ki „Od warsztatu balwierskiego do szpitala
klinicznego. Z historii bydgoskiego lecznictwa”, które odby∏o
si´ w foyer Filharmonii Pomorskiej.

02.03.2009 r. Odby∏o si´ 8 posiedzenie Komisji socjalnej.

24.02.2009 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej
Rady Miasta w Bydgoszczy.

19.02.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie Prezydium ORPiP.

17.02.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie Komisji ds. Po∏o˝nych
w którym uczestniczy∏a Przewodniczàca Ewa Kowalska.
Odby∏o si´ posiedzenie Komisji ds. piel´gniarek ochrony
zdrowia pracujàcych.

12-13.02.2009 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a
udzia∏ w „Szkolnych Dniach Nauki” zorganizowanych 
w Zespole Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych nr 5 w Bydgoszczy.

11.02.2009 r. Odby∏o si´ spotkanie z uczestnikami  kursu
specjalizacyjnego w dziedzinie piel´gniarstwa anestezjo-
logicznego i intensywnej opieki w siedzibie OIPiP, w którym
uczestniczy∏a Przewodniczàca Ewa Kowalska i Przewod-
niczàca Komisji ds. kszta∏cenia i doskonalenia zawodo-
wego Katarzyna Florek. 
Odby∏o si´ posiedzenie Komisji ds. kszta∏cenia i doskonale-
nia zawodowego. 

10.02.2009 r. Odby∏o si´ szkolenie dla piel´gniarek 
i po∏o˝nych zorganizowane przy wspó∏pracy Komisji ds.
Po∏o˝nych i firmy Pelargos  „Piel´gnacja skóry noworodka
zimà - mity i fakty” oraz szkolenie Rzecznika Odpo-
wiedzialnoÊci Zawodowej nt: „Etyka zawodowa”

09.02.2009 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska uczestni-
czy∏a w posiedzeniu Rady Spo∏ecznej Obwodu Lecznictwa
SPZOZ.

30.01.2009 r. Odby∏o si´ szkolenie dla cz∏onków Okr´go-
wego Sàdu Izby bydgoskiej, toruƒskiej, w∏oc∏awskiej 
w którym uczestniczy∏y Przewodniczàca Ewa Kowalska 
i Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-Gromadka.  

29.01.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczàca Ewa Kowalska, Wiceprzewodniczàca
Walde-Maria Iwanowska i Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-
Gromadka bra∏y udzia∏ w konferencji: „Zarzàdzanie ryzy-
kiem w piel´gniarstwie”

28.01.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie komisji socjalnej.

27.01.2009 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
i Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-Gromadka by∏y cz∏onkami
komisji konkursowych na stanowisko piel´gniarki oddzia-
∏owej bloku operacyjnego i po∏o˝nej oddzia∏owej oddzia∏u
ginekologii w szpitalu w Inowroc∏awiu.

24.01.2009 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w uroczystych obchodach 64. rocznicy wyz-
wolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej na zapro-
szenie Prezydenta Miasta. Z∏o˝ono kwiaty pod pomnikiem
na cmentarzu parafialnym pw. Âw. Józefa RzemieÊlnika
przy ulicy Toruƒskiej.

22.1.2009 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a udzia∏ 
w spotkaniu z G∏ównym Inspektorem Pracy T. Zajàcem 
w Warszawie.
Odby∏o si´ posiedzenie rzeczników odpowiedzialnoÊci
zawodowej.

21.01.2009 r. Odby∏o si´ spotkanie piel´gniarek Êrodowiska
nauczania i wychowania z Wiceprezydentem Bydgoszczy
Boles∏awem Grygorewiczem. W spotkaniu uczestniczy∏a
Przewodniczàca Ewa Kowalska.

20.01.2009 r. Na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy
Konstantego Dombrowicza Wiceprzewodniczàca Walde-
Maria Iwanowska i Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-
Gromadka uczestniczy∏y w uroczystych obchodach 89.
rocznicy  powrotu Bydgoszczy do Macierzy.
Z∏o˝y∏yA kwiaty pod pomnikiem prezydenta Leona
Barciszewskiego.
Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a udzia∏ w posiedzeniu
Rady Spo∏ecznej Obwodu Lecznictwa SP ZOZ.

18.01.2009 r. Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-Gromadka
by∏a cz∏onkiem komisji egzaminacyjnych na kursie kwali-
fikacyjnym „Piel´gniarstwo rodzinne” dla po∏o˝nych 
i piel´gniarek organizowanym przez Klinik´ Ffx.

13.01.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie Prezydium ORPiP.
Odby∏o si´ posiedzenie Komisji ds. piel´gniarek ochrony
zdrowia pracujàcych. 
W posiedzeniu uczestniczy∏a Sekretarz Wies∏awa
Stefaniak-Gromadka.

31.12.2008 r. OIPiP przej´∏a na mocy Cesji prawnej szkole-
nie specjalizacyjne w dziedzinie piel´gniarstwa anestezjo-
logicznego i intensywnej opieki dla piel´gniarek oraz kurs
kwalifikacyjny w dziedzinie piel´gniarstwa rodzinnego dla
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Sprawozdanie z XXIII  Okr´gowego Zjazdu Sprawozdawczego
Samorzàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy.

piel´gniarek z powodu rozwiàzania Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy. 

19.12.2008 r. Na zaproszenie Marsza∏ka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotra Ca∏beckiego  Przewodniczà-
ca Ewa Kowalska i Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-
Gromadka bra∏y udzia∏ w uroczystej gali podsumowujàcej
dzia∏ania z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia w 2008 r.

16.12.2008 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Komisji Bioetycznej przy OIL.
Odby∏o si´ szkolenie dla wszystkich cz∏onków komisji prob-
lemowych pracujàcych przy ORPiP z zakresu prewencji 
i odpowiedzialnoÊci zawodowej oraz  spotkanie op∏atkowe.

15.12.2008 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska i Wiceprze-
wodniczàca Walde-Maria Iwanowska bra∏y udzia∏ w spotka-
niu op∏atkowym w Centrum Onkologii.

09.12.2008 r. odby∏o si´ siódme posiedzenie ORPiP oraz
spotkanie op∏atkowe. 

02.-04.12.2008 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska uczest-
niczy∏a w posiedzeniu NRPiP w  Mi´tnem. 

02.12.2008 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Rady Spo∏ecznej Domu Sue
Ryder.

Dnia 19 marca 2009 roku w sali kon-
ferencyjnej restauracji Tango obrad-
owa∏ XXIII Okr´gowy Zjazd Sprawo-
zdawczy Samorzàdu Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych w Bydgoszczy.

Uczestniczy∏o w nim 126 delegatów
spoÊród 147 uprawnionych, co sta-
nowi 85,7%. 

Obradom Zjazdu przewodniczy∏a
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka. 

G∏ównym celem Zjazdu by∏o przy-
j´cie sprawozdaƒ z pracy organów
izby, sprawozdanie z wykonania
bud˝etu za rok 2008, przyj´cie
bud˝etu na bie˝àcy rok i prowizorium
bud˝etowe na I kwarta∏ 2010 roku.

Uroczystego otwarcia Zjazdu doko-
na∏a Ewa Kowalska Przewodniczàca
ORPiP w Bydgoszczy.

Minutà ciszy obecni na Zjeêdzie
uhonorowali zmar∏e Kole˝anki i Kole-
gów w ostatnim roku z naszego

Êrodowiska oraz nestork´ piel´gniarst-
wa polskiego Rachel´ Hutner.

Nast´pnie Przewodniczàca omówi∏a
istotne zagadnienia i problemy doty-
czàce naszego Êrodowiska, a tak˝e
podsumowa∏a dzia∏alnoÊç ORPiP za
rok 2008.

W dalszej kolejnoÊci wys∏uchano
sprawozdania Skarbnika.

Po przerwie swoje  sprawozdania
przedstawili: Okr´gowy Rzecznik
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, Prze-
wodniczàca Okr´gowego Sàdu Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych oraz  Przewod-
niczàca Komisji Rewizyjnej, a tak˝e
Przewodniczàce komisji problemo-
wych: socjalnej, ds. piel´gniarek
ochrony zdrowia pracujàcych, ds.
piel´gniarstwa Êrodowiska nauczania 
i wychowania, ds. kszta∏cenia i dosko-
nalenia zawodowego, ds. nadzoru nad
indywidualnymi, grupowymi, specjalis-
tycznymi praktykami i zak∏adami pracy
chronionej, ds. po∏o˝nych.

Delegaci zg∏osili do Komisji Uchwa∏ 
i Wniosków nast´pujàce apele:
Apel nr 1 
w sprawie równego traktowania pod-
miotów zawierajàcych umowy z Naro-
dowym Funduszem.
Apel nr 2
w sprawie przeprowadzenia kontroli
prawid∏owego wydatkowania Êrodków
przeznaczonych na podwy˝ki dla pra-
cowników ochrony zdrowia.
Apel nr 3
w sprawie przywrócenia nazwy „pie-
l´gniarka i po∏o˝na rodzinna” w nomen-
klaturze zawodowej i ustawodawstwie.

Sekretarz Zjazdu
Janina Schabowska

Danuta ZroÊlak

foto: Katarzyna Florek
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... w zwiàzku z wystàpieniem Pana
Marka Twardowskiego - Podsekre-
tarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
podczas 33 posiedzenia Sejmu RP 
w dniu 8 stycznia 2009 roku. 

Stanowisko zosta∏o przes∏ane do: 
Prezesa Rady Ministrów, Micha∏a
Boniego - Sekretarza Stanu w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów,
Marsza∏ka Sejmu RP, Klubów Parla-
mentarnych Sejmu RP, Pose∏ Krystyny
¸ybackiej, El˝biety Streker-Dembiƒskiej.

W zwiàzku z wystàpieniem sejmo-
wym (podczas 33 posiedzenia Sejmu
RP, w dniu 8 stycznia 2009 roku)
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Zdrowia Pana Marka Twardowskiego,
w odpowiedzi na interpelacj´ poselskà
zg∏oszonà przez Panià El˝biet´
Streker-Dembiƒskà, Prezydium Na-
czelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych
stwierdza, ˝e ww. wystàpienie by∏o
nierzetelne, nie przedstawia rzeczy-
wistej sytuacji piel´gniarek i po∏o˝nych
udzielajàcych Êwiadczeƒ opieki zdro-
wotnej w podstawowej opiece zdro-
wotnej, a tak˝e dezinformuje
spo∏eczeƒstwo w zakresie faktycznej
realizacji Êwiadczeƒ zdrowotnych 
w podstawowej opiece zdrowotnej na
rzecz ubezpieczonych.

Uzasadnienie

S∏usznie Pan Marek Twardowski
zauwa˝y∏, ˝e kwestie pracy i zadaƒ
piel´gniarek rodzinnych (podstawowej
opieki zdrowotnej - poz) reguluje m. in.
rozporzàdzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 20 paêdziernika 2005 roku 
w sprawie zakresu zadaƒ lekarza,
piel´gniarki i po∏o˝nej poz. Zgodnie 
z za∏àcznikiem nr 2 cz´Êç 1 ust. 1 tego
aktu prawnego piel´gniarka i po∏o˝na
poz planuje i realizuje kompleksowà
opiek´ piel´gniarskà i piel´gnacyjnà 
w miejscu zamieszkania i nauki Êwiad-
czeniobiorcy, z uwzgl´dnieniem miejs-
ca wykonywania Êwiadczeƒ. 

Tymczasem obowiàzujàce na rok
2009 zarzàdzenie Prezesa NFZ nr 105
radykalnie zmieni∏o charakter Êwiad-
czeƒ piel´gniarek i po∏o˝nych poz
sprowadzajàc je wy∏àcznie do Êwiad-
czeƒ ambulatoryjnych, a jedynie
wyjàtkowo udzielanych w domu pa-
cjenta. Ponadto piel´gniarki i po∏o˝ne
wbrew prawu powszechnie obowiàzu-
jàcemu zosta∏y wewn´trznym aktem
Prezesa NFZ zobowiàzane do posia-
dania gabinetów, które de facto
wyposa˝eniem odpowiadajà gabine-
tom zabiegowym, a nadto piel´gniarki
i po∏o˝ne muszà pobieraç i trans-
portowaç materia∏ do badaƒ laborato-
ryjnych, pobrany w domu u pacjenta
do miejsca wyznaczonego przez
lekarza. Pan Minister zapomnia∏
wspomnieç o obowiàzujàcych w tym
zakresie przepisach prawa uj´tych 
w rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie
standardów jakoÊci dla medycznych
laboratoriów diagnostycznych i mikro-
biologicznych. Powy˝sze rozporzà-
dzenie szczegó∏owo okreÊla proce-
dur´ pobierania i transportowania
pobranego materia∏u do badaƒ labora-
toryjnych, który traktowany jest jako
materia∏ zakaêny. 

Nie jest zatem zgodne z prawdà
twierdzenie Podsekretarza Stanu 
M. Twardowskiego, ˝e nic si´ nie
zmieni∏o w sposób radykalny. 

Nieprawdziwe sà stwierdzenia, ˝e 
w minionych latach piel´gniarki
Êrodowiskowe (rodzinne) musia∏y po-
siadaç gabinety zabiegowe. Przede
wszystkim nale˝y podkreÊliç, ˝e Pod-
sekretarz Stanu M. Twardowski myli
poj´cie gabinetu piel´gniarki / po∏o˝nej
poz z gabinetem zabiegowym lekarza
poz. Prawdà jest, i˝ piel´gniarki 
i po∏o˝ne w podstawowej opiece
zdrowotnej posiada∏y pomieszczenie
(zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 15 marca 2006 roku 
w sprawie wymagaƒ technicznych i sa-
nitarnych dla pomieszczeƒ, w których

mo˝na wykonywaç praktyk´ pie-
l´gniarek i po∏o˝nych), zwane - gabi-
netem piel´gniarki poz, gabinetem
po∏o˝nej poz, które powinny byç
wyposa˝one w szafk´, biurko i ko-
zetk´, zgodnie z realizowanymi Êwiad-
czeniami zdrowotnymi na rzecz pa-
cjentów. Dopiero od 2009 roku wyma-
ga si´, aby piel´gniarki nagle zak∏a-
da∏y gabinety o wyposa˝eniu identy-
cznym jak gabinety zabiegowe.
Zarzàdzenie nr 105 na∏o˝y∏o na
piel´gniarki obowiàzek wyposa˝enia
gabinetu w sprz´t, którego nawet nie
przewiduje rozporzàdzenie Ministra
Zdrowia z dnia 15 marca 2006 roku 
w sprawie wymagaƒ technicznych 
i sanitarnych dla pomieszczeƒ, 
w których mo˝na wykonywaç praktyk´
piel´gniarek i po∏o˝nych. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e lekarze poz na
za∏o˝enie i wyposa˝enie takiego gabi-
netu otrzymali fundusze na ten cel, 
a ich wielokrotnie wy˝sza ni˝ pie-
l´gniarek poz stawka kapitacyjna
uwzgl´dnia utrzymanie gabinetu za-
biegowego i punktu szczepieƒ. 

Przez wiele lat system POZ
funkcjonowa∏ w oparciu o piel´gniark´
rodzinnà i piel´gniark´ praktyki, która
pracowa∏a w gabinecie zabiegowym.
Do chwili obecnej tak jest w wielu
placówkach. Nie jest zgodne z praw-
dà, i˝ z obowiàzkiem posiadania gabi-
netów zabiegowych nie zgadza si´ ma∏a
grupa piel´gniarek Êrodowiskowych. 

Stanowisko w tej sprawie jest jedno-
znaczne, gdy˝ takiego typu posta-
nowienia sà po prostu niezgodne 
z obowiàzujàcymi przepisami, rolà 
i funkcjà piel´gniarki rodzinnej w pod-
stawowej opiece zdrowotnej. Nie
mo˝e byç przecie˝ tak, ˝e piel´gniarka
b´dzie ca∏y dzieƒ pracowaç w gabi-
necie i wykonywaç Êwiadczenia lecz-
nicze ambulatoryjne, dla pacjentów
chodzàcych, które powinny zostaç
wykonane w gabinecie zabiegowym, 
a pacjenci ob∏o˝nie i przewlekle chorzy 



b´dà godzinami czekaç w domach na
wizyt´ piel´gniarki. 

Prawdà jest, ˝e przedstawiciele
piel´gniarek rodzinnych spotykali si´ 
z przedstawicielami Ministerstwa Zdro-
wia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
Podczas tych spotkaƒ dosz∏o do
wspólnych uzgodnieƒ, których niestety
NFZ nie chce realizowaç. 

Twierdzenia Podsekretarza Stanu M.
Twardowskiego, ˝e system funkcjonu-
je dobrze, sà sprzeczne z rzeczywis-
toÊcià; byç mo˝e dla lekarzy funkcjo-
nuje on faktycznie dobrze. Systema-
tycznie wzrasta∏a stawka kapitacyjna
bazowa, wprowadzono szeÊç progów
wagowych zwiàzanych z wiekiem pa-
cjenta oraz dla podopiecznych domów
pomocy spo∏ecznej, dodatkowe Êrodki
obejmujà katalog porad w zakresie
realizacji programów profilaktycznych
okreÊlonego rodzaju.

Lekarz poz realizuje zadania g∏ównie
w przychodni, a tylko w medycznie
uzasadnionych przypadkach - poprzez
wizyty domowe. Piel´gniarki i po∏o˝ne
g∏ównie wykonujà swoje zadania 
w miejscu zamieszkania chorego. Na
pierwszym miejscu nale˝y jednak mieç
na uwadze zawsze dobro pacjenta,
tak˝e tego ob∏o˝nie chorego, który np.
czeka w domu na kroplówk´ i podanie
leków. Nie do pomyÊlenia jest, aby
piel´gniarka Êrodowiskowa jedno-
czeÊnie wykonywa∏a zabiegi zlecane
przez lekarzy w gabinecie, Êwiadczy∏a
us∏ugi w domu pacjenta i trans-

portowa∏a samodzielnie wszystkimi
dost´pnymi Êrodkami transportu mate-
ria∏ zakaêny, nie otrzymujàc za to
wynagrodzenia. Obecne wymagania
na 2009 rok sà nierealne w stosunku
do piel´gniarek Êrodowiskowych 
i naruszajà ich prawa do wykonywania
zawodu zgodnie z wykszta∏ceniem. 

Ponadto nale˝y podkreÊliç, ˝e nie-
publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej,
utworzone przez piel´gniarki lub
po∏o˝ne i realizujàce Êwiadczenia
zdrowotne w rodzaju podstawowa
opieka zdrowotna w zakresie Êwiad-
czeƒ piel´gniarki poz / po∏o˝nej poz,
jako forma organizacyjna Êwiad-
czeniodawcy powinny byç zrównane 
w zakresie warunków kontraktowania
w odniesieniu do pomieszczeƒ, z indy-
widualnymi i grupowymi praktykami
piel´gniarek. 

Piel´gniarki Êrodowiskowe (rodzinne)
od lat walczà o to, aby wszyscy Êwiad-
czeniodawcy byli traktowani równo 
i ˝eby nie by∏o sytuacji, ˝e nak∏ada si´
praktycznie z dnia na dzieƒ na jednych
Êwiadczeniodawców niemo˝liwe do
spe∏nienia i wymagajàce ogromnych
nak∏adów finansowych obowiàzki,
natomiast pozostali Êwiadczeniodawcy
majà przez lata takie same warunki
udzielania Êwiadczeƒ, albo z roku na
rok korzystniejsze, a nawet preferen-
cyjne. 

Powy˝sze wskazuje na dzia∏ania
ustawodawcy, które powodujà chaos 

i niespójnoÊç systemu ochrony zdro-
wia, co prowadzi do nadu˝yç interpre-
tacyjnych w praktyce.

Prezes
(-) El˝bieta Buczkowska

• • • • •

W zwiàzku z wystàpieniem sej-
mowym Pana Marka Twardowskiego
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Zdrowia w dniu 08 stycznia 2009 roku,
Prezydium Naczelnej Rady Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych w Warszawie
uzna∏o wystàpienie jako nierzetelne 
i nie przedstawiajàce rzeczywistej
sytuacji piel´gniarek i po∏o˝nych
udzielajàcych Êwiadczeƒ w podsta-
wowej opiece zdrowotnej jak równie˝
dezinformujàce spo∏eczeƒstwo w za-
kresie realizacji Êwiadczeƒ zdrowot-
nych na rzecz ubezpieczonych.

W oparciu o powy˝sze Okr´gowa
Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Bydgoszczy ca∏kowicie popiera 
i identyfikuje si´ ze stanowiskiem
Prezydium Naczelnej Rady Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych w przed-
miotowej sprawie uznajàc wystàpie-
nie Podsekretarza Stanu  i reprezen-
towany poglàd jako chybiony.  

Przewodniczàca ORPiP
w Bydgoszczy

(-) Ewa Kowalska
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KONDOLENCJE

„Najtrudniej rozstaç si´ z KimÊ bliskim, pozostaje ból i pami´ç…”

Helenie G∏owackiej - Piel´gniarce
wyrazy szczerego wspó∏czucia z powodu Êmierci Ojca

sk∏ada
Okr´gowa Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy 

wraz z pracownikami biura
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W dniach 23 i 24 wrzeÊnia 2008 r.
delegacja Zarzàdu Krajowego OZZPiP
przebywa∏a z wizytà w Brukseli, na
zaproszenie europos∏a Bogdana
Golika. Celem wizyty by∏a prezentacja
filmu „Bia∏e Miasteczko”. Jest to film o
najwi´kszym w historii Polski proteÊcie
piel´gniarek i po∏o˝nych.
Przy okazji uda∏o nam si´ zrealizo-

waç kilka wa˝nych dla naszego Êrodo-
wiska spotkaƒ, dzi´ki Pos∏owi Bogda-
nowi Golikowi, który da∏ si´ poznaç,
jako prawdziwy sprzymierzeniec 
w walce o uznanie praw naszej grupy
zawodowej w Europie. To On w bar-
dzo du˝ym stopniu przyczyni∏ si´ do
pozyskania Êrodków unijnych dla sfi-
nansowania studiów pomostowych
piel´gniarek i po∏o˝nych, a tak˝e
wydatnie pomóg∏ nam w dzia∏aniach
dla uznania kwalifikacji zawodowych
piel´gniarek i po∏o˝nych, które ukoƒ-
czy∏y studia licencjackie.

Jeszcze przed prezentacjà filmu
uda∏o nam si´ spotkaç w budynku
Parlamentu Europejskiego z Panià
Pamelà Brumter-Coret Dyrektorem
Wydzia∏u Do Spraw Uznawania
Kwalifikacji w Dyrekcji Generalnej
Rynku Wewn´trznego i Us∏ug Komisji
Europejskiej. Podczas spotkania z∏o-
˝yliÊmy podzi´kowania Pani Pameli
Brumter-Coret za podj´cie dzia∏aƒ,
które doprowadzi∏y do zmian 
w Dyrektywie 2005/36/WE, polegajà-
cych na wprowadzeniu do Za∏àcznika
Dyrektywy tytu∏u zawodowego licen-
cjata piel´gniarstwa i po∏o˝nictwa.
Umo˝liwi∏o to polskim piel´gniarkom 
i po∏o˝nym, które rozpocz´∏y kszta∏ce-
nie po 01.05.2004 r. automatyczne
uznanie kwalifikacji zawodowych 
w krajach UE.

WskazaliÊmy równie˝, i˝ doceniamy
dzia∏ania, które spowodowa∏y, ˝e
Komisja Europejska i Komitet do
Spraw Uznawania Kwalifikacji wyrazi∏y
zgod´ na wykreÊlenie z polskich
przepisów daty koƒcowej przyj´ç na
studia uzupe∏niajàce (pomostowe) dla
piel´gniarek i po∏o˝nych. 

Pozytywnie odnieÊliÊmy si´ do dzia-
∏aƒ Komisji Europejskiej, a w szczegól-
noÊci administracji, którà Pani Dyrek-
tor kieruje, w zakresie prowadzonej
obecnie analizy dokumentów, prze-
s∏anych przez poprzedni Polski Rzàd,
a dotyczàcych przeglàdu programów

nauczania piel´gniarek i po∏o˝nych 
w Polsce w latach 1976-2000. Ma to
docelowo doprowadziç do uznania
kwalifikacji polskich piel´gniarek 
i po∏o˝nych, które uzyska∏y uprawnie-
nia w starym systemie nauczania i nie
odbiegajà poziomem wiedzy i umie-

j´tnoÊci od swych m∏odszych kole˝a-
nek, a przede wszystkim posiadajà
ogromne doÊwiadczenie zawodowe. 

Podczas spotkania Pan Pose∏ Golik
zwróci∏ si´ tak˝e do Pani Dyrektor, 
z zapytaniem czy jest mo˝liwie przygo-
towanie harmonogramu spotkaƒ
przedstawicieli rzàdu polskiego i Ko-
misji Europejskiej w sprawie uznawa-
nia kwalifikacji piel´gniarek i po∏o˝-
nych, które nie zosta∏y uznane w pro-
cesie akcesji Polski do Unii Euro-
pejskiej. W odpowiedzi Pani Naczelnik
wskaza∏a, i˝ strony wyznaczà jak naj-
szybciej termin rozmów technicznych. 

Prezentacja filmu „Bia∏e Miasteczko”
odby∏a si´ przy wejÊciu Altero Spineli
do gmachu Parlamentu Europejskie-
go. S∏owo wst´pne przez pokazem
wyg∏osili: pose∏ Bogdan Golik oraz
Przewodniczàca Zarzàdu Krajowego
OZZPIP  Dorota Gardias. Film wywo∏a∏
ogromne poruszenie wÊród widzów,
którzy przekazali nam uznanie dla
wybranego przez polskie piel´gniarki
sposobu dzia∏ania. W niezwykle mi∏y
sposób doceniono wiele wyrzeczeƒ 

i staraƒ, które sta∏y si´ naszym udzia∏em.
Po projekcji filmu odby∏o si´ tak˝e

spotkanie z grupà polskich socjalistów
w Parlamencie Europejskim - p. Andrze-
jem Szejnà, Genowefà Grabowskà,
Lidià Geringer oraz Dariuszem Rosati.
Nasza delegacja spotka∏a si´ tak˝e 

z przedstawicielami Komisarza UE do
Spraw Zatrudnienia, Spraw Spo∏ecz-
nych i RównoÊci Szans - p. Vladimira
Spidli - Magdalenà Frouzovà, Pavlem
Boudà oraz Jackiem Szok. W toku
spotkania ponownie przedstawiciele
Komisji Europejskiej wyrazili uznanie
zarówno dla naszej determinacji i po-
Êwi´cenia podczas protestu, jak i spo-
sobu jego zorganizowania. PodkreÊla-
no, ˝e protest zorganizowany z ogrom-
nà  wra˝liwoÊcià i delikatnoÊcià, w ˝a-
den sposób nie  nara˝a∏  bezpieczeƒ-
stwa i prawid∏owego przebiegu le-
czenia pacjentów, a jednoczeÊnie
skutecznie pozwoli∏  zamanifestowaç
niezadowolenie i rozgoryczenie pols-
kich piel´gniarek i po∏o˝nych.

Spotkaniem tym zakoƒczy∏a si´ na-
sza wizyta w Parlamencie Europej-
skim  w Brukseli. 

tekst i foto: Halina Pepliƒska 
Przewodniczàca Regionu

Kujawsko-Pomorskiego O.Z.Z.PiP
Cz∏onek Zarzàdu Krajowego

Polskie Piel´gniarki i Po∏o˝ne w Parlamencie Europejskim



Z IRENÑ DOBOSIEWICZ

promujàcà ksià˝k´
„Przerwane Wi´zy”

W czwartek 11 grudnia w murach
Rejonowej Biblioteki Publicznej mia∏o
miejsce prawdziwe Êwi´to literatury.
Na promocj´ debiutanckiej ksià˝ki
Ireny Dobosiewicz - szubiƒskiej pie-
l´gniarki - pracujàcej na Oddziale
Chirurgii od 29 lat - przyby∏ t∏um ludzi.

WÊród zebranych prócz rodziny, przyjació∏ i mi∏oÊników litera-
tury oraz sympatyków biblioteki, mo˝na by∏o dostrzec radnych
oraz przewodniczàcego Rady Miejskiej. Dominowa∏y jednak
podtrzymujàce na duchu Panià Iren´, kole˝anki piel´gniarki. To
szczególne spotkanie autorskie urozmaici∏a g∏oÊna lektura frag-
mentu powieÊci w wykonaniu Danuty Dàbek - KaraÊ. 

W antraktach wys∏uchaliÊmy utworów gitarowych w wykonaniu
rodzinnego zespo∏u w sk∏adzie Marcin i Marta Tylak oraz Micha∏
Tokarski. 

Autorka szeroko opowiedzia∏a o genezie swej twórczoÊci.
Znalaz∏ si´ te˝ czas na kwiaty i podzi´kowania rodzicom Pani
Ireny, obecnym na sali. Po chwili run´∏a lawina ˝yczeƒ, gratu-
lacji i kwiatów. W prawdziwie domowej atmosferze rozpocz´∏a
si´ nieoficjalna cz´Êç spotkania. Warto dodaç ˝e ksià˝k´ drugiej
po Andrzeju Klawitterze pisarki z Szubina mo˝na nabyç w miejs-
cowych ksi´garniach, a tak˝e w Ksi´garni Pa∏uckiej 
w ˚ninie, której to w∏aÊciciel - Henryk Tokarz - ufundowa∏
skromne honorarium dla pisarki. 

Podczas spotkania autorka ksià˝ki zdradzi∏a szczegó∏y, jak
dosz∏o do napisania ksià˝ki, skàd takie zakoƒczenie oraz
opowiedzia∏a o swoich dalszych planach.

Ta ksià˝ka przele˝a∏a w szafie blisko 2 lata. Pewnego razu na
oddziale szpitalnym le˝a∏ pacjent, znany literat. Pod wp∏ywem
kole˝anek postanowi∏am z nim porozmawiaç i opowiedzia∏am
mu o swojej pasji. Poprosi∏am go o ocen´ okiem fachowca 
i recenzj´ mojej ksià˝ki. Zgodzi∏ si´ i po wyjÊciu ze szpitala
zabra∏ mój maszynopis do przeczytania. Kiedy ju˝ dosz∏o do
kolejnego spotkania i kiedy zaczà∏ mi mówiç o tym, o czym ja
napisa∏am poczu∏am, ˝e rosn´. Stwierdzi∏ bowiem, ˝e to co pisz´
jest nie tylko ciekawe, ale i màdre i obieca∏ mi pomóc rozwijaç
mój talent. Skontaktowa∏ mnie z wydawnictwem, tam przyj´to
maszynopis i tak oto jest ksià˝ka - wspomina okolicznoÊci wyda-
nia Przerwanych wi´zi Irena Dobosiewicz. Ksià˝ka ta nie
nale˝y do ∏atwych. Ukaza∏am w niej realia ˝ycia, które nas
otacza. Ukaza∏am losy dzieci, potem kobiet, które zamkni´te sà
w czterech Êcianach - dodaje. 

Barbara Szablewska

Z MIECZYS¸AWEM
BOGUSZY¡SKIM

promujàcym ksià˝k´
„Od warsztatu
balwierskiego 
do szpitala klinicznego.
Z historii 
bydgoskiego 
lecznictwa”

W czwartek 5 marca 2009 roku
o godzinie 19.00 w foyer
Filharmonii Pomorskiej przy ul. Andrzeja Szwalbego 6 w Byd-
goszczy, Bydgoska Izba Lekarska wraz z Urz´dem Miasta
Bydgoszczy oraz Towarzystwem Mi∏oÊników Miasta Byd-
goszczy zorganizowa∏a promocj´ ksià˝ki dr Mieczys∏awa
Boguszyƒskiego: „Od warsztatu balwierskiego do szpitala kli-
nicznego. Z historii bydgoskiego lecznictwa.” 

Ksià˝ka ta ukaza∏a si´ nak∏adem Towarzystwa Mi∏oÊników
Miasta Bydgoszczy, w której autor podjà∏ prób´ opisania
najwa˝niejszych wydarzeƒ z historii bydgoskiego lecznictwa.
Jest  opracowaniem popularnonaukowym, adresowanym do
szerokich kr´gów mi∏oÊników historii Bydgoszczy. Opisuje
przemiany, jakie na przestrzeni wieków, a˝ do czasów
wspó∏czesnych dokona∏y si´  w lecznictwie bydgoskim. Opiera
si´ w znacznej cz´Êci na materia∏ach êród∏owych i dost´pnych
opracowaniach. Wykorzystano w niej równie˝ literatur´ wspom-
nieniowà, pami´tniki oraz relacje wieloletnich pracowników
lecznictwa. Uzupe∏nieniem sà fotografie, które przedstawiajà
nieliczne pamiàtki z okresu staropolskiego oraz budynki z czasu
zaboru pruskiego, w którym mieÊci∏y si´  wa˝ne instytucje
lecznicze. Pokazujà te˝ lekarzy i ilustrujà wydarzenia 
w nast´pnych dziesi´cioleciach.

W spotkaniu z autorem ksià˝ki uczestniczy∏y na zaproszenie
Bydgoskiej Izby Lekarskiej  Przewodniczàca Ewa Kowalska 
i Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-Gromadka.  

Przewodniczàca Ewa Kowalska otrzyma∏a od Prezesa
Bydgoskiej Izby Lekarskiej dr Rados∏awy Staszak-Kowalskiej
egzemplarz promowanej ksià˝ki do biblioteki OIPiP wraz 
z dedykacjà samego autora.

Uczestnicy spotkania mieli równie˝ przyjemnoÊç  wys∏uchaç
koncert arii i pieÊni operowych w wykonaniu Ewy Lewan-
dowskiej bydgoszczanki, finalistki programu „Mam Talent” 

Ewa Kowalska

WARTO PRZECZYTAå
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SPOTKANIA AUTORSKIE:

Irena Dobosiewicz Autor ksià˝ki podpisuje dedykacj´
dla OIPiP



Z KART HISTORII

DZIA¸ DOSKONALENIA KADR MEDYCZNYCH  
PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

PRZESZED¸ JU˚ DO HISTORII.
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W dniu 31.12.2008r. Kujawsko-
Pomorskie Centrum Zdrowia Publicz-
nego Dzia∏ Doskonalenia Kadr Me-
dycznych w Bydgoszczy zawiesi∏
ca∏kowicie dzia∏alnoÊç dotyczàcà
szkolenia piel´gniarek i po∏o˝nych na
terenie województwa. 

Warto pami´taç o tym, i˝ oÊrodek ten
przez wiele lat i pod ró˝nymi nazwami
wyszkoli∏ setki piel´gniarek i po∏o˝-
nych specjalistek w wielu dziedzinach
piel´gniarstwa (443 osoby). 

Zorganizowa∏ niezliczonà iloÊç
kursów kwalifikacyjnych, specjalisty-
cznych i dokszta∏cajàcych dla piel´g-
niarek i po∏o˝nych, a tak˝e dla innych
grup zawodowych np. asystentek,
higienistek szkolnych, techników, die-
tetyczek i pracowników socjalnych.

Kursy organizowane by∏y na podsta-
wie programów opracowanych przez
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Ârednich Kadr Medycznych w War-
szawie oraz na podstawie opinii
piel´gniarek naczelnych i zapotrze-
bowania Êrodowiska. W póêniejszych
latach na podstawie programów
ramowych opracowanych przez Cen-
trum Kszta∏cenia Podyplomowego
Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Warszawie
oraz programów autorskich. Szkolenia
odbywa∏y si´ w formie stacjonarnej jak
równie˝ plenerowej - kursy wyjazdowe.

Pierwsze szkolenia dla piel´gniarek 
i po∏o˝nych zacz´∏y si´ w roku 1972 
i trwa∏y do koƒca roku 2008, a wi´c
przez 36 lat.

W mi´dzy czasie  zmienia∏y si´ siedz-
iby, nazwy oÊrodka oraz osoby zajmu-
jàce si´ szkoleniem podyplomowym
piel´gniarek i po∏o˝nych. 

Wk∏ad pracy w organizacj´ szkoleƒ
wnios∏y ni˝ej wymienione osoby: 
mgr El˝bieta K∏onowska, dr Barbara
Waszak, mgr Janina Szczypiorska,
mgr Henryka Szwendke, mgr Anna
Karolczak,  mgr El˝bieta Jagodziƒska,
mgr Maria Medeksa, mgr Maria Pionke,
mgr Gra˝yna Gmura-˚abiƒska, mgr
Aleksandra Popow, mgr Katarzyna
Florek, mgr Jolanta Pawlikowska-Cichy,
mgr Izabela Brusikowska-Maguda.

Od roku 1977 pod nazwà Wojewódzki
OÊrodek Doskonalenia Kadr Medycz-
nych podlega∏ Wojewódzkiemu Szpi-
talowi Zespolonemu (obecnie Szpital
Uniwersytecki  im. dr A. Jurasza), 
a siedziba oÊrodka mieÊci∏a si´ w bu-
dynku audytoryjnym Akademii Me-
dycznej wówczas filii Gdaƒsk. 

Do roku 1985 przeszkolono 5.855
piel´gniarek i po∏o˝nych, nast´pnie od
1985 roku WODKM podlega∏  Zespo-
∏owi Wojewódzkich Przychodni Spe-
cjalistycznych z siedzibà przy ulicy
Su∏kowskiego, Focha i na koƒcu przy
ulicy Warszawskiej. 

W tym okresie wyszkolonych zosta∏o
3.815 piel´gniarek i po∏o˝nych. 

W latach od 1992-1995 Wojewódzki
OÊrodek Doskonalenia Kadr Medycz-
nych podlega∏ Wojewódzkiemu Szpi-
talowi im. dr J. Biziela (obecnie Szpital
Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela) 
w tym czasie przeszkolono 2.476
piel´gniarek i po∏o˝nych. 

Z powodu zmian organizacyjnych 
w 1995 roku powsta∏ Wojewódzki
OÊrodek Organizacji i Ekonomiki
Ochrony Zdrowia podleg∏y Urz´dowi
Wojewódzkiemu, a w lipcu 2003 roku
Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdro-
wia Publicznego. W tym czasie prze-
szkolono 10.242 piel´gniarki i po∏o˝ne. 

Organizujàc szkolenia oÊrodek ÊciÊle
wspó∏pracowa∏ z wa˝nymi instytucjami
i placówkami ochrony zdrowia, 
a w momencie powstania Samorzàdu
Zawodowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych
przy wspó∏udziale Komisji ds. kszta∏-
cenia zawodowego piel´gniarek i po-
∏o˝nych organizowano szkolenia i kon-
ferencje równie˝ wyjazdowe. 

Prowadzàc dzia∏alnoÊç dydaktycznà
dla wszystkich grup zawodowych by∏
jednym z najlepszych oÊrodków 
w kraju.

Par´ s∏ów wspomnienia
przygotowa∏y:  
Maria Pionke 

Janina Szczypiorska 
i Katarzyna Florek

Pani Ewa Kowalska
Przewodniczàca 
Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych
w Bydgoszczy

Podzi´kowanie

Na przestrzeni ostatnich 20. lat mia∏am przyjemnoÊç pracowaç w Dziale
Doskonalenia Kadr Medycznych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia
Publicznego w Bydgoszczy.

W zwiàzku z przejÊciem na emerytur´, pragn´ na Pani r´ce z∏o˝yç serdeczne
podzi´kowanie dla ca∏ego Êrodowiska za okazywanà ˝yczliwoÊç, zaufanie i wspar-
cie. Dzi´kuj´ szczególnie za dotychczasowà wspó∏prac´, za wspólnie sp´dzony
czas i nowe doÊwiadczenia.

Szczerze i najzwyczajniej, po ludzku, ˝ycz´ Pani du˝o zdrowia, pomyÊlnoÊci 
w ˝yciu osobistym i zawodowym.

(-) Pionke Maria

Od lewej: Katarzyna Florek, Janina Szczypiorska,
Barbara Jurkiewicz, Maria Pionke



ZARZÑDZANIE RYZYKIEM W PIEL¢GNIARSTWIE

Dnia 29 stycznia 2009 r. w auli
Collegium Medicum w Bydgoszczy
odby∏a si´ Konferencja na temat:
„Zarzàdzanie Ryzykiem w Piel´gniar-
stwie”. 

Konferencja zosta∏a zorganizowana 
z inicjatywy Piel´gniarki Naczelnej
Szpitala Uniwersyteckiego im. 
dr A. Jurasza w Bydgoszczy pod
patronatem CM UMK Wydzia∏ Nauk 
o Zdrowiu oraz Okr´gowej Izby Piel´g-
niarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy.

Cykl wystàpieƒ rozpocz´to tematem: 

Zarzàdzanie zak∏adami opieki zdro-
wotnej w realiach prawnych i gospo-
darczych - przygotowany przez
Jaros∏awa Kozer´   Prezesa Centrum
Consultingowego CM UMK w Byd-
goszczy. Przedstawiono model za-
rzàdzania, którego g∏ównym celem
jest po∏àczenie wartoÊci pracownika 
i firmy. Starano si´ odpowiedzieç
tak˝e na pytania: Jaka jest najbardziej
poszukiwana wartoÊç na rynku, i jak
dotrzeç do wartoÊci pracownika, aby
skutecznie zarzàdzaç? 

Nast´pnie odby∏ si´ wyk∏ad mgr Ma-
rioli Drzewowskiej specjalisty ds. Ja-
koÊci w Szpitalu Uniwersytecki im. 
dr A. Jurasza w Bydgoszczy, dotyczà-
cy zarzàdzania ryzykiem w oparciu 
o systemy jakoÊci. 

Kolejny prelegent pani mgr Maria
Budnik-Szymoniuk Naczelna Piel´g-
niarka Szpitala Uniwersyteckiego im.
dr A. Jurasza: Katedra i Zak∏ad

Piel´gniarstwa, zapozna∏a s∏uchaczy
ze znaczeniem standardów i procedur
w zarzàdzaniu ryzykiem w piel´gniar-
stwie w odniesieniu do odpowiedzial-
noÊci za powik∏ana. 

Wyk∏ady pani mgr Marleny Karwac-
kiej z Polskiego Stowarzyszenia Pie-
l´gniarek Epidemiologicznych i pani
mgr Ewy Suszkiewicz z Zespo∏u
Kontroli Zaka˝eƒ Wewnàtrzzak∏ado-
wych - Szpitala Uniwersyteckiego im.
dr A. Jurasza w Bydgoszczy, przed-

stawi∏y istot´ ryzyka zawodowego 
w piel´gniarstwie w aspekcie zarzà-
dzania zak∏adami opieki zdrowotnej. 

W czasie przerwy   uczestnicy zostali
zaproszeni do stoisk Firmy Braun
Smitth&Nephew oraz Firmy Sarstedt,
które zaprezentowa∏y swoje produkty,
a tak˝e mogli napiç si´ dobrej kawy 

i  wymieniç  spostrze˝enia  dotyczàce
treÊci wyk∏adów. 

Po przerwie odby∏o si´ jeszcze pi´ç
wystàpieƒ: 

Adam Szczeniowski z Jaworskiego
Centrum Medycznego zaprezentowa∏
temat: Przypadkowe zak∏ucia i wy-
nikajàce z nich zagro˝enia dla pra-
cowników zak∏adów opieki zdrowotnej. 

Przedstawiciel Firmy Braun
Smitth&Nephew Dariusz ¸ukaszewski
i Ma∏gorzata Sielska z Firmy Sarstedt
zwrócili uwag´ na koniecznoÊç sto-
sowania nowych technologii w  tworze-
niu systemu  zamkni´tej i bezpiecznej
linii naczyniowej w celu ochrony per-
sonelu piel´gniarskiego przed ryzy-
kiem zaka˝eƒ. 

Sabina Wojnowska z Firmy
Smith&Nephew mówi∏a o nowym spoj-
rzeniu na stosowane opatrunki do pie-
l´gnacji cewnika do˝ylnego w odniesie-
niu do zaka˝eƒ wewnàtrzszpitalnych.

Gratulujemy Organizatorom spraw-
nego przeprowadzenia konferencji,
która zosta∏a bardzo przychylnie
przyj´ta przez uczestników. 

Mamy nadziej´, ˝e zapoczàtkuje ona
cykl konferencji poÊwi´conych prob-
lematyce Zarzàdzania Ryzykiem 
w Piel´gniarstwie. 

mgr Jolanta Dejewska
mgr Danuta Kurka

Szpital Uniwersytecki
im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

KONFERENCJE • WARSZTATY EDUKACYJNE • SZKOLENIA
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Od lewej: dr n. med. Maria Maçkowska, mgr Maria Budnik-Szymoniuk, mgr Wies∏awa Kujawa,
mgr Agnieszka Jagielska, mgr Marzena Komidzierska

Uczestnicy konferencji



KONFERENCJE • WARSZTATY EDUKACYJNE • SZKOLENIA

KODEKS ETYKI - PRZEMYS¸ A ÂRODOWISKA MEDYCZNE
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Wi´kszoÊç informcji dotyczàcych
konferencji w których uczestnicz´ 
znajduj´ na stronie internetowej Wy-
dawnictwa Medycznego Termedia 
i tak by∏o tym razem. Zainspirowa∏
mnie temat tej konferencji, który jest
nam i nie tylko nam znany, a niektórym
nawet bliski, a uczestnictwo by∏o
bezp∏atne.   

Dnia 14 stycznia 2009r w Warszawie
w Domu Dziennikarza ul. Foksal 3/5
odby∏a si´ konferencja naukowa nt:
„Zasady etycznej wspó∏pracy po-
mi´dzy przemys∏em wyrobów me-
dycznych, a Êrodowiskami medy-
cznymi”.

Patronat nad konferencjà obj´li:
Business Centre Club, Naczelna Izba
Piel´gniarek i Po∏o˝nych, Naczelna
Izba Lekarska, Stowarzyszenie Mena-
d˝erów Opieki Zdrowotnej, Zwiàzek
Powiatów Polskich.

Organizatorzy: 
- POLMED - Ogólnopolska Izba
Gospodarcza Wyrobów Medycznych,

- Akademia „Menad˝era Zdrowia”.

W konferencji bra∏y udzia∏ piel´g-
niarki Szpitala Uniwersyteckiego im. 
A. Jurasza w Bydgoszczy:  
- Jolanta Dejewska - piel´gniarka 

oddzia∏owa Katedry 
i Kliniki Rehabilitacji, 

- Danuta Kurka - piel´gniarka
oddzia∏owa Katedry i Kliniki
Medycyny Ratunkowej,     

- Halina Pepliƒska - Przewodniczàca
Zak∏adowej Organizacji Zwiàzkowej
OZZPiP przy Szpitalu
Uniwersyteckim, 

- Bo˝ena Pisarek - piel´gniarka 
koordynujàca Poradnie
Specjalistyczne Dzieci´ce.

Producenci i dystrybutorzy wyrobów
medycznych zrzeszeni w POLMED
podj´li otwartà dyskusje dotyczàcà
etyki biznesu i koniecznoÊci ujedno-
licenia Êrodowiska konkurencyjnego
firm, a tak˝e standaryzacji zasad
wspó∏pracy ze Êrodowiskiem ochrony
zdrowia. 

Debat´ dotyczàcà zasad etycznej
wspó∏pracy pomi´dzy przemys∏em

wyrobów medycznych, a Êrodowiska-
mi medycznymi zorganizowa∏a
Ogólnopolska Izba Gospodarcza
Wyrobów Medycznych z okazji opra-
cowania Kodeksu Etyki w biznesie
dotyczàcego zagadnieƒ zwiàzanych 
z zamówieniami, przetargami na
artyku∏y i sprz´t medyczny. 

G∏ówne za∏o˝enia kodeksu etyki
przedstawi∏a pani Mariola Anoszczen-
ko - przewodniczàca Komisji Etyki. 

Zadaniem kodeksu nie jest zastàpie-
nie obowiàzujàcego prawa, ale wska-
zanie dozwolonych prawnie relacji ze
Êrodowiskiem ochrony zdrowia, promo-
wanie etycznych postaw i zachowaƒ.

Kodeks zawiera zasady wspó∏pracy
w obr´bie ca∏ego obszaru regulacji
przemys∏u medycznego z przedsta-
wicielami s∏u˝by zdrowia, m.in. okreÊla
kryteria organizacji spotkaƒ szkole-
niowych, wydarzeƒ naukowych,
pozyskiwania us∏ug od przedstawicieli
s∏u˝by zdrowia, definiuje te˝ zasady
dozwolonej goÊcinnoÊci. 

Zdaniem dr Grzegorza Luboiƒskiego
z Fundacji im. Stefana Batorego taki
kodeks etyczny powinien - obowiàzy-
waç Êrodowisko medyczne w kontak-
tach z przemys∏em medycznym, po
pierwsze, trzeba przestrzegaç prawa,
a po drugie - w sprawach nie uj´tych
przez kodeksy - zachowywaç si´
przyzwoicie. W  wystàpieniu wskaza∏
tak˝e na zagro˝enia korupcyjne  w re-
lacji pomi´dzy przedstawicielami firm
sprz´towych a pracownikami opieki
zdrowotnej.

Dyrektor generalny Niemieckiego
Stowarzyszenia Technologii Medycz-
nych BVMed, dr Joachim Schmitt
powiedzia∏, ˝e unikni´cie oskar˝enia 
o korupcj´ to wa˝ny problem.

Tymczasem sponsoring pe∏ni na
rynku ochrony zdrowia wa˝nà funkcj´ -
pozwala na prawid∏owe szkolenie per-
sonelu oraz w∏aÊciwe zaopatrzenie.
Aby zapewniç pacjentom korzyÊci
wynikajàce ze sponsoringu, a jed-
noczeÊnie uniknàç problemów z pra-
wem, praktyczni Niemcy nie tylko pub-
likujà kodeksy i wzory umów, ale 

i organizujà kampanie edukacyjne
oraz szkolenia. Nowe podejÊcie pole-
ga nie na mno˝eniu zakazów, ale
prezentowaniu pozytywnych wzorców. 
Kodeks jest otwarty - mogà go przyjàç
wszyscy przedsi´biorcy funkcjonujàcy
na obszarze ochrony zdrowia, ale
tak˝e organizacje spo∏eczne zrzesza-
jàce takich przedsi´biorców oraz inne
podmioty, które w swej dzia∏alnoÊci
kierujà si´ prawem, regulacjami bran-
˝owymi oraz powszechnie obowiàzu-
jàcymi normami etycznymi. 

Prezes Naczelnej Izby Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych dr El˝bieta Buczkowska 
w swoim wystàpieniu wskaza∏a na
mo˝liwoÊci kszta∏cenia zawodowego
piel´gniarek w oparciu o wspó∏prac´ 
z przemys∏em medycznym na bazie
Nowego Kodeksu Etyki.

Uwa˝am, ˝e takie konferencje powin-
ny odbywaç si´ bardzo cz´sto, a w∏a-
Êciwie powinny one byç prowadzone 
w formie szkoleƒ dla wszystkich. Nie
zawsze znaczy znaç kodeks, ale
post´powaç zgodnie z nim to wielka
sztuka. Poznajàc inne rozwiàzania
techniczne i nowinki medyczne pod-
nosimy swoje kwalifikacje, a co za tym
idzie jakoÊç Êwiadczonych us∏ug
medycznych.      

Piel´gniarki obs∏ugujàce wiele
aparatur i urzàdzeƒ wiedzà, czy dany
sprz´t spe∏nia w∏aÊciwe swojà rol´ 
i poprawia jakoÊç Êwiadczonych us∏ug.
Dlaczego nasze zdanie nie jest brane
pod uwag´, przecie˝ w tej kwestii jest
ono równie wa˝ne. A wszyscy wiemy,
˝e wi´kszoÊç sprz´tu i aparatury
medycznej obs∏ugujà piel´gniarki, czy
wszystkie sà w∏aÊciwie przeszkolone
nie wiem to pytanie pozostawiam
otwarte. JesteÊmy, przecie˝ cz´Êcià
zespo∏u, wi´c mo˝e teraz razem
b´dziemy braç udzia∏ w szkoleniach 
i prezentacjach organizowanych firmy
medyczne na terenie placówki oczy-
wiÊcie  za zgodà Dyrekcji.                   

Bo˝ena Pisarek 
piel´gniarka koordynujàca

Poradnie Specjalistyczne Dzieci´ce
Szpitala Uniwersyteckiego 

im. A. Jurasza
w Bydgoszczy



WARSZTATY EDUKACYJNE 
DLA PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH

10 lutego 2009 roku  w sali konferen-
cyjnej Szpitala Uniwersyteckiego im. 
A. Jurasza w Bydgoszczy odby∏y si´
warsztaty edukacyjne  dla piel´gniarek
i po∏o˝nych zorganizowane przy
wspó∏pracy Komisji d.s. Po∏o˝nych
dzia∏ajàcej przy Okr´gowej Izbie
Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Byd-
goszczy i firmy Pelargos. 

W warsztatach uczestniczy∏o ponad
60 piel´gniarek i po∏o˝nych, które
powita∏a mgr Maria Budnik-Szymoniuk
- Naczelna Piel´gniarka Szpitala
Uniwersyteckiego.

Wyk∏ad nt.: „Piel´gnacji skóry nowo-
rodka zimà - fakty i mity” poprowadzi∏a
dr Sylwia Ko∏tan specjalista pediatra.
W prezentacji na w/w temat pani dok-
tor przypomnia∏a i uporzàdkowa∏a
kole˝ankom piel´gniarkom i po∏o˝nym
najwa˝niejsze zagadnienia zwiàzane 
z opiekà nad ich najm∏odszymi pacjen-
tami. Wskazane zosta∏y te˝ b∏´dy

najcz´Êciej pope∏niane przez nie-
doÊwiadczonych rodziców i sposoby
radzenia sobie z nimi.

Nast´pnie odby∏a si´ prezentacja
firmy BIODERMA dotyczàca idei
edukacji pacjentów przy udziale
ekspertów (stàd te˝ patronat firmy nad
warsztatami) i kampaniom eduka-

cyjnym organizowanym przez firm´
(m.in. „Twoja skóra bez tajemnic”)
oraz ogólnym zasadom piel´gnacji
skór suchych i sk∏onnych do atopii 
i linii produktów specjalnie dla tych
skór przeznaczonej - Atoderm.

Przedstawione zosta∏y produkty do
higieny - syndety, które delikatnie
oczyszczajà skór´ nie powodujàc wy-
suszenia oraz produkty piel´gnacyjne 
i dwa produkty piel´gnacyjno-lecznicze,
które mo˝na stosowaç w okresie za-
ostrzeƒ (Atoderm PO zinc) i remisji
(Atoderm PP) atopowego zapalenia skóry. 

Na zakoƒczenie zapowiedziana
zosta∏a nowa linia ABCDerm - stwo-
rzona specjalnie z myÊlà o potrzebach
najm∏odszych. 

W specjalnej ankiecie Panie mog∏y
si´ wypowiedzieç jakie tematy szkole-
niowe sà dla nich najbardziej interesu-
jàce.

W dalszej cz´Êci warsztatów eduka-
cyjnych odby∏o si´ szkolenie Rzeczni-
ka OdpowiedzialnoÊci Zawodowej nt:
„Etyki zawodowej”, które poprowadzi∏a
zast´pca Rzecznika Odpowiedzialno-
Êci mgr Beata Foksiƒska przy udziale
radcy prawnego Okr´gowej Izby Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy
mgr Dominiki Szaci∏∏o-Kmieç.

Zakres szkolenia obejmowa∏ pre-
wencj´ i wykroczenia zawodowe.
Omówiono przyczyny majàce istotny
wp∏yw na powstawanie wykroczeƒ 
w pracy piel´gniarek i po∏o˝nych na
podstawie obowiàzujàcych zapisów
Kodeksu Etyki Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych Rzeczpospolitej Polskiej. (Za-
∏àcznik do Uchwa∏y Nr 9, IV Krajowe-
go Zjazdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
z dnia 9 grudnia 2003 roku.)

PodkreÊlono równie˝ mo˝liwoÊç dzia-
∏aƒ prewencyjnych konsultantów krajo-
wych i wojewódzkich w ró˝nych dzie-
dzinach piel´gniarstwa i po∏o˝nictwa. 

Przedstawione tematy cieszy∏y si´
bardzo du˝ym zainteresowaniem ze
strony wszystkich obecnych. 

Na zakoƒczenie kole˝anki piel´gniar-
ki i po∏o˝ne otrzyma∏y certyfikaty
uczestnictwa, interesujàce materia∏y pro-
mocyjne, pocz´stunek od firmy Pelargos
oraz upominek od firmy BIODERMA.

Serdecznie zapraszamy 
na kolejne spotkania!  

tekst: Romana Paw∏owska
foto: Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

KONFERENCJE • WARSZTATY EDUKACYJNE • SZKOLENIA

BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2009

13

Od lewej: Radca Prawny OIPiP w Bydgoszczy
mgr Dominika Szaci∏∏o-Kmieç, Zast´pca

Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
mgr Beata Foksiƒska

Uczestnicy warsztatów

Uczestnicy warsztatów
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W dniu 30 stycznia 2009 roku 
w OIPIP w Bydgoszczy odby∏o si´
szkolenie przeznaczone dla przewod-
niczàcych i cz∏onków okr´gowych
sàdów piel´gniarek i po∏o˝nych, 
w którym uczestniczyli przedstawiciele
w/w organów z izby bydgoskiej,
toruƒskiej, w∏oc∏awskiej. 

Tematyka szkolenia dotyczy∏a aspek-
tów prawnych funkcjonowania okr´-
gowych sàdów piel´gniarek i po∏o˝-
nych oraz porusza∏a zagadnienia 
z zakresu post´powania przed
okr´gowym sàdem I instancji.

W trakcie wyk∏adów prowadzonych
przez przewodniczàcà Naczelnego
Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych mgr
Teresà Fichtner-Jeruzel i mgr Mariol´
Kler przypomniano podstawowe akty
prawne dotyczàce wykonywania
zawodu piel´gniarek i po∏o˝nych oraz
zapoznano uczestników z zasadami
post´powania przed okr´gowym sà-
dem piel´gniarek i po∏o˝nych oraz
sposób prowadzenia wymaganej
dokumentacji z przeprowadzonych 
rozpraw.

Wa˝nym aspektem szkolenia by∏a
tematyka zwiàzana z organizacjà
pracy biura sàdu piel´gniarek i po-
∏o˝nych (planowanie, dokumentowa-
nie i sprawozdawczoÊç) oraz pre-
wencjà wykroczeƒ zawodowych na
stanowisku piel´gniarek i po∏o˝nych.

Jako uczestnik szkolenia pragn´ 
w imieniu s∏uchaczy podzi´kowaç
OIPIP w Bydgoszczy za zorganizowa-
nie szkolenia, a zaproszonym goÊciom
za ciekawe i wyczerpujàce wyk∏ady.

Przewodniczàca 
Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek 

i Po∏o˝nych w Bydgoszczy
Beata Kamiƒska  

foto: Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

NACZELNA IZBA PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH
Naczelny Sàd Piel´gniarek i Po∏o˝nych

NSPiP/XXX/119/09 Warszawa, dnia 24 lutego 2009 r.

Pani
Ewa Kowalska
Przewodniczàca
Okr´gowej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych
w Bydgoszczy

Szanowna Pani Przewodniczàca,

Serdecznie dzi´kuj´ za zorganizowanie szkolenia dla cz∏onków okr´gowego sàdu
piel´gniarek i po∏o˝nych w dniu 30 stycznia 2009 roku oraz za zaproszenie do
udzia∏u w ww. szkoleniu. Du˝e zainteresowanie tematykà, Êwiadczy o powa˝nym
traktowaniu przez uczestników szkolenia, powierzonych im obowiàzków przez
samorzàd zawodowy piel´gniarek i po∏o˝nych jak równie˝ o tym, ˝e zdajà sobie
spraw´ z odpowiedzialnoÊci zawodowej jaka na Nich cià˝y.

Dzi´kuj´ równie˝ za stworzenie serdecznej i kole˝eƒskiej atmosfery w czasie
obrad.

¸àcze pozdrowienia
Przewodniczàca
(-) Teresa Fichtner-Jeruzel

Uczestnicy szkolenia

Uczestnicy szkolenia
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UROCZYSTE OTWARCIE ODDZIA¸ÓW PO REMONCIE
W NAKIELSKIM SZPITALU 

10 marca 2009 roku  w NZOZ „Nowy
Szpital w Nakle i Szubinie” sp. z. o.o 
zosta∏y uroczyÊcie otwarte po kom-
pleksowym remoncie oddzia∏y Gine-
kologii i Chirurgii ogólnej z podod-
dzia∏em chirurgii urazowo-ortope-
dycznej i urologii w Nakle nad Notecià.

Prace remontowo - budowlane trwa∏y
oko∏o pó∏ roku. Do zakresu robót
nale˝a∏o m.in.: skucie tynków, wymia-
na wszystkich instalacji, przebudowa
Êcian dzia∏owych, wymiana: pokryç
posadzek, drzwi pomieszczeƒ oraz
oÊwietlenia, a tak˝e wykonanie innych
zabiegów kosmetyczno wykoƒczenio-
wych.

Oddzia∏ Ginekologii posiada 12
∏ó˝ek w 7 salach  wraz z nowoczesny-
mi w´z∏ami sanitarnymi dla pacjentek.

Poprawi∏y si´ zarówno warunki dla
pacjentek, jak i warunki pracy dla per-
sonelu. Oddzia∏ posiada przestrzenny
gabinet zabiegowy oraz  pomieszcze-
nie przygotowawcze. 

Pracà 8 po∏o˝nych kieruje Po∏o˝na
Oddzia∏owa mgr Marzena Radtke.

Ordynatorem Oddzia∏u jest dr n.med.
Zbigniew Domeradzki.

Oddzia∏ Chirurgii ma 18 ∏ó˝ek.
Remont i wyposa˝enie oddzia∏u wp∏y-
n´∏o korzystnie na warunki hospitacji
pacjentów i warunki pracy personelu.

W oddziale pracuje 11 piel´gniarek,
którymi kieruje Piel´gniarka Oddzia-
∏owa mgr Bogumi∏a Czajka-Bogacka.

Prac´ zespo∏u lekarskiego nadzoruje
Ordynator  lek. Janusz Hasasz. 

WÊród licznych goÊci obecni byli
Zarzàd i Dyrektorzy Grupy Nowy
Szpital, Starosta i Zarzàd Powiatu 
w Nakle nad Notecià, Starostowie
okolicznych powiatów oraz Bur-
mistrzowie okolicznych gmin, przed-
stawiciel Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Sekretarz
Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych w Bydgoszczy, Naczelne
Piel´gniarki, Dyrektorzy i Ordynatorzy
NZOZ „Nowy Szpital w Nakle i Szu-
binie”.  Po cz´Êci oficjalnej zaproszono
wszystkich do zwiedzania wyremon-
towanych oddzia∏ów.

tekst:
mgr Bogumi∏a Czajka-Bogacka

mgr Marzena Radtke

foto: Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

UroczystoÊç otwarcia oddzia∏ów po remoncie

Zespó∏ Oddzia∏u Chirurgii wraz z zaproszonymi goÊçmi

Zespó∏ Oddzia∏u Ginekologii wraz z Naczelnà Piel´gniarkà Szpitala mgr El˝bietà Lorenc
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ZDROWA SZKO¸A

12 i 13 lutego 2009r. w Zespole Szkó∏
Ogólnokszta∏càcych nr 5 w Byd-
goszczy odby∏y si´ SZKOLNE DNI
NAUKI. 

Pierwszego dnia m∏odzie˝ prowadzi∏a
dla swoich kole˝anek i kolegów lekcje
pod okiem swoich nauczycieli. 

W lekcjach uczestniczyli zaproszeni
goÊcie, m. innymi p. Miros∏awa Glaza 
i p. Leszek Latosiƒski z Wydzia∏u
Edukacji UM w Bydgoszczy, Wizytator
Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium
OÊwiaty p. Bogumi∏a Myszkowska,
Przewodniczàca Okr´gowej Izby Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych p. Ewa Kowalska,
p. Jadwiga Kloska i Gra˝yna Nowa-
czewska z Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Bydgoszczy, 
p. Ma∏gorzata Marciniak - przewod-
niczàca komisji ds. piel´gniarstwa
Êrodowiska nauczania przy OIPiP, 
p. El˝bieta Kawecka z Wydzia∏u Zdro-
wia i Polityki Spo∏ecznej Urz´du Miasta
Bydgoszczy, p. El˝bieta Brzozowska 
z Kujawsko - Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Poruszane przez uczniów tematy 
to m. innymi: 
„Odkrycie wirusa HPV”, 
„Odkrycie insuliny i jej znaczenie”, 
„Zapo˝yczenia angielskie 
w j´zyku polskim”, 

„NobiliÊci z chemii”, 
„DoÊwiadczenia fizyczne”, 
„Zabawy i gry matematyczne”, 

„Pierwsza pomoc przedmedyczna”, 
„Cia∏o cz∏owieka w j´zyku angielskim 
i niemieckim”, 

„Gotuj z Pascalem”.

Szczególnym zainteresowaniem cie-
szy∏a si´ wystawa zwierzàt, podczas
której uczniowie niezwykle ciekawie
opowiadali o swoich pupilach. Mo˝na
by∏o zobaczyç na ˝ywo m. innymi: leg-
wana, ˝ó∏wia czerwonolicego, koszat-
niczki, szynszyle, koty perskie, grzy-
wacza chiƒskiego nagiego. 

Podczas Dni Nauki uczniowie, goÊcie
i nauczyciele mogli wziàç udzia∏ w nauce
taƒca towarzyskiego oraz step-dance. 

Drugiego dnia tj. 13 lutego mia∏o
miejsce podsumowanie Szkolnych Dni
Nauki, podczas którego zaproszeni
goÊcie wyg∏osili referaty o tematyce
humanistycznej i prozdrowotnej.

Dr n. med. Ma∏gorzata ˚mudziƒska
mówi∏a na temat oty∏oÊci i walce z tà
chorobà, a lekarz weterynarii Mariusz
Marczak zapozna∏ m∏odzie˝ z prob-
lematykà chorób odzwierz´cych.

Przemi∏à niespodziank´ sprawi∏a Pani
Ewa Kowalska - Przewodniczàca
OIPiP, która skierowa∏a wzruszajàce
s∏owa podzi´kowania dla organiza-
torów, przekaza∏a nagrody dla m∏o-
dzie˝y oraz wykaza∏a si´ szczególnym
zaanga˝owaniem podczas obchodów
Szkolnych Dni Nauki.   

Takie dni to dni normalnej nauki, ale
w nieco innej formie i obsadzie. 

Organizujàc je mia∏yÊmy na celu inte-
gracj´ Êrodowiska nauczycielskiego 
z uczniami, a tak˝e integracj´ spo-
∏ecznoÊci szkolnej z ró˝nymi instytu-
cjami pozaszkolnymi.

tekst i foto
Danuta ZroÊlak

st. piel´gniarka Êrodowiska 
nauczania i wychowania  

Gra˝yna Burczyk
Koordynator ds. Szko∏y 

Promujàcej Zdrowie

Uczeƒ w obecnoÊci piel´gniarki Danuty ZroÊlak mierzy ciÊnienie Przewodniczàcej

Uczestnicy Szkolnych Dni Nauki
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SPOTKANIE AKADEMICKIEGO ODDZIA¸U
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PO¸O˚NYCH
W COLLEGIUM MEDICUM IM. L. RYDYGIERA W BYDGOSZCZY
UNIWERSYTET MIKO¸AJA KOPERNIKA W TORUNIU

Dnia 05.03.2009 roku w Collegium
Medicum im. L. Rydygiera w Byd-
goszczy Uniwersytetu Miko∏aja Koper-
nika w Toruniu odby∏o si´ spotkanie
Oddzia∏u Akademickiego Polskiego
Towarzystwa Po∏o˝nych. 

W czasie spotkania odby∏y si´ wybo-
ry do w∏adz zarzàdu Oddzia∏u Aka-
demickiego PTP w CM UMK.

Do Komisji Skrutacyjnej powo∏ano 
nast´pujàce osoby:

1. mgr Miros∏awa Zió∏kowska 
- przewodniczàca

2. mgr Maria Bigorowska - cz∏onek
3. mgr Violetta Filuk - cz∏onek

W czasie g∏osowania uprawnionych
cz∏onków Oddzia∏u Akademickiego
PTP CM UMK wybrano:

Zarzàd PTP, w sk∏adzie:
1. dr Mariola Banaszkiewicz 

- przewodniczàca
2. mgr Aleksandra Mazur 

- vice - przewodniczàca
3. mgr Izabela Hellwig - sekretarz
4. Maria Zieliƒska - skarbnik

Komisj´ Rewizyjnà, w sk∏adzie:
1. mgr Ma∏gorzata Bannach 

- przewodniczàca 
2. mgr Danuta Panfil - cz∏onek
3. mgr Wies∏awa Stefaniak- Gromadka 

- cz∏onek

W kolejnej cz´Êci spotkania PTP
odby∏o si´ szkolenie nt.: „Profesjo-
nalne wsparcie karmienia natural-
nego”, które przeprowadzi∏ Pan mgr
Tomasz Chodkowski. 

Natomiast Pani dr Bogumi∏a Kie∏bra-
towska wyg∏osi∏a ciekawy referat pt:
„Poród”.  

Zostanie podany harmonogram
zebraƒ w roku 2009, proponowana
tematyka szkoleƒ oraz konferencji
dotyczàcych problematyki zawodowej.  

Serdecznie zapraszamy do wstàpie-
nia do naszego Oddzia∏u PTP nowych
cz∏onków.

Mariola Banaszkiewicz
Przewodniczàca 

Oddzia∏u Akademickiego
Polskiego Towarzystwa Po∏o˝nych

w Bydgoszczy

Kolejne zebranie 
wszystkich cz∏onków 

Oddzia∏u Akademickiego PTP
odb´dzie si´ 

dnia 17.04.09 r. 
o godz. 16.30 

w sali konferencyjnej 
przy ulicy Techników 3.

Uczestnicy Spotkania

mgr Tomasz Chodkowski podczas prezentacji

Uczestnicy Spotkania
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NZOZ  PRZYCHODNIA PRZYJAZNA

Jest niepublicznym zak∏adem opieki
zdrowotnej od 01.09.2003 r. i kontynu-
uje dzia∏alnoÊç Przychodni Rejonowej
„Przyjazna". 

Jako pierwsza z przychodni w Byd-
goszczy, w 2005 r. uzyska∏a certyfikat
zarzàdzania jakoÊcià w zakresie us∏ug
medycznych ISO 9001:2000.

To placówka wielospecjalistyczna,
zatrudniajàca wysokowykwalifikowa-
nych lekarzy specjalistów z zakresu:
medycyny rodzinnej, medycyny pracy,
pediatrii, neurologii, rehabilitacji, wad
postawy oraz reumatologii. 

Us∏ugi medyczne, sà wykonywane
bezp∏atnie w ramach kontraktu 
z Kujawsko-Pomorskim Oddzia∏em
Wojewódzkim Narodowego Funduszu
Zdrowia dla pacjentów ze skie-
rowaniem lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego lub na ˝yczenie pacjenta
- odp∏atnie wg cennika.  

W celu zapewnienia wysokiej jakoÊci
Êwiadczonych us∏ug, pacjentom za-
pewniamy diagnostyk´ w pracowni
Ultrasonograficznej, gdzie wykony-
wane sà badania usg: stawów, gineko-
logiczne oraz po∏o˝nicze, j. brzusznej,
tarczycy i piersi. 

W strukturze przychodni znajduje si´
tak˝e dzia∏ fizjoterapii, w którym
wykonywane sà zabiegi i çwiczenia
usprawniajàce pacjentów.

W  gabinecie zabiegowym, wykwali-
fikowane piel´gniarki  wykonujà spe-
cjalistyczne  badania diagnostyczne tj:
spirometria, monitoring ciÊnienia krwi
metodà Holtera, EKG, badania po-
ziomu glukozy we krwi metodà
paskowà. Zabiegi te pozwalajà na szy-
bkà diagnostyk´ chorób cywiliza-
cyjnych, do których nale˝à choroby
uk∏adu krà˝enia, cukrzyca oraz
przewlek∏a obturacyjna choroba p∏uc. 

W rejestracji medycznej piel´gniarki
przygotowujà pacjenta na wizyt´
lekarskà tzn. dokonujà pomiaru
ciÊnienia, zbierajà wywiad od pacjenta
dotyczàcy jego stanu zdrowia, pro-
wadzà edukacj´ zdrowotnà oraz kwal-
ifikujà pacjenta do prowadzonych pro-
gramów profilaktycznych, w celu

wczesnego wykrywania chorób.
Piel´gniarki do∏àczajà kserokopie
dokumentacji medycznej oraz wpisujà
wyniki badaƒ w indywidualnà kart´
pacjenta, aby lekarz mia∏ pe∏ny obraz
jego historii choroby. 

Piel´gniarki pracujàce w Êrodowisku,
codziennie pokonujà wiele kilometrów,
aby dotrzeç do miejsca zamieszkania
pacjentów i wykonaç zabiegi zlecone
przez lekarza. Odpowiedzialne sà
tak˝e za punkt pobraƒ materia∏ów do
badaƒ laboratoryjnych.

Piel´gniarki medycyny pracy, facho-
wo przygotowujà pacjentów do bada-
nia lekarskiego, przeprowadzajàc 
z nimi wywiad zawodowy, kierujàc na
badania do lekarzy specjalistów,
udzielajà niezb´dnych informacji, aby
pacjent móg∏ otrzymaç od lekarza
zaÊwiadczenie o zdolnoÊci do pracy
na okreÊlonym przez jego pracodawc´
stanowisku.

Poradnià dzieci´cà zajmujà si´ dwie
starsze piel´gniarki, które otaczajà
opiekà pacjentów w przedziale wie-
kowym od noworodka do 18 r.˝. 
- w zdrowiu i chorobie. Wykonujà
szczepienia  wÊród dzieci i m∏odzie˝y,
zgodnie z kalendarzem szczepieƒ.  

Piel´gniarka koordynujàca nadzoruje
prac´ zespo∏u piel´gniarskiego oraz
rejestracji ogólnej. Zajmuje si´ za-

rzàdzaniem i organizacjà razem 
z dzia∏em administracji przychodni,
majàcà na celu przestrzeganie proce-
dur medycznych zgodnie z wymogami
kontraktów z NFZ i Systemem Za-
rzàdzania  JakoÊcià ISO 9001:2000.

Misja naszej przychodni brzmi:
„Zespó∏ Fachowców Przychodni

Przyjazna Przyjacielem i Doradcà 
w Zdrowiu i w Chorobie”. 

Majàc na wzgl´dzie spe∏nianie ocze-
kiwaƒ pacjentów, zespó∏ Przychodni

Przyjazna wyznacza sobie cele, do
których konsekwentnie dà˝y poprzez: 
- utrzymanie wysokiej jakoÊci 

Êwiadczeƒ medycznych dzi´ki 
wspó∏pracy z najlepszymi 
specjalistami;

- sta∏e podnoszenie kwalifikacji 
personelu medycznego;

- ciàg∏e wzbogacanie oferty 
diagnostycznej dzi´ki nieustannemu
podà˝aniu za Êwiatowymi       
standardami;

- rozszerzanie zakresu us∏ug;
- nieustanne rozwijanie firmy 

i umacnianie pozycji rynkowej
poprzez Êwiadczenie us∏ug 
medycznych spe∏niajàcych potrzeby
i wymagania pacjentów 
z wykorzystaniem 
nowoczesnego sprz´tu 
i aparatury medycznej

Pracownicy Przychodni
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W sk∏ad zespo∏u piel´gniarek
wchodzà: 

Piel´gniarka koordynator - starsza
piel´gniarka Marzena. Czerniak. 
Rejestracja medyczna oraz poradnia
medycyny pracy - starsza piel´gniar-
ka El˝bieta. Mechliƒska oraz starsza
piel´gniarka Ma∏gorzata. Osieczak; 
Rejestracja medyczna - starsza
piel´gniarka El˝bieta. Szczepaƒska,
starsza piel´gniarka Genowefa. Góre-
wicz, starsza piel´gniarka Beata.
Ma∏aszek oraz mgr piel´gniarstwa
Weronika ¸ysko;
Gabinet zabiegowy - starsza piel´g-
niarka Alicja Wieczorek, oraz starsza
piel´gniarka mgr  Ilona  Zonenberg; 
Piel´gniarki Êrodowiskowe - starsza
piel´gniarka Ewa WiÊlicka, starsza
piel´gniarka Ma∏gorzata Chmara 
oraz starsza piel´gniarka El˝bieta
¸yszkiewicz; 
Piel´gniarka ds. Êrodowiska nau-
czania i wychowania - Genowefa
Litewka; 
Po∏o˝na Êrodowiskowo-rodzinna
- starsza po∏o˝na, mgr Ma∏gorzata
Baliƒska.  

Zespó∏ piel´gniarski otacza opiekà
oko∏o 12 tysi´cy pacjentów.
Piel´gniarki pracujàce na okreÊlonych
stanowiskach posiadajà odpowiednie
to tego uprawnienia. Nadal systematy-
cznie podnoszà swoje kwalifikacje,
uczestniczàc w kursach dokszta∏cajà-
cych i konferencjach. Po∏owa pracow-
ników zatrudnionych w przychodni to
osoby niepe∏nosprawne.

W roku 2008 zaj´liÊmy I miejsce 
w Województwie Kujawsko Pomorskim, 
w konkursie dla Pracodawców Wra-
˝liwych Spo∏ecznie - „Lodo∏amacze”, 
w zwiàzku z zatrudnianiem, rehabili-
tacjà i stwarzaniem równych szans na
zatrudnienie osobom niepe∏nospraw-
nym. 

Przychodnia „Przyjazna” przyjmuje
pacjentów od poniedzia∏ku do piàtku 
w  godz. 7.45 do godz. 18.00. 

Po godzinach przyj´ç, opiek´ w ra-
mach dzia∏aƒ Podstawowej Opieki
Zdrowotnej przejmuje Fundacja „Zdro-
wie dla Ciebie”.

tekst: Ilona Zonenberg
foto: Gerard Zaszkowski

Wielkanoc Êwi´tujemy zazwyczaj przy suto
zastawionym stole. Menu najcz´Êciej nie
zmienia si´ w naszych domach od lat. Na
sto∏ach od zawsze królujà tradycyjnie
potrawy wielkanocne charakterystyczne
tylko dla tego Êwi´ta. 
Honorowe miejsce  w menu wielkanocnym zajmuje jajko. To nim dzielimy

si´ sk∏adajàc sobie ˝yczenia przed rozpocz´ciem uroczystego Êniadania.
Nie mo˝e zabraknàç równie˝ obfitoÊci pieczonych mi´s.

S∏awne i pieczone raz w roku baby wielkanocne i mazurki to nasze naj-
smaczniejsze i najs∏awniejsze w Êwiecie tradycyjne potrawy wielkanocne.

Zatem tym razem zapraszamy do pieczenia. 

Zaprezentowane przepisy sà przez nas wypróbowane i lubiane,
goszczà na naszych sto∏ach nie tylko w czasie Êwiàt.

BABKA Z MAJONEZEM

Sk∏adniki:
5 jaj, 3/4 szklanki cukru, 1/2 szklanki màki tortowej, 
1/2 szklanki màki ziemniaczanej, 
1 p∏aska ∏y˝eczka proszku do pieczenia, 
1/2 olejku Êmietankowego, szczypta soli, 
4 p∏askie ∏y˝ki majonezu pomorskiego lub winiary.

Przygotowanie:
Bia∏ka oddzieliç od ˝ó∏tek i ubiç na sztywnà pian´, stopniowo dodawaç cukier, ˝ó∏tka
i miksowaç dalej, po chwili dodaç màk´, proszek do pieczenia, olejek zapachowy 
i delikatnie wymieszaç sk∏adniki. Na koniec dodajemy majonez.
Gotowà mas´ prze∏o˝yç do foremki i piec w piekarniku 
w temp. 180-200oC przez 45 min.
Upieczonà babk´ mo˝na 
posypaç cukrem pudrem 
lub polaç polewà czekoladowà. 

Przepis poleca 
Barbara Nowak

BABKA BIA¸O-CZARNA

Sk∏adniki:
5 jaj,1,5 szklanki cukru, 2,5 szklanki màki, 
3/4 szklanki oleju, 3/4 szklanki wody, 
2 p∏askie ∏y˝eczki proszku do pieczenia, 
1/2 olejku zapachowego wed∏ug uznania, 2 ∏y˝ki kakao.

Przygotowanie:
Jajka i cukier ubiç mikserem stopniowo dodajàc kolejno sk∏adniki. 
2/3 masy ciasta wlaç do foremki, do pozosta∏ej cz´Êci masy dodaç kakao 
i wymieszaç, dodaç do uprzednio wlanej na blaszce masy.
Piec w piekarniku w temp. 200oC przez 60 min.
Upieczonà babk´ mo˝na posypaç cukrem pudrem 
lub polaç polewà wed∏ug uznania. 

Przepis poleca
Barbara Dziewieczyƒska

Warto Piec

˚YCZYMY 
SMACZNEGO!!!
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Pani

Iwonie Chech∏owskiej
Piel´gniarce Oddzia∏owej

Oddzia∏u XIV
Wojewódzkiego Szpitala

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Âwieciu

Przechodzàcej po 35 latach pracy 
w szpitalu na emerytur´ 

Serdeczne podzi´kowania
Za wieloletnia, pe∏nà poÊwi´ceƒ 

i oddania dla dobra chorego prac´,
wraz z ˝yczeniami zdrowia i pomyÊlnoÊci

sk∏adajà
Dyrekcja, Prze∏o˝ona Piel´gniarek 

i Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Âwieciu

Pani

Halinie Ludziejewkiej
Piel´gniarce ds. szczepieƒ

pracujàcej w Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie

przechodzàcej na emerytur´ 
po 33 latach pracy

serdeczne podzi´kowania
za wieloletnià wspó∏prac´ wraz z ˝yczeniami 

zdrowia i pomyÊlnoÊci

sk∏adajà
wspó∏pracownicy oraz kole˝anki 

z SPZOZ w Mogilnie 

Pani

Irenie Sobczak
starszej piel´gniarce Êrodowiskowo-rodzinnej

przechodzàcej po 35 latach pracy na emerytur´
serdeczne podzi´kowania za wieloletnià wspó∏prac´,

zaanga˝owanie i ˝yczliwoÊç
wraz z ˝yczeniami zdrowia i pomyÊlnoÊci 

na przysz∏oÊç

sk∏adajà 
Dyrekcja i wspó∏pracownicy

NZOZ PRZYCHONI „JACHCICE” w Bydgoszczy

Pani

Danucie Bogdan
Po∏o˝nej Êrodowiskowej 

w Samodzielnym Publicznym Zak∏adzie Opieki
Zdrowotnej w Mogilnie,

przechodzàcej na emerytur´ po 32 latach pracy
serdeczne podzi´kowania

za wieloletnià wspó∏prac´, osobiste 
zaanga˝owanie i ˝yczliwoÊç

wraz z ˝yczeniami zdrowia i pomyÊlnoÊci

sk∏adajà
Dyrekcja SPZOZ

Naczelna Piel´gniarka
i wspó∏pracownicy

Pani

Ma∏gorzacie Lipiƒskiej
Po∏o˝nej Êrodowiskowej 

w Samodzielnym Publicznym Zak∏adzie Opieki
Zdrowotnej w Mogilnie,

przechodzàcej na emerytur´ po 33 latach pracy
serdeczne podzi´kowania

za wieloletnià wspó∏prac´, osobiste 
zaanga˝owanie i ˝yczliwoÊç 

wraz z ˝yczeniami zdrowia i pomyÊlnoÊci

Dyrekcja SPZOZ
Naczelna Piel´gniarka

i wspó∏pracownicy w Mogilnie 

„Odrobina dobra, okazana drugiemu cz∏owiekowi,
lepsza jest ni˝ ca∏a mi∏oÊç do ludzkoÊci”
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KOMUNIKAT

Dnia 8 maja 2009 roku  

w Dniu Âwi´ta Po∏o˝nych 

w I rocznic´ Zjazdu Absolwentek Bydgoskiej Szko∏y Po∏o˝nych 

odb´dzie si´ uroczysta Msza Êw. o godz. 18.00

w Katedrze Bydgoskiej pw. Êw. Marcina i Miko∏aja, ul. Farna 2

w intencji po∏o˝nych, 

na którà serdecznie zapraszajà 

cz∏onkowie Komisji ds. Po∏o˝nych

przy Okr´gowej Radzie Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy

„Zatrzymaj up∏ywajàcy czas we wspomnieniach,
a przede wszystkim pami´taj o pi´knych chwilach,

by nigdy nie posz∏y w zapomnienie”

Serdeczne ˝yczenia sukcesów w ˝yciu osobistym 
i podzi´kowania za wieloletni trud, 

pe∏ne zaanga˝owanie w prac´ zawodowà
oraz ˝yczliwoÊç dla pacjentów Kole˝ankom, 

które przesz∏y na emerytur´ 

sk∏ada 
w imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych 

w Bydgoszczy 

Przewodniczàca Ewa Kowalska

Pani

Marii ¸uckiej-Ott
Po∏o˝nej

przechodzàcej na emerytur´ 
po 40 latach pracy

sk∏adajà podzi´kowania
za wieloletnià, pe∏nà poÊwi´cenia

i oddania prac´, za okazanà ˝yczliwoÊç,
wyrozumia∏oÊç, ogromne poczucie godnoÊci 

i odpowiedzialnoÊci,
˝yczenia zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci

sk∏adajà 
Naczelna Piel´gniarka

oraz kole˝anki z Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego w Bydgoszczy.

Pani

Urszuli Polaƒskiej
Starszej Po∏o˝nej

przechodzàcej na emerytur´ 
po 38 latach pracy

serdeczne podzi´kowania za wieloletnià pe∏nà
poÊwi´ceƒ i oddanà prac´ dla chorych, 

za codzienny trud,
za okazanà ˝yczliwoÊç, cierpliwoÊç, 

wyrozumia∏oÊç, a tak˝e za poczucie godnoÊci 
i odpowiedzialnoÊci

z ˝yczeniami zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci

sk∏ada
Zarzàd i wspó∏pracownicy 
NZOZ Przychodni „Okole”
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MAMY KOLEJNE PIEL¢GNIARKI I PO¸O˚NE RODZINNE

Dnia 18 stycznia 2009 roku zakoƒczy∏ si´ egzaminem
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie piel´gniarstwa rodzin-
nego dla piel´gniarek i po∏o˝nych zorganizowany przez
Klinik´ ffx. 

Szkolenia odby∏y si´ pod dachem niezwykle goÊcinnego
Hospicjum im. ks. J. Popie∏uszki w Bydgoszczy. 

Przez prawie 4 miesiàce spotykaliÊmy si´ w ka˝dà
sobot´ i niedziel´ z 44  Piel´gniarkami i Piel´gniarzami
oraz 22 Paniami Po∏o˝nymi. 

Niektórzy kursanci doje˝d˝ali do nas, naprawd´ 
z daleka. MieliÊmy przyjemnoÊç goÊciç sporà grup´
Piel´gniarek i Piel´gniarzy ze Szczecinka oraz z da-
lekiego Lutocina woj. mazowieckie.

Kierownikiem kursu dla piel´gniarek rodzinnych by∏a
Pani Marzena Giannelos, a dla po∏o˝nych rodzinnych Pani
Miros∏awa Uczyƒska.

Bo˝ena Dynowiak

OÊrodek Kszta∏cenia Podyplomowego 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych przy Okr´gowej Izbie

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy

zakoƒczy∏ kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie piel´gniarstwa rodzinnego 

dla piel´gniarek. 

By∏o to szkolenie przej´te na mocy cesji prawnej 
od Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia

Publicznego. 

Egzamin koƒczàcy w/w kurs odby∏ si´ 16.03.2009 r. 
w siedzibie Okr´gowej Izbie Piel´gniarek i Po∏o˝nych 

w Bydgoszczy. 

Wszystkie piel´gniarki wspomniany egzamin zda∏y
pomyÊlnie uzyskujàc tym samym dodatkowe kwalifikacje 

do wykonywania zawodu. 

Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy.

mgr Katarzyna Florek
Koordynator ds. szkoleƒ 

przy OIPiP w Bydgoszczy

W zwiàzku z przeprowadzonym post´powaniem
konkursowym na stanowisko Piel´gniarki 

i Po∏o˝nej Oddzia∏owej nowo 
wybranym Paniom:

Krystynie Rozenkiewicz
Blok Operacyjny

Magdalenie B∏achowiak
Oddzia∏ Ginekologii

Serdeczne gratulacje z ˝yczeniami wielu
sukcesów na drodze zawodowej  

sk∏ada
Naczelna Piel´gniarka

Szpitala Powiatowego im. dr L. B∏a˝ka
w Inowroc∏awiu

mgr Ewa Dynowska

Gratulacje i ˝yczenia wszelkiej
pomyÊlnoÊci 

sk∏ada 
w imieniu Okr´gowej Rady 

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy
(-) Przewodniczàca Ewa Kowalska 

Uczestnicy Kursu dla Piel´gniarek i Piel´gniarzy rodzinnych po egzaminie

Uczestnicy Kursu dla Po∏o˝nych rodzinnych po egzaminie






