


PRZEWODNICZÑCA MA G¸OS

Przewodniczàca Komisji ds. Piel´gniarstwa
Ârodowiska Nauczania i Wychowania  

O SOBIE ...

W 1980 roku ukoƒczy∏am 2 letnie
Pomaturalne Medyczne Studium Zawodowe
w OleÊnicy na  Wydziale Piel´gniarstwa 
i uzyska∏am tytu∏ piel´gniarki dyplomowanej. 

Pierwszà prac´ podj´∏am w Szpitalu 
w charakterze piel´gniarki odcinkowej w Od-
dziale Chirurgicznym. Do tej pory z wielkim
sentymentem wspominam chwile tam
sp´dzone.
Po roku pracy nadszed∏ czas, na zmiany 
w moim ˝yciu osobistym i zawodowym. Wy-
sz∏am za mà˝, zmieni∏am miejsce zamieszka-
nia i zacz´∏am pracowaç w Szpitalu w Lipnie.

Pracowa∏am w Oddziale Noworodków i tak prawie z dnia na dzieƒ sta∏am si´
piel´gniarkà pediatrycznà. Po przeprowadzce do Bydgoszcz, w 1990 r.
zosta∏am zatrudniona  w dawnym ZOZ-ie Nr 2 w Bydgoszczy na stanowisku
piel´gniarki Êrodowiska nauczania i wychowania.  Od tego czasu problematyka
piel´gniarek szkolnych sta∏a si´ równie˝ mojà. 

W 1998 r. ukoƒczy∏am studia wy˝sze magisterskie w zakresie wychowania
zdrowotnego w Wy˝szej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. 

Od 2002 r. bior´ udzia∏ w pracach  Komisji najpierw ds. Medycyny Szkolnej, 
a obecnie ds. Piel´gniarstwa Ârodowiska Nauczania i Wychowania.

Od stycznia 2009 r. pracuj´ w Wydziale Zdrowia Kujawsko-Pomorskim
Centrum Zdrowia Publicznego K-P Urz´du Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
gdzie w dalszym ciàgu m.in. zajmuj´ si´ profilaktycznà opiekà zdrowotnà nad
uczniami.
Jestem m´˝atkà mam dwie doros∏e córki w wieku 27 i 25 lat, a od 28.02.2009r.

zosta∏am szcz´Êliwa babcià Julii.

Ma∏gorzata Marciniak

Drogie Kole˝anki i Koledzy !

Znajdujemy si´ na pó∏metku V Kadencji dzia-
∏alnoÊci naszego samorzàdu. Czas szybko
biegnie, ale my staramy si´ sprostaç coraz
wi´kszym  zadaniom, które podj´liÊmy si´ realizowaç.
Obecnie pod patronatem Bydgoskiego Centrum Diabetologii
i Endokrynologii w Bydgoszczy, Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabe-
tologii CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Konsultanta Wojewódzkiego
Regionu Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie diabetologii, Polskiego Towa-
rzystwa Diabetologicznego Oddzia∏ Kujawsko-Pomorski oraz Okr´gowej
Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy prowadzone sà warsztaty 
pt. „Regionalny Program Warsztatów Edukacji Diabetologicznej Pie-
l´gniarek”. Warsztaty  cieszà si´ du˝ym zainteresowaniem  wÊród piel´g-
niarek. OIPiP b´dzie wdra˝a∏a  tak˝e  projekt programu operacyjnego finan-
sowanego ze Êrodków unijnych „Kapita∏ Ludzki”. Czekamy oczywiÊcie na akceptacj´ i przyj´cie naszego projektu

przez Urzàd Marsza∏kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Mam nadziej´, ˝e kiedy uka˝e si´ Biuletyn otrzymamy ju˝ pozytywnà wiadomoÊç dotyczàcà projektu.  Przypominam, ˝e wszystkie szkolenia finan-
sowane z funduszy unijnych  dla uczestników sà nieodp∏atne.
Zdobywanie nowej wiedzy, umiej´tnoÊci, a tym samym  podnoszenie kwalifikacji oraz przestrzeganie etyki zawodowej zwi´kszajà presti˝ naszych
zawodów. Dobrze by by∏o, aby ∏àczy∏o si´ to z godnym wynagrodzeniem za prac´. 

Pani Minister Ewa Kopacz b´dàc 13 lipca 2009 roku na spotkaniu w CM w Bydgoszczy poruszy∏a spraw´ niskich uposa˝eƒ dla piel´gniarek,
piel´gniarzy i po∏o˝nych oraz pog∏´biajàce si´ dysproporcje w zarobkach w stosunku do lekarzy. Niestety tylko poruszono ten problem, ale w Êlad
za tym nie idà ˝adne dzia∏ania.

W ostatnim czasie otrzymuj´ sygna∏y od Kole˝anek i Kolegów zrzeszonych w samorzàdzie zawodowym, ˝e wykonujà swoje obowiàzki cz´sto na
granicy bezpieczeƒstwa dla pacjentów z powodu niewystarczajàcej obsady na dy˝urze. 
W zwiàzku z tym i z obowiàzujàcymi przepisami prawa, z uwzgl´dnieniem ustawy
o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej z dnia 05 lipca 1996 r. og∏oszony (tekst jedno-
lity: Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 oraz ustawie z dnia 06 listopada 2008 r. 
o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417
i Nr 76 z 2009 r. poz. 641) jako przewodniczàca pragn´ uczuliç na staranne
prowadzenie dokumentacji medycznej - raporty piel´gniarskie, z uwzgl´dnieniem
obsady kadrowej na danej zmianie, wynikajàcej z grafiku, z podkreÊleniem jedno-
osobowej obsady na danym oddziale i z uwzgl´dnieniem iloÊci pacjentów w tym dniu.

Z pozdrowieniami
Ewa Kowalska

ZZbbllii˝̋aa  ssii´́  BBoo˝̋ee  NNaarrooddzzeenniiee  
aa  ttuu˝̋  zzaa  nniimm  NNoowwyy  RRookk..

˚̊yycczz´́  WWaamm,,  aabbyy  tteenn  cczzaass  mmiinnàà∏∏  
ww  nnaassttrroojjuu  ssppookkoojjuu,,  ppooggooddyy  ii  wwyyppoocczzyynnkkuu,,  
˚̊eebbyy  pprrzzeeddÊÊwwiiààtteecczznnaa  kkrrzzààttaanniinnaa  uussttààppii∏∏aa

mmiieejjssccaa  ssppookkoojjnneejj  zzaadduummiiee  ii  rreefflleekkssjjii  
nnaadd  ttyymm  ccoo  bbyy∏∏oo  ii  mmyyÊÊllii  oo  ttyymm,,  

ccoo  nnaass  cczzeekkaa  ww  nnaaddcchhooddzzààccyymm  rrookkuu..
˚̊eebbyy  WWiiggiilliiaa  bbyy∏∏aa  nnaapprraawwdd´́  gg∏∏´́bbookkoo  pprrzzee˝̋yyttaa,,

rraaddoossnnaa  pprreezzeennttaammii  ppoodd  cchhooiinnkkàà,,  
˚̊eebbyy  kkooll´́ddyy  bbrrzzmmiiaa∏∏yy  jjaakk  zzaa  ddaawwnnyycchh  cczzaassóóww,,  

˚̊eebbyy  ssttóó∏∏  bbyy∏∏    ww  mmiiaarr´́  oobbffiittyy,,  aa  zzaabbaawwaa
SSyyllwweessttrroowwaa  sszzaammppaaƒƒsskkaa  ii  bbeezzttrroosskkaa..

NNoowwyy  22001100  rrookk  nniieecchh  bb´́ddzziiee  êêrróódd∏∏eemm  nnaaddzziieeii,,
ssii∏∏yy  ii  rreeaalliizzaaccjjii  nnaasszzyycchh  ppllaannóóww  ii  zzaammiieerrzzeeƒƒ..

˚̊eebbyy  BBóógg  bbyy∏∏  zzaawwsszzee  wwÊÊrróódd  nnaass..

„„JJeesstt  cciicchhoo  cchhooiinnkkaa  pp∏∏oonniiee
NNaa  sszzcczzyycciiee  cchheerruubbiinn  ffrruuwwaa,,

NNaa  ookknnaacchh  ppeellaarrggoonniiee,,
BBllaasskk  ÊÊwwiieecczzeekk  zz∏∏ootteemm  zzaassuuwwaa,,

AA  zz  kkààttaa,,  zz  uusstt  bbrraattaa  pp∏∏yynniiee,,
KKooll´́ddaa  nnaa  ookkaarryynniiee…………....””

KK..II..  GGaa∏∏cczzyyƒƒsskkii  



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

Od Redakcji

Szanowne 
Kole˝anki i koledzy

Zapraszam do lektury ostatniego w tym roku numeru
biuletynu informacyjnego Okr´gowej Izby Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych w Bydgoszczy.

Za kilkanaÊcie dni  Bo˝e Narodzenie - dla wielu z nas
najwspanialszy okres w roku. W tym czasie, jak mówi
piosenka, milknà wszelkie spory, a ludzie jednoczà si´
przy wigilijnym stole.

To czas szczególny. To nie tylko wspomnienie wa˝nego
wydarzenia religijnego, ale tak˝e czas odpoczynku, spot-
kaƒ z bliskimi i rodzinà. 
Coraz cz´Êciej Êwi´ta stajà si´ ucieczkà od codzien-

noÊci, czasem wyciszenia i refleksji.
˚ycz´ Wam jednak, aby w Dzieƒ Bo˝ego Narodzenia nikt

nie by∏ sam, lecz wÊród bliskich, przy staropolskich ko-
l´dach i zapachu Êwierkowej ga∏àzki.

Niech Wigilia i Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia up∏ynà spo-
kojnie i radoÊnie, marzenia zmieniajà si´ w rzeczywistoÊç,
a sukcesy przerastajà oczekiwania.

Nowy Rok ˝eby by∏ jeszcze lepszy ni˝ ten. co w∏aÊnie
mija, niech przyniesie ze sobà szcz´Êcie i pomyÊlnoÊç.

Zatem ˝ycz´ szanowne Kole˝anki i Koledzy 
Wam i Waszym najbli˝szym

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
Dok∏adamy wszelkich 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

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
Fotoman

DRUK
Studio Reklamy i Poligrafii
Fotoman
85-915 Bydgoszcz
ul. Gdaƒska 168
tel. 052 340-18-41
www.fotoman.net.pl

SPRAWY SAMORZÑDU
Kalendarium

Z NACZELNEJ RADY
WczeÊniejsze emerytury dla piel´gniarek?

WARTO PRZECZYTAå
Odpowiedzi Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
piel´gniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
piel´gniarstwa epidemiologicznego

Z NASZEJ PRACY
„Szpital Przyjazny Dziecku” w Bydgoszczy
„Piel´gniarka Roku 2009”
Gminna Przychodnia SPZOZ 
w Nowej Wsi Wielkiej po remoncie 
Z pracy piel´gniarki Êrodowiska nauczania i wychowania
Szko∏a Atopii

MY TE˚ TAM BY¸YÂMY
HOPE Exchange Programme - Program Wymiany
Mened˝erów Szpitalnictwa
Mi´dzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Piel´gniarskiej
(ICNP) jako narz´dzie profesjonalnej opieki" 

KONFERENCJE - WARSZTATY EDUKACYJNE

- SZKOLENIA
Relacja z II Wschodnioeuropejskiego Forum Piel´gniarek
Przeszczepu Szpiku Kostnego w Pilênie  
Warsztaty szkoleniowe  dla piel´gniarek i po∏o˝nych
OÊrodek Kszta∏cenia Podyplomowego przy Okr´gowej
Izbie Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy informuje
Z prac Komisji ds. Kszta∏cenia i Doskonalenia
Zawodowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych

JUBILEUSZE

WARTO PIEC
Pierniki - pierniczki - ciasto piernikowe

Z ˚A¸OBNEJ KARTY

Gwiazdki najjaÊniejszej, 
choinki najpi´kniejszej, 

prezentów wymarzonych, 
Êwiàt mile sp´dzonych, 
karnawa∏u szalonego, 
roku bardzo udanego!

Wies∏awa Stefaniak-Gromadka



SPRAWY SAMORZÑDU

Kalendarium 
27 listopada 2009 r. - 10 paêdziernika 2009 r.
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27.11.2009 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska oraz Sekretarz
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka bra∏y udzia∏ w uroczystoÊci 
z okazji 50- lecia istnienia Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. dr Emila Warmiƒskiego w Bydgoszczy oraz
100 rocznicy Êmierci patrona szpitala doktora Emila War-
miƒskiego

26.11.2009 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska oraz Sekretarz
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka bra∏y udzia∏ w uroczystoÊci 
z okazji 100-lecia istnienia szpitala w Szubinie.

21.11.2009 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a udzia∏ 
w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt: „Roli wspó∏czesnej
Piel´gniarki w diagnostyce i leczeniu chorób uk∏adu sercowo-
naczyniowego.

20.11.2009 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w uroczystym otwarciu Oddzia∏u Kardiologii 
z Pododdzia∏em Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 
i Pracownià Hemodynamicznej w Publicznym Specjalistycz-
nym Zak∏adzie Opieki Zdrowotnej w Inowroc∏awiu.

19.11.2009 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: „Zapobieganie infekcjom górnych dróg
oddechowych u niemowlàt i ma∏ych dzieci”. „Oswoiç atopi´,
czyli ∏agodzenie przebiegu atopowego zapalenia skóry”.
„Powik∏ania pieluszkowego zapalenia skóry”.

13.11.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie Komisji Socjalnej.

12.11.2009 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏  w posiedzeniu Rady Spo∏ecznej w Szpitalu Uni-
wersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza
29.10.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
21.10.2009 r. Odby∏o si´ spotkanie Przewodniczàcych
ORPiP Bydgoszczy, Torunia i W∏oc∏awka z wicedyrektorem
NFZ.

17.10.2009 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska oraz Sekretarz
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka bra∏y udzia∏ w uroczystym
otwarciu po remoncie SPZOZ Gminnej Przychodni Publicz-
nej w Nowej Wsi Wielkiej.

15.10.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie Komisji Socjalnej.

15.10.2009 r. Odby∏o si´ posiedzenie Prezydium ORPiP.

13.10.2009 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Komisji Bioetycznej przy OIL.

10.10.2009 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska oraz Sekretarz
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka bra∏y udzia∏ w 10 jubileu-
szowym koncercie charytatywnym „G∏osy dla Hospicjum” 
w Filharmonii Pomorskiej zorganizowanym przez Sto-
warzyszenie im. Sue Ryder oraz Dom Sue Ryder 
w Bydgoszczy.

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

informuje cz∏onków samorzàdu o og∏oszeniu jednolitego

tekstu znowelizowanej Ustawy o zawodach piel´gniarki 

i po∏o˝nej z dnia 5 lipca 1996 r.

w Dz. U. z dnia 2009r Nr 151, poz.1217.

Z treÊcià Ustawy mo˝na zapoznaç si´ 

na stronie internetowej OIPiP w Bydgoszczy. 

Szanowne Kole˝anki i Koledzy

Zgodnie z Waszymi sugestiami
wracamy do dawnej tradycji 
i  zamieÊciliÊmy w ka˝dym 
egzemplarzu tego wydania 
biuletynu informacyjnego OIPiP 
kalendarz na rok 2010.
Mamy nadziej´, ˝e b´dzie Wam
towarzyszy∏ w codziennej pracy
zawodowej, a zamieszczone 
numery telefonów u∏atwià 
szybki kontakt z nami. 

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 wtorku 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



Z NACZELNEJ RADY
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WczeÊniejsze emerytury dla piel´gniarek ?

Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na pismo Pani Prezes
z dnia 5 czerwca 2009 r. znak:
NIPiP/NRPiPJDMJ 0055/73/09 
i NIPiP/NRPiPJDM/0055/1 76J09,
zawierajàce postulat zmiany ustawo-
dawstwa w kierunku umo˝liwienia
piel´gniarkom przechodzenia na eme-
rytur´ po ukoƒczeniu wieku 55 lat 
i przepracowaniu 35 lat oraz o zalicze-
nia okreÊlonych prac wykonywanych
przez piel´gniarki do wykazu prac 
o szczególnym charakterze, uprzejmie
wyjaÊniam, co nast´puje:

W dniu 1 stycznia 2009 roku wesz∏a
w ˝ycie ustawa z dnia 19 grudnia 2008
roku o emeryturach pomostowych (Dz.
U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656). W ten
sposób zosta∏ zrealizowany ostatni
etap, rozpocz´tej przed dziesi´cioma
laty, reformy polskiego systemu eme-
rytalno-rentowego.

Jednym z generalnych za∏o˝eƒ tej
reformy, przyj´tych jeszcze w 1998
roku i sformu∏owanych w przepisach
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku 
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z póên. zm.),
by∏o wprowadzenie jednolitego wieku
emerytalnego (65 lat dla m´˝czyzn 
i 60 lat dla kobiet).

Przyj´ta wówczas i zapisana jako
norma ustawowa zasada, ˝e pow-
szechny wiek emerytalny w Polsce
wynosi odpowiednio: 65 i 60 lat jest 
w pe∏ni uzasadniona. Przemawiajà za
tym wzgl´dy zarówno demograficzne
jak i gospodarcze.

Od siedmiu lat w Polsce wyst´puje
ubytek rzeczywisty ludnoÊci. Wskutek
niskiego przyrostu naturalnego oraz
ujemnego salda migracji zagranicz-
nych liczba ludnoÊci Polski zmniejsza
si´. Zjawisku temu towarzyszy nieko-
rzystna zmiana struktury demogra-
ficznej naszego spo∏eczeƒstwa.

Trwajàcemu od kilkunastu lat spad-
kowi dzietnoÊci towarzyszy wyd∏u˝a-
nie si´ czasu trwania ˝ycia Polaków.
Malejàcy przyrost naturalny i wzrasta-

jàca d∏ugoÊç ˝ycia powodujà starzenie
si´ naszej ludnoÊci. Spada liczba osób
w wieku produkcyjnym. Ich odsetek 
w populacji obni˝y si´ z 64 proc. 
w 2008 roku do 50,4 proc. w 2050
roku, co prze∏o˝y si´ na znaczàcy
wzrost wspó∏czynnika obcià˝enia de-
mograficznego (z 56 osób w 2011 roku
do 98 w 2050 roku). Zmiany te, o ile
nie b´dzie towarzyszy∏ im znaczàcy
wzrost zatrudnienia (w szczególnoÊci
osób starszych), bardzo szybko mogà
doprowadziç do spadku liczby osób
pracujàcych oraz dynamicznego wzro-
stu liczby osób korzystajàcych z ró˝-
nego typu Êwiadczeƒ z systemu pomo-
cy i zabezpieczenia spo∏ecznego. 
W efekcie b´dzie rosnàç presja na
system podatkowy i finanse publiczne,
co doprowadziç mo˝e do wzrostu
kosztów pracy, fiskalizmu oraz spadku
potencja∏u gospodarczego.

Te niekorzystne zmiany demogra-
ficzne wp∏ywajà bezpoÊrednio na sy-
tuacj´ w systemie ubezpieczenia spo-
∏ecznego. Pogarsza si´ relacja liczby
osób op∏acajàcych sk∏adki na ubez-
pieczenie spo∏eczne do liczby pobiera-
jàcych emerytury i renty, co wp∏ywa na
pog∏´bianie si´ deficytu Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. Nale˝y
tak˝e pami´taç, ˝e jednà z g∏ównych
zasad zreformowanego w 1999 r. sys-
temu ubezpieczeƒ spo∏ecznych jest
zasada równego traktowania wszyst-
kich ubezpieczonych, p∏acàcych jed-
nakowà sk∏adk´ na ubezpieczenie
emerytalne.

Respektowanie tej zasady oznacza
ujednolicenie warunków przyznawania
i obliczania Êwiadczeƒ. W powszech-
nym systemie emerytalnym oznacza
to, i˝ Êwiadczenia emerytalne wszyst-
kich ubezpieczonych, którzy p∏acili
takà samà sk∏adk´, b´dà jednakowe.

Majàc powy˝sze na wzgl´dzie, na-
le˝y stwierdziç, ˝e zg∏oszony w piÊmie
postulat zmiany ustawodawstwa w kie-
runku umo˝liwienia piel´gniarkom prze-
chodzenie na emerytur´ w wieku 55
lat i przepracowaniu co najmniej 35 lat,
jako sprzeczny z celami reformy ubez-

pieczeƒ spo∏ecznych i nie uwzgl´dnia-
jàcy pogarszajàcej si´ sytuacji demo-
graficznej, nie mo˝e byç zrealizowany.
Odnoszàc si´ z kolei do postulatu za-

liczenia okreÊlonych prac wykony-
wanych przez piel´gniarki do wykazu
prac o szczególnym charakterze,
pragn´ podkreÊliç, ˝e przy tworzeniu
przez ekspertów z zakresu medycyny
pracy i ochrony pracy wykazu prac 
o szczególnym charakterze, stanowià-
cego za∏àcznik nr 2 do ustawy o eme-
ryturach pomostowych, obowiàzywa∏a
zasada, i˝ wykaz ten ma obejmowaç
wszystkie rodzaje prac, które spe∏niajà
ustawowe kryteria pracy o szczegól-
nym charakterze. Ta zasada w ca∏ej
pe∏ni obowiàzywa∏a równie˝ przy ana-
lizowaniu prac wykonywanych przez
piel´gniarki. W takim razie za prace
wykonywane przez piel´gniarki, które
spe∏niajà przyj´te w art. 3 ust. 3 usta-
wy o emeryturach pomostowych kryte-
ria pracy o szczególnym charakterze,
mo˝na uznaç jedynie te prace, które
mogà byç zaliczone do rodzajów prac
wymienionych w pkt. 22-24 za∏àcznika
nr 2 do ustawy o emeryturach pomo-
stowych, a wi´c:
- prac personelu sprawujàcego opiek´
nad mieszkaƒcami domów pomocy
spo∏ecznej dla przewlekle psychicznie
chorych, niepe∏nosprawnych intelektu-
alnie dzieci i m∏odzie˝y lub doros∏ych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej
(Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, 
z póên. zm.)
- prac personelu medycznego oddzia-
∏ów psychiatrycznych i leczenia uza-
le˝nieƒ w bezpoÊrednim kontakcie z pa-
cjentami, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U.  z 1994 r.
Nr 111, poz. 535, z póên. zm.),
- prac personelu medycznego w ze-
spo∏ach operacyjnych dyscyplin zabie-
gowych i anestezjologii w warunkach
ostrego dy˝uru.

Z szacunkiem
Sekretarz Stanu 
Jaros∏aw Duda

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo∏ecznej Warszawa, lipiec 2009 roku
Agnieszka Ch∏oƒ-Domiƒczak
Podsekretarz Stanu Pani El˝bieta Buczkowska

Prezes Naczelnej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych
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Pytanie 1. Czy piel´gniarce/po∏o˝nej
pracujàcej w oddziale anestezjologii 
i intensywnej terapii, wolno na zlecenie
lekarza anestezjologa podawaç leki do
cewnika zewnàtrzoponowego pacjen-
tom przebywajàcym na innych oddzia-
∏ach szpitalnych?

Odpowiedê - Tak, je˝eli piel´gniarka
posiada, co najmniej kurs kwalifikacyj-
ny w dziedzinie piel´gniarstwa aneste-
zjologicznego i intensywnej opieki.

Uzasadnienie 
Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia 
i Opieki Spo∏ecznej z dnia 27 lutego
1998 r. w sprawie standardów post´-
powania oraz procedur medycznych
przy udzielaniu Êwiadczeƒ zdrowot-
nych z zakresu anestezjologii i inten-
sywnej terapii w zak∏adach opieki
zdrowotnej w §6 i § 11 jest zapisane,
˝e Êwiadczenia zdrowotne z zakresu
anestezji, polegajàce na wykonywaniu
znieczulenia ogólnego oraz znieczule-
nia przewodowego: zewnàtrzopono-
wego i podpaj´czynówkowego, mogà
byç udzielane wy∏àcznie przez lekarza
anestezjologa, któremu podczas znie-
czulenia towarzyszy przeszkolona pie-
l´gniarka, dotyczy to równie˝ znieczu-
leƒ wykonywanych poza salà opera-
cyjnà. (Dz. U. z dnia 24 marca 1998 r.) 

OkreÊlenie „przeszkolona piel´gniar-
ka” w przedmiotowej dziedzinie zgod-
nie z rozporzàdzeniem Ministra Zdro-
wia z dnia 29 paêdziernika 2003 r. 
w sprawie kszta∏cenia podyplomowe-
go piel´gniarek i po∏o˝nych (Dz. U. Nr
197, poz. 1923), oznacza piel´gniark´,
która spe∏nia, co najmniej jeden z wa-
runków: 
1. Posiada specjalizacje w dziedzinie

piel´gniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki.

2. Posiada kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie piel´gniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej 
opieki.

Wyjàtek stanowi § 1. ust.1 pkt 3 lit. s 1

mówiàcy o tym, ˝e piel´gniarka jest
uprawniona do podawania na zlecenie
lekarskie do˝ylnie, zewnàtrzoponowo 
i podskórnie leków ∏agodzàcych doku-
czliwe objawy u chorych obj´tych
opiekà paliatywnà, z uwzgl´dnieniem
nowoczesnych technik (stosowanie
analgezji sterowanej przez chorego -
PCA, ciàg∏ego podawania leków i p∏y-
nów podskórnie przy u˝yciu zestawu
„Buterfly” oraz infuzorów), pod warun-
kiem odbycia kursu specjalistycznego
(Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
rodzaju i zakresu Êwiadczeƒ zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczni-
czych i rehabilitacyjnych udzielanych
przez piel´gniark´ albo po∏o˝nà samo-
dzielnie bez zlecenia lekarskiego
(Dz.U.07. 210.1540).

Pytanie 2. Czy piel´gniarce / po∏o˝nej
pracujàcej w oddziale Anestezjologii,
wolno usuwaç na zlecenie lekarza
anestezjologa samodzielnie cewnik 
z przestrzeni zewnàtrzoponowej 
u pacjentów przebywajàcych w odd-
ziale anestezjologii i intensywnej tera-
pii, jak równie˝ na innych oddzia∏ach? 

Odpowiedê - Tak, je˝eli piel´gniarka
posiada odpowiednie kwalifikacje
specjalistyczne w przedmiotowej dzie-
dzinie czyli kurs kwalifikacyjny lub
specjalizacj´ w dziedzinie piel´gniarst-
wa anestezjologicznego i intensywnej
opieki.

Uzasadnienie 
Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia 
i Opieki Spo∏ecznej z dnia 27 lutego
1998 r. w sprawie standardów post´-
powania oraz procedur medycznych
przy udzielaniu Êwiadczeƒ zdrowot-
nych z zakresu anestezjologii i inten-
sywnej terapii w zak∏adach opieki
zdrowotnej w §6 i § 11 jest zapisane,
˝e Êwiadczenia zdrowotne z zakresu
anestezji, polegajàce na wykonywaniu
znieczulenia ogólnego oraz znieczule-
nia przewodowego: zewnàtrzo-
ponowego 

i podpaj´czynówkowego, mogà byç
udzielane wy∏àcznie przez lekarza
anestezjologa, któremu podczas
znieczulenia towarzyszy przeszkolona
piel´gniarka, dotyczy to równie˝
znieczuleƒ wykonywanych poza salà
operacyjnà. (Dz. U. z dnia 24 marca
1998 r.) 
Ponadto w Ustawie o zawodach
piel´gniarki i po∏o˝nej w art. 4. 1. jest
okreÊlone, 
˝e wykonywanie zawodu piel´gniarki
polega na udzielaniu przez osob´
posiadajàcà wymagane kwalifikacje,
potwierdzone odpowiednimi dokumen-
tami, Êwiadczeƒ zdrowotnych, a w
szczególnoÊci Êwiadczeƒ piel´gna-
cyjnych, zapobiegawczych, diagnosty-
cznych, leczniczych, rehabilitacyjnych
oraz z zakresu promocji zdrowia (Dz.
U. Nr 57, poz. 602 
z 2001 r. z póên. zm.). 

Pytanie 3. Czy piel´gniarka/po∏o˝na
powinna odmówiç wykonania zleceƒ
lekarskich, 
na które sà potrzebne dodatkowe
uprawnienia w postaci kursów kwali-
fikacyjnych, specjalistycznych lub
innych, potwierdzonych przez placów-
ki powo∏ane do organizowania
szkoleƒ, np. wykonanie badania EKG,
usuwanie drenów z rany poopera-
cyjnej, przetaczanie krwi i preparatów
krwiopochodnych i innych? 

Odpowiedê - Tak, je˝eli zlecenie
wykracza poza kwalifikacje
"piel´gniarki ogólnej" i dotyczy wiedzy
i umiej´tnoÊci specjalistycznych, które
piel´gniarka nabywa podczas kszta∏-
cenia podyplomowego.

Uzasadnienie
Ustawa o zawodach piel´gniarki i po-
∏o˝nej w rozdziale 4 art. 4. 1. okreÊla
zasady wykonywania zawodów pie-
l´gniarki i po∏o˝nej, z których wynika
miedzy innymi, ˝e piel´gniarka, po-
∏o˝na wykonuje zawód zgodnie z aktu-
alnà wiedzà medycznà, dost´pnymi 
jej metodami i Êrodkami, zgodnie 

Odpowiedzi Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie piel´gniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki na poni˝sze pytania



z zasadami etyki zawodowej oraz ze
szczególnà starannoÊcià (Dz. U. Nr
57, poz. 602 z 2001 r. z póên. zm.). 
Wykonywanie wielu spoÊród wymie-
nionych Êwiadczeƒ, jak np. przeta-
czanie krwi i preparatów krwiopochod-
nych jest regulowane odr´bnymi
przepisami (Ustawa o zmianie ustawy
o publicznej s∏u˝bie krwi oraz zmianie
ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej
Dz. U. z 2003r. nr 223 poz. 2215) i akt
wykonawczy: Rozporzàdzenie Minis-
tra Zdrowia z dnia 19 wrzeÊnia 2005 r.
w sprawie okreÊlenia sposobu i organi-
zacji leczenia krwià w zak∏adach opie-
ki zdrowotnej, w których przebywajà
pacjenci ze wskazaniami do leczenia
krwiài jej sk∏adnikami (Dz. U. Nr 191,
poz. 1607).

Pytanie 4. Czy piel´gniarka / po∏o˝na
odpowiada prawnie za wykonane
zlecenie, wiedzàc, ˝e nie ma do tego
uprawnieƒ? 

Odpowiedê Je˝eli piel´gniarka nie
posiada wymaganych kwalifikacji,
potwierdzonych odpowiednimi doku-
mentami do wykonywania Êwiadczeƒ

zdrowotnych, to nie powinna si´ pode-
jmowaç ich wykonania. Piel´gniarka
posiadajàcà prawo wykonywania
zawodu ponosi odpowiedzialnoÊç za
wykonane Êwiadczenie. 

Uzasadnienie 
Ustawa o zawodach piel´gniarki i po-
∏o˝nej, art. 4. 1. mówi o ty, ˝e wykony-
wanie zawodu piel´gniarki polega na
udzielaniu przez osob´ posiadajàcà
wymagane kwalifikacje, potwierdzone
odpowiednimi dokumentami, Êwiad-
czeƒ zdrowotnych, a w szczególnoÊci
Êwiadczeƒ piel´gnacyjnych, zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczni-
czych, rehabilitacyjnych oraz z zakre-
su promocji zdrowia (Dz. U. Nr 57,
poz. 602 z 2001 r. z póên. zm.).
Odpowiedê na to pytanie stanowi
równie˝ Kodeks etyki zawodowej
piel´gniarki i po∏o˝nej Rzeczypospo-
litej Polskiej, w którym w cz´Êç ogólnej
w pkt. 5 jest okreÊlone, ˝e piel´gniar-
ka/po∏o˝na posiadajàca pe∏ne upraw-
nienia zawodowe ponosi osobistà od-
powiedzialnoÊç za swoje dzia∏ania. 

Pytanie 5. Czy szkolenia wewnàtrzod-

dzia∏owe mogà dawaç podobne
uprawnienia, czy mo˝e wystarczy imi-
enna zgoda wydana przez szefa odd-
zia∏u piel´gniarce / po∏o˝nej do
wykonywania tych czynnoÊci, na które
wczeÊniej nie mia∏a uprawnieƒ? 

Odpowiedê Szkolenia wewnàtrzza-
k∏adowe nie dajà mo˝liwoÊci nabywa-
nia uprawnieƒ piel´gniarce/po∏o˝nej
do wykonywania Êwiadczeƒ zdrowot-
nych.

Uzasadnienie 
Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 29 paêdziernika 2003 r. w spra-
wie kszta∏cenia podyplomowego
piel´gniarek i po∏o˝nych okreÊla
szczegó∏owe warunki i tryb odbywania
kszta∏cenia podyplomowego przez
piel´gniarki i po∏o˝ne oraz ustala
rodzaje kszta∏cenia podyplomowego
(Dz.U.03.197.1923). 

Danuta-Dyk
Konsultant Krajowy

w dziedzinie piel´gniarstwa 
anestezjologicznego 
i  intensywnej opieki

W prewencji zaka˝eƒ szpitalnych
podstawowe znaczenie ma prawid∏o-
wa higiena ràk.
Powszechnie uznano fakt transmisji
drobnoustrojów poprzez r´ce perso-
nelu medycznego oraz istot´ prawid∏o-
wej dekontaminacji skóry ràk jako
najlepszej i najtaƒszej metody zapo-
biegania zaka˝eniom szpitalnym.

Nie ma obecnie przepisów prawnych
zabraniajàcych noszenia sztucznych
paznokci tzw. tipsów przez pracowni-
ków zatrudnionych w zak∏adach opieki
zdrowotnej.

Jednak doÊwiadczenie epidemiolo-
giczne wielu oÊrodków i doniesienia
ekspertów wskazujà, ˝e sztuczne pa-

znokcie tzw. tipsy mogà byç niebez-
pieczne dla chorych i odgrywaç ne-
gatywnà rol´ w rozprzestrzenianiu
zaka˝eƒ szpitalnych, dlatego ich no-
szenie jest niewskazane. 

Podobnie niebezpieczne w aspekcie
powstawania zaka˝eƒ jest noszenie 
w trakcie pracy bi˝uterii (szczególnie 
w oddzia∏ach szpitalnych i blokach
operacyjnych).

Przypominam, ˝e jednym z elemen-
tów wymienionych w instrukcjach i pro-
cedurach mycia ràk jest higiena pa-
znokci, brak bi˝uterii oraz zakaz malo-
wania paznokci.

Kierownicy zak∏adów opieki zdrowot-

nej sà zobowiàzani do wyeliminowania
wszelkich wektorów przenoszenia za-
ka˝eƒ, w tym poprzez r´ce, wdra˝ajàc
stosowne procedury post´powania.

Z powa˝aniem
mgr Beata Ochocka

Konsultant Krajowy w dziedzinie
piel´gniarstwa epidemiologicznego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. A. Mieleckiego Âlàskiego 

Uniwersytetu Medycznego

40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24

tel. 032 25-91-586, fax. 032 255-40-52

e-mail: beata.ochocka@spskm.katowice.pl

http://www.pspe.pl
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OPINIA KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE
PIEL¢GNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO

w sprawie ryzyka przenoszenia zaka˝eƒ przez personel medyczny noszàcy sztuczne paznokcie 

tzw. tipsy w pracy w kontakcie z pacjentem.
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Zarzàd G∏ówny Polskiego Towarzystwa
Piel´gniarskiegoKo∏o Liderów 
Piel´gniarstwa przy ZG PTP

serdecznie zapraszajà do udzia∏u

w V Ogólnopolskim Konkursie 
„Piel´gniarka Roku 2009”

Zapraszamy do udzia∏u w Konkursie

Celem Konkursu jest wy∏onienie i nagrodzenie piel´gniarek liderów, osób
o najlepszym przygotowaniu zawodowym, etycznym i zaanga˝owaniu 

na rzecz Êrodowiska piel´gniarskiego. 

Liczymy na rozpropagowanie informacji we wszystkich zak∏adach opieki zdrowotnej 
na terenie dzia∏ania Oddzia∏ów PTP.

Konkurs odbywaç si´ b´dzie w trzech etapach 
wed∏ug nast´pujàcego  harmonogramu;

-  wy∏onienie uczestników Konkursu w poszczególnych ZOZ - ach do dn. 31.01.2010 r.
-  eliminacje w Oddzia∏ach Wojewódzkich PTP dn. 5.03.2010 r. godz.12.oo
-  III etap - prezentacja w∏asna (szczegó∏y Komunikat nr 2, strona www.ptp.na1.pl)  

Dodatkowe informacje:

Dorota Jacyna
tel. (0-22) 861-02-46
kom. 0-509-759-219

e-mail: dorotajacyna@gmail.com
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1.  Uczestnictwo w Konkursie jest

dobrowolne. Mogà w nim wziàç udzia∏

piel´gniarki zatrudnione w publicznych

i niepublicznych zak∏adach opieki

zdrowotnej.  

2. Do Konkursu mogà przyst´powaç

osoby bioràce udzia∏ w poprzedniej

edycji Konkursu oraz jego laureaci.

3. Konkurs przeznaczony jest dla

piel´gniarek sprawujàcych bezpoÊred-

nià opiek´ nad pacjentem z wy∏àcze-

niem kadry kierowniczej -   dyrektorów

ds. piel´gniarstwa, piel´gniarek na-

czelnych, prze∏o˝onych, oddzia∏owych

oraz koordynujàcych.

4. Uczestnicy Konkursu zg∏aszani sà

na podstawie obowiàzujàcych w za-

k∏adach opieki zdrowotnej kryteriów

np. oceny okresowej,  zaanga˝owania

w prac´ zawodowà, wysokiego po-

ziomu wiedzy zawodowej, wzorowej

postawy etycznej itp.

5.  Kart´ Zg∏oszenia Uczestnika,  po-

twierdzonà pieczàtkà imiennà bez-

poÊredniego prze∏o˝onego oraz pie-

l´gniarki kierujàcej kadrà piel´gniar-

skà w zak∏adzie opieki zdrowotnej,

nale˝y przes∏aç do Oddzia∏u Woje-

wódzkiego PTP adres na stronie:

http://www.ptp.na1.pl/ 

- PTP - struktura 

w terminie do dnia 31.01.2010 r. 

Uczestnicy Konkursu z Województwa

Mazowieckiego proszeni sà o przy-

sy∏anie zg∏oszenia na adres sekre-

tariatu Zarzàdu G∏ównego Polskiego

Towarzystwa Piel´gniarskiego

(biuroptp@gmail.com; 

fax: 022 398 18 51) 

Biuro czynne pn, Êr, pt - 10.00-15.00

6. Oddzia∏y Wojewódzkie PTP w ter-

minie do 15.02.2010 r. przesy∏ajà do

Zarzàdu G∏ównego Polskiego Towa-

rzystwa Piel´gniarskiego imiennà list´

uczestników Konkursu.

7. Oddzia∏y Wojewódzkie PTP sà

odpowiedzialne za zapewnienie odpo-

wiednich warunków do przeprowa-

dzenia eliminacji, a tak˝e do wy∏o-

nienia dwóch cz∏onków do  komisji

konkursowej II etapu.

8. Eliminacje w Oddzia∏ach Woje-

wódzkich b´dà polega∏y na testowym

sprawdzianie z zakresu ogólnej wie-

dzy zawodowej, zasad etyki zawodo-

wej piel´gniarki i po∏o˝nej Rzeczy-

pospolitej Polskiej, historii zawodu 

i dzia∏alnoÊci Polskiego Towarzystwa

Piel´gniarskiego. 

9. Egzamin testowy odb´dzie si´ pod

przewodnictwem przedstawiciela

G∏ównej Komisji  Konkursowej, który 

w dniu egzaminu dostarczy do Oddzia-

∏u Wojewódzkiego karty  egzaminacyj-

ne wraz z kluczem do ich sprawdzenia.

10. Z przebiegu II Etapu Konkursu

zostanie sporzàdzony protokó∏.

11. Wyniki II Etapu Konkursu zostanà

og∏oszone najpóêniej w dniu eliminacji.

12.  Nie przewiduje si´ podawania do

wiadomoÊci publicznej punktacji uzys-

ka-nej podczas II Etapu Konkursu.

13. Do III etapu Konkursu  przechodzi

osoba z najwi´kszà liczbà uzyskanych

punktów. W przypadku uzyskania tej

samej liczby punktów przez wi´cej ni˝

jednà osob´ do Fina∏u  ww. Konkursu

przechodzà wszystkie osoby, które

uzyska∏y jednakowà liczb´ punktów.

14. Termin i miejsce III etapu zostanie

podane w Komunikacie Nr 2. 

15. Koszty  przejazdu i pobytu uczest-

nika III etapu pokrywajà Oddzia∏y

Wojewódzkie PTP, sponsorzy lub

zak∏ady pracy.

16. „Piel´gniarka Roku 2009” zostanie

uhonorowana pucharem przechodnim,

który zostanie przekazany macierzys-

tego zoz i który w nast´pnym roku

Konkursu zostanie przekazany kole-

jnemu laureatowi Konkursu. 

17. Informacje dotyczàce Konkursu

b´dà zamieszczane na stronie www.

Polskiego Towarzystwa Piel´gniar-

skiego www.ptp.na1.pl.

Regulamin
V Ogólnopolskiego Konkursu „Piel´gniarka Roku 2009”

Zapraszamy do udzia∏u w Konkursie
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Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana

Biziela w Bydgoszczy a w szczegól-

noÊci Klinika Po∏o˝nictwa, Chorób

Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

z Oddzia∏em Noworodków, WczeÊnia-

ków z Intensywnà Terapià Noworodka

otrzyma∏ presti˝owy tytu∏ „Szpitala

Przyjaznego Dziecku”, nadawany

przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia

(WHO) i UNICEF. 

Otrzymany Certyfikat oznacza, ˝e

spe∏niamy wszelkie wytyczne Pol-

skiego Komitetu Upowszechniania

Karmienia Piersià, który to organ 

z upowa˝nienia WHO i UNICEF nada-

je wyró˝nienie.

Ten zaszczytny tytu∏ gwarantuje

ka˝dej kobiecie, która zdecyduje si´ tu

urodziç dziecko, ˝e personel b´dzie 

w pe∏ni s∏u˝y∏ dobru dziecka i matki,

umo˝liwiajàc m. in. karmienie piersià.

Przyznanie tytu∏u by∏o efektem pracy

wielu osób, których zaanga˝owanie 

i wysi∏ek pozwoli∏y uzyskaç satys-

fakcjonujàce oceny komisji.

29.09.2009 r. w Operze Nova odby∏a

si´ uroczystoÊç wr´czenia zaszczyt-

nego tytu∏u. Wr´czenia dokona∏a Pani

mgr El˝biet´ Baum - ChróÊcicka

przedstawiciel Polskiego Komitetu

Upowszechniania Karmienia Piersià.

W imieniu OIPiP gratulacje z∏o˝y∏a

Przewodniczàca Ewa Kowalska, 

a w imieniu Komisji ds. Po∏o˝nych przy

OIPiP  Przewodniczàca Wies∏awa 

Stefaniak-Gromadka.

Do gratulacji do∏àczy∏a si´ równie˝

Pani mgr Walde-Maria Iwanowska,

która przez wiele lat pe∏ni∏a funkcj´

Piel´gniarki Oddzia∏owej pracujàc na

sali porodowej.

Tekst Lidia Âcieszyƒska

Foto wsg

PIERWSZY 
„SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU” 
W BYDGOSZCZY

mgr El˝bieta Baum - ChróÊcicka
wr´cza zaszczytny tytu∏

Laureaci

mgr El˝bieta Baum - ChróÊcicka wÊród piel´gniarek i po∏o˝nych



17 paêdziernika 2009 r. dokonano
uroczystego otwarcia dobudowanej
nowej cz´Êci oraz zmodernizowanej
„starej” budynku Gminnej Przychodni
SPZOZ w Nowej Wsi Wielkiej.

Po uroczystej mszy Êw. odprawionej
przez Ksi´dza Dziekana Micha∏a
Stolarskiego - proboszcza parafii pw.
Niepokalanego Pocz´cia NMP w No-
wej Wsi Wielkiej w intencji pracowni-
ków s∏u˝by zdrowia (w przed dzieƒ Êw.
¸ukasza - patrona), o godz. 11:00 roz-
pocz´∏y si´ uroczystoÊci przed budyn-
kiem przy ul. Bydgoskiej.

Po przywitaniu GoÊci - wÊród których
byli: Przewodniczàca Okr´gowej Izby
Piel´gniarek i Po∏o˝nych - Pani Ewa
Kowalska, Sekretarz OIPiP Wies∏awa
Stefaniak-Gromadka, Radny Rady Po-
wiatu Bydgoskiego - Pan Romuald
Góralczyk, Radni Rady Gminy Nowa
WieÊ Wielka z Panami Przewodniczà-
cymi Janem J´drusikiem oraz S∏awo-
mirem Facem, Pan So∏tys Czes∏aw

Pachut, projektant i inspektor nadzoru
budowlanego - Pan Jerzy Lewandow-
ski, Prezes Firmy Tribo - Pan Jerzy
Burzyƒski, dokonano uroczystego od-
s∏oni´cia nowej tablicy na budynku

Gminnej Przychodni, a nast´pnie
uroczystego otwarcia przez przeci´cie
wst´gi.

Przewodniczàca OIPiP  Ewa Kowal-
ska w czasie uroczystoÊci na r´ce
Pani Iwony Myszki Piel´gniarki Koor-

dynujàcej z∏o˝y∏a gratulacje dla piel´-
gniarek i po∏o˝nych pracujàcych 
w Przychodni, ˝yczàc dalszych sukce-
sów w pracy zawodowej we wspania-
∏ych wrunkach. 

Wed∏ug nas piel´gniarek i po∏o˝nych
ta inwestycja przynios∏a  wielkie zmi-
any. Wi´ksze pomieszczenia to lepszy
komfort pracy. Wi´cej gabinetów
lekarskich to mo˝liwoÊç lepszego 
i szybszego skorzystania przez pa-
cjentów z pomocy specjalistów.
Elektroniczne kartoteki u∏atwiajà nam
zapisywanie i przep∏yw informacji 

w ca∏ej jednostce. JesteÊmy dumne ˝e
mo˝emy pracowaç w tak nowoczesnej
przychodni.  

Tekst Ma∏gorzata Stopel
Foto wsg
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Gminna Przychodnia SPZOZ w Nowej Wsi Wielkiej
po remoncie 

Uroczyste poÊwi´cenie przychodni

Piel´gniarki i Po∏o˝ne z Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej 
z Przewodniczàcà i Sekretarzem OIPiP
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Piàtek. Koƒcówka tygodnia. Dzieƒ -
jak ka˝dy inny. Godzina 12:15.
Dzwonek na przerw´… Do mojego
gabinetu wpada zrozpaczona Olka…
bardzo boli jà brzuch… a przecie˝ za
chwil´ ma mieç lekcje wychowania
fizycznego! Minut´ póêniej - z lekko
uchylonych drzwi wybrzmiewa prze-
raêliwy krzyk jakiegoÊ ch∏opca: „Pani
piel´gniarkoooo!  Ratunkuu! Gosia 
z  3b zemdla∏a i le˝y na drugim
pi´trze!”…

Za co najpierw „zabraç si´” w tym
ca∏ym zamieszaniu by móc wszystkim
optymalnie jak najlepiej pomóc…?  

Mi´dzy innymi z takimi problemami
zawodowymi i etycznymi na co dzieƒ
boryka si´ piel´gniarka. 

Wszystko zacz´∏o si´ w XIX wieku.
Wtedy to wyodr´bni∏a si´ dziedzina
zwana dziÊ jako higiena szkolna.
Przez lata ewaluowa∏a, ale wcià˝
g∏ównym jej problemem by∏o badanie
zale˝noÊci mi´dzy szko∏à a zdrowiem
uczniów. Poczàtkowo twierdzono, ˝e
Êrodowisko szkolne zagra˝a zdrowiu
uczniów. Po d∏ugim czasie jednak
dostrze˝ono mo˝liwoÊci umo˝liwiajàce
ochron´ zdrowia populacji w wieku
szkolnym. Poprzez higien´ szkolnà 
i medycyn´, otworzy∏a si´ zatem droga
do promocji zdrowia - jak˝e istotnego
we wspó∏czesnym szkolnictwie zagad-
nienia.

DziÊ ju˝ wiadomo: zdrowie i eduka-
cja sà ze sobà nieroz∏àcznie zwià-
zane. To zdrowie umo˝liwia dziecku
rozpocz´cie nauki szkolnej oraz efek-
tywne uczenie si´. Edukacja nato-
miast, umo˝liwia wdra˝anie w szkole 
(i przez szko∏´) programów ochrony
zdrowia dzieci i m∏odzie˝y oraz sys-
tematycznà edukacj´ zdrowotnà ucz-
niów, a tak˝e rodziców. Aby tak jednak

si´ dzia∏o, koniecznym jest wspó∏-
dzia∏anie ca∏ego Êrodowiska szkolne-
go. Piel´gniarka (nawet taka z pasjà,
wieloletnià praktykà i szerokà wiedzà),
bez silnego wsparcia i ˝yczliwoÊci ze
strony dyrekcji, pedagogów oraz nau-
czycieli szkolnych, sama nie jest 
w stanie zrealizowaç wielu koniecz-
nych do realizacji zadaƒ. Niestety,
temat wspó∏dzia∏ania resortów zdrowia
i edukacji, w wi´kszoÊci szkó∏  nie jest
jeszcze sielankà. 

Byç mo˝e przyczynà jest tu brak
doinwestowania zarówno szko∏y, jak 
i szkolnej s∏u˝by zdrowia. Cennymi
wydajà si´ byç tak˝e kilkunastoletnie
doÊwiadczenia szkó∏ promujàcych
zdrowie w Polsce i Europie, wyraênie
wskazujàce na istnienie rozbie˝noÊci,
zarówno w postrzeganiu roli pracow-
ników s∏u˝by zdrowia w szkole, jak 
i we wzajemnych oczekiwaniach
resortu zdrowia i edukacji wzgl´dem
siebie. 

MyÊl´, ˝e najlepszym rozwiàzaniem
tej niekorzystnej dla ka˝dego Êrodo-
wiska szkolnego (cz´sto powsta∏ej 
z braku ÊwiadomoÊci jednego resortów)
sytuacji jest przede wszystkim prowa-
dzenie dialogu. I tak, na przyk∏ad,
nale˝a∏oby uÊwiadamiaç dyrekcj´ oraz
pracowników szko∏y, ˝e jedno z pod-
stawowych ich oczekiwaƒ wobec
piel´gniarki szkolnej, aby „dy˝urowa-
∏a” w szkole w celu udzielenia pomocy
medycznej w nag∏ych przypadkach,
nie jest mo˝liwe do spe∏nienia. Ocze-
kiwaç natomiast mo˝na profesjonalnej 

Z pracy piel´gniarki
Êrodowiska nauczania i wychowania

Warsztaty ˝ywieniowe w Zespole Szkó∏
Ogólnokszta∏càcych nr 5

Dru˝yna ratownictwa PCK przy Zespole Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych nr 5



dzia∏alnoÊci medycznej - diagnozowa-
nia problemów zdrowotnych uczniów 
i pomocy w ich rozwiàzywaniu, a tak˝e
udzia∏u w realizacji programów edu-
kacji prozdrowotnej i programu profi-
laktyki w szkole. Piel´gniarka szkolna,
powinna uczestniczyç przy organizacji
rozk∏adów lekcji, organizacji przerw
mi´dzylekcyjnych, i czuwaç nad
zachowaniem wszelkich prawid∏owo-
Êci z punktu widzenia higieny procesu

nauczania. W jej kompetencjach le˝y
tak˝e aktyw-ny udzia∏ w radach peda-
gogicznych, które sà doskona∏à okazjà
do publicznego przedstawienia analizy
stanu zdrowia uczniów oraz zaplano-
wania kolejnych kroków w kierunku
poprawy jego „poziomu” w szkole. 
W szko∏ach promujàcych zdrowie,
piel´gniark´ zaprasza si´ do udzia∏u 
w pracy szkolnego zespo∏u promocji
zdrowia. W ra-mach udzielania pomo-
cy medycznej w urazach i nag∏ych za-
chorowaniach, konsultowane sà z nià
tak˝e wyposa˝enia apteczek szkol-
nych i zasad udzielania pierwszej
pomocy przez pracowników szko∏y. 

Kolejne, cz´ste oczekiwanie wobec
piel´gniarki szkolnej w dzisiejszych
czasach, dotyczy dokonywania trady-
cyjnych, publicznych przeglàdów hi-
gieny osobistej uczniów. Bez dialogu,
resort edukacji niekoniecznie musi
zdawaç sobie spraw´ z faktu, i˝ ta-
kowe dzia∏ania sà dziÊ pogwa∏ceniem

praw dziecka do prywatnoÊci i intym-
noÊci. Bez rozmów, opierajàcych si´
na wzajemnym zrozumieniu i part-
nerstwie - resort edukacji nie zrozumie
tak˝e oczekiwaƒ piel´gniarki szkolnej.

Czego zatem oczekuje szkolna
piel´gniarka? Odnosz´ wra˝enie, ˝e
˝yczy∏aby sobie przede wszystkim do-
cenienia, akceptacji zadaƒ (których si´
podejmuje) i kompetencji, a tak˝e
autonomii. Poza tym pomocy w reali-
zacji zadaƒ. Spe∏nienie takich oczeki-

waƒ wydaje si´ byç bardzo mo˝liwe
pod warunkiem, ˝e zarówno pie-
l´gniarka, jak i pracownicy szkolni, sà
gotowi na wspó∏dzia∏anie i budowanie

w szkole klimatu sprzyjajàcemu reali-
zacji wspólnych celów. Na szcz´Êcie,
takà gotowoÊç mo˝na zaobserwowaç
we wspó∏czesnych szko∏ach coraz
cz´Êciej. Wieloletnie doÊwiadczenia,
szczególnie szkó∏ promujàcych zdro-
wie, pomog∏y wielu innym placówkom
na lepsze zrozumienie roli w tworzeniu
Êrodowiska fizycznego i spo∏ecznego
sprzyjajàcego zdrowiu. Nale˝y pod-
kreÊliç, ˝e w dzisiejszych czasach, to
w∏aÊnie promocja zdrowia oraz
dzia∏ania profilaktyczne podejmowane
w szkolnictwie, sta∏y si´ jakby „prze-
pustkà” pozwalajàcà na utrzymanie
poziomu zdrowia spo∏eczeƒstwa na
dotychczasowym, stabilnym „pozio-
mie”. Utylitarnà oraz coraz modniejszà
ideà we wspó∏czesnej edukacji
zdrowotnej, sta∏o si´ tworzenie szkó∏
promujàcych zdrowie. W takich w∏aÊ-
nie szko∏ach, du˝y nacisk k∏adzie si´
na dobre samopoczucie fizyczne, psy-
chiczne i spo∏eczne cz∏onków spo-
∏ecznoÊci szkolnej. Niezmiernie wa˝na
jest zatem umiej´tnoÊç komunikowania
si´, tworzenia prawid∏owych - „zdro-
wych” relacji mi´dzyludzkich oraz ch´ç
aktywnego uczestnictwa wszystkich 
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GimnazjaliÊci z Zespo∏u Szkó∏
Ogólnokszta∏càcych nr 5
po wr´czeniu certyfikatów 

po szkoleniu dla ratowników

Akcja antynikotynowa w Zespole Szkó∏
Ogólnokszta∏càcych nr 5

Akcja „M∏oda krew ratuje ˝ycie”  w Zespole Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych nr 5
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pracowników (a wi´c i piel´gniarki) 
w ˝yciu szko∏y. Zagwarantowanie
sprzyjajàcego zdrowiu Êrodowiska
szkolnego, wypracowanie wspó∏dzia-
∏ania z  rodzicami i spo∏ecznoÊcià loka-
nà, jest nie lada wyzwaniem nie tylko
dla piel´gniarki szkolnej. Nale˝y jed-
nak  pami´taç, ˝e to nie tylko od s∏u˝-
by zdrowia zale˝y, czy Êrodowisko
szkolne b´dzie „zdrowe” - sprzyjajàce
ochronie, profilaktyce i promocji zdrowia.

W ochronie i promocji zdrowia 
w szkole powinno uczestniczyç wiele
podmiotów (dyrekcja, nauczyciele,
rodzice, uczniowie, pedagodzy, pie-
l´gniarka). Fakt ten potwierdza jedna 
z najbardziej znanych koncepcji
zdrowia - „ko∏a pó∏ zdrowia”, w której
wymieniono czynniki majàce wp∏yw na
zdrowie cz∏owieka.1 Piel´gniarka nato-
miast, jako szkolny rzecznik zdrowia,
doradca i konsultant medyczny ca∏ego
Êrodowiska szkolnego, powinna staç
jakby na „stra˝y” wszystkich dzia∏aƒ
zdrowotnych, a szczególnie tych profi-
laktycznych. Powinna zdawaç sobie
spraw´ z wieloetapowoÊci i kierunk-
owoÊci profilaktyki.

Opieka profilaktyczna, która le˝y 
w zakresie kompetencji piel´gniarki
szkolnej, skierowana jest czasem na
wszystkich uczniów (szczepienia,
edukacja zdrowotna) lub tych ze
zwi´kszonym ryzykiem rozwoju zabu-
rzeƒ (testy przesiewowe, profilakty-
czne badania lekarskie). Cz´sto nato-
miast jest tak, ˝e dotyczy ona czynne-
go poradnictwa uczniom z problemami
zdrowotnymi, spo∏ecznymi i szkolnymi.  

Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisa-
mi, piel´gniarka opiekà swoja powinna
obejmowaç 800 +/- 10% uczniów.
Niestety, cz´sto liczba dzieci i m∏o-
dzie˝y pozostajàcej pod jej opiekà
bywa du˝o wi´ksza (si´ga nawet od
1000 - 1400). W szko∏ach specjalnych 
i integracyjnych wylicza si´ jà w za-

le˝noÊci od rodzaju i stopnia nie-
pe∏nosprawnoÊci uczniów. 

W szko∏ach zawodowych i technikach
natomiast, iloÊç uczniów pozostajà-
cych pod opiekà piel´gniarki, powinna
byç jeszcze mniejsza. Niestety, 
z doÊwiadczenia wiadomo mi, ˝e
cz´sto nijak to si´ ma do rzeczywis-
toÊci. A przecie˝ taki „t∏ok” znacznie
utrudnia realizacj´ zadaƒ! Czy fakt ten
mo˝e byç przyczynà deficytu pie-
l´gniarek w szko∏ach? Byç mo˝e
m∏ode piel´gniarki bojà si´ takiej
odpowiedzialnoÊci? A mo˝e chodzi tu
o nadmiernà biurokratyzacj´ zawodu,
tudzie˝ nieadekwatne do odpo-
wiedzialnoÊci p∏ace…? 

W dzisiejszych czasach piel´gniarka
szkolna ma wiele alternatyw. I nie
myÊl´ tu wcale o wyjeêdzie za granic´.
Piel´gniarka mo˝e byç pracownikiem
publicznego lub niepublicznego za-
k∏adu opieki zdrowotnej. Niektóre 
z nas prowadzà te˝ prywatnà praktyk´
piel´gniarskà, grupowa lub indywidu-
alnà. Jedna kwestia nie ulega wàtpli-
woÊci: Êrodowisko obecnych, pie-
l´gniarek szkolnych „starzeje si´” 
i znacznie zaw´˝a. 

M∏odych i ch´tnych do pracy 
w szkole - wcale nie przybywa.
Dlaczego…? Przecie˝ praca pie-
l´gniarki szkolnej, pomijajàc ju˝ fakt,
˝e przynosi wiele satysfakcji, jest bard-
zo ciekawa. Z perspektywy moich
kilkudziesi´ciu lat pracy w medycynie
szkolnej, Êmia∏o mog´ powiedzieç, ze
piel´gniarki szkolne, potrafià samo-
dzielnie (bez wsparcia ze trony leka-
rza) sprawowaç opiek´ w Êrodowisku
nauczania i wychowania. 

Cieszà si´ tak˝e coraz wi´kszym
autorytetem w spo∏ecznoÊci szkolnej, 
w wyniku swoich kompetencji oraz
nieustannego podnoszenia kwalifikacji
zawodowych. Na co dzieƒ bardzo

zaanga˝owane we wszystko czego si´
podejmujà, zawsze ˝yczliwe i uÊmie-
chni´te piel´gniarki szkolne - potrafià
znakomicie odnaleêç si´ w stosie
„papierów” (kart, druków sprawozdaw-
czych ) a przy tym nieÊç pomoc oraz
uÊwiadamiaç ca∏e Êrodowisko szkolne
jak cennà wartoÊcià jest zdrowie. …

Wybieg∏am z gabinetu, by natych-

miast udzieliç pierwszej pomocy zemd-

lonej GoÊce. Na szcz´Êcie, na miejscu

czuwali nad nià ch∏opacy z za∏o˝onej

przeze mnie szkolnej dru˝yny ratow-

nictwa… Ku memu zaskoczeniu,

uÊmiechni´ci przyznali: „to tylko dzi´ki

Pani nie wpadliÊmy w pop∏och i potra-

filiÊmy ocuciç kole˝ank´!”. Wróci∏am

do gabinetu. „A jad∏aÊ Êniadanie?” 

- zapyta∏am obola∏à Olk´. „Tak” 

- odpowiedzia∏a skr´cajàc si´ z bólu, 

z grymaÊnà minà. „Zaraz spróbujemy

porozmawiaç z nauczycielem wycho-

wania fizycznego… ˝ebyÊ nie mia∏a

du˝ych zaleg∏oÊci...”. 

Czy bez wzajemnej wspó∏pracy,

˝yczliwoÊci i zrozumienia… uda∏oby

si´ szkolnym piel´gniarkom tyle

osiàgnàç…? Odpowiedê na to pytanie

pozostawiam ju˝ ka˝dej z Was.

Tekst i foto Danuta ZroÊlak

1Czynniki majàce wp∏yw na zdrowie
cz∏owieka wed∏ug Lalonde’a: 50% -styl
˝ycia, 20% - Êrodowisko, 20% - czynniki
genetyczne, 10% - s∏u˝ba zdrowia

Akcja profilaktyki Jaskry w Zespole 
Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych nr 5



Atopowe zapalenie skóry,

inaczej egzema 

to choroba alergiczna. 

Cierpi na nià ju˝ co piàte dziecko
poni˝ej trzeciego roku ˝ycia.

Zazwyczaj wycofuje si´ oko∏o 4-5
roku ˝ycia, ale mo˝e tak˝e mieç
charakter przewlek∏y. Zaczerwienie-
nie, suchoÊç i sw´dzenie to g∏ówne
objawy AZS. Spowodowane sà one
os∏abieniem naturalnego p∏aszcza lipi-
dowego, który zabezpiecza skór´
przed szkodliwymi czynnikami zew-
n´trznymi i ucieczkà wody z jej
g∏´bokich warstw. Dzieje si´ tak
cz´sto kiedy dziecko umyje r´ce
myd∏em lub zje coÊ na co jest uczu-
lone. Skóra zaczyna wi´c wysychaç,
∏uszczyç si´, sw´dzi. Sucha skóra
dziecka Êwiadczy o tym, ˝e brakuje jej
lipidów, przez co zatrzymanie w niej
wody staje si´ trudne. W efekcie skóra
jest niewystarczajàco nawil˝ona, co
czyni jà bardziej podatnà na dzia∏anie
alergenów i czynników dra˝niàcych. 
W AZS stosuje si´ leczenie ogólnous-
trojowe (antyalergiczne) jak i miejs-
cowe (nawil˝anie i nat∏uszczanie).
Codzienne stosowanie preparatów 
o dzia∏aniu nawil˝ajàcym i nat∏uszcza-
jàcym oraz przestrzeganie podsta-
wowych zasad higieny pozwala
skutecznie przeciwdzia∏aç wysuszaniu
skóry. Skóra odzyskuje elastycznoÊç 
i mniej sw´dzi. Atopowemu Zapaleniu

Skóry bardzo cz´sto, choç na
szcz´Êcie nie zawsze, towarzyszy
alergia pokarmowa. Niektóre produkty
˝ywnoÊciowe mogà zaostrzaç objawy
choroby i konieczne jest wtedy ich
ograniczenie lub nawet ca∏kowite wye-
liminowanie z diety.

I tak oczywistym staje si´ fakt, ˝e
najlepszym lekiem w AZS jest wiedza.
Stàd te˝ idea Szko∏y Atopii wynikajà-
ca z potrzeby uczenia prawid∏owego
piel´gnowania suchej skóry, samo-
dzielnoÊci w terapii oraz ˝yciu codzien-
nym. Szko∏a obejmuje realizowane 
w trakcie jednego lub dwóch spotkaƒ
wyk∏ady i warsztaty. Wyk∏ad derma-
tologa skierowany do rodziców dzieci
chorych na AZS wyjaÊnia natur´,
etiopatogenez´, sposoby leczenia tej
przykrej i ucià˝liwej choroby. Zawiera
on równie˝ informacj´ o codziennym
post´powaniu, które ∏agodzi i opóênia
nawroty choroby - nale˝ytym od˝ywia-
niu, ubieraniu si´, utrzymywaniu czys-
toÊci w otoczeniu oraz w∏aÊciwym
piel´gnowaniu skóry podra˝nionej 
w przebiegu alergii. W trakcie warsz-
tatów dzieci uczà si´ pod okiem
piel´gniarki  jak myç i piel´gnowaç
chorà skór´, oraz dowiadujà poprzez
zabaw´ jak w∏aÊciwie post´powaç 
i stawaç si´ samodzielnym w swojej
chorobie. Warsztaty sà równie˝ okazjà
do spotkania z psychologiem, którego
konsultacje pomagajà w zrozumieniu
aspektów AZS wp∏ywajàcych na
jakoÊç ˝ycia. Na jakoÊç ˝ycia dzieci 
z Atopowym Zapaleniem Skóry ma

wp∏yw wiele ró˝norodnych czynników.
Wa˝ne jest nie tylko prawid∏owe lecze-
nie i unikanie stresu zwiàzanego 
z chorobà, lecz tak˝e zapewnienie
choremu dziecku odpowiednich wa-
runków w domu oraz màdre zorgani-
zowanie mu czasu wolnego.
Zagwarantowanie dziecku w∏aÊciwej
opieki, która zaowocuje prawid∏owym
rozwojem emocjonalnym to istotny
element terapii. Profesjonalne konsul-
tacje dla rodziców i warsztaty dla
dzieci w ramach programu Szko∏y

Atopii majà sprawiç aby ˝ycie z AZS
sta∏o si´ ∏atwiejsze.
W Polsce patronat nad Szko∏à Atopii

obj´∏a firma La Roche-Posay wraz 
z dr n. med. Danutà Rosiƒskà-Bor-
kowskà, ordynatorem oddzia∏u derma-
tologii dzieci´cej szpitala im. Âw.
¸azarza w Warszawie. 

Bydgoskà Szko∏à Atopii kieruje 
dr n. med. B. Zegarska, dyrektor
Wojewódzkiej Przychodni Dermato-
logicznej w Bydgoszczy. Warsztaty
natomiast prowadzà piel´gniarki: mgr
Gra˝yna Adrych, Justyna Jamnicka,
Krystyna Ciemny i po∏o˝na Jadwiga
Jeschke. 

Zach´camy do zasi´gni´cia opinii

ekspertów oraz zapraszamy 

do udzia∏u w warsztatach. 

Tel. kontaktowy +48 669205448

Tekst i foto Gra˝yna Adrych
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Warsztaty. Po∏o˝na Jadwiga Jeschke

Warsztaty. Piel´gniarki: 
Justyna Jamnicka i Krystyna Ciemny

Warsztaty. Piel´gniarki: 
Justyna Jamnicka i Krystyna Ciemny

SZKO¸A ATOPII ZAPRASZA
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G∏ównym celem programu jest lepsze
zrozumienie funkcjonowania ochrony
zdrowia oraz swobodny przep∏yw per-
sonelu wewnàtrz Unii Europejskiej. 

Program Wymiany to czterotygod-
niowy okres szkolenia przeznaczony
dla kadry kierowniczej oraz innych pro-
fesjonalistów zajmujàcych si´ zarzà-
dzaniem w szpitalach. Powinni oni
posiadaç odpowiednie doÊwiadczenie
w zakresie swoich obowiàzków
kierowniczych i w∏adaç j´zykiem
obcym np. angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpaƒskim, w stopniu
umo˝liwiajàcym dobrà komunikacj´ 
w kraju gospodarza. 
Udzia∏ kandydatów w szpitalach zor-
ganizowany jest we wspó∏pracy
Koordynatorów np. Grecji i Polski.
Szpitale zapewniajà bezp∏atne zakwa-
terowanie na czas trwania szkolenia,
oraz program socjalny. Ka˝dy koordy-
nator krajowy Programu Wymiany
HOPE jest odpowiedzialny za wst´pnà
selekcj´ mened˝erów i szpitali 
z w∏asnego kraju do udzia∏u w pro-
gramie oraz za odpowiedni poziom
znajomoÊci j´zyka obcego u kandy-
datów. Ostateczna decyzja o udziale 
i miejscu szkolenia nale˝y do Komitetu
HOPE z siedzibà w Brukseli. 

Ka˝dy z uczestników powinien skon-
taktowaç si´ z w∏aÊciwym szpitalem 
w celu ustalenia indywidualnego pro-
gramu, uwzgl´dniajàcego jego prefer-
encje zawodowe, obejmujàcego takie
zagadnienia, jak: 
system ochrony zdrowia i opieka szpi-
talna w kraju gospodarza, zarzàdzanie
zasobami ludzkimi, ocena jakoÊci,
zarzàdzanie finansami, planowanie,
us∏ugi techniczne, funkcjonowanie
s∏u˝b pomocniczych, relacje mi´dzy-
ludzkie - kultura organizacji. 

Program k∏adzie wi´kszy nacisk na
stron´ praktycznà szkolenia, co ka˝dy
kandydat powinien wziàç pod uwag´,
decydujàc si´ na sp´dzenie czterech
tygodni poza swoim krajem. Po za-
koƒczeniu programu uczestnicy majà
obowiàzek wziàç udzia∏ w spotkaniu
ewaluacyjnym i konferencji europej-
skiej w czasie której prezentujà w∏asne
doÊwiadczenia (pokaz multimedialny) 
i uwagi z udzia∏u w programie.
Zobowiàzani sà równie˝ sporzàdziç
raport z udzia∏u w programie. W roku
2009 w programie uczestniczy∏o
ponad 150 profesjonalistów. 
WÊród nich znalaz∏o si´ pi´ciu kandy-
datów z Polski,
z Bydgoszczy a˝ trzy osoby - 
Ewa Czajkowska, 

Arleta Krzemkowska 

i Ewa Szynkiewicz. 

Zgodnie z zasadami HOPE, podanie
ka˝dej z nas zosta∏o zaakceptowane
przez inne paƒstwo uczestniczàce 
w programie wymiany. 

Ewa Czajkowska uda∏a si´ do Hisz-
panii, Arleta Krzemkowska do Grecji,
Ewa Szynkiewicz do Portugalii. 

Has∏em przewodnim programu by∏o: 

„Health Professionals in Europe.
New Roles, New Skills.”

„PROFESJONALIÂCI OPIEKI
ZDROWOTNEJ W EUROPIE, 

NOWE ROLE,  
NOWE UMIEJ¢TNOÂCI”

HISZPANIA

Wed∏ug WHO, system opieki zdrowot-
nej w Hiszpanii to 1 z 5 najlepszych na
Êwiecie. 

Program wymiany Ewy Czajkows-

kiej rozpoczà∏ si´ od dwudniowego
spotkania z koordynatorem Hiszpanii,
Panià Asuncion Ruiz de la Sierra 
w Ministerstwie Zdrowia w Madrycie.
Jego celem by∏o wzajemne poznanie
uczestników oraz wymiana informacji
na temat systemów opieki zdrowotnej.
W spotkaniu brali udzia∏: 2 piel´gniarki
z Bu∏garii, piel´gniarka ze Szwajcarii,
farmaceuta z Niemiec i z Portugalii,
ekonomistka z Francji, lekarz z Czech
i Polski oraz po∏o˝na z Polski. W dniu
20 maja uczestnicy wyjechali z Ma-
drytu do nast´pujàcych regionów
Hiszpanii: Asturias, Catalunia, C.Va-
lenciana, Andalucia i Castilla la Man-
cha. Ewa Czajkowska uda∏a si´ do
miasta Albacete w regionie Castilla la
Mancha, gdzie sp´dzi∏a 20 dni. 

W Albacete znajdujà si´ 3 Szpitale
Uniwersyteckie: Hospital General
Universitario, Hospital Universitario
Nuestra Senora Del Perpetuo Socorro
oraz Hospital Universitario Socorro
Psychiatric. Wysokospecjalistycznych 

HOPE Exchange Programme – 
Program Wymiany Mened˝erów Szpitalnictwa

Program HOPE / Hospitals for Europe/, jest organizowany od 1989 roku. 

od lewej: Ewa Czajkowska, 
Ewa Szynkiewicz i Arleta Krzemkowska 



Êwiadczeƒ zdrowotnych udzielajà
równie˝ dwa po∏o˝one 70 km za
Albacete szpitale uniwersyteckie 
w Almanda oraz Villarrobredo.
Szpitale te nale˝à do tzw. Kompleksu
Szpitali Uniwersyteckich. Oznacza to,
˝e w sytuacji braków kadrowych
(lekarza, piel´gniarki czy po∏o˝nej),
pracownicy np. z Albacete jadà do
Szpitala w Almansa. 

Szpital Uniwersytecki w Albacete
zosta∏ zbudowany w 1985 roku. 
W swojej strukturze posiada Bibliotek´
dla pacjentów, gdzie oprócz ksià˝ek,
znajdujà si´ te˝ stanowiska komput-
erowe z dost´pem do Internetu. Z racji
zawodu i zainteresowaƒ - po∏o˝na
Ewa Czajkowska najwi´cej czasu
przebywa∏a w Oddziale Ginekologii,
Sali Porodowej, Noworodków oraz
Pracowni In vitro.

W Oddziale ginekologii diagnozuje
si´ i leczy wszystkie powik∏ania zwià-
zane z cià˝à np. wykonanie amniosko-
pii, indukcj´ porodu w przypadku cià˝y
po terminie. Wykonuje si´ wszystkie
operacje ginekologiczne np. Histerec-
tomia abdominal Simple, Histerecto-
mia abdominal total, Histerectomia
radical, Histerectomia vaginal, pobie-
ranie komórek owulacyjnych do
inseminacji. 
Sale dla pacjentek sà jedno-osobowe

z sanitariatami i klimatyzacjà. Po∏o˝ne
nie majà swoich pokoi socjalnych, 
w których mog∏yby spo˝yç posi∏ek.
Natomiast w pionie po∏o˝niczo - gine-
kologicznym znajduje si´ kuchenka
przeznaczona do przygotowania
Êniadania i kolacji. Osoba b´dàca na
dy˝urze otrzymuje bezp∏atne wy˝ywie-
nie. 

Zawód po∏o˝nej w Hiszpanii jest
zawodem o wysokim presti˝u. Na tere-
nie szpitala w Albacete znajduje si´
Uniwersytet Medyczny kszta∏càcy
przysz∏ych lekarzy oraz piel´gniarki 
i po∏o˝ne na poziomie uniwersyteckim.
Po maturze studiuje si´ 3 lata uzysku-
jàc tytu∏ piel´gniarki. Chcàc zostaç
po∏o˝nà studiuje si´ nast´pne dwa
lata. Po zdanym egzaminie koƒcowym

uzyskuje dodatkowo tytu∏ specjalisty 
w dziedzinie ginekologii i po∏o˝nictwa.
Tylko niewiele osób zdaje egzamin.
Pozosta∏e, wracajà do zawodu pie-
l´gniarki.

Po∏o˝ne same decydujà o sposobie
prowadzenia porodu fizjologicznego
np. o pod∏àczeniu oksytocyny we
wlewie kroplowy. W momencie
ca∏kowitego rozwarcia szyjki macicy,
pomoce po∏o˝nych, przewo˝à rodzàcà
z sali przygotowawczej na Paritorio
czyli Sal´ Porodowà, która jest
wyposa˝ona w wielofunkcyjny fotel,
punkt noworodkowy oraz ca∏e zaple-
cze Êrodków farmaceutycznych, zesta-
wów porodowych oraz materia∏ów
opatrunkowych i sprz´tu. Poród prze-
biega w ciszy i spokoju, ze wzgl´du na
dzia∏anie znieczulenia zewnàtrzopo-
nowego wykonywanego przez lekarza
anestezjologa u ka˝dej rodzàcej. 

Poród po∏o˝na odbiera sama bez
lekarza, zszywa naci´te krocze. Po
zakoƒczonym porodzie uzupe∏nia
dokumentacj´ a personel pomocniczy
przewozi po∏o˝nic´ na dwie godziny
na sal´ po∏ogowà. Od pierwszych
chwil ˝ycia noworodek jest z mamà 
w otoczeniu rodziny co zdaniem per-
sonelu przyczynia si´ do nabycia
odpornoÊci przeciwko bakteriom szpi-
talnym. Po tym czasie po∏o˝nica wraz
z noworodkiem zostaje przewieziona
na oddzia∏ po∏o˝niczy. 

Jeden dzieƒ Ewa Czajkowska
sp´dzi∏a w Podstawowej Opiece Zdro-
wotnej tzw. Primary Care, Kompleksu
Szpitali Uniwersyteckich w Albacete.
W poradni dla kobiet zatrudnione sà
wy∏àcznie po∏o˝ne, które pobierajà
cytologi´, krew do badaƒ, prowadzà
edukacj´, wyznaczà terminy nast´p-
nych wizyt. Po∏o˝ne sprawujà opiek´
nad kobietà w cià˝y, po porodzie 
i w okresie menopauzy. W przypadku
powik∏aƒ kierujà do szpitala. 

W dniu 11 czerwca wszyscy uczest-
nicy wrócili do Madrytu w celu przygo-
towania prezentacji na temat „Health
Professionals in Europe. New Roles,

New Skills.” Spain on the workforce for
health.

GRECJA

Zg∏oszenie Arlety Krzemkowskiej

zosta∏o zaakceptowane przez Szpital
Uniwersytecki w Ioaninie, w pó∏nocno-
zachodniej Grecji. Rozpocz´cie i za-
koƒczenie szkolenia mia∏o miejsce 
w Atenach, w „G. Gennimatas”
Hospital. 
W tym wielospecjalistycznym szpitalu

spotkali si´ wszyscy uczestnicy wy-
miany (Joanna - piel´gniarka z Bu∏-
garii, Leene - informatyk z Finlandii,
Susanna - dietetyczka z Portugalii,
Ljubov - fizjoterapeutka z Estonii,
Manfred - informatyk z Austrii, Arleta -
piel´gniarka z Polski) z koordynatorem
krajowym Grecji - George Tsimopoulos. 

Na pierwszym, kilkugodzinnym spot-
kaniu uczestnicy mieli okazj´ zapoz-
naç si´, wymieniç podstawowe infor-
macje dotyczàce funkcjonowania sys-
temów opieki zdrowotnej w ich ojczyz-
nach, opowiedzieç o swoich miejscach
pracy, zainteresowaniach, ale tak˝e
uzyskaç podstawowe informacje na
temat systemu opieki zdrowotnej 
w Grecji, struktury organizacyjnej
greckich szpitali. 

Po dwóch dniach sp´dzonych 
w Atenach, Ljubov i Arleta uda∏y si´ do
oddalonej o 450 km stolicy Epiru.
Ioanina jest jednym z naj∏adniejszych
miast tego regionu, po∏o˝onym na
zachodnim brzegu jeziora Pamvótida,
u stóp gór Mitsiketi. 
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Szpital w Ioaninie
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W Ioaninie znajdujà si´ dwa szpitale:
Szpital Uniwersytecki oraz Hatzikosta
General Hospital. Szpital Uniwersy-
tecki usytuowany jest oko∏o 7 km od
centrum miasta, na wzgórzu, skàd roz-
ciàga si´ wspania∏y widok na po∏o˝one
w dolinie miasto. Tu˝ obok znajduje
si´ Uniwersytet w Ioaninie.
Szpital Uniwersytecki powsta∏ w 1990

roku, dysponuje 882 ∏ó˝kami, rocznie 
w klinikach leczy si´ oko∏o 45000 pa-
cjentów. Na terenie szpitala znajduje
si´ przedszkole dla dzieci pracowni-
ków, dwa hotele dla lekarzy i pie-
l´gniarek, którzy odbywajà sta˝e 
w szpitalu, osobny budynek rehabili-
tacji dla pacjentów ze schorzeniami
neurologicznymi, z bardzo dobrze
wyposa˝onà salà çwiczeƒ oraz base-
nem. Ciekawostkà jest hotel dla
odwiedzajàcych, który dysponuje 37
dwuosobowymi pokojami z ∏azienka-
mi. Do dyspozycji odwiedzajàcych jest
tak˝e kuchnia i pralnia z suszarnià, a
wszystko to za niewielkà op∏at´ (5
euro za noc, za pokój). 

Niezwykle ciekawym rozwiàzaniem
zastosowanym w szpitalu jest system
pneumatycznego przesy∏ania doku-
mentów i próbek do badaƒ - aerocom.
Pobrany materia∏ do badaƒ lub doku-
menty, po umieszczeniu w specjal-
nych pojemnikach, za pomocà syste-
mu tub, w´drujà do miejsca przez-
naczenia. Wystarczy tylko wybraç np.
numer laboratorium, a w krótkim cza-
sie materia∏ tam dotrze. Ca∏y system
sterowany jest komputerowo.
W szpitalu istnieje bardzo dobrze zor-

ganizowany i wyposa˝ony oddzia∏ izo-
lacyjny, z osobnym, bezpoÊrednim
wejÊciem. Ca∏y personel szpitala
przeszkolony jest na wypadek wys-
tàpienia epidemii np. grypy A/H1N1.
Bardzo szeroko prowadzona jest tak˝e
edukacja pacjentów i ich rodzin -
broszurki, plakaty oraz programy
edukacyjne.

11 czerwca 2009 roku, ponownie
wszyscy uczestnicy spotkali si´ 
w Atenach. Celem spotkania by∏a

wspólna praca i przygotowanie multi-
medialnej prezentacji do Lizbony:
„New skills born on international level”

PORTUGALIA

W Combrze w Portugalii ponad cztery
tygodnie sp´dzi∏a Ewa Szynkiewicz. 

Dzi´ki pomocy koordynatora Rui
Moutinho (dyrektor administracyjny
ogromnego szpitala uniwersyteckiego
z bazà ∏ó˝kowà dla 1500 pacjentów 
i 5000 personelu) jej program wymiany
by∏ ogromnie ciekawy i bardzo dok∏ad-
nie przygotowany. Podczas pierw-
szego tygodnia programu codziennie
uczestniczy∏a w kilkugodzinnych
spotkaniach z kadrà zarzàdzajàcà:
dyrektorem naczelnym, dyrektorami
ds. finansów, piel´gniarstwa, zarzà-
dzania zasobami ludzkimi. Pozna∏a
za∏o˝enia portugalskiego systemu
ochrony zdrowia oraz zasady fun-
kcjonowania i codzienne problemy
Hospitais Universidade De Coimbra. 

Interesujàcym jest fakt, ˝e w sk∏ad
szpitala wchodzà mi´dzy innymi takie
jednostki jak: 
dwie sto∏ówki, przedszkole, 2 korty
tenisowe, oraz si∏ownia z salà gim-
nastycznà. 

Multi profesjonalny program obej-
mowa∏ wymian´ doÊwiadczeƒ oraz
przekazywanie informacji na temat
standardów organizacji i funkcjonowa-
nia us∏ug szpitalnych podczas wizyt w
szpitalach o ró˝nych profilach: onko-
logicznym, dzieci´cym, po∏o˝niczo-
ginekologicznym. 

Nast´pne tygodnie by∏y poÊwi´cone
na spotkania z przedstawicielami:
instytutu medycznego, kadrà nauczy-
cielskà politechniki oraz szko∏y pie-
l´gniarskiej. Ewa Szynkiewicz pozna∏a
tak˝e zasady dzia∏ania instytucji
lekarza rodzinnego. Sp´dzi∏a wiele
czasu w Regional Heath Autorities
Portugalskim odpowiedniku naszego
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Program wymiany przewidywa∏ udzia∏

w odbywajàcych si´ cotygodniowo
krajowych spotkaniach uczestników 
z koordynatorami. Pierwsze odby∏o si´

w Ministerstwie Zdrowia  w Lizbonie.   
Nast´pne konferencje z udzia∏em za-

proszonych profesjonalistów w ochro-
nie zdrowia zosta∏y zorganizowane 
w Coimbrze, Setubal, oraz Porto. 

W dniach 14.06.-16.06.2009 wszyscy
uczestnicy programu spotkali si´ 
w Lizbonie. W czasie spotkania ka˝da
z grup bioràcych udzia∏ w wymianie
musia∏a przedstawiç przygotowanà
wczeÊniej prezentacj´. Na zakoƒcze-
nie „HOPE evaluation meeting”
og∏oszono laureatów konkursu na
najlepszà prezentacj´. Za najcie-
kawszà uznano wyst´p grupy z Belgii.
W gronie zwyci´zców znalaz∏y si´
tak˝e grupy z Holandii i Wielkiej
Brytanii.

Udzia∏ w programie Hope 

da∏ nam mo˝liwoÊç poznania 

od strony praktycznej innych

systemów ochrony zdrowia,

zawarcia mi´dzynarodowych

przyjaêni, doskonalenia j´zyka

obcego oraz sprawdzenia

umiej´tnoÊci przystosowania 

si´ do nowych warunków 

kulturowych i Êrodowiskowych.

Zdobycie nowych umiej´tnoÊci,

wiedzy i doÊwiadczenia nie

by∏oby mo˝liwe bez  pomocy

finansowej ze strony 

Okr´gowej Izby Piel´gniarek 

i Po∏o˝nych w Bydgoszczy. 

Za okazane wsparcie 
bardzo serdecznie dzi´kujemy.

Ewa Czajkowska
Arleta Krzemkowska

Ewa Szynkiewicz
Uczestniczki

Programu HOPE 2009
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W dniach 29 i 30.09. 2009 roku odby∏a
si´ w Warszawie Mi´dzynarodowa

Konferencja pt. „Mi´dzynarodowa

Klasyfikacja Praktyki Piel´gniarskiej

(ICNP®) jako narz´dzie profesjonal-

nej opieki". 

Konferencja zorganizowana zosta∏a
Polskie Towarzystwo Piel´gniarskie,
we wspó∏pracy z:
- Wydzia∏em Nauk o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego

- Departamentem Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych w Ministerstwie Zdrowia

- Inspektoratem Wojskowej S∏u˝by 
Zdrowia

- Naczelnà Radà Piel´gniarek 

i Po∏o˝nych
- Polskim Towarzystwem Po∏o˝nych
- Fundacjà Rozwoju Piel´gniarstwa

Polskiego

Uczestnicy konferencji mieli mo˝liwo-
Êç zapoznania si´  z: istotà, celem,
znaczenie, zakresem, charakterem,
praktycznym zastosowaniem ICNP 
w wybranych krajach oraz przygo-
towaniem do wdro˝enia ICNP.

W Konferencji uczestniczy∏y w imie-
niu OIPiP w Bydgoszczy: 
dr Anna Andruszkiewicz, dr Mariola
Banaszkiewicz, dr Miros∏awa Fels-
mann oraz mgr Halina Idczak. 

Efektem uczestnictwa w w/w konfe-

rencji i warsztatach szkoleniowych
dotyczàcych ICNP b´dzie KONFER-

ENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA 

pt.: „Mi´dzynarodowa Klasyfikacja

Diagnoz Piel´gniarskich”, która

odb´dzie si´ w dniu 15 Stycznia

2010 r. w  Bydgoszczy.

Wspó∏organizatorami Konferencji sà:
Katedra i Zak∏ad Promocji Zdrowia,
Katedra i Zak∏ad Pedagogiki i Dydak-
tyki Piel´gniarskiej, Zak∏ad Kszta∏ce-
nia Podyplomowego Piel´gniarek
Wydzia∏u Nauk o Zdrowiu Collegium
Medicum w Bydgoszcz im. L. Rydy-
giera Uniwersytetu  Miko∏aja Koperni-
ka w Toruniu oraz Okr´gowa Izba Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy.

Patronat Honorowy nad konferencjà objà∏: 

Prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi 

Dziekan Wydzia∏u Nauk o Zdrowiu 

Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy 

Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu.

Konferencja organizowana jest dla Êrodowiska zawodowego piel´gniarek i po∏o˝nych, 

w pierwszej kolejnoÊci  dla kadry kierowniczej.

Miejscem konferencji b´dzie Aula w budynku Biblioteki Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy przy ulicy Sk∏odowskiej – Curie 9.

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI:

Konferencji odb´dzie si´ w godzinach od 10.00 do 14.00

1. Historia i rozwój INCP® na Êwiecie i w Polsce.

2. Za∏o˝enia, istota i znaczenie INCP® dla rozwoju wspó∏czesnego piel´gniarstwa.

3. Miejsce procesu piel´gnowania i diagnozy w piel´gniarstwie.

Uczestnictwo w konferencji jest bezp∏atne. 
Szczegó∏y dotyczàce Konferencji zamieszczone zostanà  
na stronach Internetowych OIPiP w Bydgoszczy  
oraz Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Mariola Banaszkiewicz

Mi´dzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Piel´gniarskiej
(ICNP) jako narz´dzie profesjonalnej opieki". 
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W dniach  9 - 11 paêdziernika 2009 r.
uczestniczy∏yÊmy w spotkaniu Wscho-
dnioeuropejskiej Grupy Piel´gniarek
Przeszczepu Szpiku Kostnego.

Piel´gniarki pracujàce w oÊrodkach
przeszczepu szpiku kostnego w Euro-
pie zrzeszone sà w Europejskiej
Grupie Piel´gniarek Przeszczepu
Szpiku, zwanej w skrócie EBMT - NG.
W sk∏ad Europejskiej Grupy Piel´g-
niarek Przeszczepu Szpiku wchodzà
nast´pujàce grupy narodowe: skandy-
nawska, angielska, hiszpaƒska, nie-
miecka, szwajcarska, austriacka, w∏o-
ska, wschodnioeuropejska, a w trakcie
tworzenia jest grupa francuska i turec-
ka.

Polskie piel´gniarki wraz z piel´gniar-
kami z Chorwacji, Czech, Estonii,
Rosji, Rumunii, S∏owacji i S∏owenii
tworzà Grup´ Wschodnioeuropejskà.

Spotkanie w Pilênie by∏o ju˝ drugim
spotkaniem Grupy Wschodnioeuropej-
skiej zorganizowanej przez Czechów.

G∏ównym celem spotkania by∏o na-
wiàzanie wspó∏pracy w prowadzeniu
badaƒ w dziedzinie piel´gniarstwa
pomi´dzy oÊrodkami Europy Wschod-
niej. 
Tematy badaƒ to: 
zapalenie jamy ustnej u pacjentów le-
czonych metodà przeszczepu szpiku, 
zasady izolacji pacjenta oraz inter-
dyscyplinarny zespó∏ w oddzia∏ach
przeszczepu szpiku.

Innym wa˝nym zagadnieniem podj´-
tym podczas spotkania to przedsta-
wienie zasad akredytacji oÊrodków
przeszczepu szpiku w Europie tzw.
akredytacji JACIE, o którà ubiegaç si´
b´dà w przysz∏oÊci wszystkie oÊrodki
przeszczepu szpiku w Europie. 

OÊrodek w Pilênie jako pierwszy 
w Europie wschodniej otrzyma∏
akredytacj´ JACIE. Jest zatem gotowy
s∏u˝yç pomocà innym oÊrodkom, które
jeszcze nie majà doÊwiadczenia w tej
dziedzinie. Swojà pomoc skierowaç
chcà przede wszystkim do piel´gnia-
rek, które uczestniczà w procesie

akredytacji budujàc standardy pie-
l´gniarskie (których powinno byç
czternaÊcie).
Po wyk∏adach by∏ czas na zwiedzanie

miasta, natomiast wieczorami uczest-
nicy biesiadowali przy muzyce i do-
brym, czeskim piwie. 

Serdecznie dzi´kujemy Okr´gowej
Radzie Piel´gniarek i Po∏o˝nych za
pokrycie kosztów podró˝y.

mgr Marzena Szwed-Koliƒska
piel. spec. Anna O˝óg

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Szpital Uniwersytecki nr 1

Zdj´cia: Anna O˝óg

Po raz pierwszy Komisja ds. Kszta∏-
cenia Doskonalenia Zawodowego Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych przy OIPiP jest
wspó∏organizatorem wraz z  Polskim
Towarzystwem Diabetologicznym-Od-
dzia∏ Kujawsko-Pomorski, Bydgoskim
Centrum Diabetologii i Endokrynologii,
Katedrà i Klinik´ Endokrynologii i Dia-
betologii, Konsultantem Wojewódzkim
Regionu Kujawsko-Pomorskiego 
w dziedzinie Diabetologii projektu pt:

„REGIONALNY PROGRAM WARSZ-

TATÓW EDUKACJI DIABETOLO-

GICZNEJ PIEL¢GNIAREK”. 

Szczegó∏owe informacje zosta∏y
rozes∏ane do placówek ochrony zdro-
wia i zamieszczone na stronie interne-
towej OIPiP. Zainteresowanie tema-em
przesz∏o oczekiwania organizatorów.

Pomimo wyczerpanych limitów wol-
nych miejsc na szkolenie w 2009 r.,
warsztaty b´dà si´ sukcesywnie odby-

wa∏y do 2012 roku. O wszystkich ter-
minach b´dziemy Paƒstwa informo-
waç na ∏amach naszej strony interne-
towej, a oprócz tego osoby zakwali-
fikowane do udzia∏u w w/w warszta-
tach otrzymajà pisemne potwierdze-
nie. Na ten rodzaj szkolenia do OIPiP
w Bydgoszczy dziennie wp∏ywa ok. 20-
30 kart zg∏oszeniowych.

Katarzyna Florek
Przewodniczàca Komisji

Relacja z  II  Wschodnioeuropejskiego Forum
Piel´gniarek Przeszczepu Szpiku w Pilênie

Z prac Komisji ds. Kszta∏cenia i Doskonalenia
Zawodowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych. 

Najliczniejszà grup´ stanowi∏y piel´gniarki
z oÊrodków polskich 

(Bydgoszczy, Gdaƒska, Katowic, 
Lublina, ¸odzi i Poznania). Szpital w Pilênie
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Koniec roku bardzo pracowity.
Zamkni´te zosta∏y nabory na kursy
og∏oszone w paêdzierniku i listopadzie. 

28 listopada br. rozpoczyna si´ pier-
wsza edycja kursu specjalistycznego
w zakresie szczepieƒ ochronnych dla
piel´gniarek pod kierunkiem mgr
Ma∏gorzaty Kilichowskiej.  Z uwagi na
przerw´ Êwiàtecznà, szkolenie to
trwaç b´dzie do 16.01.2010 r. Osoby
zakwalifikowane otrzyma∏y ju˝ zawia-
domienia, a kolejna edycja przewi-
dziana zosta∏a na marzec 2010 r.
Wszystko zale˝y od liczby zaintere-
sowanych.

12 grudnia tego roku rozpoczyna si´
tak˝e, pierwsza edycja kursu specja-
listycznego w zakresie przygotowania 

i podawania leków p/nowotworowych
u doros∏ych dla piel´gniarek i po∏o˝-
nych pod kierunkiem dr Anny Koper.
Zaj´cia odbywaç si´ b´dà w Centrum
Onkologii im. prof. F. ¸ukaszczyka.
Szkolenie zakoƒczy si´ 08.01.2010 r.

Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych na zlecenie Publicznego
Specjalistycznego Zak∏adu Opieki
Zdrowotnej w Inowroc∏awiu uruchomi∏a
dodatkowà edycj´ kursu specjalisty-
cznego w zakresie wykonania i inter-
pretacji zapisu EKG dla piel´gniarek
tego szpitala. Warto nadmieniç rów-
nie˝, ˝e odbywajàce kurs piel´gniarki
nie ponios∏y ˝adnych kosztów  oprócz
dojazdów na zaj´cia praktyczne.
Natomiast w kosztach szkolenia 
w 70% partycypowa∏a Dyrekcja PS

ZOZ w Inowroc∏awiu, a w 30 %
Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych zgodnie z regulaminem refun-
dacji kosztów szkolenia.  

Zamkni´ty zosta∏ nabór na kurs spec-
jalistyczny w zakresie resuscytacji
krà˝eniowo-oddechowej. Poczàtkowo
szkolenie mia∏o odbyç si´ na prze-
∏omie grudnia / stycznia, jednak z uwa-
gi na przed∏u˝ony czas naboru oraz
ferie zimowe trwajàce w naszym
województwie do koƒca stycznia,
szkolenie rozpocznie si´ 05.02.2010 r.
i trwaç b´dzie do 08.03.2010 r. Kie-
rownikiem naukowym szkolenie b´-
dzie mgr Lidia Iwiƒska-Tarczykowska.

Katarzyna Florek
Koordynator ds. Szkoleƒ

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

w Bydgoszczy informuje:

Dnia 17 listopada br. w Centrum Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Warszawie odby∏ si´ egzamin paƒstwowy w dziedzinie piel´gniarstwa anestezjologicznego 

i intensywnej opieki. Grupa naszych piel´gniarek i piel´gniarz (25 osób) prowadzeni  
pod kierunkiem naukowym mgr Wies∏awy Jagodziƒskiej zdali egzamin w 100%. 

Wszystkim Paniom i Panu GRATULUJEMY !!!

Pani

Teresie Wojczuk

Piel´gniarce Oddzia∏u I
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Âwieciu
przechodzàcej po 40 latach pracy w szpitalu 

na emerytur´
serdeczne podzi´kowania

za wieloletnià 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
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Centrum Kszta∏cenia Podyplomo-
wego Piel´gniarek i Po∏o˝nych infor-
muje, ˝e w dniu 28 wrzeÊnia 2009 r.
zosta∏ zatwierdzony do wdro˝enia
przez Centrum Kszta∏cenia Podyplo-
mowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych pro-
jekt „Profesjonalne piel´gniarstwo sys-
temu ratownictwa medycznego w Pol-
sce - wsparcie kszta∏cenia podyplo-
mowego”, realizowany w ramach
dzia∏ania 2.3. PO KL. 

W dniu 30.09.2009 r. Minister Zdro-
wia wyda∏ Decyzj´ w sprawie dofinan-
sowania w/w projektu, wspófinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, Dzia∏a-
nia 2.3. Wzmocnienie potencja∏u
zdrowia osób pracujàcych oraz
poprawa jakoÊci funkcjonowania sys-
temu ochrony zdrowia. Nr decyzji:
POKL.02.03.02-00-007/09-00.  

Celem projektu jest podniesienie
kwalifikacji i umiej´tnoÊci z zakresu
piel´gniarstwa ratunkowego przez
3500 piel´gniarek/piel´gniarzy w okre-
sie 5 lat. 

Zadaniem projektu jest wsparcie sys-
temu ratownictwa medycznego w Pol-
sce poprzez sfinansowanie kszta∏ce-
nia piel´gniarek/piel´gniarzy w ra-
mach kursu kwalifikacyjnego „Piel´g-
niarstwo ratunkowe” oraz kursu spec-
jalistycznego „Resuscytacja krà˝enio-
wo-oddechowa”.

Projekt obejmuje swoim zasi´giem
obszar ca∏ej Polski i przeszkolonych
zostanie w okresie od 2010 roku do
koƒca 2014 roku 3500 piel´gniarek /
piel´gniarzy.
Z kszta∏cenia mogà skorzystaç osoby

zarówno zatrudnione w Systemie
Ratownictwa Medycznego, jak i osoby
spoza Systemu. Dla cz´Êci piel´g-
niarek/piel´gniarzy (1100 miejsc),

którzy zadeklarujà ch´ç udzia∏u w kur-
sie kwalifikacyjnym w dziedzinie
piel´gniarstwa ratunkowego - istnieje
równie˝ mo˝liwoÊç sfinansowania
kszta∏cenia w ramach kursu specjal-
istycznego Resuscytacja krà˝eniowo-
oddechowa - którego ukoƒczenie jest
warunkiem przystàpienia do kursu
kwalifikacyjnego. 

Projektem zostanà obj´te piel´gniar-
ki/piel´gniarze, spe∏niajàcy podsta-
wowe wymogi formalne do uczest-
niczenia w kursie kwalifikacyjnym
(roczny sta˝ pracy w zawodzie i prawo
wykonywania zawodu) oraz kursie
specjalistycznym (trzymiesi´czny sta˝
pracy w zawodzie i prawo wykonywa-
nia zawodu) zgodnie z rozporzàdze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 29
paêdziernika 2003r. w sprawie kszta∏-
cenia podyplomowego piel´gniarek 
i po∏o˝nych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923).

Kursy b´dà prowadzone przez pod-
mioty (Organizatorzy kszta∏cenia)
posiadajàce uprawnienia do realizacji
kszta∏cenia podyplomowego piel´g-
niarek/piel´gniarzy w ramach w/w
kursów, wy∏onione w drodze proce-
dury zamówieƒ publicznych. Dlatego
te˝, Centrum sugeruje bie˝àce moni-
torowanie strony internetowej zak∏a-
dów zamówieƒ publicznych przy
Ministrze Zdrowia oraz strony interne-
towej Centrum, poniewa˝ w najbli˝-
szym okresie uruchomiona zostanie
strona internetowa dotyczàca projektu
- Profesjonalne piel´gniarstwo syste-
mu ratownictwa medycznego w Polsce
- wsparcie kszta∏cenia podyplomowe-
go, wspó∏finansowanego z Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki, Dzia∏ania 2.3. Wzmocnienie
potencja∏u zdrowia osób pracujàcych
oraz poprawa jakoÊci funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia.

Projekt zosta∏ opracowany w Cen-
trum Kszta∏cenia Podyplomowego
Piel´gniarek i Po∏o˝nych i b´dzie koor-
dynowany przez Centrum. Wszelkie
informacje dotyczàce przebiegu pro-
jektu mo˝na uzyskaç pod numerem
telefonu 022- 592 34-63 (kierownik
projektu - El˝bieta Rusin – Pawe∏ek). 

Projekt jest wspó∏finansowany przez
Uni´ Europejskà w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego,
Program Operacyjny Kapita∏ Ludzki.

Zapraszamy do udzia∏u w projekcie

dr Barbara Kot - Doniec

Informacja dotyczàca projektu

„Profesjonalne piel´gniarstwo systemu ratownictwa 
medycznego w Polsce - wsparcie kszta∏cenia podyplomowego”

„Klinika ffx”
informuje, i˝ rozpoczyna szkolenie

na kursie kwalifikacyjnym: 

„Piel´gniarstwo Êrodowiska
nauczania i wychowania ”

szczegó∏owe informacje 
mo˝na uzyskaç tel: 

(052) 371-90-18 lub 0604-629-518
oraz

„Piel´gniarstwo Rodzinne 
dla Piel´gniarek” 

„Piel´gniarstwo Rodzinne 
dla Po∏o˝nych” 

Planowany termin rozpocz´cia
szkoleƒ - prze∏om 

stycznia i lutego 2010 r.

Zapraszamy serdecznie.

Szczegó∏owe informacje mo˝na
uzyskaç pod numerami telefonów

(52) 371-90-18 
oraz 0601-099-140 

oraz na stronie internetowej:
www.klinikaffx.pl
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W dniu 19.11.2009 w sali semi-
naryjnej Kliniki Neurochirurgii Szpitala
Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Ju-
rasza w Bydgoszczy odby∏y si´ kolejne
warsztaty edukacyjne dla piel´gniarek
i po∏o˝nych zorganizowane przy
wspó∏pracy Komisji ds. Po∏o˝nych
dzia∏ajàcej  przy OIPiP w Bydgoszczy 
i firmy Pelargos.

Wyk∏ady pod patronatem Firmy
Nepentes S.A. „Zapobieganie infek-
cjom górnych dróg oddechowych 
u niemowlàt i ma∏ych dzieci”
„Oswoiç atopi´, czyli ∏agodzenie prze-

biegu atopowego zapalenia skóry”,
„Powik∏ania pieluszkowego zapalenia
skóry” wyg∏osi∏a dr Sylwia Ko∏tan.

Na zakoƒczenie wszystkie kole˝anki
otrzyma∏y certyfikat uczestnictwa w ni-
niejszym spotkaniu, skrypty tematy-
czne oraz interesujàce materia∏y pro-
mocyjne, pocz´stunek od firmy
Pelargos oraz upominek.

Po wyk∏adach wszystkie uczestniczki
zosta∏y  zaproszone na pocz´stunek.

tekst i foto: wsg

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

W lipcu 1959 roku Prezydent Miej-
skiej Rady Narodowej w Bydgoszczy
powo∏a∏ komisj´ rozruchu szpitala na
KapuÊciskach. 30 grudnia 1959 roku
oficjalnie zakoƒczy∏a si´ trwajàca 6 lat
budowa Szpitala Miejskiego. 

Od tego dnia mieszkaƒcy Bydgo-
szczy i okolic zyskali nowà placówk´
medycznà, w której mogli byç diagno-
zowani i leczeni. 

Powsta∏ Szpital, w którym przez 50
lat na Êwiat przysz∏o ponad 160
tysi´cy dzieci, leczy∏o si´ u nas prawie
700 tysi´cy pacjentów, nasi lekarze
wykonali oko∏o 117 tysi´cy zabiegów
operacyjnych, a piel´gniarki zrobi∏y
prawie 600 tysi´cy badaƒ EKG.

W naszej codziennej pracy 
kierujemy si´ zasadà, ˝e

najwa˝niejsze jest dobro pacjenta.

Dlatego te˝ w Szpitalu stosuje si´
nowoczesne i innowacyjne metody
diagnostyki i leczenia poprzez wdra-
˝anie najnowszych technologii medy-
cznych. Jednostka stawia sobie za cel
priorytetowy zapewnienie swoim pac-
jentom Êwiadczeƒ zdrowotnych na
wysokim poziomie, opartym o stan-
dardy obowiàzujàce w Unii Europej-
skiej, Szpital jest nastawiony na rozwój
i ciàg∏e podnoszenie jakoÊci udzie-
lanych Êwiadczeƒ.

UroczystoÊç z okazji 50-lecia ist-
nienia szpitala oraz 100 rocznicy
Êmierci patrona szpitala doktora Emila
Warmiƒskiego odby∏a  si´ w dniu 27

listopada 2009 r.

By∏ to przede wszystkim dzieƒ
wspomnieƒ i spotkaƒ osób, które
wnios∏y wk∏ad w rozwój placówki.

UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ od mszy
Êw. odprawionej w Kaplicy szpitala. 

Nast´pnie p. Dyrektor szpitala
otworzy∏ uroczyÊcie wystaw´ fotogra-
ficznà „Szpital dawniej i dziÊ”. 

O godzinie 12 na Cmentarzu

Starofarnym z∏o˝ono wieniec na gro-
bie Patrona szpitala.
Od godziny 13  w restauracji Maestra

w Operze Nova odby∏ o si´ spotkanie
z goÊçmi i pracownikami.

Na uroczystoÊci jubileuszowe przy-
by∏a rodzina Emila Warmiƒskiego 
w osobie wnuczki Krystyny Drw´skiej
oraz prawnuki.
Przewodniczàca ORPiP Ewa Kowal-

ska oraz Sekretarz Wies∏awa
Stefaniak-Gromadka na r´ce Dyrekto-
ra i Piel´gniarki Naczelnej  przekaza∏y
˝yczenia i gratulacje dla wszystkich
Piel´gniarek i Po∏o˝nych pracujàcych
w placówce.

Justyna Motuk 

Jubileusz Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. dr Emila Warmiƒskiego w Bydgoszczy

Ju˝ 50 lat mija od czasu, gdy w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim narodzi∏
si´ pierwszy noworodek i zosta∏ wyleczony pierwszy pacjent 

dr Sylwia Ko∏tan w czasie wyk∏adu

od lewej p.Dyrektor Szpitala,
Przewodniczàca ORPiP, 

rodzina dr E.Warmiƒskiego

GoÊcie i pracownicy zwiedzajà wystaw´
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W ramach imprez towarzyszàcych

obchodom 100 - lecia szpitala w Szu-

binie,   w dniu 26 listopada 2009 ucze-

stniczyliÊmy w Drzwiach otwartych

Szko∏y Rodzenia. 

By∏a to  nietypowa lekcja, poniewa˝

oprócz matek i ojców oczekujàcych

dziecka by∏y  na niej te˝ ma∏˝eƒstwa 

z dzieçmi  i niemowl´tami urodzonymi

w tutejszym  oddziale po∏o˝niczym.

Spotkanie poÊwi´cone by∏o efektywnej

opiece oko∏oporodowej.

Wyk∏ad inauguracyjny nt „Czy kobiet´

trzeba uczyç rodziç?” przedstawi∏a dr

Maria Welento Tyszko z Komitetu

Upowszechniania Karmienia Piersià. 

Nast´pnie o formach pracy po-

∏o˝nych w Szkole rodzenia opowiada∏a

po∏o˝na mgr Irena Bia∏ecka-Sera-

fiƒska. 

O tym ˝e „Karmiç mo˝e ka˝da

matka..”-przekonywa∏y ordynator od-

dzia∏u po∏o˝niczo- ginekologicznego 

dr Irena Kolesiƒska oraz po∏o˝na od-

dzia∏owa mgr Bo˝ena Wencka.

Liderka Grupy Matek Wspierajàcych

si´ w karmieniu piersià p. Izabela

Wypych dzieli∏a si´ swoim doÊwiad-

czeniem w pracy grupy z Turu

wspó∏pracujàcej  od 2003 r. z szu-

biƒskim  szpitalem.

Kcynianie paƒstwo Alina i Maciej

Tobijaƒscy rozpocz´li swojà przygod´

z Grupà Wsparcia od narodzin swojej

córki w tutejszym oddziale. A dzisiaj

dzielili si´ doÊwiadczeniem i w∏asnymi

emocjami o odpowiedzialnym prze˝y-

ciu aktu narodzin i wyniesieniu z tego

doÊwiadczenia si∏y i  radoÊci, którymi

dzielà si´ z innymi ma∏˝eƒstwami.

Naczelna piel´gniarka szpitala mgr

El˝bieta Lorenc przedstawi∏a Oczeki-

wania kobiet wobec porodu.  Wnioski 

z prowadzonych badaƒ mówià o

wzroÊcie potrzeby intymnoÊci i bez-

pieczeƒstwa w czasie porodu, a tak˝e

minimalizowaniu bólu, aktywnym

udziale rodziców w akcie narodzin 

i wzroÊcie wymagaƒ  dotyczàcych

warunków hotelowych oraz oczekiwaƒ

kobiet w zakresie indywidualnej opieki

po∏o˝nej i lekarza po∏o˝nika w czasie

porodu.

Pan prof. Marek Grabiec - Konsultant

Wojewódzki ds. Po∏o˝nictwa i Gi-

nekologii wyrazi∏ swoje odczucia doty-

czàce dzia∏aƒ oddzia∏u po∏o˝niczo

ginekologicznego i szpitala w prowa-

dzonych dzia∏aniach edukacyjnych.

Na przyk∏adzie w∏asnych doÊwiadczeƒ

doceni∏ dobre przygotowanie kobiet

do porodu przez szubiƒskà szko∏´

rodzenia.

Pan Tomasz Grzegorzewski  Prezes

programu opieki poporodowej „Szko∏a

Matek i Ojców razem ∏atwiej” na znak

przystàpienia oddzia∏u wr´czy∏ dyrek-

torowi Nowego Szpitala w Szubinie

certyfikat potwierdzajàcy przystàpienie

placówki do programu, a dr Irena

Kolesiƒska otrzyma∏a standardy, które

oddzia∏ wspólnie z Szko∏à Rodzenia

wdro˝y w ˝ycie. 

Mi∏ym dowodem satysfakcji  z jakoÊci

uzyskanego przygotowania i opieki 

w trakcie i po porodzie by∏y relacje

rodziców, którzy dzielili si´ z obecnymi

swojà radoÊcià. Przyprowadzili i poka-

zywali swój najwi´kszy skarb - dziecko

urodzone dzi´ki lekarzom i po∏o˝nym.

Wartka rozmowa, kompetentne rady,

bogate doÊwiadczenie, dowcip i troch´

historii, to wszystko przewija∏o si´ 

w jubileuszowym spotkaniu.

Spotkanie w szkole rodzenia by∏o te˝

okazjà do z∏o˝enia gratulacji i ˝yczeƒ,

za które w imieniu Dyrekcji serdecznie

dzi´kuj´.

Szczególnie dzi´kuj´ p. Ewie Kowal-

skiej Przewodniczàcej ORPIP w Byd-

goszczy za gratulacje i ˝yczenia, a p.

Wies∏awie Stefaniak-Gromadce Prze-

wodniczàcej Komisji ds. Po∏o˝nych

przy ORPiP  za wyra˝onà refleksj´ 

z w∏asnych doÊwiadczeƒ w zawodzie

po∏o˝nej oraz o randze i funkcji

po∏o˝nej w obecnym systemie opieki

nad matkà i dzieckiem.

El˝bieta Lorenc

Obchody 100- lecia szpitala w Szubinie.

Po∏o˝ne ze Szko∏y Rodzenia

Przewodniczàca sk∏ada 
˝yczenia i gratulacje
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Warto Piec
PIERNIKI - PIERNICZK I CIASTO PIERNIKOWE

Ciastka piernikowe majà najd∏u˝szà tradycj´ spoÊród wszystkich wypiekanych ciast. Ich nazwa wywodzi si´
od staropolskiego s∏owa pierny, czyli pieprzny, bowiem pieprz jest jednà z przypraw wchodzàcych w sk∏ad
pierników. Lubià je prawie wszyscy. Mogà mieç ró˝ne kszta∏ty, rozmiary, w dodatku pi´knie pachnà
Rodzima tradycja piernikarska si´ga jeszcze czasów kuchni s∏owiaƒskiej. Do celów obrz´dowych przygo-
towywano wtedy grubo ut∏uczone ziarna pszenicy, wymieszane  miodem. Na jednych obszarach by∏y to
delikatne, lekko pikantne ciasta, na innych chrupiàce p∏askie ciasteczka, a jeszcze gdzie indziej podawane
na goràco grube kwadraty ciemnego „chleba", niekiedy serwowane z sosem cytrynowym lub bità Êmietanà. 
Mimo ró˝nych receptur, niemal wsz´dzie piernikom przed albo po upieczeniu nadawano kszta∏ty postaci
ludzkich, gwiazd czy zwierzàt i ozdabiano cukrem, polewami, lukrami bàdê kolorowymi posypkami. Pierniki
do dziÊ przek∏ada si´ te˝ marmoladà.
Obecnie pierniki kojarzone sà g∏ównie z Bo˝ym Narodzeniem,
A teraz... do pracy! Za kilkanaÊcie dni  Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia.  
˚yczymy powodzenia i du˝o wspania∏ej zabawy razem z pociechami.

PIERNIKI
Sk∏adniki: 1kg màki, 10 dag margaryny lub mas∏a, 3 jajka,1 s∏oik miodu sztucznego z przyprawami (375g), 35dkg cukru,
6 paczek przypraw do piernika (bez màki), 3 ∏y˝ki miodu z pasieki, 1 ∏y˝eczka sody oczyszczonej, 1 ∏y˝eczka amoniaku
spo˝ywczego, 3∏y˝ki cukru na karmel.
Przygotowanie:
Do garnka w∏o˝yç: miód (ca∏y), 10 dag margaryny lub mas∏a, podgrzaç i odstawiç do ostudzenia 
karmel - na patelni roztopiç 3 ∏y˝ki cukru oraz 1 ∏y˝k´ wody
Do przestudzonego miodu i 10 dag margaryny lub mas∏a dodaç 6 paczek przypraw do piernika, 1 ∏y˝eczk´ sody oczysz-
czonej, 1 ∏y˝eczk´ amoniaku spo˝ywczego, 3 jajka, 1kg màki.
ZagnieÊç ciasto i po kawa∏ku rozwa∏kowaç i wycinaç pierniczki. Piec w temperaturze 180 0c przez 15-20 minut. 
Po ostudzeniu udekorowaç.

Aleksandra Wojciechowska

PIERNIK lub PIERNICZKI -  PRZEPIS Z KUCHNI STAROPOLSKIEJ
Sk∏adniki: 0,5 kg miodu, 2 szklanki cukru, 25 dag (mas∏o, smalec, margaryna,) 1kg màki ( mo˝e byç pszenna z ˝ytnià 1:1),
3 jajka, 3 p∏askie ∏y˝eczki sody oczyszczonej-rozpuszczona w 0,5 szklanki mleka, 0,5 ∏y˝eczki soli, 2-3 torebki przyprawy
do pierników.
Przygotowanie: 0,5 kg miodu, 2 szklanki cukru, 25 dag (mas∏o, smalec, margaryna,) podgrzaç stopniowo- ale nie gotowaç
- sch∏odziç i wymieszaç z 1kg màki, 3 jajkami, 3 p∏askimi ∏y˝eczkami sody oczyszczonej-rozpuszczonej w 0,5 szklanki
mleka, 0,5 ∏y˝eczki soli, 2-3 torebki przyprawy do pierników. 
Ca∏oÊç dobrze sch∏odziç podzieliç na ma∏e porcje, rozwa∏kowaç i wycinaç pierniczki lub piec jako ciasto piernikowe.
Ozdobiç bia∏ym lukrem 
Bia∏y lukier
Sk∏adniki: 1 szklanka cukru, 1/3 szklanki wody, 1 bia∏ko ubiç na pian´.
Przygotowanie: Cukier zalaç wrzàcà wodà i gotowaç na ma∏ym ogniu, nast´pnie zaparzyç ubità pian´-ca∏oÊç zmiksowaç,
sch∏odziç dodaç aromat. Polewaç pierniki lub upieczone ciasto

Lucyna B∏aszak

PIERNIK
Sk∏adniki: 2 jajka, 2 szklanki màki, 1 szklanka cukru, 1 szklanka mleka zsiad∏ego,1/2 szklanki oleju, 2 ∏y˝eczki sody,
przyprawa do piernika,
Przygotowanie: Wymieszaç wszystkie sk∏adniki  i piec 40 minut w temperaturze 180 oC 

Alina Dobek
CIASTO PIERNIKOWE
Sk∏adniki: 1 kostka margaryny Kasi, 8 ∏y˝ek wody, 1 1/2  szklanki cukru, 3 ∏y˝ki kakao
SK¸ADNIKI WYMIESZAå , ZAGOTOWAå I WYSTUDZIå
Do wystudzonej masy dodaç: 2 szklanki màki, 5 ˝ó∏tek, bakalie (rodzynki, orzechy, drà˝one wiÊnie), pian´ z bia∏ek
WSZYSTKO WYMIESZAå I PIEC OKO¸O 40 MINUT W TEMPERATURZE 180 STOPNI
Piernik mo˝na przekroiç i prze∏o˝yç powid∏ami lub innà dowolnà masà.Na wierzch polewa.  

Helena G∏owacka
˚yczy smacznego!!!

Redakcja
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„Choç odesz∏aÊ, wÊród nas ciàgle ˝yjesz.
W naszych sercach Twoje serce bije”.

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

Âp. Marii Pionke
Piel´gniarki

Serdeczne wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia i kondolencje
Rodzinie Zmar∏ej

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

wraz z pracownikami biura

„Âpieszmy si´ kochaç ludzi 
tak szybko odchodzà"

Z g∏´bokim ˝alem i smutkiem zawiadamiamy,
˝e w dniu 26 sierpnia 2009 

roku zmar∏a

Âp. Aniela ˚elazna

Piel´gniarka koordynujàca 
Przychodni Specjalistycznych 

Wojewódzkiego Szpitala Dzieci´cego
im. J. Brudziƒskiego w Bydgoszczy.

˚egnamy ˝yczliwego i dobrego cz∏owieka
ca∏ym sercem oddanego ma∏ym pacjentom.

Wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia Rodzinie

sk∏adajà
Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Dzieci´cego 

im. J. Brudziƒskiego w Bydgoszczy.

"Odesz∏aÊ tak wczeÊnie, 
˝e ani uwierzyç, ani si´ pogodziç "

Z g∏´bokim ˝alem i smutkiem
przyj´liÊmy wiadomoÊç

o Êmierci naszej Kole˝anki

Âp. Jolanty Szymaƒskiej
Piel´gniarki

Wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia i kondolencje
Rodzinie Zmar∏ej

sk∏adajà
Dyrekcja i pracownicy

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Âwieciu

Arlecie Boczkowskiej
Piel´gniarce Otolaryngologii Wojewódzkiego 

Szpitala Dzieci´cego 
im. J.Brudziƒskiego w Bydgoszczy

Serdeczne wyrazy wspó∏czucia

z powodu Êmierci brata Jerzego

sk∏adajà
Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Dzieci´cego

im. J. Brudziƒskiego w Bydgoszczy.

„˚ycie to czas, w którym szukamy Boga.
Âmierç to czas, w którym Go znajdujemy.

WiecznoÊç to czas, w którym Go posiadamy"

Âw. Franciszek Salezy

Jolancie Gi∏ce
Piel´gniarce 

Wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia i kondolencje
z powodu Êmierci Mamy

sklada
Dyrekcja i Pracownicy Niepublicznego 

Zak∏adu Opieki Zdrowotnej
„Florencja” w Âwieciu






