


PRZEWODNICZÑCA MA G¸OS

Przewodniczàca Komisji Socjalnej O SOBIE ...
Liceum Medyczne w Inowroc∏awiu to
szko∏a, w której w 1971 roku rozpocz´∏a
si´ moja przygoda z piel´gniarstwem 
i trwa do dzisiaj.
˚ycie zawodowe zwiàza∏am z „Solanki”
Uzdrowisko Inowroc∏aw, gdzie rozpocz´-
∏am prac´ na Oddziale Reumatologii.
Nast´pnie pracowa∏am w Oddziale
Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej.  
W 1981 roku zosta∏am powo∏ana na sta-
nowisko piel´gniarki oddzia∏owej w sana-
torium „Weso∏a”, które niestety ju˝ nie
istnieje. W jego miejscu powsta∏ du˝y
kompleks sanatoryjno-leczniczy „Kom-

batant”, który obecnie  nosi nazw´ „Kujawiak”. 
Od 1999 roku w wyniku zmian organizacyjnych, pracuj´ na zmiany 
w Oddziale Rehabilitacji Szpitalnej w Uzdrowisku „Solanki” Inowroc∏aw
Sp.z o.o.

Kwalifikacje zawodowe podnosi∏am na kursach i konferencjach:  
• Ratownictwa medycznego,
• Piel´gniarek oddzia∏owych oddzia∏ów kardiologicznych
• Interakcji  lekowych i gospodarki lekiem,
• Kwalifikacyjnym dla piel´gniarek oddzia∏owych,
• Rehabilitacji i piel´gnacji pacjentów,
• Chorób cywilizacyjnych w dobie medycyny opartej na faktach oraz
post´pów balneologii, fizykoterapii, balneochemii, bioklimatologii  i diag-
nostyki w medycynie balneofizykalnej,
• Sposoby i technika przenoszenia pacjentów.

Prac´ na rzecz samorzàdu zawodowego rozpocz´∏am w czwartej
kadencji jako cz∏onek Prezydium i Okr´gowej Rady.  
W obecnej kadencji jestem cz∏onkiem Okr´gowej Rady oraz przewod-
nicz´ Komisji Socjalnej. 
Prywatnie jestem matkà dwójki dzieci, które sà mojà najwi´kszà radoÊcià. 
Prowadz´ aktywny tryb ˝ycia, w wolnych chwilach wybieramy si´ z m´-
˝em na basen lub na wycieczki rowerowe. 
Du˝o czasu sp´dzam na dzia∏ce nad jeziorem, gdzie w ciszy i spokoju
mog´ przeczytaç dobrà ksià˝k´ i rozwiàzywaç krzy˝ówki.

Aleksandra Monarska

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

Drogie Kole˝anki i Koledzy !

Zbli˝a si´ okres letni, poprzedzany przez miesiàc maj, kiedy to obchodzimy Dzieƒ Po∏o˝nej 
i Mi´dzynarodowy Dzieƒ Piel´gniarki. 

Maj jest jednym z najpi´kniejszych miesi´cy w roku. ˚ycz´ Wam, aby ten pi´kny miesiàc mia∏
prze∏o˝enie na Wasze ˝ycie i prac´, aby przyniós∏ du˝o ˝yczliwoÊci oraz mo˝liwoÊci wspólnego
rozwiàzywania problemów, z którymi si´ spotykamy na co dzieƒ.

Obecnie jesteÊmy w trakcie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki
wspó∏finansowanego ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego. Rozpoczà∏ si´ te˝ kurs spe-
cjalistyczny „resuscytacja krà˝eniowo oddechowa”. Dzi´kuj´ za s∏owa pochwa∏y na temat organizacji
oraz poziom kursów i warsztatów.  

Zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej, na której na bie˝àco podawane sà 
wszystkie informacje dotyczàce równie˝ kursów i szkoleƒ. 

W tym roku czerwiec jest miesiàcem obchodów trzech wielkich wydarzeƒ: 
- trzydziesta rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Paw∏a II do Polski,
- dwudziesta rocznica pierwszych wyborów do sejmu i senatu w demokratycznej Polsce, 
- dziesiàta rocznica wydarzenia, kiedy mieliÊmy zaszczyt goÊciç w Bydgoszczy 

naszego Wielkiego Polaka. 
To w∏aÊnie Papie˝ mówi∏ do nas, abyÊmy kochali Ojczyzn´ i drugiego cz∏owieka 
i myÊl´, ˝e w wersji duchowej to On obali∏ komunizm.

˚ycz´ nam wszystkim, abyÊmy potrafili doceniç 
i wykorzystaç owoce tych narodowych rocznic.

W czerwcu rozpoczynajà si´ wakacje i urlopy.  
˚ycz´ udanego i zas∏u˝onego wypoczynku. 
Z pozdrowieniami Ewa Kowalska



OKR¢GOWA IZBA PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH W BYDGOSZCZY

Od Redakcji

Szanowne 
Kole˝anki i koledzy

Maj jest miesiàcem, w którym odbywajà si´ liczne spotka-
nia i uroczystoÊci zwiàzane z naszymi Êwi´tami
zawodowymi. W wielu placówkach obchodziliÊmy
uroczyÊcie Krajowy Dzieƒ Po∏o˝nej i Mi´dzynarodowy
Dzieƒ Piel´gniarki. 

Dzi´kujemy za przes∏ane do redakcji materia∏y z ob-
chodów naszych Êwiàt w regionie. 

Z okazji Krajowego Dnia Po∏o˝nej 
i Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarki

sk∏adam 

Kole˝ankom i Kolegom 
˝yczenia 

pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym.
powodzenia w realizacji planów 

˝yciowych i zawodowych, 
aby codzienny trud i wysi∏ek w pracy 

budzi∏ uznanie prze∏o˝onych,
aby oczekiwania zawodowe naszego Êrodowiska

znalaz∏y pos∏uch u tych, 
którzy majà wp∏yw na ich spe∏nienie,
a uÊmiech pacjentów oraz ich rodzin 

niech  zawsze towarzyszy w codziennej pracy.

Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

Zach´camy wszystkich cz∏onków samorzàdu do dzielenia
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

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

WYDAWCA
Okr´gowa Izba Piel´gniarek
i Po∏o˝nych w Bydgoszczy
85-079 Bydgoszcz
ul. T. KoÊciuszki 27/30 - 32
tel. 052 372-68-78

KONSULTACJA REDAKCYJNA
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka
Ewa Kowalska
Aleksandra Popow

PROJEKT OK¸ADKI
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka
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DRUK
Studio Reklamy i Poligrafii
Fotoman
85-915 Bydgoszcz
ul. Gdaƒska 168
tel. 052 340-18-41
www.fotoman.net.pl
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SPRAWY SAMORZÑDU

Kalendarium

WARTO PRZECZYTAå
Wizerunek polskiej piel´gniarki i po∏o˝nej w mediach
publicznych i prywatnych

OBCHODY DNIA PIEL¢GNIARKI I PO¸O˚NEJ 
W NASZYM REGIONE
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GRATULACJE
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Pa∏uckie Centrum
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GOÂCIE W SIEDZIBIE OIPiP
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Spotkanie z Kadrà Kierowniczà

Z KART HISTORII

Wiktoria Górna

Z ˚A¸OBNEJ KARTY

KOMUNIKATY
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16-18.06.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie w NRPiP w którym
uczestniczy∏a Przewodniczàca.

10.06.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie Prezydium ORPiP.

09.06.2009 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska, Wiceprze-
wodniczàca Walde-Maria Iwanowska, Sekretarz Wies∏awa
Stefaniak-Gromadka  bra∏y udzia∏ w uroczystym wr´czeniu
wyró˝nieƒ laureatom plebiscytu „Expressu Bydgoskiego” 
i „NowoÊci” toruƒskich Z∏oty Stetoskop 2009.

08.06.2009 r. W siedzibie OIPiP odby∏o si´ spotkanie z de-
legacjà przedstawicieli s∏u˝by zdrowia z krajów Unii
Europejskiej.

03.06.2009 r. Na zaproszenie Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Dzieci´cego w Bydgoszczy Przewodniczàca Ewa
Kowalska bra∏a udzia∏ w festynie z okazji Dnia Dziecka.

28.05.2009 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Rady Spo∏ecznej w Szpitalu
Uniwersyteckim im. dr A. Jurasza.

27.05.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie komisji socjalnej.

25-26.05.2009 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska i Wice-
przewodniczàca Walde-Maria Iwanowska bra∏y udzia∏ 
w szkoleniu dla przedstawicieli ORPiP w Warszawie.

25.05.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie komisji rewizyjnej.
Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-Gromadka bra∏a udzia∏ 
w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta.
Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a udzia∏ w nadzwyczaj-
nym posiedzeniu Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych
w Warszawie.

20.05.2009 r. W siedzibie OIPiP odby∏o si´ spotkanie na
zaproszenie Przewodniczàcej Ewy Kowalskiej z Piel´gniar-
kami Prze∏o˝onymi, Koordynujàcymi POZ.

18.05.2009 r. W siedzibie OIPiP odby∏o si´ spotkanie na
zaproszenie Przewodniczàcej Ewy Kowalskiej z Dyrekto-
rami d.s piel´gniarstwa, Piel´gniarkami Naczelnymi, Prze-
∏o˝onymi, Koordynujàcymi szpitali i Pogotowia Ratunkowego.

15.05.2009 r. Przewodniczàca, Wiceprzewodniczàca i Se-
kretarz  bra∏y udzia∏ w uroczystych obchodach Mi´dzynaro-
dowego Dnia Piel´gniarki i Dnia Po∏o˝nej po∏àczonych 
z wr´czeniem nagród dla finalistek IV Ogólnopolskiego
Konkursu „Piel´gniarka Roku 2008”. UroczystoÊç odby∏a
si´ w X Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy.  

12-13.05.2009 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska i Sekre-
tarz Wies∏awa Stefaniak- Gromadka  bra∏y udzia∏ w Mi´dzy-
narodowej konferencji „Wizerunek piel´gniarki i po∏o˝nej na
tle nowych wyzwaƒ w piel´gniarstwie polskim i europej-
skim” w Warszawie.

08.05.2009 r. Na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy
Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a udzia∏ w uroczystych
obchodach 64 rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej.

08.05.2009 r. Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-Gromadka
bra∏a udzia∏ w uroczystej Mszy Êw. w Katedrze Bydgoskiej
w intencji po∏o˝nych  z okazji Dnia Po∏o˝nej.

06.05.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie Okr´gowej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

05.05.2009 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska by∏a cz∏on-
kiem Komisji konkursowej na dyrektora Bydgoskiego
OÊrodka Rehabilitacji, Terapii Uzale˝nieƒ i Profilaktyki
BORPA

30.04.2009 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w komisji konkursowej na stanowisko pie-
l´gniarki oddzia∏owej okulistyki i bloku operacyjnego 
w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2.

29.04.2009 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Rady Spo∏ecznej Szpitala
Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza

28.04.2009 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej
Rady Miasta Bydgoszczy.

23.04.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie komisji rewizyjnej.

22.04.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie komisji socjalnej.

21.04.2009 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a udzia∏
w posiedzeniu Rady Spo∏ecznej Szpitala Uniwersyteckiego
nr 2.

21.04.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie komisji ds. pie-
l´gniarstwa Êrodowiska nauczania i wychowania.

16.04.2009 r. Odby∏o si´ szkolenie dla piel´gniarek i po-
∏o˝nych zorganizowane przy wspó∏pracy Komisji ds.
Po∏o˝nych i firmy Pelargos nt: 
„Profesjonalny masa˝ ma∏ego dziecka”
„Rola piel´gniarek i po∏o˝nych Êrodowiskowych 
w rekomendacji i realizacji programu szczepieƒ 
ochronnych w Polsce”

„Feminatal - dlaczego Metafolin i DHA ?”.

15 i 17.04.2009 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska, Wice-
przewodniczàca Walde-Maria Iwanowska i Sekretarz
Wies∏awa Stefaniak- Gromadka  bra∏y udzia∏ w post´powa-
niu konkursowym na stanowiska piel´gniarek oddzia∏owych
w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Âwieciu.

06.04.2009 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska i Sekretarz
Wies∏awa Stefaniak- Gromadka  bra∏y udzia∏ w konferencji
pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy „Przyjazny
Patrol-moja rola wobec kryzysu w rodzinie”.

02.04.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie Okr´gowej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

02.04.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie Rzecznika Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej.



pod takim tytu∏em odby∏a si´ w dniach 12-13 maja 2009 roku 
w Warszawie Mi´dzynarodowa Konferencja z okazji Dnia Piel´gniarki 
i  Dnia Po∏o˝nej, zorganizowana przez Naczelnà Rad´ Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych oraz Centrum Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´gniarek 

i Po∏o˝nych pod patronatem Ministra Zdrowia.

WARTO PRZECZYTAå
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„Wizerunek piel´gniarki i po∏o˝nej 
na tle nowych wyzwaƒ w piel´gniarstwie

polskim i europejskim” 

Prezesi Naczelnej Rady - od lewej: 
Urszula Krzy˝anowska-¸agowska - I kadencja

Ilona Tu∏odziecka -  II i III kadencja
El˝bieta Buczkowska -  IV i obecna kadencja



WARTO PRZECZYTAå
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Wizerunek polskiej piel´gniarki i po∏o˝nej
w mediach publicznych i prywatnych

Na ∏amach biuletynu przedstawiamy przedruk referatu za zgodà autora
wyg∏oszony w czasie konferencji z okazji Dnia Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

Telewizja TVN dysponuje, podobnie
jak inne ogólnopolskie stacje telewi-
zyjne, obszernym, komputerowym
archiwum materia∏ów emitowanych 
w serwisach informacyjnych. Po wpi-
saniu do wyszukiwarki has∏a „pie-
l´gniarka” program obs∏ugujàcy archi-
wum blokuje si´: zbyt wiele wyników
do wyÊwietlenia. Niestety dodanie wy-
razu dodatkowego, zaw´˝ajàcego
obszar poszukiwaƒ, nie rozwiàzuje
problemu - po wstukaniu has∏a „pie-
l´gniarka szpital” i „piel´gniarska 
strajk”, program nadal odmawia wspó∏-
pracy. Za du˝o informacji na ten te-
mat, za du˝o spraw, za du˝o wypo-
wiedzi, newsów, za du˝o szpitali, za
du˝o protestów i walki o prawa pra-
cownicze. Dlatego trzeba jeszcze
szczegó∏owiej prowadziç poszukiwa-
nia. Piel´gniarka negocjacje, piel´-
gniarka g∏odówka, piel´gniarka p∏a-
cze, piel´gniarka wiesza transparent,
piel´gniarka ubrana na czarno, pie-
l´gniarka robi zastrzyk, piel´gniarka
mierzy ciÊnienie, piel´gniarka asystuje
przy operacji - na takie has∏a program
archiwalny ju˝ odpowiada, rozumie 
i pokazuje histori´ tworzàcego si´ lata-
mi w mediach wizerunku polskiej
piel´gniarki.

Przytoczenie na poczàtku dwóch
podstawowych hase∏: SZPITAL 
i STRAJK nie jest przypadkowe. To
dwa najwa˝niejsze okreÊlenia, na ja-
kich zbudowany zosta∏ wizerunek pol-
skiej piel´gniarki. Szpital jako g∏ówne
miejsce zatrudnienia oraz strajk jako
desperacka i cz´sto wykorzystywana
przez siostry forma walki o popraw´
warunków pracy w tym szpitalu.
S∏owa - szpital i strajk - z piel´gniarkà

si´ kojarzà choç wzajemnie si´ wy-
kluczajà. Bo szpital to azyl i miejsce
schronienia dla cz∏owieka oczeku-
jàcego pomocy, a strajk niezale˝nie od
intencji strajkujàcego i wykorzystanych

metod bywa formà ograniczenia tej
pomocy. Wizerunek polskiej pie-
l´gniarki nie jest wi´c pozbawiony
cech dramatycznych - piel´gniarka,
pracownik szpitala i przychodni wobec
pacjenta jest przedstawicielkà syste-
mu ochrony zdrowia, z drugiej jednak
strony, czujàc si´ wykorzystywana
przez ten system, walczy z nim i pod-
kopuje jego fundamenty.

Na ugruntowanie wizerunku
PIEL¢GNIARKI WALCZÑCEJ z pew-
noÊcià wp∏yn´∏o zbudowanie przez
protestujàce panie bia∏ego miasteczka
przed Kancelarià Prezesa rady
Ministrów latem 2007 roku. Wizerunek
ten jest wytrwale budowany przez
zwiàzek zawodowy reprezentujàcy
wiernie od wielu lat interesy sióstr.
Piel´gniarki w czepkach i bia∏ych far-
tuchach w Sejmie s∏uchajàce obrad,
krzyczàce: haƒba!, piel´gniarki gwi˝-
d˝àce, piel´gniarki odchodzàce od
∏ó˝ek, g∏odujàce, le˝àce na pod∏odze,
liczàce dni protestu, negocjujàce.
Czasami agresywne. Obrazki z me-
diów: piel´gniarki szarpià bramki pod
kancelarià premiera, bijà plastikowymi
butelkami o bruk, wykrzykujà has∏a,
blokujà Tras´ ¸azienkowskà, okupujà
Ministerstwo Zdrowia, krzyczà, p∏aczà,
przepychajà si´ z policjantami. 
W 2000 roku piel´gniarki blokujà
przejÊcie graniczne w Ko∏baskowie.
Tymi metodami w grudniu 2000 roku
piel´gniarki wywalczy∏y sobie pod-
wy˝ki o 203 z∏ote, a potem ca∏ymi lata-
mi egzekwowa∏y ich wyp∏at´ - strajka-
mi i procesami sàdowymi. Ikonà wa-
lecznej piel´gniarki z pewnoÊcià przez
d∏ugi czas by∏a w mediach Longina
Kaczmarska: - mamy doÊwiadczenie
w strajkach i urz´dy przed nami powin-
ny dr˝eç - to jedyna z jej wypowiedzi.

Piel´gniarka walczàca, to kobieta
bardzo ideowa, idàca w bój z pieÊnià

na ustach: - Dla Ojczyzny dobra pra-
cowaç, a gdy trzeba to ginàç b´-
dziemy…. My jesteÊmy siostrami
pokoju, s∏u˝yç chcemy idei humaniz-
mu… Jeszcze Polska nie zgin´∏a, póki
my ˝yjemy… 

W walk´ wpisane jest jednak tak˝e
ryzyko przegranej. I tak w∏aÊnie pod
Kancelarià Prezesa Rady Ministrów
latem 2007 roku piel´gniarki przegry-
wajà. Zwijajà bia∏e miasteczko i p∏a-
czà. A na koniec Êpiewajà: - Ta ostat-
nia niedziela…

Poniewa˝ publiczne kontestowanie
systemu ochrony zdrowia jest aktem
politycznym, w zwiàzku z tym strajku-
jàce siostry z impetem wkroczy∏y na
polityczne salony. 
PIEL¢GNIARKA  POLITYK – Joanna

Szczypiƒska z PIS-u jest jedynà
piel´gniarkà, która zrobi∏a autentycznà
karier´ politycznà i jest w tej chwili
wp∏ywowym i rozpoznawalnym poli-
tykiem.  Innym siostrom kariery na
takà miar´ nie uda∏o si´ zrobiç, choç
próby by∏y podejmowane.  W mediach
pojawi∏y si´ piel´gniarki startujàce 
z listy PSL, Samoobrony, PO, SLD,
bioràce udzia∏ w konwencjach wybor-
czych, np. w auli Politechniki
Warszawskiej, rozklejajàce plakaty.
Przyglàdajàc si´ nie naturalnej prze-
cie˝ dla tego zawodu politycznej akty-
wnoÊci sióstr trudno by∏o si´ oprzeç

red. Marek Nowicki 
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wra˝eniu, ˝e piel´gniarki sà przez poli-
tyków wykorzystywane. Nie tylko
zresztà podczas kampanii wybor-
czych. Zawód piel´gniarki, pomimo
strajkowej otoczki, nadal cieszy si´
du˝ym szacunkiem spo∏ecznym.
Politycy dobrze o tym wiedzà, ˝e 
z tego w∏aÊnie powodu dobrze si´
pojawiç w otoczeniu piel´gniarek.
Dobrze jest z∏o˝yç pustà obietnic´ 
i wyraziç tani gest poparcia, zw∏aszcza
je˝eli jest si´ w opozycji. 

Dlatego tak cz´sto w bia∏ym
miasteczku w 2007 roku pojawili si´
politycy ró˝nych opcji.

O wiele jednak cz´Êciej od polityków
pojawiali si´ zwykli ludzie, którzy 
w geÊcie solidarnoÊci przynosili jedze-
nie i dodawali otuchy protestujàcym.
Bo piel´gniarka to nie ktoÊ obcy, ale
jedna z nas - s∏aba kobieta, która
m´˝nie walczy o swoje prawa, której
bezdyskusyjnie nale˝y si´ pomoc. 

W ogólnym rozrachunku strajkowy
wizerunek przegrywa z wizerunkiem
szpitalnym, - nie nadzwyczajnym,
bli˝szym prawdy i dnia codziennego.
Bo piel´gniarka w szpitalu i przychod-
ni to nie zdesperowana dzia∏aczka 
i polityk, ale przede wszystkim KO-
BIETA i MATKA. Taka sama w pracy 
i w domu. Nie jednokrotnie majàca na
utrzymaniu ca∏à rodzin´. 

W szpitalu piastunka i opiekunka,
majàca ogromne serce i wra˝liwoÊç.
Obrazy telewizyjne: piel´gniarka trzy-
ma dziecko chore na bia∏aczk´ na
kolanach, piel´gniarka karmi dziecko
przez butelk´, masuje niemowl´ - za-
st´puje rodzica, matkuje, ca∏uje.
KiedyÊ zrobi∏em materia∏ o piel´gniar-
kach z Centrum Zdrowia Dziecka,
które pó∏ legalnie zabiera∏y na Êwi´ta
do swoich domów ma∏e chore dzieci,
porzucone przez biologiczne matki.
Jedna z tych piel´gniarek po dwóch
latach zajmowania si´ ch∏opcem, który
porzucony, niemal od urodzenia prze-
bywa∏ w szpitalu, adoptowa∏a go.
Innym razem przygotowa∏em materia∏
o po∏o˝nej, pani Lucynie Oktabie, która
w szpitalu Êw. Zofii w Warszawie
przepracowa∏a 45 lat - zaczyna∏a 
w 1956 r., wierna zawodowi, rozsta∏a
si´ z miejscem pracy, dopiero kiedy
przesz∏a na emerytur´.

Dla mnie takà ikonà oddania za-
wodowi jest Maryla Podemska - przy-
k∏ad KOBIETY MÑDREJ, podpory
ordynatora, nie personel Êredni - tylko
równorz´dny partner, piel´gniarka 
z Kliniki Pediatrii CZD, która nie mo-
gàc patrzeç na ci´˝ki los dzieci kar-
mionych pozajelitowo za∏o˝y∏a z myÊlà
o nich Fundacj´, której od kilku lat sze-
fuje.

JakiÊ czas temu TVN przygotowa∏
materia∏ o tym, ˝e NFZ nie podpisa∏
kontraktu z hospicjum w Mys∏owicach.
Kolejny obrazek, kolejna wypowiedê,
tym razem piel´gniarki z tego hos-
picjum, a propos oszcz´dnoÊci: - jeÊli
czegoÊ nie ma, to staje si´ na g∏owie,
po˝ycza si´ tu i tam, siam, owam. My
jesteÊmy na dy˝urze po to, ˝eby
pomóc choremu, ˝eby najpierw za-
pewniç jego potrzeby fizyczne, ˝eby
go wymyç, nakarmiç, i byç przy cho-
rym, porozmawiaç z rodzinà, czuwaç
przy nim, a nie liczyç szpatu∏ki.
Strajki piel´gniarek sà w du˝ym stop-

niu spo∏ecznie akceptowane, ponie-
wa˝ piel´gniarki jawià si´ jako ofiary
systemu ochrony zdrowia. 

Z drugiej strony - to kolejny paradoks
- bywajà jego podporà. 2.01.2007 roku
relacjonowa∏em, ˝e w ¸odzi do cho-
rych w ramach dy˝uru pogotowia
wyje˝d˝a karetka bez lekarza i ra-
townika medycznego - za to z samà
piel´gniarkà - tak wyglàda∏ poczàtek
dzia∏ania systemu ratownictwa me-
dycznego w tym mieÊcie.

W 2003 roku w Rawie Mazowieckiej
telewizje zarejestrowa∏y, ˝e piel´gniar-
ki zbierajà pieniàdze do puszek PCK
na pacjentów. Piel´gniarki niewàtpli-
wie sà podporà medycyny szkolnej 
i profilaktycznej - zw∏aszcza w zakre-
sie walki z kobiecymi chorobami
nowotworowymi. W ostatnich latach
najlepsze wyniki w walce z nowot-
worami piersi i raka szyjki macicy 
- czyli najwi´kszà zg∏aszalnoÊç na
mamografi´ i cytologi´ zanotowano 
w województwie warmiƒsko-mazur-
skim. Sta∏o si´ tak dlatego, ˝e koordy-
natorem tych badaƒ w tym wojewódz-
twie zosta∏a piel´gniarka, nie lekarz.

Beata Ostrzycka. Màdra kobieta 
z powo∏aniem i szerokim spojrzeniem.

Podj´∏a wspó∏prac´ z wójtami i bur-
mistrzami. Wyjazdy kobiet ze wsi na
badania w Olsztynie ∏àczy∏a z kawà,
ciasteczkiem i mo˝liwoÊcià zrobienia
zakupów w du˝ym mieÊcie. Zamiast
listonoszy z zaproszeniami do kobiet
po domach puÊci∏a po∏o˝ne, które
oczywiÊcie zrobi∏y to dziesi´ç razy le-
piej ni˝ panowie z poczty. 

Na zupe∏nym marginesie pojawi∏a si´
w mediach PIEL¢GNIARKA JAKO
ZAGRO˚ENIE. Takie informacje by∏y
dla opinii publicznej zaskoczeniem 
i relacjonowano je w mediach w kon-
tekÊcie szoku i skandalu. Piel´gniarka,
która zawiod∏a zaufanie: kilka lat temu
w Ostrowie Wielkopolskim ze stacji
dializ zosta∏a zwolniona piel´gniarka
oddzia∏owa.         

Zarzut: masowe zaka˝enie chorych
˝ó∏taczkà. Równie˝ kilka lat temu 
(w 2005 roku) w Katowicach w Cen-
trum Zdrowia Dziecka i Matki piel´gniar-
ki zabawia∏y si´ noworodkami, robi∏y
sobie z nimi zdj´cia, jeden z wczeÊ-
niaków wylàdowa∏ w kieszeni fartucha.
Komentujàc zdarzenia prof. Katarzyna
Kornacka, neonatalog z Warszawy,
powiedzia∏a - one muszà kochaç t´
prac´. Piel´gniarka która nie kocha
swojej pracy staje si´ koszmarem 
i zagro˝eniem dla otoczenia. Tak by∏o
w Krakowie - w zak∏adzie opiekuƒczo-
leczniczym, piel´gniarki ignorowa∏y
wo∏anie o pomoc swoich podopiecz-
nych, wyrywa∏y dzwonki, aby nie
mo˝na by∏o wezwaç pomocy. 

Taki wizerunek piel´gniarki ujawni∏a
ukryta telewizyjna kamera.

O wizerunku piel´gniarki i po∏o˝nej 
w polskim spo∏eczeƒstwie nie decydu-
jà jednak ukryte i nieukryte kamery. 
W ogóle nie decydujà w pierwszej
kolejnoÊci media. Ten obraz naj-
prawdziwszy i najrzetelniejszy pacjen-
ci tworzà sami w oparciu o w∏asne
doÊwiadczenia wyniesione ze SZPI-
TALI  I  PRZYCHODNI. I jest to obraz
pozytywny, w du˝ej mierze zbie˝ny
zresztà z wizerunkiem medialnym.
Piel´gniarka i po∏o˝na, opiekunka
chorego i piastunka towarzyszy nam
od chwili urodzin a˝ do dnia Êmierci,
jest kimÊ bliskim, kogo, pomimo ró˝-
nych s∏aboÊci w ostatecznym rachun-
ku, rozumie si´ i szanuje.
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Dnia 15 maja 2009 r. w 10 Wojskowym

Szpitalu Klinicznym z Poliklinikà

SPZOZ odby∏y si´ ogólnopolskie

obchody Dnia Piel´gniarki i Po∏o˝nej

po∏àczone z og∏oszeniem wyników

Ogólnopolskiego Konkursu Piel´gniar-

ki Roku 2008 zorganizowanego przez

Polskie Towarzystwo Piel´gniarskie

pod patronatem Ministra Zdrowia oraz

Prezesa Naczelnej Rady Piel´gniarek

i Po∏o˝nych.

Tytu∏ Piel´gniarki Roku 2008 otrzy-

ma∏a Pani Anna Iwanek z Samodziel-

nego Publicznego Szpitala Kliniczne-

go nr 4 w Lublinie. Do fina∏u zakwali-

fikowa∏a si´ równie˝ piel´gniarka z 10

Wojskowego Szpitala Klinicznego 

w Bydgoszczy Pani Anita Wójcik. Na

zaproszenie komendanta szpitala p∏k.

lek. Krzysztofa Kasprzaka oraz ppor.

mgr Iwony ˚uczek asystenta ds.

piel´gniarek w uroczystoÊciach wzi´∏a

udzia∏ Wiceprezes Naczelnej Rady

Piel´gniarek i Po∏o˝nych Pani El˝bieta

Garwacka-Czachor.

tekst: Ewa Kowalska 

foto: Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

˚NIN

Z okazji Dnia Piel´gniarki i Po∏o˝nej

Dyrektor Szpitala wraz z Naczelnà

Piel´gniarkà odwiedzi∏ wszystkie od-

dzia∏y. 

Na r´ce piel´gniarek oddzia∏owych

wr´czy∏ symbolicznà ró˝´ z ˝ycze-

niami dla wszystkich piel´gniarek 

i po∏o˝nych.

tekst: V. Dobrowolska 

foto z archiwum szpitala

8 maja 2009r.  

Po∏o˝ne spotka∏y si´ na Mszy Êw.

w ich intencji w Bydgoskiej

Katedrze, której przewodniczy∏

kustosz sanktuarium Matki Bo˝ej

Pi´knej Mi∏oÊci ks. pra∏at Zbi-

gniew Maruszewski.

Do zobaczenia za rok 
na Mszy Êw. 

8 maja 2010 roku 
o godz. 12.00

foto: wsg.

OBCHODY DNIA PIEL¢GNIARKI I PO¸O˚NEJ 
W NASZYM REGIONIE

dyrektor A. Kmieçkowiak 
i Naczelna Piel´gniarka A. S∏omkowska 

wsród piel´gniarek 
oddzia∏u chorób wewn´trznych
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73 Ogólnopolska
Pielgrzymka
Pracowników 

S∏u˝by Zdrowia

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

W dniach 23-24 maja 2009r. na

Jasnej Górze odby∏a si´ 73 Ogólno-

polska Pielgrzymka Pracowników

S∏u˝by Zdrowia. 

W tym roku prowadzi∏a jà diecezja

pelpliƒska. Na czuwaniu w Kaplicy

Matki Bo˝ej Królowej Polski przed

obliczem Czarnej Madonny zgro-

madzi∏o si´  ponad 300 osób, wÊród

nich lekarze, piel´gniarki, po∏o˝ne, te-

rapeuci, laboranci, pracownicy obs∏ugi

szpitali, zak∏adów piel´gnacyjno-

opiekuƒczych i przychodni wraz ze

swoimi duszpasterzami. 

Najliczniejszà grupà 100 osobowà,

by∏a pielgrzymka ze Âwiecia z dwoma

duszpasterzami. 

W niedzielnej Eucharystii uczest-

niczy∏o ponad 5tys. pielgrzymów z ca-

∏ej Polski. 

Po uroczystym akcie zawierzenia

Matce NajÊwi´tszej uczestnicy piel-

grzymki stan´li do wspólnej fotografii. 

Dla pielgrzymów z  NZOZ „Nowy

Szpital” przejazd autokarem zosta∏

sponsorowany przez Dyrekcj´ Szpita-

la za co pracownicy sà wdzi´czni 

i kierujà s∏owa podzi´kowania dla

Dyrektora Regionalnego Pana Micha∏a

Michalaka.  

Barbara Zielazna
foto z archiwum szpitala

W dniu 16 kwietnia 2009 roku 
w sali seminaryjnej Kliniki
Neurochirurgii Szpitala Uniwersy-
teckiego im. dr A. Jurasza w Byd-
goszczy odby∏y si´ kolejne war-
sztaty edukacyjne dla piel´gniarek 
i po∏o˝nych zorganizowane przy
wspó∏pracy Komisji ds. Po∏o˝nych
dzia∏ajàcej przy Okr´gowej Izbie
Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Byd-
goszczy i firmy Pelargos. 

Wyk∏ad pod patronatem
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA

„Profesjonalny masa˝ ma∏ego dziecka” - zaprezentowa∏a po∏o˝na 
specjalistka Jolanta Sieczkowska

Wyk∏ad pod patronatem
SANOFI PASTEUR SPÓ¸KA Z O.O.

„Rola piel´gniarek i po∏o˝nych Êrodowiskowych w rekomendacji 
i realizacji programu szczepieƒ 

ochronnych w Polsce”- przedstawi∏a 
lek. med. Iwona Sadowska-Krawczenko

Wyk∏ad pod patronatem
MERCK SPÓ¸KA Z.O.O

„Feminatal - dlaczego Metafolin i DHA?” 
wyg∏osi∏a lek. med. Karolina WaleÊkiewicz

Na zakoƒczenie kole˝anki otrzyma∏y certyfikaty uczestnictwa, materia∏y 
promocyjne, pocz´stunek od firmy Pelargos oraz upominki od firm.

Tekst: Arleta Myk, foto: wsg.
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PA¸UCKIE CENTRUM ZDROWIA

sp. z o.o. NZOZ w ˚ninie jest

niepublicznym zak∏adem opieki

zdrowotnej od 1 stycznia 2005 r. 

i kontynuuje dzia∏alnoÊç dawnego

Szpitala Powiatowego w ˚ninie.

Aktualnie jednostka nasza zatrud-

nia 106 piel´gniarek oraz 22

po∏o˝ne.

Udzielamy Êwiadczeƒ zdrowot-

nych w ramach kontraktu z Ku-

jawsko-Pomorskim Oddzia∏em NFZ

w zakresie lecznictwa stacjo-

narnego w nast´pujàcych specjal-

noÊciach:

• Oddzia∏ Chorób Wewn´trznych

• Oddzia∏ Pediatryczny

• Oddzia∏ Chirurgiczny Ogólny

• Oddzia∏ Chirurgii 

Urazowo-Ortopedycznej

• Oddzia∏ 

Ginekologiczno-Po∏o˝niczy

• Oddzia∏ Neonatologiczny

• Oddzia∏ Intensywnej Terapii

Szpitalny Oddzia∏ Ratunkowy 

z Izbà Przyj´ç oraz zespo∏ami

wyjazdowymi ,,S” i ,,P” stacjonujà-

cymi w ˚ninie, Barcinie i Rogowie,

wraz z zapleczem diagnostyczno-

rehabilitacyjnym i blokiem opera-

cyjnym, w zakresie lecznictwa

ambulatoryjnego w ramach Przy-

szpitalnych Poradni Specjalistycz-

nych. Pacjentami naszymi sà

g∏ównie mieszkaƒcy powiatu

˝niƒskiego.

Od 2007 r. posiadamy Certyfkat

Systemu Zarzàdzania JakoÊcià

ISO 9001:2001.

Obecnie przygotowujemy si´ do

certyfikacji na norm´ 9000:2008

oraz poddania si´ procedurze

akredytacyjnej Centrum Monito-

rowania JakoÊci w Krakowie. 

W pracach tych g∏ównie uczest-

niczà piel´gniarki i po∏o˝ne.

tekst: Violetta Dobrowolska 
foto z archiwum szpitala

M. Wasielewska - sala int. nadzoru 
kardiologicznego

Oddia∏ chirirgiczny ogólny - M. Mielcarzewicz, 
J. Dupeczak, T. Charzewska,

I. Nowak, M. Osiƒska

Wanda Iƒska - Szpitalny Oddzia∏ Ratunkowy

Oddzia∏ chirurgii urazowo- ortopedycznej
D. Âwiszcz, V. Dobrowolska,

M. Sikora, M. Weso∏ek

Nasza Misja: 

„Post´pujemy tak, aby pacjent naszego zak∏adu 
czu∏ si´ dobrze i bezpiecznie, 

darzy∏ nas zaufaniem i by∏ przekonany, 
˝e zawsze mo˝emy mu pomóc”.
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OÊrodek Kszta∏cenia Podyplomowego 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych przy Okr´gowej Izbie 

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy.

Wszystkim instytucjom zaanga˝owanym w  prawid∏owy przebieg wymienionych szkoleƒ tj. 
Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza, 

Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im dr J. Biziela,  
Dyrekcji  10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikà,

wyk∏adowcom, opiekunom zaj´ç sta˝owych oraz prowadzàcym çwiczenia  
za pomoc i profesjonalizm serdecznie dzi´kuj´.

Katarzyna Florek  - Koordynator ds. kszta∏cenia podyplomowego piel´gniarek i po∏o˝nych przy OIPiP w Bydgoszczy

foto: wsg.

Zakoƒczy∏a si´ pierwsza edycja

kursu specjalistycznego w zakresie

wykonania i interpretacji zapisu elek-

trokardiograficznego dla piel´gniarek 

i po∏o˝nych organizowanego przez

Okr´gowà Izb´ Piel´gniarek i Po-

∏o˝nych w Bydgoszczy, a dofinanso-

wanego ze Êrodków Unii Europejskiej. 

W szkoleniu tym pod kierownictwem

naukowym piel. spec. Doroty Rampal-

skiej nowe umiej´tnoÊci naby∏y 24

osoby. Warto równie˝ dodaç, i˝

wspomniane szkolenie, a w szczegól-

noÊci zaj´cia praktyczne odby∏y si´ na

bazie Szpitala Uniwersyteckiego

im. dr A. Jurasza oraz Szpitala

Uniwersyteckiego Nr 2 im dr J. Biziela. 

Dzi´ki profesjonalnym wyk∏adom i so-

lidnym çwiczeniom podczas zaj´ç

sta˝owych, uczestnicy szkolenia na-

byli umiej´tnoÊci  wykonania badania

EKG, oceny zapisu, wst´pnej oceny

zapisu patologicznego, rozpoznawa-

nia cech elektrokardiograficznych

stanów zagro˝enia ˝ycia.

foto: Katarzyna Florek

Niemal˝e w tym samym czasie roz-
pocz´∏a si´ równie˝ pierwsza edycja
kursu specjalistycznego w zakresie
resuscytacji krà˝eniowo-oddechowej
dla piel´gniarek i po∏o˝nych pod

kierownictwem naukowym mgr Lidii
Iwiƒskiej-Tarczykowskiej. 

Szkolenie oprócz wyk∏adów i zaj´ç
praktycznych poparte jest solidnà
dawkà çwiczeƒ na fantomach w wa-
runkach symulowanych w zakresie
podstawowych i zaawansowanych za-
biegów resuscytacyjnych BLS i ALS.
Uczestnicy szkolenia podzieleni na
grupy, çwiczà swoje umiej´tnoÊci
mi´dzy innymi w zakresie rozpozna-
wania i oceny stanu zagro˝enia ˝ycia,
podejmowania dzia∏aƒ ratunkowych 
w stanach zagro˝enia ˝ycia, pod
okiem wykwalifikowanej kadry na ba-

zie dydaktycznej Szpitala Uniwersy-
teckiego im. dr A. Jurasza, Szpitala
Uniwersyteckiego Nr 2 im dr J. Biziela
oraz 10 Wojskowego Szpitala Kli-
nicznego z Poliklinikà w Bydgoszczy.

Kurs specjalistyczny w zakresie wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego 
dla piel´gniarek i po∏o˝nych

Kurs specjalistyczny w zakresie 
resuscytacji krà˝eniowo-oddechowej dla piel´gniarek i po∏o˝nych

Uczestniczki kursu

Uczestniczki kursu w trakcie zaj´ç teoretycznych

Uczestniczki kursu w trakcie zaj´ç praktycznych
na oddziale Intensywnej Terapii
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GoÊcie w siedzibie Okr´gowej Izby 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy

Na zakoƒczenie wizyty goÊcie wpisali si´ 
do „Z∏otej Ksi´gi”.

Szanowna Pani Przewodniczàca ORPiP

Gratulujemy zwyci´stwa!

Mo˝ecie byç dumne z waszego Samorzàdu,

który daje Wam prawa odpowiednie

dla wszystkich piel´gniarek 

i po∏o˝nych na Êwiecie.

˚yczymy Wam powodzenia i mamy nadziej´,

˝e b´dziecie coraz to bardziej szanowane 

w swoim kraju.

Bàdêcie zdrowi.

Z najlepszymi ˝yczeniami 

Maja, Darius, Antonia, Vyrtudes  tekst: Ewa Kowalska
foto: wsg.

Dnia 08.06.2009 r. w siedzibie OIPiP odby∏o si´
spotkanie z delegacjà przedstawicieli s∏u˝by zdrowia 
z Danii, Litwy i Wysp Kanaryjskich.

GoÊcie zapoznali si´ z Samorzàdem Zawodowym, jego
strukturà i zadaniami oraz z systemem kszta∏cenia przeddy-
plomowego i podyplomowego piel´gniarek i po∏o˝nych 
w Polsce.

Spotkanie na j´zyk angielski t∏umaczy∏a piel´gniarka
Marzena Szwed-Koliƒska z Kliniki Pediatrii, Hematologii 
i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza 
w Bydgoszczy.

Dnia 15 maja Wiceprezes Naczelnej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych 

El˝bieta Garwacka-Czachor goÊci∏a 
w siedzibie OIPiP na zaproszenie
Przewodniczàcej Ewy Kowalskiej.
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PRACA PIEL¢GNIARKI  W ZAK¸ADZIE RADIOLOGII 
I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy
Zak∏ad Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Zak∏ad Radiologii i Diagnostyki
Obrazowej to nowoczesna placówka
medyczna o wysokim standardzie,
zatrudniajàca specjalistów medycz-
nych, dysponujàca wysokiej jakoÊci
sprz´tem medycznym. Âwiadczenia
zdrowotne udzielane sà w trybach
planowym i pilnym oraz stacjonarnym 
i ambulatoryjnym.

Praca piel´gniarki w gabinetach
Zak∏adu Radiologii ze wzgl´du na swà
specyfik´ wymaga du˝ego doÊwiad-
czenia zawodowego, odpowiednich
kwalifikacji oraz szerokiej wiedzy 
w zakresie opieki nad pacjentem 
w ró˝nych stanach klinicznych. Jest to
samodzielne stanowisko, wymagajàce
du˝ej odpowiedzialnoÊci.

Badania narzàdowe wykonuje si´ 
w ró˝nych sekwencjach na specjalisty-
cznym sprz´cie, który pozwala
uzyskaç obraz wybranej warstwy na-
rzàdu lub tkanki, korzystajàc z ró˝no-
rodnych metod. 

Do specjalistycznych badaƒ 
nale˝à mi´dzy innymi:

1. ANGIOGRAFIA
Nazwa alternatywna: BADANIE 
RADIOLOGICZNE NACZY¡
Nazwa zwyczajowa: Angio, Badanie
naczyniowe 

Badanie radiologiczne polegajàce na
uzyskaniu obrazu. W normalnych
warunkach na zdj´ciach rentgenows-
kich nie sà widoczne naczynia
krwionoÊne. Aby je uwidoczniç, nale˝y
do Êwiat∏a naczynia wprowadziç
Êrodek cieniujàcy (kontrast) silnie
poch∏aniajàcy promieniowanie rentge-
nowskie. Wype∏niajàc wn´trze naczy-
nia, kontrast uwidacznia si´ na zdj´-
ciach rentgenowskich jako jednolity
cieƒ, uk∏adajàcy si´ zgodnie z prze-
biegiem badanych naczyƒ. 

Wykorzystywana w badaniu technika
tzw. metodà Seldingera polega na
nak∏uciu du˝ej t´tnicy (udowej, pa-
chowej, ramiennej) specjalnà ig∏à
(kaniulà), poprzez którà wprowadza
si´ elastyczny prowadnik. Nast´pnie
usuwa si´ ig∏´ tak, aby po prowadniku

móc wprowadziç cewnik do Êwiat∏a
naczynia. Do zewn´trznego koƒca
cewnika pod∏àcza si´ najcz´Êciej
automatycznà strzykawk´, za pomocà
której do Êwiat∏a t´tnic podawany jest
Êrodek cieniujàcy. Ârodek ten, miesza-
jàc si´ z p∏ynàcà krwià, dok∏adnie
wype∏nia Êwiat∏o naczynia, dzi´ki
czemu podczas wykonywania zdj´ç
rentgenowskich precyzyjnie widaç
obraz wn´trza naczyƒ. Cewniki wyko-
nane z elementów zawierajàcych me-
tale sà widoczne na zdj´ciach
rentgenowskich, co umo˝liwia wpro-
wadzenie ich koƒcówek do okreÊlo-
nych naczyƒ przy utrzymaniu sta∏ej
kontroli miejsca, gdzie znajduje si´
cewnik, na ekranie monitora rentge-
nowskiego. Jest to zasada tzw.
wybiórczej (celowanej) arteriografii.
Metoda szeroko stosowana w ró˝nych
modyfikacjach, w zale˝noÊci od ba-
danej okolicy i celu badania.

2. ANGIOGRAFIA MÓZGOWA 
W zale˝noÊci od lokalizacji domnie-

manego ogniska chorobowego mo˝na
wykonaç badanie okreÊlonej t´tnicy
mózgu (np. szyjnej, kr´gowej) lub
wszystkich naczyƒ mózgowych (pana-
ngiografia mózgowa). Badanie angio-
graficzne wykonuje si´ przy podejrze-
niu obecnoÊci t´tniaka lub malformacji
naczyniowej. Czasami wskazaniem do
badania jest planowane leczenie ope-
racyjne, np. zw´˝enia lub niedro˝noÊci
t´tnicy. W niektórych typach nowot-
worów mózgu wykonuje si´ badanie
angiograficzne dla uwidocznienia
wszystkich naczyƒ zwiàzanych z gu-
zem, co u∏atwia podj´cie decyzji o roz-
leg∏oÊci planowanego leczenia neu-
rochirurgicznego.

Najnowsza metoda badania (tzw.
cyfrowa angiografia subtrakcyjna -
DSA) polega na wykorzystaniu detek-
tora cyfrowego oraz komputera
przetwarzajàcego obraz rentgenowski 
w celu eliminacji ewentualnych struk-
tur kostnych i pozostawienia wy∏àcznie
cieniów naczyƒ krwionoÊnych. W trak-
cie angiografii naczyniowej w dowol-
nym momencie istnieje mo˝liwoÊç
zarejestrowania obrazu na zdj´ciu

rentgenowskim celem dokumentacji
badania. Nowoczesne aparaty do
wykonywania angiografii pozwalajà
tak˝e rejestrowaç ca∏oÊç badania na
p∏ycie CD. Badanie naczyniowe nale˝y
obok badania rezonansu magnetycz-
nego do najdro˝szych badaƒ rentge-
nowskich.

CZEMU S¸U˚Y BADANIE? 
Badanie daje mo˝liwoÊç wykrycia 

i okreÊlenia rodzaju zmian patologicz-
nych w obr´bie naczyƒ, np.: utrudnie-
nie przep∏ywu krwi czy zmiana kszta∏tu
naczynia i narzàdów. Szczególnym
rodzajem badania jest ocena naczyƒ
mózgowych lub wieƒcowych serca
(tzw. koronarografia). Ponadto, ba-
danie angiograficzne s∏u˝y wykryciu
patologicznych naczyƒ poprzez
uwidocznienie ich nieprawid∏owego
u∏o˝enia przestrzennego. Badanie
mo˝na jednoczeÊnie po∏àczyç z za-
biegiem leczniczym, polegajàcym na
podaniu w ˝àdane miejsce w ramach
uk∏adu naczyniowego leku (chemio-
terapeutyk, lek rozpuszczajàcy skrze-
plin´) lub z wykonaniem terapeuty-
cznego zamkni´cia naczynia (zapo-
bieganie krwotokom, wywo∏ywanie
martwicy tkanki guza nowotworo-
wego). 

WSKAZANIA DO WYKONANIA
BADANIA

W post´powaniu diagnostycznym:
• Podejrzenie zmian naczyniowych 

w mózgowiu (malformacja
naczyniowa, t´tniak naczyƒ 
mózgowych). 

• Podejrzenie guza mózgu - mo˝liwoÊç
uwidocznienia unaczynienia 
patologicznego. 

• Guzy i zw´˝enia t´tnic mózgowych, 
nerkowych. 

• Podejrzenie zmian mia˝d˝ycowych 
w naczyniach w obr´bie aorty, 
naczyƒ miednicy oraz naczyƒ 
koƒczyn dolnych. 

• Podejrzenie t´tniaka aorty i du˝ych
naczyƒ. 

• Guzy wàtroby. 
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• Zmiany mia˝d˝ycowe w naczyniach
szyjnych.

• Inne.  
W post´powaniu interwencyjnym:
• Poszerzanie zw´˝onych naczyƒ

cewnikiem zakoƒczonym specjalnym
balonikiem. 

• Zamkni´cie Êwiat∏a (embolizacja) 
pojedynczych naczyƒ specjalnymi 
spiralkami (np. zamykanie naczyƒ 
w malformacji naczyniowej). 

• Podawanie w obr´bie zmiany 
patologicznej leków za pomocà
cewnika wprowadzonego do naczyƒ
(np. chemioterapeutyków 
w nowotworach). 

• Rozpuszczania zatorów t´tniczych 
przez podawanie leków przez
wprowadzony do t´tnic cewnik,
którego koƒcówka znajduje si´ 
w pobli˝u zatoru (najcz´Êciej jest 
to skrzeplina). 

• Inne.

Rolà piel´gniarki w gabinetach, 
w których wykonuje si´ badania jest:
1. Zapewnienie profesjonalnej opieki

nad pacjentem.
2. Wspó∏praca z technikiem RTG.
3. Wspó∏praca z lekarzem.
4. Prowadzenie dokumentacji.

G∏ównym zadaniem piel´gniarki
pracujàcej w zak∏adzie radiologii jest:
1. Zapewnienie pacjentowi 

bezpieczeƒstwa przed, w trakcie 
i po badaniu.

2. Prawid∏owe wykonanie 
powierzonych zadaƒ (w tym podanie
kontrastu lub Êrodka  
cieniujàcego na zlecenie lekarza).

3. Utrzymanie stanowiska pracy 
i sprz´tu w stanie sprawnoÊci 
technicznej i czystoÊci. 
Dzi´ki wykorzystaniu techniki obra-

zowania narzàdów za pomocà pro-

mieni rtg, wprowadzeniu nowych
rozwiàzaƒ w elektronice i cyfrowej
technice obliczeniowej, dwa rodzaje
tomografii: tomografia komputerowa 
i rezonans magnetyczny, okaza∏y si´
niezastàpionymi metodami diagno-
zowania. Istotà obu tych technik wizu-
alizacyjnych jest odwzorowanie
narzàdów w przekrojach warstwami,
czyli wykonywanie zdj´ç tomogra-
ficznych (tomos - dzielàcy, graphos 
- zapis). Dzi´ki nim mo˝na zlokalizo-
waç ognisko chorobowe nawet kilku-
milimetrowej Êrednicy, a obrazy na-
rzàdów przedstawiç z dok∏adnoÊcià
zbli˝onà do obrazów przedstawianych
w atlasie.

3. REZONANS MAGNETYCZNY  
Nazwy alternatywne: MRI, MR, 
TOMOGRAFIA REZONANSU 
MAGNETYCZNEGO 
Nazwa zwyczajowa: Rezonans

Badanie to polega na umieszczeniu
pacjenta w komorze aparatu, w sta∏ym
polu magnetycznym o wysokiej
energii. Powoduje to, ˝e linie pola
magnetycznego jàder atomów w orga-
nizmie cz∏owieka ustawiajà si´
równolegle do kierunku wytworzonego
pola magnetycznego. Dodatkowo sam
aparat emituje fale radiowe, które,
docierajàc do pacjenta i jego
poszczególnych tkanek, powodujà
wystàpienie w tkankach podobnych fal
radiowych (opisane zjawisko nazywa
si´ rezonansem), które z kolei sà
zwrotnie odbierane przez aparat. 
W praktyce jako „rezonator” wykorzys-
tuje si´ jàdra atomu wodoru. Liczba
jàder wodoru w poszczególnych
tkankach jest ró˝na, co umo˝liwia
mi´dzy innymi utworzenie obrazu.
Komputer dokonuje skomplikowanych
obliczeƒ i przedstawia na ekranie
uzyskane dane w postaci obrazów
struktur anatomicznych. Komputer
mo˝e na ˝àdanie operatora dokonaç
te˝ obliczeƒ w taki sposób, aby przed-
stawiç obraz anatomiczny w dowolnie
wybranej p∏aszczyênie. Obrazy ba-
danych struktur u poszczególnych
pacjentów zapami´tywane sà w pa-
mi´ci sta∏ej komputera. Obrazy te sà
tak˝e przez specjalnà kamer´ naÊwie-
tlane na zwyk∏ej folii rentgenowskiej.
Jest to badanie, które w prze-
ciwieƒstwie do innych badaƒ radiolo-

gicznych nie wykorzystuje promie-
niowania rentgenowskiego, a jedynie
nieszkodliwe dla organizmu pole mag-
netyczne i fale radiowe. Obecnie
badanie za pomocà rezonansu mag-
netycznego nale˝y do najdro˝szych
badaƒ w radiologii.

CZEMU S¸U˚Y BADANIE?
Badanie to umo˝liwia przeprowadze-

nie w sposób ca∏kowicie nieinwazyjny
oceny struktur anatomicznych ca∏ego
cia∏a cz∏owieka w dowolnej
p∏aszczyênie, a tak˝e trójwymiarowo.
Badanie pozwala tak˝e na wyjàtkowo
trafnà ocen´ oÊrodkowego uk∏adu ner-
wowego (mózg i kana∏ kr´gowy) 
i tkanek mi´kkich koƒczyn (tkanki pod-
skórne, mi´Ênie i stawy). Obecnie jest
to metoda pozwalajàca w najlepszy
sposób oceniç struktury anatomiczne
oraz ewentualnà patologi´ z do-
k∏adnoÊcià do kilku milimetrów.
Badanie s∏u˝y tak˝e nieinwazyjnej
ocenie naczyƒ ca∏ego organizmu (tzw.
angiografia rezonansu magnetycz-
nego). W angiografii rezonansu mag-
netycznego przy pomocy aparatu do
rezonansu magnetycznego i bez u˝y-
cia Êrodka kontrastowego (w sposób
nieinwazyjny) mo˝na otrzymaç obraz
naczyƒ krwionoÊnych i oceniç ewentu-
alne patologie (np. t´tniaki, naczynia
patologiczne, itp.). Uruchamiajàc od-
powiedni program w komputerze
mo˝na uzyskaç obraz uk∏adu t´tnic lub
˝y∏ organizmu.

Kiedy rezonans magnetyczny?
Wskazania do wykonania badania 

z wykorzystaniem rezonansu magne-
tycznego sà bardzo podobne jak 
w przypadku tomografii komputerowej.
Warto jednak podkreÊliç, i˝ badanie
RM jest jeszcze dok∏adniejsze i wnosi
wi´cej informacji, choçby dlatego, i˝ 

Piel´gniarka Barbara Sternal przygotowuje stolik
zabiegowy do badaƒ w gabinecie angiografij

zabiegowej.

Piel´gniarka Ewa Otremba przygotowuje „stó∏” do
badania w gabinecie RM.



dostarcza wiadomoÊci na temat
wielkoÊci, kszta∏tu i umiejscowienia
ró˝nych zmian chorobowych, a to
dzi´ki mo˝liwoÊci trójwymiarowego
obrazowania oraz wi´kszej czu∏oÊci
kontrastowej. Za pomocà rezonansu
uzyskuje si´ bardzo dobre obrazy
kr´gos∏upa i otaczajàcych go prze-
strzeni. Rezonans magnetyczny mo˝e
zastàpiç tomografi´ komputerowà
tak˝e w diagnostyce nowotworów oraz
procesów zapalnych.

Drugim istotnym obszarem zas-
tosowaƒ klinicznych rezonansu jest
uk∏ad mi´Êniowy i szkieletowy. Metoda
ta umo˝liwia bowiem uwidocznienie
elementów niedost´pnych badaniu za
pomocà promieni rtg. Du˝e znaczenie
ma tak˝e mo˝liwoÊç wykorzystania
rezonansu w angiografii. Ró˝nice 
w intensywnoÊci sygna∏ów, jakie emi-
tuje krew i Êciany naczyƒ umo˝liwiajà
bardzo dobre uwidocznienie jam serca
i mi´Ênia sercowego. 

Szczegó∏owe zalecenia, do których
wykorzystywany jest rezonans magne-
tyczny, obejmujà:
• guzy mózgu, 
• obrazy uk∏adu nerwowego 

w stwardnieniu rozsianym, 
• guzy kana∏u kr´gowego, 
• przepuklin´, g∏ównie w przypadku

kr´gos∏upa szyjnego i piersiowego,
czyli popularne dyskopatie,

• elementy stawów,
• zmiany zwyrodnieniowe, 

szczególnie w zakresie stawów
kolanowych,

• wczesne przerzuty nowotworowe
przed wystàpieniem objawów 
klinicznych.

Uwaga na metale! 

Jednym z nielicznych przeciw-
wskazaƒ do wykonania badania rezo-
nansu magnetycznego jest obecnoÊç
metalowych protez w organizmie.
Osoby z wszczepionymi stymulatora-
mi, endoprotezami stawów, zespole-
niami koÊci umocowanymi za pomocà
metalowych Êrub i pewnymi typami
zastawek serca przed wykonaniem
badania powinny skonsultowaç si´ 
z pracownià rentgenowskà, w której
b´dzie wykonywane badanie, by
upewniç si´, czy jest ono dla nich
ca∏kowicie bezpieczne.

4. TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA 
- obrazowanie warstwami

Nazwa alternatywna: TK, komputer

Tomografia komputerowa promienia-
mi rtg to wysoce specjalistyczna, sto-
sunkowo nowa metoda diagnostycz-
na. Zosta∏a ona wprowadzona 
w 1972 r. przez Hounsfielda. Dzi´ki
niej sta∏o si´ mo˝liwe warstwowe oglà-
danie wszystkich tkanek organizmu.
Dawka promieni jest wy˝sza ni˝ w tra-
dycyjnym przeÊwietleniu rtg, ale za to
TK wnosi znacznie wi´cej informacji. 

W przypadku tomografii oprogramo-
wanie komputerowe oraz specjalna
konsola tomografu umo˝liwia stero-
wanie i kontrolowanie przebiegu bada-
nia, przyjmuje informacj´ o badanym
obszarze anatomicznym, a nast´pnie
przetwarza je tak, aby uzyskaç
mo˝liwie najdok∏adniejsze odzwiercie-
dlenie szczegó∏ów badania. Wyniki
wpisywane sà i odbierane przez sys-
tem przetwarzania danych. W nast´p-
nej kolejnoÊci zapisuje si´ je na moni-
torze, na noÊniku magnetycznym lub 
z wykorzystaniem drukarki. Tak, jak 
w ka˝dej technice cyfrowej, w tomo-
grafii komputerowej istnieje mo˝liwoÊç
dowolnego powi´kszania i dzielenia
obrazu oraz dokonywania jego wtórnej
rekonstrukcji, mo˝liwoÊci te zale˝à
jednak od oprogramowania aparatu.

Promieniowanie X
Promieniowanie rtg wykorzystane 

w badaniu jest uzyskiwane dzi´ki
pracy lampy emitujàcej promienio-
wanie, poruszajàcej si´ ruchem okr´˝-
nym wokó∏ d∏ugiej osi cia∏a ludzkiego.
Zmiany nat´˝enia promieniowania 
w okreÊlonej warstwie cia∏a sà nato-
miast rejestrowane przez detektory
rozmieszczone po ∏uku, które odbiera-
jà promieniowanie rtg po przejÊciu
przez cia∏o cz∏owieka. Promieniowanie
to jest poch∏aniane przez ró˝ne tkanki 
i cz´Êci cia∏a w sposób zró˝nicowany.
Najsilniej poch∏aniajà je elementy
kostne, s∏abiej - tkanki mi´kkie.
PrzeÊwietlenie organów w tomografii
komputerowej odbywa si´ warstwami -
przekroje sà wykonywane co 0,4 -10
mm - gruboÊç warstw zale˝y od
wskazaƒ wynikajàcych z poszukiwanej
patologii.

Aby zwi´kszyç kontrast pomi´dzy
poszczególnymi narzàdami podda-

wanymi badaniu, podaje si´ do˝ylnie
zwiàzki jodowe (np. Omnipaque,
Ultravist, Iomeron). W zale˝noÊci od
oczekiwanych zmian zwiàzki te poda-
wane sà do˝ylnie, w postaci jednora-
zowego zastrzyku lub szybkiego
wstrzykni´cia za pomocà strzykawki
automatycznej w pewnej ÊciÊle okre-
Êlonej dawce i z okreÊlonà szybkoÊcià.

Badanie tomograficzne wykorzystu-
jàce promieniowanie X jest najcz´Êciej
wykorzystywanà metodà obrazowania
warstwami. U oko∏o 50% chorych ba-
danie pozwala ostatecznie ustaliç roz-
poznanie, u dalszych 30% ma znacze-
nie pomocnicze, a u 20%  - dope∏nia
proces diagnozy. Generalnie umo˝li-
wia ono lub u∏atwia ustalenie wskazaƒ
do leczenia operacyjnego. Ponadto: 
• Badanie tomograficzne jest podsta-
wowà metodà stosowanà w diagnos-
tyce mózgowia, a tak˝e odcinka
l´dêwiowo-krzy˝owego kr´gos∏upa,
zw∏aszcza przy podejrzeniu przepuk-
liny jàdra mia˝d˝ystego, czyli popu-
larnej dyskopatii. 
• To niezastàpiona metoda diagnosty-
czna w Êwie˝ych urazach czaszki,
wykorzystywana najcz´Êciej na
dy˝urach w szpitalach w trybie pilnym.
Pozwala ona m.in. na ∏atwe wykrycie
krwiaków pourazowych. 
• TK u˝ywana jest w celu rozpoznawa-
nia udarów mózgu, ale tak˝e w rozpo-
znawaniu nieurazowych zmian w cen-
tralnym uk∏adzie nerwowym, takich jak
t´tniak, krwawienie czy wodog∏owie. 
• Podejrzenie guza mózgu jest jednym
z najcz´stszych wskazaƒ do wykona-
nia badania komputerowego g∏owy. 
• TK klatki piersiowej jest niezb´dnym
badaniem przy podejrzeniu nowot-
worów p∏uc zarówno pierwotnych, 
jak i przerzutowych. Jest to badanie 
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Piel´gniarka Ewa Grajek w trakcie 
przygotowywania strzykawki automatycznej 
w gabinecie TK.



Z NASZEJ PRACY

BIULETYN INFORMACYJNY NR 2/2009

16

niezwykle wa˝ne, poniewa˝ informuje
o rozleg∏oÊci zmian nowotworowych,
pozwala oceniç, czy powi´kszeniu ule-
gajà g∏´boko po∏o˝one w´z∏y ch∏onne
Êródpiersia, czy dochodzi np. do
ucisku nowotworów na otaczajàce
tkanki. W rezultacie nierzadko na pod-
stawie TK podejmuje si´ wa˝ne decyz-
je o rodzaju stosowanego leczenia 
i zakresie zabiegu operacyjnego.
• Badanie TK jamy brzusznej i miedni-
cy wykonywane jest zwykle przy nie-
jasnym obrazie USG brzucha.
Pozwala na wykrycie zmian patolo-
gicznych, g∏ównie nowotworowych, 
w obr´bie narzàdów mià˝szowych,
czyli wàtroby, nerek, Êledziony, trzust-
ki czy nadnerczy, a tak˝e na
stwierdzenie powi´kszonych w´z∏ów
ch∏onnych jamy brzusznej - do diag-
nostyki tych narzàdów wykonuje si´
badania z kontrastem. 
• T´tniaki aorty sà kolejnym cz´stym
wskazaniem do badania TK. 
• Tomografia komputerowa spe∏nia
bardzo wa˝nà rol´ w diagnostyce
nowotworów p´cherza moczowego. 
• Pomimo wielu podobieƒstw, tomo-
grafia komputerowa i rezonans mag-
netyczny wykorzystujà ró˝ne zjawiska
fizyczne.

Wa˝ne dla pacjenta
Dla pacjenta przebieg obu tych ba-

daƒ jest bardzo podobny. Do pla-
nowego badania TK oraz RM chory
pozostaje na czczo co najmniej przez
5 godz.( badanie z u˝yciem kontrastu).
Badanie jest krótkotrwa∏e - trwa od 10
do 30 minut. ˚adne z nich nie obcià˝a
chorego bólem. Oba rodzaje badaƒ
wykonuje si´ zawsze w pozycji le˝àcej
- w unieruchomieniu. W obu przypad-
kach chory podczas badania le˝y 
w specjalnym „tunelu”, który tworzà:
stó∏, obudowa i oprzyrzàdowanie. U lu-
dzi pobudzonych oraz u ma∏ych dzieci
dla przeprowadzenia tego badania
czasem niezb´dne jest podanie Êrod-
ków uspokajajàcych lub usypiajàcych.
U wielu osób ujawnia si´ wówczas
tak˝e paniczny l´k przed zamkni´ciem
(m.in. klaustrofobia), cz´sto utrudnia-
jàcy przebieg badania. O koniecznoÊci
wykonania badania zawsze decyduje
lekarz, wystawiajàc skierowanie.

Obowiàzki piel´gniarki pracujàcej 
w Zak∏adzie Radiologii i Diagnostyki

Obrazowej:
• przed przystàpieniem do badania
piel´gniarka zobowiàzana jest do
identyfikacji pacjenta w oparciu o dane
i zgodnie ze skierowaniem,
• przeprowadzenie szczegó∏owego
wywiadu z pacjentem,
• uzyskanie zgody pacjenta na wyko-
nanie badania i podanie kontrastu oraz
poinformowanie o mo˝liwoÊci wystà-
pienia reakcji niepo˝àdanych,
• sprawdzenie pisemnego zlecenia
lekarza radiologa na podanie kontrastu,
• za∏o˝enie kaniuli obwodowej typu
venflon w celu zapewnienia sta∏ego
dost´pu do ˝y∏y zgodnie z obowiàzujà-
cymi procedurami,
• podanie pacjentowi Êrodka cieniu-
jàcego lub kontrastu zgodnie ze zlece-
niem lekarskim lekarza radiologa
prowadzàcego badanie,
• wnikliwa obserwacja pacjenta w kie-
runku mo˝liwoÊci wystàpienia powi-
k∏aƒ, w razie koniecznoÊci monitorowa-
nie podstawowych czynnoÊci ˝yciowych,
• utrzymywanie kontaktu s∏ownego 
z pacjentem, obserwacja i umiej´tnoÊç
szybkiego rozpoznawania oraz reago-
wania na wystàpienie objawów nie-
po˝àdanych,
• w przypadku wystàpienia reakcji
niepo˝àdanych - podawanie leków
zgodnie ze zleceniem lekarskim,
• wspó∏praca z zespo∏em anestezjo-
logicznym w prowadzeniu akcji ratun-
kowej w przypadku wystàpienia
powik∏aƒ zagra˝ajàcych ˝yciu,
• obserwacja pacjenta po badaniu przez
ok. 30 – 60 min lub do chwili odebrania
chorego przez pracownika z oddzia∏u,
• je˝eli pacjent nie zg∏asza dole-
gliwoÊci - usuni´cie kaniuli zgodnie 
z obowiàzujàcà procedurà,
• wydanie zaleceƒ co do post´powania
po badaniu: 
a) nale˝y wypiç 1,5 - 2 litrów p∏ynów 

w ciàgu najbli˝szej doby,
b) jakiekolwiek niepokojàce objawy 

o charakterze ∏agodnym nale˝y
skonsultowaç z lekarzem POZ,

c) w przypadku wystàpienia 
dolegliwoÊci o charakterze
gwa∏townym - natychmiast wezwaç 
karetk´ pogotowia,

• prowadzenie dokumentacji,
• codzienne porzàdkowanie stano-
wiska pracy, uzupe∏nienie w nie-
zb´dny sprz´t po zakoƒczeniu badaƒ,
• znajomoÊç i przestrzeganie prze-

pisów BHP, a zw∏aszcza przepisów 
o ochronie radiologicznej.
WA˚NE!
Piel´gniarka nie jest upowa˝niona do
interpretacji wyników pacjenta, nawet
na usilnà jego proÊb´. Osobà
upowa˝nionà do udzielania wyjaÊnieƒ
jest lekarz, który kierowa∏ na badanie.
W wyjàtkowych sytuacjach prosi si´ 
o udzielanie informacji lekarza radiolo-
ga prowadzàcego badanie.

OCHRONA RADIOLOGICZNA
Diagnostyka radiologiczna, choç 

z regu∏y ma∏o inwazyjna, jest zwykle
obarczona ryzykiem poddania pacjen-
ta du˝ym dawkom promieniowania
jonizujàcego X. Promieniowanie to
stosowane sporadycznie ma niewielki
wp∏ywu na organizm ludzki, jednak 
w momencie, gdy cz´stotliwoÊç wyko-
rzystywania promieniowania oraz jego
dawki zwi´kszajà si´, zachodzi ryzyko
wystàpienia skutków ubocznych. Aby
zapobiec tego typu powik∏aniom, 
w zak∏adach diagnostyki obrazowej
wdro˝ono wymóg ochrony radiologicz-
nej regulowany przez: prawo atomowe
i przepisy BHP.

W zwiàzku z coraz powszech-
niejszym wykorzystaniem badaƒ 
z zastosowaniem promieniowania
jonizujàcego, w tym tak˝e badaƒ TK,
przepisy o ochronie radiologicznej
nabierajà szczególnej wagi zarówno 
w zakresie ochrony radiologicznej pa-
cjenta, jak i personelu pracujàcego 
w Zak∏adzie Diagnostyki Obrazowej.

DOKUMENTACJA PIEL¢GNIARSKA
Dokumentacja dzia∏aƒ piel´gniar-

skich jest cz´Êcià dokumentacji medy-
cznej wewn´trznej. Piel´gniarka pra-
cujàc w ramach obecnego systemu
opieki zdrowotnej w gabinetach Za-
k∏adu Radiologii jest cz∏onkiem zespo-
∏u diagnostycznego, co wià˝e si´ 
z koniecznoÊcià prowadzenia dokumen-
tacji medycznej wspólnej dla ró˝nych
cz∏onków zespo∏u, dlatego te˝ dla
prawid∏owoÊci dokumentowania wa˝ne
jest, aby dokonywaç wpisów do doku-
mentacji jedynie w zakresie czynnoÊci
wykonywanych i swoich kompetencji.

tekst: mgr Barbara Sternal
mgr Ewa Otremba

st. piel´gniarka Ewa Grajek
foto z archiwum Zak∏adu Radiologii
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XXVII PLEBISCYT EXPRESSU BYDGOSKIEGO 
NA NAJLEPSZY ODDZIA¸ SZPITALNY 

„Z¸OTY STETOSKOP” 

I miejsce „Z¸OTY STETOSKOP” 
Oddzia∏ Ginekologii, Po∏o˝nictwa i Patologii Cià˝y 

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 
im. dr Emila Warmiƒskiego w Bydgoszczy

II miejsce „Z¸OTY STETOSKOP”
Hospicjum im. ks. J. Popie∏uszki w Bydgoszczy

III miejsce „Z¸OTY STETOSKOP”
Oddzia∏ Neurologii Dzieci´cej z Pododdzia∏em Rehabilitacji Wojewódzkiego 

Szpitala Dzieci´cego w Bydgoszczy

Laureatom serdecznie gratulujà zwyci´stwa 
w plebiscycie Ekspressu Bydgoskiego 

i „NowoÊci” toruƒskich

˝yczàc dalszych sukcesów 
w pracy zawodowej oraz szcz´Êcia 

w ˝yciu osobistym

Ewa Kowalska
Przewodniczàca ORPiP w Bydgoszczy

oraz
Renata Garga∏a

Przewodniczàca ORPiP w Toruniu

foto: wsg.
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Spotkanie Przewodniczàcej Ewy Kowalskiej 
z kadrà kierowniczà Piel´gniarek i Po∏o˝nych

LAUREACI „Z¸OTEGO STETOSKOPU” O SOBIE...

18 i 20 maja 2009 r. w siedzibie OIPiP odby∏y si´ spotkania Przewodniczàcej Ewy Kowalskiej z Dyrektorami d.s.

piel´gniarstwa, z Piel´gniarkami Naczelnymi, Prze∏o˝onymi oraz Piel´gniarkami Koordynujàcymi szpitali i POZ,

Pogotowia Ratunkowego.

Oddzia∏ Ginekologii, Po∏o˝nictwa 
i Patologii Cià˝y funkcjonuje od
poczàtku istnienia Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Miejskiego im. dr Emila
Warmiƒskiego w Bydgoszczy, tj. od
1959 roku. W tym roku obchodzimy
zatem 50-lecie Szpitala i Oddzia∏u.
Przez te lata Oddzia∏ zmienia∏ swoja
struktur´ organizacyjnà, lokalizacj´,
ale wcià˝ rozwija∏ swojà dzia∏alnoÊç 
i Êwiadczy∏ us∏ugi medyczne spo-
∏ecznoÊci lokalnej, opiekujàc si´ kobie-
tami w ró˝nych okresach ich ˝ycia.

Obecnie hospitalizujemy prawie 9,5
tys. kobiet rocznie.

Zapewniamy opiek´ przed- i oko∏opo-
rodowà w Poradni Genetycznej,
nowoczesnej Pracowni Ultrasonogra-
ficznej, w Oddziale Patologii Cià˝y, jak
równie˝ w Poradni Ginekologiczno-
Po∏o˝niczej, czy Szkole Rodzenia. Ta-
ka kompleksowa opieka pozwala
kobietom cieszyç si´ cià˝à, odbyç bez-
pieczny rodzinny poród, a potem byç
dumnà Mamà.

W 2008 roku w naszym Oddziale
przysz∏o na Êwiat a˝ ponad 3 tys.
Dzieci, którymi opiekuje si´ zespó∏
Oddzia∏u Noworodków i Intensywnej
Terapii.

W Oddziale Ginekologii szczególnie
rozwijamy techniki  endo- i laparosko-
powe.

Jednak najwi´kszym osiàgni´ciem
naszego Oddzia∏u, jego dumà i chlubà
sà pracujàcy tu ludzie. Po∏o˝ne, Le-
karze, Sekretarki Medyczne, a nawet
Panie dbajàce o czystoÊç. 

Szczególny jest zw∏aszcza zespó∏
Po∏o˝nych i Piel´gniarek, z którym
mam zaszczyt pracowaç od ponad
çwierç wieku. To nie tylko wysokiej
klasy profesjonalistki, ciàgle poszerza-
jàce swojà widz´ i doskonalàce umie-
j´tnoÊci, ale przede wszystkim dobre 
i ˝yczliwe osoby.

Przyznane nam wyró˝nienie w ran-
kingu Ekspresu Wieczornego dla Naj-

lepszego Oddzia∏u Szpitalnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego Z∏oty
Stetoskop; to dla nas nagroda szcze-
gólna bo przyznana przez nasze pod-
opieczne i pewnie ich rodziny, mobi-
lizujàca i zobowiàzujàca.

Jest to kolejna nagroda konsumen-
cka, po I  i  II miejscu w ogólnopolskiej
akcji Fundacji Rodziç po Ludzku 
w 1995 i 2000 roku, Z∏otym Bocianie 
w 1995 r. i nagrodzie Z∏otego Ste-
toskopu w 2003 r.    

Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e przyznane
mam wyró˝nienie jest nagrodà za
naszà prac´ i atmosfer´ w Oddziale,
bo warunki lokalowe sà obecnie doÊç
skromne. Jednak i to ulegnie ju˝
wkrótce zmianie. W roku bie˝àcym
rozpoczniemy remont, który dostosuje
warunki do wymogów szpitalnictwa
Unii Europejskiej.

Z pozdrowieniami 
Po∏o˝na Oddzia∏owa

mgr Miros∏awa Zió∏kowska

foto: wsg.
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„Poród w ekstazie”

Dnia 10 maja w kinoteatrze „Adria” w Bydgoszczy przy
ulicy Toruƒskiej 30 odby∏ si´ pokaz niezwyk∏ego filmu
„Poród w ekstazie" oraz dyskusja z ekspertami.

Patronat nad projekcjà filmu objà∏ Kinoteatr „Adria",
Fundacja Rodziç po Ludzku, Okr´gowa Izba Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie No
Women No Art.

„Poród w ekstazie" to dajàcy do myÊlenia, pe∏en pasji 
i si∏y film o porodzie naturalnym. Rozprawia si´ z fa∏szywy-
mi przekonaniami na temat porodu, którym ulega∏y ca∏e
pokolenia kobiet. 

Kobiety, które wystàpi∏y w filmie, przesz∏y przemian´
dzi´ki sile drzemiàcej w ich cia∏ach.

Debra Pascali-Bonaro, twórczyni filmu, rzuca ostateczne
wyzwanie krà˝àcym w naszej kulturze mitom, ujawniajàc
widzom wspania∏e, emocjonalne, duchowe i fizyczne
uniesienie, jakiego êród∏em mogà byç narodziny. Poka-
zuje, ˝e kobiety mogà cieszyç si´ porodem, a nie tylko go
znosiç. 

Pascali-Bonaro rzuca wyzwanie powszechnym uprze-
dzeniom, zapraszajàc widzów do obejrzenia najbezpiecz-
niejszego, naj∏atwiejszego i najprzyjemniejszego sposobu
urodzenia dziecka.

tekst: Miros∏awa Uczyƒska

Urodzi∏a si´ 26 listopada 1908 roku w Cz´stochowie.
Szko∏´ Po∏o˝nych im. Ksi´˝nej Anny Mazowieckiej ukoƒ-
czy∏a w 1935 roku w Warszawie.

W latach 1935-1944 pracowa∏a w charakterze instruktor-
ki w Szkole Po∏o˝nych przy Zak∏adzie Po∏o˝niczym przy
ulicy Karowej w Warszawie.

Za udzia∏ w Powstaniu Warszawskim zosta∏a interno-
wana w obozie karnym ko∏o Grudziàdza, w którym przeby-
wa∏a przez kilka miesi´cy.
Pod koniec wojny pracowa∏a w charakterze piel´gniarki,

po∏o˝nej w szpitalu polowym w Grudziàdzu. Tam zasta∏o jà
wyzwolenie (maj 1945 roku).

Po wojnie podj´∏a prac´ jako po∏o˝na rejonowa 
w Poznaniu, a nast´pnie w 1947 roku przenios∏a si´ do
Szpitala Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Po wypadku (upadek ze schodów), choroba oderwa∏a jà
od pracy zawodowej na kilka lat.

W 1955 zosta∏a pierwszym Dyrektorem Paƒstwowej
Szko∏y Po∏o˝nych powo∏anej przez Wydzia∏ Zdrowia-
Wojewódzkiej Rady Narodowej.
W trudnych warunkach zorganizowa∏a baz´ dydaktyczno-

wychowawczà.
Swojà pracà pe∏nà oddania i poÊwi´cenia stworzy∏a pod-

waliny do rozwoju tej placówki.
Funkcj´ Dyrektora Szko∏y pe∏ni∏a a˝ do momentu

przejÊcia na emerytur´ w sierpniu 1968 roku.
Zmar∏a 9 marca 1994 roku w wieku 85 lat.

Najwspanialszy Cz∏owiek, Przyjaciel, Matka 
wszystkich S∏uchaczek 

i Absolwentek Wydzia∏u Po∏o˝nych.

tekst: Barbara Flanc 

Eksperci 
prowadzàcy 
dyskusj´

WIKTORIA GÓRNA - Po∏o˝na

W Dniu Po∏o˝nej na grobie Pierwszej Dyrektorki Szko∏y 
Po∏o˝ne z∏o˝y∏y symbolicznà wiàzank´ kwiatów 

foto: wsg.
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„S∏owa nie ukojà bólu, ale nas po∏àczà”

Halinie Pepliƒskiej - Piel´gniarce
Wyrazy najg∏´bszego wspó∏czucia i kondolencje

z powodu Êmierci Mamy

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

„Nigdy si´ ju˝ nie spotkamy, Nie spojrzymy sobie w twarz,
Nie podamy sobie d∏oni, Bo ju˝ nie ma Ci´ wÊród nas”

Z g∏´bokim ˝alem i smutkiem
przyj´liÊmy wiadomoÊç o Êmierci naszej Kole˝anki

Barbary Smoli - Piel´gniarki koordynujàcej
Serdeczne wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia i kondolencje Rodzinie Zmar∏ej

sk∏adajà
Naczelna Piel´gniarek, piel´gniarki i po∏o˝ne

z Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy

„Cz∏owiek umiera niegotowy i niewykoƒczony, 
w przypadkowym punkcie czasu i przestrzeni (... )

Nie dobieg∏szy do ˝adnej mety, w po∏owie zdania niejako,
bez kropki i wykrzyknika ".

Izabeli Klein - Piel´gniarce
Pediatrycznej Izby Przyj´ç Szpitala Uniwersyteckiego 

im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
Serdeczne wyrazy wspó∏czucia 

z powodu Êmierci M´˝a Krzysztofa

sk∏adajà kole˝anki z Klinicznego Centrum Pediatrii

Z g∏´bokim ˝alem ˝egnamy

Âp. Bo˝en´ Mach - Piel´gniark´
Odesz∏a od nas pozostawiajàc po sobie szacunek i wspomnienie 

dobrego cz∏owieka i oddanej pacjentom piel´gniark´

Rodzinie, wyrazy wspó∏czucia 

sk∏ada
Dyrekcja i Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Âwieciu

„Odesz∏aÊ tak wczeÊnie, ˝e ani uwierzyç, ani si´ pogodziç.
Âmierç tak punktualna, ˝e zawsze przychodzi nie w por´”

Z g∏´bokim bólem i ˝alem ˝egnamy zmar∏à
w dniu 6 kwietnia 2009 roku

Âp. Anit´ Fràckowiak - Po∏o˝nà
Pozostanie na zawsze w naszej pami´ci

kole˝anki i koledzy z 1 Wojskowego Szpitala Polowego w Bydgoszczy
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Warto Gotowaç
Wakacje zbli˝ajà si´ do nas wielkimi krokami. Letnia aura zapowiada upragniony sezon
wspólnego rodzinnego wypoczynku. Urlop  s∏u˝y odpoczynkowi i regeneracji  si∏ witalnych.
Aktywne formy sp´dzania czasu niezwykle zaostrzajà apetyt. 
Rozkoszujàc si´ s∏oƒcem, warto zatem pami´taç, by co jakiÊ 
czas sprawiaç wypoczywajàcej rodzinie mi∏à kulinarnà niespodziank´. 

Gotowanie latem?! Nie wiem jak Wy, ale ja s∏oneczne dni wol´ sp´dzaç na Êwie˝ym powietrzu odpoczywajàc 
na dzia∏ce, wygrzewajàc na s∏onecznej pla˝y. No i lubi´ zjeÊç coÊ szybkiego i lekkiego -
nie mam ochoty staç godzinami przy rozgrzanej kuchence.
Zatem wystarczy, ˝e zastàpimy goràce zupy ch∏odnikiem, ziemniaki - lekkim, bràzowym ry˝em, 
a pieczone lub duszone mi´so - rybami czy sadzonym jajkiem. 
Dodajmy do tego ca∏à gór´ kolorowych, letnich surówek oraz sympatycznego kelnera, który nam to poda 
- i problem z g∏owy!

Szybki i zasadniczo zimny obiad daje mo˝liwoÊci wspania∏ego, odpr´˝ajàcego odpoczynku.
Zresztà - zajrzyjcie na nasze letnie przepisy i sprawdêcie, co mo˝na ∏atwo i szybko przygotowaç w upalne dni.

SZPINAK Z TRUSKAWKAMI
Sk∏adniki:
2 garÊcie Êwie˝ego szpinaku, 30 dag truskawek
15 dag sera mozzarella, 3 ∏y˝ki octu balsamicznego
sól, Êwie˝o zmielony pieprz, zàbek czosnku, 5 ∏y˝ek oliwy

Przygotowanie:
listki szpinaku i truskawki op∏ukaç i osuszyç,owoce pokroiç na çwiartki, u∏o˝yç na liÊciach szpinaku, posypaç pokrojonà
w kostk´ mozzarellà, ocet wymieszaç z przyprawami i zmia˝d˝onym czosnkiem, po∏àczyç z oliwà i polaç sa∏atk´.
Mo˝na podaç z plastrami suszonej szynki pokrojonej w cienkie paseczki.

CH¸ODNIK
Sk∏adniki:
2 p´czki botwinki, 1,5 l wrzàtku, 1 szklanka jogurtu naturalnego
1 szklanka Êmietany, sok z cytryny, 1 p´czek rzodkiewek,
3 jajka ugotowane na twardo, 2 ∏y˝ki posiekanego kopru.
sól, pieprz, cukier

Przygotowanie:
botwink´ posiekaç na drobno i zalaç wrzàtkiem, rzodkiewki pokroiç na cienkie plasterki,
jajka pokroiç na czàstki, doprawiç cukrem i sokiem z cytryny,
jogurt po∏àczyç ze Êmietanà wlaç i ca∏oÊç wymieszaç, 
przygotowany ch∏odnik posypaç posiekanym koperkiem.

BRZOSKWINIOWY DESER
Sk∏adniki:
po∏ówki brzoskwiƒ mogà byç z puszki, konfitury z truskawek
serek waniliowy, p∏atki z migda∏ów

Przygotowanie:
na po∏ówki brzoskwiƒ nak∏adamy konfitury z truskawek, dodajemy serek waniliowy,
ca∏oÊç posypujemy p∏atkami migda∏owymi.

Bawcie si´ pysznie - przed nami lato pe∏ne smaków i przysmaków!
Redakcja
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Pani

Gra˝ynie Hejnickiej 
piel´gniarce oddzia∏owej bloku operacyjnego NZOZ

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie

serdeczne podzi´kowanie
za wieloletnià prac´ w szubiƒskim szpitalu 

na stanowiskach piel´gniarki anestezjologicznej,
piel´gniarki instrumentariuszki oraz  

za 18 lat rzetelnej pracy na stanowisku 
piel´gniarki oddzia∏owej bloku operacyjnego 
wraz z ˝yczeniami zdrowia, radoÊci spokoju 
i satysfakcji z wype∏nionej roli zawodowej

sk∏adajà 
Dyrektor, Naczelna Piel´gniarka NZOZ Nowy Szpital 

w Nakle i Szubinie

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

by nigdy nie posz∏y w zapomnienie”

Pani

mgr Annie Cegiel
Zast´pcy Dyrektora i Cz∏onka Zarzàdu

naszej wspania∏ej „ Mamie”

serdeczne podzi´kowania 
za wieloletnià, pe∏nà poÊwi´ceƒ 

o oddanà prac´ dla chorych, 
za codzienny trud, za to, ˝e zawsze potrafi∏a okazaç 

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

˚yczenia zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci 
na dalsze lata

sk∏adajà
Zarzàd i wspó∏pracownicy 
NZOZ Przychodni „ Okole” 

Pani 
Alicji Przybysz

Piel´gniarce Oddzia∏owej Oddzia∏u 
Otolaryngologii Dzieci´cej

w Wojewódzkim Szpitalu Dzieci´cym 
im. J. Brudziƒskiego w Bydgoszczy

sk∏adam
w imieniu wszystkich pracowników szpitala 

najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania 
z okazji uzyskania tytu∏u doktora nauk medycznych

˝ycz´ 
aby dalsza praca by∏a dla Pani êród∏em satysfakcji, 

a trud i wysi∏ek w nià w∏o˝ony zaowocowa∏ 
dalszym rozwojem naukowym.

Prze∏o˝ona Piel´gniarek 
Marlena Mania   

Gratulacje i serdeczne ˝yczenia dalszych sukcesów
w imieniu ORPIP 

sk∏ada  
Przewodniczàca Ewa Kowalska

foto 
z archiwum
szpitala



GRATULACJE

BIULETYN INFORMACYJNY NR 2/2009

23

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

w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Âwieciu
serdeczne gratulacje z ˝yczeniami wielu sukcesów na drodze zawodowej 

Paniom Oddzia∏owym

Halinie Król 
Oddzia∏ I ogólnopsychiatryczny m´ski

El˝biecie Mroziƒskiej 
Oddzia∏ IIIA ogólnopsychiatryczny m´ski

Ma∏gorzacie Jasiniewskiej 
Oddzia∏ IV ogólnopsychiatryczny ˝eƒski

Joannie G∏adek 
Oddzia∏ IXB ogólnopsychiatryczny ˝eƒski

El˝biecie Bogun 
Oddzia∏ X ogólnopsychiatryczny m´ski

El˝biecie Miszczak 
Oddzia∏ XIB ogólnopsychiatryczny m´ski

Ewie Mi´Êniak  
Oddzia∏ psychiatrii sàdowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia

Dorocie Kaweckiej 
Oddzia∏ XIV leczenia zespo∏ów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych

sk∏ada
Prze∏o˝ona Piel´gniarek - Lidia Janik 

Wszystkim Paniom serdecznie gratuluj´ 

wygrania konkursu na stanowisko Piel´gniarki Oddzia∏owej 

˝yczàc stworzenia ˝yczliwej i ciep∏ej atmosfery 

na oddzia∏ach oraz sukcesów w pracy zawodowej i ˝yciu osobistym.

Przewodniczàca ORPIP - Ewa Kowalska
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ZAPROSZENIE NA Sympozjum

W imieniu Fundacji Kobieta i Natura zapraszam na Mi´dzynarodowe Sympozjum pt. „Poprawa jakoÊci porodu
i opieki poporodowej”. Sympozjum odb´dzie si´ we Wroc∏awiu 25.09.2009 r. w Centrum Konferencyjnym
Politechniki Wroc∏awskiej.

Wyk∏ady wyg∏oszà m.in. prof. dr hab. Jacek Rudnicki, prof. Kypros Nicolaides, prof. dr hab. Jan Oleszczuk, dr Eva
Gundberg, prof. dr hab. Bogdan Chazan, dr Dorota Kornas Biela, dr Marzena Kostuch oraz inni. Tematyka
Sympozjum dotyczyç b´dzie zagadnieƒ zwiàzanych z opiekà oko∏oporodowà oraz poporodowà, wypracowaniem
w∏aÊciwych procedur post´powania w opiece nad matkà i noworodkiem, promocjà karmienia piersià oraz zmniejszeniem
liczby infekcji szpitalnych.
W trakcie Sympozjum poka˝emy fragmenty filmu  o kangurowaniu niemowlàt oraz  poruszajàcy film pt „Czego pragnà
dzieci”.
Istotnà cz´Êç Sympozjum b´dzie stanowi∏ panel dyskusyjny, w którym wezmà udzia∏ wybitni specjaliÊci z kraju i zagrani-
cy. Celem panelu b´dzie wspólna refleksja nad poprawà opieki nad matkà i noworodkiem w warunkach szpitalnych. 
Mam nadziej´, ˝e przy∏àczà si´ Panie do grona osób otwartych na nowoczesne rozwiàzania w polskim
po∏o˝nictwie. Wierz´, ˝e dzi´ki nowoczesnej wiedzy i dyskusji,  wypracujemy lepsze standardy w zakresie opieki
po∏o˝niczej w naszym kraju.
Wi´cej informacji oraz zapisy na Sympozjum na stronie www.kobietainatura.pl 
Raz jeszcze goràco zach´cam do udzia∏u w Sympozjum. Do zobaczenia we Wroc∏awiu.

Prezes Fundacji Kobieta i Natura    
dr nauk med. Preeti Agrawal 

I Zjazd 
Absolwentów Ârednich Szkó∏ Medycznych w Bydgoszczy

Ponad 50 lat szkolnictwa medycznego w Bydgoszczy sta∏o si´ inspiracjà do zorganizowania 
w dniu 16 paêdziernika 2009 roku I Zjazdu Absolwentów Ârednich Szkó∏ Medycznych w Bydgoszczy.

Program zjazdu:
1. Inauguracyjna Msza Êwi´ta w koÊciele pw. MB Cz´stochowskiej (ul. Fordoƒska 4) 

w intencji nauczycieli i absolwentów szko∏y - 1200
2. Spotkania kole˝eƒskie w Zespole Szkó∏ Medycznych 

(ul. Swarzewska 10) - 1300
3. Gala w Operze Nova - 1900 
w tym m.in.:
- wspomnienia o szkole - Medyk dawniej i dziÊ
- koncert Haliny Fràckowiak
- spotkanie pokoleƒ przy suto zastawionym stole

Warunkiem uczestnictwa w Zjeêdzie jest zarejestrowanie 
si´ na stronie internetowej www.medyk.bydgoszcz.pl 
lub z∏o˝enie karty zg∏oszeniowej dost´pnej w sekretariacie szko∏y.

Koszt uczestnictwa wynosi 190 z∏ od osoby
(w tym: okolicznoÊciowa monografia szko∏y 
i udzia∏ w gali w Operze Nova).

Wp∏aty mo˝na dokonywaç na konto: 
Stowarzyszenie Sympatyków Medyka i Ósemki 
40 1320 1117 2051 1454 2000 0001 z dopiskiem 
"Zjazd Medyka"  lub osobiÊcie w sekretariacie szko∏y 
(ul. Swarzewska 10 - w godz. 8.00-15.00)
w terminie do 30 czerwca 2009 r.
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ZAPROSZENIE NA KONGRES
SZTUKA LECZENIA RAN PRZEWLEK¸YCH 

III Kongres Naukowo-Szkoleniowy 
Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 
21 - 24 paêdziernika 2009 Bydgoszcz
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego
85-080 Bydgoszcz ul. Libelta 16. 

Szanowni Paƒstwo, 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego mam zaszczyt zaprosiç
Paƒstwa do udzia∏u w III Kongresie Naukowo-Szkoleniowym Polskiego
Towarzystwa Leczenia Ran, który odb´dzie si´ w dniach 21-24 paêdzierni-
ka 2009 roku w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy do czynnego udzia∏u
lekarzy, piel´gniarki oraz wszystkich interesujàcych si´ problemami leczenia
ran przewlek∏ych. Do udzia∏u w Kongresie zaprosimy wybitnych specjalistów
z Polski i z zagranicy zajmujàcych si´ problematykà leczenia ran.
Zapewniamy prezentacje najnowszych osiàgni´ç naukowych-badawczych 
w dziedzinie diagnostyki, leczenia i piel´gnowania chorych z ranà
przewlek∏à. Zapraszamy równie˝ na zaj´cia warsztatowe i pog∏´bienie
wiedzy praktycznej. 

Mottem Kongresu jest Sztuka Leczenia Ran Przewlek∏ych 

Tematem Kongresu b´dzie szeroko rozumiana opieka nad chorym z ranà
przewlek∏à, a wiodàcymi zagadnieniami b´dà: 
- najnowsze osiàgni´cia w zakresie profilaktyki i leczenia ran przewlek∏ych 
- metody ogólne i miejscowe leczenia ran przewlek∏ych np.: ˝ylnych 

owrzodzeƒ goleni, odle˝yn, oparzeƒ, ran przewlek∏ych koƒczyn dolnych 
o ró˝nej etiologii w tym stopy cukrzycowej, przewlek∏ych ran pourazowych
i innych 

- edukacja w zakresie leczenia ran przewlek∏ych 
- modele opieki nad chorym z ranà przewlek∏à

Prosimy o nadsy∏anie propozycji prac. Najbardziej wartoÊciowe i ciekawe
prace zostanà wybrane przez Komitet Naukowy do prezentacji podczas sesji
plenarnych i satelitarnych. Wierzymy, ˝e Kongres b´dzie doskona∏à okazjà
nie tylko do poszerzenia wiedzy, ale równie˝ okazjà do wymiany wzajem-
nych doÊwiadczeƒ i integracji dzia∏aƒ zespo∏ów sprawujàcych opiek´ nad
chorym z ranà przewlek∏à.

Serdecznie zapraszam do Bydgoszczy

Prof. dr hab. Arkadiusz Jawieƒ - Przewodniczàcy Komitetu Naukowego
Dr hab. Maria T. Szewczyk - Przewodniczàca Komitetu Organizacyjnego

Ramowy program kongresu:

Dzieƒ 1 - 21.10.2009 
15.00 - 19.00 Rejestracja uczestników konferencji 
18.00 - Otwarcie Kongresu, koncert i koktajl powitalny dla wszystkich uczestników

Dzieƒ 2 - 22.10.2009 
09.00 - 15.30 Sesje plenarne i sympozja 
13.00 - 14.00 Lunch 
16.00 - 19.00 Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze cz∏onków PTLR 
20.00 - Bankiet

Dzieƒ 3 - 23.10.2009 
09.00 -18.00 Sesje plenarne, sympozja i warsztaty

Dzieƒ 4 - 24.10.2009 
09.00 -14.00 Sesje plenarne i sympozja 
14.00 Zamkni´cie obrad

Komitet Organizacyjny: 
Przewodniczàcy: Dr hab. Maria T. Szewczyk - Sekretarz PTLR 
Cz∏onkowie:
Arkadiusz Jawieƒ, Maciej Sopata, Marcin Kaêmierski, Maciej Koselak,  Anna
Sobieszek-Kundro, Katarzyna Cierzniakowska,  Anna Baron,  Anna Górka,
Paulina MoÊcicka, El˝bieta Hancke, Anna ¸abuƒska, Justyna Cwajda-
Bia∏asik, Maciej Âwitoƒski, Pawe∏ Brazis, Rados∏aw Piotrowicz, Bartosz
Fórmankiewicz, Micha∏ Miszewski, Anna Ma∏kowska

Komitet Naukowy:
Przewodniczàcy: Prof. Arkadiusz Jawieƒ - Prezes PTLR 
Cz∏onkowie: 
Prof. Ma∏gorzata Bulanda, Prof. Andrzej Dorobisz, Prof. Marcin Gabriel, Prof.
Wies∏aw Gliƒski, Prof. Eugenia Gospodarek,  Dr Gra˝yna Kruk-Kupiec, Prof.
Kornelia K´dziora-Kornatowska, Prof. Marek Kucharzewski, Prof. Jacek
¸uczak, Prof. Wac∏aw Majewski, Prof. Marek Maruszyƒski, Prof. Grzegorz
Oszkinis, Prof. Waldemar Placek, Prof. Jacek Pucha∏a, Prof. Zbigniew
Rybak, Prof. Walerian Staszkiewicz, Prof. Piotr Szyber, Prof. Maria T.
Szewczyk, Prof. Wojciech Witkiewicz, Prof. Krzysztof Ziaja

Wa˝ne daty: 

01.06.2009 - termin nadsy∏ania streszczeƒ, email: ajawien@ceti.com.pl 
31.08.2009 - termin potwierdzenia przyj´cia pracy i kwalifikacji 

do prezentacji plakatu 
01.09.2009 - termin nadsy∏ania zg∏oszenia uczestnictwa i uiszczenia 

op∏aty zjazdowej 
31.08.2009 - termin rezerwacji hoteli przez stron´: www.caad.pl 
21.10.2009 - rozpocz´cie konferencji

Op∏ata konferencyjna:

Op∏ata konferencyjna obejmuje: 
- wst´p na sesje plenarne, sympozja, warsztaty, wystaw´ 
- teczki z materia∏ami konferencyjnymi - przerwy kawowe i lunch 
- udzia∏ w koktajlu powitalnym wraz z programem towarzyszàcym

Op∏ata dla osoby towarzyszàcej obejmuje: 
- wst´p na sesje plenarne, sympozja, warsztaty, wystaw´ 
- przerwy kawowe i lunch 
- udzia∏ w koktajlu powitalnym wraz z programem towarzyszàcym

Wp∏at´ nale˝y dokonaç na konto PTRL 
nr 741160 2202 0000 0000 3978 9745 
z dopiskiem: III Kongres PTLR

Rejestracja: 

1. Rejestracja jest mo˝liwa przez stron´ www.caad.pl 
2. Rejestracja faxem na numer: CAAD Sp. z o.o. 061 8720340
3. Rejestracja listem na adres: 

KKI Sp. z o. o. (CAAD Corporation) 
Os. Stare ˚egrze 112 
61-249 Poznaƒ

Cz∏onkowie PTLR i PTF Pozostali uczestnicy

do 30.06.2009 lekarze - 300 PLN lekarze - 450 PLN
piel´gniarki - 150 PLN piel´gniarki - 200 PLN

po 30.06.2009 lekarze - 400 PLN lekarze - 500 PLN
piel´gniarki - 250 PLN piel´gniarki - 300 PLN

Osoby towarzyszàce: 250 PLN








