


Cz∏onek ORPiP O SOBIE ...

„Cz∏owiek ujawnia swà osobowoÊç w sposobie traktowania bliênich” - Kardyna∏ Stefan Wyszyƒski

Drogie Kole˝anki i Koledzy !

W maju obchodzimy Krajowy Dzieƒ Po∏o˝nej i Mi´dzynarodowy Dzieƒ Piel´gniarki.
Problemów i tematów, które w zwiàzku z naszymi Dniami powinno si´ poruszyç jest wiele.
Zdecydowa∏am si´ podjàç temat naszej zawodowej solidarnoÊci w aspekcie naszych 
etycznych postaw, które sà bardzo wa˝ne  w naszej pracy.  
Przykro mi,  gdy s∏ysz´ od kole˝anek i kolegów o podwa˝aniu autorytetu, kompetencji i wyst´powaniu 
przeciwko sobie poprzez poddawanie naszych dzia∏aƒ nieustannym krytykom. 
Uwa˝am, ˝e przykre i nieodpowiednie jest przekazywanie lekarzowi, kierownikowi czy dyrektorowi tych   
informacji czy uwag, które powinny byç skierowane do kole˝anki, kolegi, których  ta sprawa bezpoÊrednio dotyczy.
Takie post´powania powodujà z∏e relacje mi´dzyludzkie i êle wp∏ywajà na dalszà wspó∏prac´ w zespole i na oddziale.
Przyjmijmy zasad´, ˝e  te uwagi  kierujemy najpierw  do kole˝anki, czy kolegi, bo je˝eli nasz szef ma autorytarny  styl
zarzàdzania, to konsekwencjà naszych dzia∏aƒ mo˝e byç powstanie atmosfery niepewnoÊci i  l´ku. Mo˝e nam si´ trafiç
impulsywny szef  despota, który ch´tnie wys∏ucha informacji i  uwag o piel´gniarce czy po∏o˝nej, ale swoim dzia∏aniem
poni˝y lub upokorzy. 

JeÊli zdarza si´ komukolwiek ograniczenie przez prze∏o˝onego mo˝liwoÊci wypowiadania si´, ustne groêby, pogró˝ki, reagowanie na uwagi krzykiem lub
g∏oÊnym wymyÊlaniem, podejmowanie prób oÊmieszenia, poni˝ania to jest to oznaka mobbingu.
Stwierdzono, ˝e tego typu dzia∏ania cechujà osob´ z zaburzeniami poczucia w∏asnej wartoÊci, wynikajàce z potrzeby ciàg∏ego dowartoÊciowywania siebie;
to osobowoÊç nadmiernie kontrolujàca, neurotyczna, tchórzliwa, g∏odna w∏adzy. 
Zgodnie z Kodeksem Pracy prze∏o˝ony ma obowiàzek przeciwdzia∏aç takim zachowaniom majàcym znamiona mobbingu. PodkreÊliç nale˝y, ˝e dbajàcemu
o bezpieczeƒstwo pacjentów prze∏o˝onemu powinno zale˝eç na dobrej wydajnoÊci pracowników opartej nie tylko na wysokim profesjonalizmie, ale równie˝
na dobrej atmosferze, wzajemnej wspó∏pracy i zaufaniu. Pracownik znerwicowany, podatny na wypalenie zawodowe, stres, mo˝e spowodowaç pomy∏k´,
która w naszej pracy mo˝e mieç powa˝ne konsekwencje.
Je˝eli wykonujàc swoje obowiàzki zawodowe  doÊwiadczacie przykroÊci i uwa˝acie, ˝e jesteÊcie w sytuacji bez wyjÊcia,  wiedzcie, ˝e nikt bezkarnie nie
mo˝e krzywdziç drugiego cz∏owieka. Pami´tajcie równie˝, ˝e jednym z zadaƒ samorzàdu zawodowego piel´gniarek i po∏o˝nych, którego jesteÊmy cz∏onka-
mi,  jest ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem, obrona godnoÊci zawodowej piel´gniar-
ki i po∏o˝nej, reprezentowanie i ochrona naszych zawodów.
To sà zadania, o których powinnyÊmy pami´taç i warto skorzystaç z tych uprawnieƒ pod warunkiem, ˝e o tych patologicznych dzia∏aniach sà powiadomione
izby piel´gniarek i po∏o˝nych. Nie obawiajcie si´ pisaç czy dzwoniç, nie postrzegajcie tego w kategorii donosicielstwa lub braku lojalnoÊci wobec pracodaw-
cy. Pami´tajmy, ˝e ka˝dy ma tylko jedno ˝ycie i zdrowie, o które musimy dbaç, a niejednokrotnie walczyç. 
Prze∏o˝eni powinni wiedzieç, ˝e „bezpieczna piel´gniarka, po∏o˝na to bezpieczny pacjent”.

Niech te dni wniosà w nasze serca spokój, 
radoÊç, pewnoÊç siebie, nadziej´ i mi∏oÊç.

okazji 
Krajowego Dnia Po∏o˝nej

i Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarki
˝ycz´ Kole˝ankom i Kolegom zdrowia, optymizmu 
i si∏y w pokonywaniu trudnoÊci, profesjonalizmu,
satysfakcji z wykonywanej pracy oraz szcz´Êcia 

w ˝yciu rodzinnym.

Przygod´ z Piel´gniarstwem rozpo-
czà∏em w Medycznym Studium Zawo-
dowym w Inowroc∏awiu, po ukoƒczeniu
którego  odby∏em roczny sta˝ w Publicz-
nym Specjalistycznym Zak∏adzie Opieki
Zdrowotnej im. dr L. B∏a˝ka w Inowro-
c∏awiu zdobywajàc pierwsze prawdziwe
szlify w zawodzie piel´gniarza. W trak-
cie odbywania sta˝u utwierdzi∏em si´ 
w przekonaniu, i˝ droga zawodowa jakà
wybra∏em otwiera przede mnà szerokie

perspektywy pracy. Nie przysz∏y one jednak od razu. Aby nie
spoczywaç na laurach rozpoczà∏em dalsze kszta∏cenie w Akademii
Medycznej w Bydgoszczy na wydziale Nauk o Zdrowiu o kierunku
piel´gniarstwo, by ukoƒczyç nauk´ na Uniwersytecie Miko∏aja
Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy na tym
samym wydziale i kierunku.  Szcz´Êliwie w 2005 roku z∏o˝y∏em
egzamin i otrzyma∏em dyplom magistra piel´gniarstwa. W mi´dzy-
czasie po 1,5 rocznym rozbracie z zawodem, podjà∏em prace na
Oddziale Intensywnej Terapii w PSZOZ w Inowroc∏awiu gdzie
pracuj´ nieprzerwanie przez ostatnie 9 lat, podnoszàc tak˝e swoje
kwalifikacje w tej dziedzinie piel´gniarstwa.

Jest to moja pierwsza kadencja jako delegata i z wielkim za-
skoczeniem przyjà∏em fakt wyboru mojej osoby na cz∏onka Okr´go-
wej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy. Uwa˝am, ˝e poz-
woli∏o mi to nabraç doÊwiadczenia, oraz wp∏yn´∏o na poglàdy doty-
czàce kierunku rozwoju wspó∏czesnego piel´gniarstwa i problemów
z tym zwiàzanych.

Szymon Szupryczyƒski

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. 52 372-68-78, 52 372-79-04

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. 52 362-03-75

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

tel. 52 372-68-78 w.13

DZIA¸ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
tel: 52 322-07-83 

e-mail: pwz@oipip.bydgoszcz.pl

PRZEWODNICZÑCA MA G¸OS
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OKR¢GOWA IZBA PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH W BYDGOSZCZY

Od Redakcji

Szanowne 
Kole˝anki i koledzy

Kolejny numer biuletynu informacyjnego Okr´gowej
Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy przed Wami.

Zbli˝ajà si´ Krajowy Dzieƒ Po∏o˝nej oraz Mi´dzynaro-
dowy Dzieƒ Piel´gniarki, stàd w naszych Êrodowiskach
odbywajà si´ liczne spotkania i uroczystoÊci zwiàzane ze
Êwi´tami piel´gniarek i po∏o˝nych. 
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Zach´camy wszystkich cz∏onków samorzàdu do dziele-
nia si´ pomys∏ami dotyczàcymi nast´pnych numerów
naszego biuletynu.

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

Zajrzyj na stron´ internetowà naszej Izby

www.oipip.bydgoszcz.pl

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

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

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

w  jakiejkolwiek formie bez wczeÊniejszej zgody jest zabronione. 

Biuletyn BEZP¸ATNY dla Cz∏onków Samorzàdu

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

SPIS TREÂCI

SPRAWY SAMORZÑDU

• Kalendarium
• Aktualizacja danych
• Konsultanci Wojewódzcy ds. Piel´gniarstwa 

OBCHODY DNIA PIEL¢GNIARKI I PO¸O˚NEJ

WARTO PRZECZYTAå

• Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie 
piel´gniarstwa ginekologicznego i po∏o˝niczego

• „Cia∏o zwierciad∏em chorej duszy”

OG¸OSZENIE

KONFERENCJE

• NowoÊci wakcynologii niezb´dne informacje 
o szczepieniach ochronnych dla piel´gniarek

• Pokonferencyjne przemyÊlenia…

WARSZTATY EDUKACYJNE

• PELARGOS
• Hipp

SZKOLENIA

• „Jak realizowaç standard opieki oko∏oporodowej w praktyce”

OFERTA PRACY

OÂRODEK KSZTA¸CENIA PODYPLOMOWEGO 

PRZY OIPiP w BYDGOSZCZY INFORMUJE

PODZI¢KOWANIA

˚A¸OBNEJ KARTY

WARTO PIEC 

Wies∏awa 
Stefaniak-Gromadka



SPRAWY SAMORZÑDU

Kalendarium 
27 Czerwiec 2011 r. - 5 Kwiecieƒ  2011 r.
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27.06.2011r. Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a udzia∏ 
w otwarciu specjalizacji w dziedzinie piel´gniarstwa nefrolo-
gicznego zorganizowanej przez OÊrodek kszta∏cenia i do-
skonalenia zawodowego przy OIPiP w Bydgoszczy.

21.06.2011r. Odby∏o si´ posiedzenie Prezydium ORPiP,
Komisji ds. Zapomóg Losowych, Rewizyjnej oraz ds.
Kszta∏cenia i Doskonalenia Zawodowego.

17.06.2011r. Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-Gromadka
bra∏y udzia∏ w Konferencji gastroenterologiczno-angiolo-
gicznej w hotelu City.

Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska bra∏a udzia∏ 
w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo∏ecznego.

14.06.2011r. Odby∏y si´ warsztaty edukacyjne dla  po-
∏o˝nych zorganizowane przy wspó∏pracy Komisji ds. Po-
∏o˝nych oraz firmy Pelargos na temat: „Dieta kobiety
karmiàcej”.

14-16.06.2011r. Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a
udzia∏ w posiedzeniu NRPiP w Warszawie.

13.06.2011r. Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a udzia∏ 
w posiedzeniu komitetu organizacyjnego obchodów 20-
lecia samorzàdu zawodowego w NRPiP.

07.06.2011r. Przewodniczàca Ewa Kowalska i Wiceprze-
wodniczàca Walde-Maria Iwanowska bra∏a udzia∏ w po-
siedzeniu komisji konkursowej na stanowisko Piel´gniarki
Oddzia∏owej  Oddzia∏u Neurochirurgii i Neurotraumatologii
Szpitala Uniwersyteckiego nr 2.

06.06.20011r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu komisji konkursowej na sta-
nowisko Piel´gniarki Oddzia∏owej  Oddzia∏u Chorób Wàtro-
by w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaênym.

31.05.2011r. Obchody Dnia Dziecka w Wojewódzkim
Szpitalu Dzieci´cym. Uczestniczy∏a w nich Wiceprzewod-
niczàca Walde-Maria Iwanowska.

27.05.2011r. Przewodniczàca Ewa Kowalska, Wiceprzewo-
dniczàca Walde-Maria Iwanowska, Sekretarz Wies∏awa
Stefaniak-Gromadka  bra∏y udzia∏ w konferencji naukowej
nt: „NowoÊci wakcyno logii. Niezb´dne informacje o szcze-
pieniach ochronnych dla piel´gniarek”.

Odby∏o si´ posiedzenie Komisji ds. Êrodowiska nauczania 
i wychowania.

26.05.2011r. Przewodniczàca Ewa Kowalska, Sekretarz
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka  bra∏y udzia∏ w Konferencji
Piel´gniarek Epidemiologicznych.

25.05.2011r. Odby∏o si´ posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

24.05.2011r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Komisji Bioetycznej przy OIL.

23.05.2011r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Rady Spo∏ecznej w Centrum
Onkologii.

20.05.2011r. Odby∏y si´ warsztaty edukacyjne Hipp Bio
Combiotik dla Piel´gniarek i Po∏o˝nych na temat:
„Najcz´stsze problemy ˝ywieniowe u niemowlàt i ma∏ych
dzieci” zorganizowane we wspó∏pracy Komisji ds. po∏o˝-
nych i Komisji ds. kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego.

18.05.2011r. Oby∏o si´ szkolenie dla po∏o˝nych „Jak reali-
zowaç standard opieki oko∏oporodowej w praktyce”.

17.05.2011r. Odby∏ si´ egzamin na zakoƒczenie kursu
„Terapia bólu ostrego u doros∏ych”.

16.05.2011r. Przewodniczàca Ewa Kowalska, Wiceprzewo-
dniczàca Walde-Maria Iwanowska, Sekretarz Wies∏awa
Stefaniak-Gromadka  bra∏y udzia∏ w konferencji Karmienie
piersià-zdrowa matka, zdrowe dziecko w Szpitalu
Uniwersyteckim nr 2.

14.05.2011r. Odby∏a si´ impreza plenerowa pt: „Piel´gniar-
ki i po∏o˝ne w ˝yciu ka˝dego z Nas”, w której uczestniczy∏a
Przewodniczàca Ewa Kowalska, Sekretarz Wies∏awa
Stefaniak-Gromadka.

12.05.2011r. Odby∏o si´ posiedzenie ORPiP, Komisji ds.
zapomóg losowych oraz konferencja prasowa z udzia∏em
zaproszonych goÊci oraz mediów.

10.05.2011r. Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a udzia∏ 
w posiedzeniu Rady Spo∏ecznej Szpitala Uniwersyteckiego
nr 2.

Odby∏o si´ spotkanie organizatorów imprezy plenerowej na
Starym Rynku w którym uczestniczy∏a Przewodniczàca
Ewa Kowalska, Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-Gromadka.  

08.05.2011r. Przewodniczàca Ewa Kowalska, Sekretarz
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka  uczestniczy∏y we Mszy Êw. 
odprawionej w intencji piel´gniarek i po∏o˝nych w Katedrze 



Kalendarium 
27 Czerwiec 2011 r. - 5 Kwiecieƒ  2011 r.

Bydgoskiej  z okazji Krajowego Dnia Po∏o˝nej oraz Mi´dzy-
narodowego Dnia Piel´gniarki.

27.04.2011r. Oby∏o si´ szkolenie dla po∏o˝nych „Jak reali-
zowaç standard opieki oko∏oporodowej w praktyce”.

18.04.2011r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Komisji Bioetycznej przy OIL.

Odby∏o si´ posiedzenie Komisji ds. Po∏o˝nych.

13.04.2011r. Odby∏o si´ posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

06.04.2011r. Przewodniczàca Ewa Kowalska, Wiceprzewo-
dniczàca Walde-Maria Iwanowska, Sekretarz Wies∏awa
Stefaniak-Gromadka  bra∏y udzia∏ w konferencji naukowej
zorganizowanej w Operze Nova z okazji Âwiatowego Dnia
Zdrowia.

05.04.2011r. Odby∏o si´ posiedzenie ORPiP  oraz komisji
ds. zapomóg losowych.

SPRAWY SAMORZÑDU
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AKTUALIZACJA DANYCH - NASZ OBOWIÑZEK !!!

Szanowne Kole˝anki i Koledzy !

Przypominam o koniecznoÊci zg∏aszania zmian dotyczàcych danych
osobowych, które wpisujemy do prawa wykonywania zawodu:
- specjalizacja (nale˝y dostarczyç orygina∏ prawa wykonywania zawodu i dyplom

specjalizacji- dokument kserujemy na miejscu)
- zmiana nazwiska (orygina∏ prawa wykonywania zawodu i odpis skrócony aktu 

ma∏˝eƒstwa- dokument kserujemy na miejscu) oraz danych, które zostanà 
uaktualnione w Centralnym Rejestrze Piel´gniarek i Po∏o˝nych:

- kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokszta∏cajàce
- studia licencjackie i magisterskie na kierunkach piel´gniarstwo i po∏o˝nictwo
- stopnie naukowe

(wszelkie dokumenty potwierdzajàce ww. kwalifikacje kserujemy na miejscu)
- zmiana adresu zamieszkania
- zmiana miejsca pracy

JednoczeÊnie informuj´, ˝e otrzymane dane osobowe b´dà wykorzystane
wy∏àcznie przez OIPiP w Bydgoszczy w celu wykonywania zadaƒ samorzàdu,
zgodnie  z art. 24 ust.1  w zwiàzku z art. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o sa-
morzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych  (Dz. U. z 1991 r. poz. 178 ze zm.).   

/-/ Ewa Kowalska
Przewodniczàca

ORPiP w Bydgoszczy
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PIEL¢GNIARSTWO GINEKOLOGICZNE 

I PO¸O˚NICZE

mgr Janina WRONIECKA 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera  

ul. Âw. Józefa  

87-100 Toruƒ

e-mail: jana.w7@wp.pl 

tel. 604 708 677

PIEL¢GNIARSTWO ONKOLOGICZNE

mgr Beata BORZYCH  

Centrum Onkologii im. Prof. F ¸ukaszczyka  

w Bydgoszczy 

ul. I. Romanowskiej 2 

85-796 Bydgoszcz 

e-mail: borzychb@co.bydgoszcz.pl 

tel. 52/ 374 33 86 

kom. 793 081 966

PIEL¢GNIARSTWO RODZINNE

mgr Wies∏awa KUJAWA 

Wielospecjalistyczny OÊrodek Zdrowia 

Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej 

„GRYF-MED” Sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 46 

85-825 Bydgoszcz 

e-mail: wiesia_gryf_med@wp.pl

PIEL¢GNIARSTWO PRZEWLEKLE CHORYCH

I NIEPE¸NOSPRAWNYCH

mgr Gra˝yna ÂMIAROWSKA

Zak∏ad Piel´gnacyjno-Opiekuƒczy

im. Ks. J. Popie∏uszki 

ul. Ligi Polskiej 8 

87-100 Toruƒ

e-mail:zpo@poczta.onet.pl

kom. 607 097 489

PIEL¢GNIARSTWO PEDIATRYCZNE

dr n. med. Maria MAåKOWSKA 

Katedra i Klinika Pediatrii, 

Alergologii i Gastroenterologii 

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza 

ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 9 

85-094 Bydgoszcz 

e-mail: mariamacko@wp.pl

kom. 668 420 237

PIEL¢GNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

mgr Marlena KARWACKA 

Centrum Onkologii im. Prof. F. ¸ukaszczyka  

ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 9 

85-796 Bydgoszcz 

e-mail: karwackam@co.bydgoszcz.pl 

tel. 52/ 585 48 78 

tel. sekretariat 52/ 585 48 50 

kom. 668 420 237

PIEL¢GNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

Tomasz ADAMCZYK 

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikà 

w Bydgoszczy Klinika Psychiatrii  

ul. Powstaƒców Warszawy 5 

85-681 Bydgoszcz 

e-mail:  

tel. 52/ 378 61 76

PIEL¢GNIARSTWO RATUNKOWE

mgr Anna BURAK 

Szpital Uniwersytecki Nr 2 Im. J. Biziela w Bydgoszczy 

Oddzia∏ Kliniczny Medycyny Ratunkowej  

ul. Ujejskiego 75 

85-168 Bydgoszcz  

e-mail:  

tel. 52/ 365 52 07

Konsultanci Wojewódzcy ds. Piel´gniarstwa 
Kujawsko - Pomorskie 
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8 maja  2011 r. - Msza Êw.

Piel´gniarki i Po∏o˝ne spotka∏y si´ po raz kolejny 
na Mszy Êw. odprawionej w ich intencji w Bydgoskiej

Katedrze, której przewodniczy∏  
ks. dr Adam Sierzchu∏a.

12 maja 2011 r. 
- Konferencja Prasowa

W siedzibie Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych
w Bydgoszczy odby∏a si´ konferencja prasowa
z udzia∏em  zaproszonych goÊci oraz mediów.

14 maja 2011 r. 
- Impreza Plenerowa

Na zakoƒczenie 
obchodów Mi´dzynarodowego Dnia

Piel´gniarki i Po∏o˝nej 
14 maja 2011 roku na Starym

Rynku w Bydgoszczy odby∏a si´

impreza plenerowa pod has∏em

„Piel´gniarki i Po∏o˝ne w ˝yciu

ka˝dego z Nas".

Mieszkaƒcy mogli bezp∏atnie 
skorzystaç z pomiarów ciÊnienia,

poziomu glukozy we krwi,
edukacji i informacji 

dotyczàcych tematyki zdrowia 
oraz obejrzeç wyst´py zespo∏ów 

z Pa∏acu M∏odzie˝y: 
Zespó∏ Taneczny „Dominutki”, 

Zespó∏ Taƒca Wspó∏czesnego „DMT”
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COLLEGIUM MEDICUM

PIEL¢GNIARSTWO:

- promocja zawodu piel´gniarki 
i po∏o˝nej

- pomiary ciÊnienia, BMI
- edukacja w zakresie 

prozdrowotnego stylu ˝ycia

PO¸O˚NICTWO:

- Szko∏a dla rodziców
- rola ojca w psychoprofilaktyce 

cià˝y i porodu
- pokaz pozycji yogi dla ci´˝arnych
- ocena ryzyka zachorowania 

na nowotwory gruczo∏u piersiowego
- edukacja w zakresie karmienia 

naturalnego.

Bogumi∏a Kie∏bratowska, 
Mariola Banaszkiewicz, 
Anna Andruszkiewicz, 
Halina Idczak

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1

Agnieszka Sztybor, Monika Gawin

SZKO¸A RODZENIA „VITA”

Anna Appelt

KLINIKA PO¸O˚NICTWA SZPITALA

UNIWERSYTECKIEGO NR 2

Ma∏gorzata Wachowiak, 
Krzysztof Kubera

SZKO¸A ¸AGODNEGO RODZENIA 

(PLAC WEYSSENHOFFA 2).

Nowoczesne formy wsparcia
oko∏oporodowego 
- doula, 
- joga w cià˝y,

Porady
- laktacyjne, 
- dietetyka, 
Skala Brazeltona"

Anna Gruszczyƒska, 
Maria Bigorowska, Aleksandra
Guziƒska-Gonia, Justyna Prucnal

SZKO¸A RODZENIA „BRZDÑC"     

- Pokaz pozycji z jogi dla ci´˝arnej 
- Zdrowe formy aktywnoÊci fizycznej:

Nording wal king - instrukta˝ i spacer
z kijkami  pod okiem instruktora           
- Porady dla rodziców w zakresie:

• opieki nad nowonarodzonym 
dzieckiem 

• promocja karmienia naturalnego 

Miros∏awa Uczyƒska

PROFILAKTYKA UZALE˚NIE¡

Poradnictwo dotyczàcego uzale˝nie-
nia od: alkoholu, leków, narkotyków,
hazardu, komputera, jedzenia, seksu,
- czynników wp∏ywajàcych na rozwój 

uzale˝nienia
- sygna∏ów ostrzegawczych 

oraz objawów uzale˝nienia
- konsekwencji wynikajàcych 

z uzale˝nienia

Mo˝liwoÊci pomocy poprzez:   
- motywowanie do leczenia              
- interwencj´ kryzysowà
- kierowanie do oÊrodków 

uzale˝nieƒ
- kierowanie na leczenie przez sàd

Gra˝yna Wenda, 
Magdalena Borowiec
Oddzia∏ Krótkoterminowej Terapii
Odwykowej i Detoksykacji dla kobiet

PIEL¢GNIARKI 

DERMATOLOGICZNE

Zg∏osi∏o si´ do nas ok 100 osób
- przedstawia∏yÊmy zasady dzia∏ania 

szko∏y atopii
- udziela∏yÊmy porad z zakresu 

piel´gnowania skóry 
w ∏uszczycy, tràdziku m∏odzieƒczym,  
tràdziku ró˝owatym

- najwi´ksze zainteresowanie budzi∏y 
informacje na temat bezpiecznego 
opalania i doboru odpowiedniego 
preparatu chroniàcego skór´ przed 
szkodliwym dzia∏aniem s∏oƒca.

Gra˝yna Adrych, Krystyna Ciemny,
Justyna Jamnicka, Jadwiga Jeschke 

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Na stoisku informacyjnym pracownicy
odpowiadali na szereg pytaƒ zwià-

zanych z systemem opieki zdrowotnej
w naszym województwie. Promowano
Vademecum pacjenta 2011r., które
zawiera najwa˝niejsze zasady poru-
szania si´ po systemie. Publikacja ta
dost´pna jest na stronie internetowej
Funduszu: www.nfz-bydgoszcz.pl
Ze wzgl´du na zbli˝ajàcy si´ czas wy-
poczynku i wakacji, wiele osób intere-
sowa∏o si´ mo˝liwoÊcià leczenia poza
miejscem zamieszkania, w tym rów-
nie˝ poza granicami kraju. Pytano
cz´sto o Europejskà Kart´ Ubezpie-
czenia Zdrowotnego. Nie brakowa∏o
zainteresowanych leczeniem uzdro-
wiskowym, opiekà piel´gniarskà nad
ludêmi ob∏o˝nie chorymi, bezp∏atnymi
programami profilaktycznymi.

K-P OW NFZ reprezentowali: 
Barbara Nawrocka - Rzecznik
Prasowy, Mariola Tuszyƒska 
- Kierownik Sekcji ds. Skarg 
i Wniosków

PEL¢GNIARSTWO W OCHRONIE

ZDROWIA PRACUJÑCYCH 

WOJEWÓDZKI OÂRODEK 

MEDYCYNY PRACY 

oraz  LUX MED Sp. z o.o. 

W odpowiedzi na oczekiwania wspó∏-
czesnego rynku pracy zaprezento-
wa∏yÊmy nowoczesne stanowisko pra-
cy z monitorem ekranowym. Praca
umys∏owa, najcz´Êciej wykonywana 
w pozycji siedzàcej, stanowi czynnik
ucià˝liwy w procesie pracy. 
W trakcie prezentacji nasi GoÊcie
mogli obejrzeç film o ergonomii stano-
wisk pracy biurowej. Kilka osób sko-
rzysta∏o z mo˝liwoÊci wykonania tzw.
ergotestu, dzi´ki któremu mogli oceniç
swoje stanowiska pracy.
Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y si´
informatory  oraz ulotki przedstawia-
jàce zakres us∏ug Êwiadczonych przez
LUX MED oraz WOMP. W trakcie
rozmów z naszymi GoÊçmi rozmawia-
∏yÊmy o zagadnieniach z zakresu opie-
ki medycznej nad osobami pracujàcy-
mi i o skutecznych metodach  zapobie-
gania powstawaniu chorób zawo-
dowych.

W imprezie plenerowej wzieli udzia∏
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Nie zapomnia∏yÊmy równie˝ o naj-
m∏odszych: zielone balony stanowi∏y
wiosenny akcent na Starym Rynku.
Dzi´kujemy wszystkim, którzy odwie-
dzili nasze stanowisko i zapraszamy
do naszych placówek.

Wies∏awa W∏odarska, 
Iwona Szumacher

Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych

nr 5

• Pokaz i instrukta˝ udzielania 
pierwszej pomocy

• Pomiar ciÊnienia t´tniczego krwi 
i masy cia∏a oraz obliczanie BMI 

• Pomiar poziomu glukozy 
• Badanie ostroÊci wzroku

Wies∏awa W∏odarska

PI¢GNIARSKA 

OPIEKA D¸UGOTERMINOWA

1. wiadomoÊci ogólne -  piel´gniarska
opieka d∏ugoterminowa w domu 
chorego

2. adresy i telefony  wypo˝yczalni 
sprz´tu pomocniczego 
i rehabilitacyjnego

3. adresy i telefony zak∏adów  
piel´gnacyjno - opiekuƒczych

4. adresy i telefony poradni leczenia  
demencji i choroby alzheimera
i parkinsona

5. adresy i telefony agencji 
opiekunów

6. adresy poradni, telefony lekarzy 
specjalistów (neurolog, reumatolog, 
psychiatra, endokrynolog, 
diabetolog, stomatolog) 
wykonujàcych wizyty domowe

7. warunki refundacji sprz´tu 
(∏ó˝ka, materace p/odle˝ynowe, 
pampersy itp. )

8. diety  i sposoby  karmienia osób 
starszych

9. demonstracja  materaca 
p/odle˝ynowego

10.  demonstracja  ssaka 
przenoÊnego

11.  demonstracja toalety przenoÊnej
12. kompresoterapia - banda˝owanie 

obrz´ków w warunkach 
domowych - pokaz

13. rodzaje opatrunków
14. rodzaje ran

15. mops - propozycje dla osób 
starszych

Bogumi∏a Hirt-Nowak, Violetta Gierke,
Dorota Frydrychowska, Daria Ramian,
Jolanta Olszewska, Barbara Przybysz,
Ma∏gorzata Kamiƒska

DZIA¸ALNOÂå FUNDACJI

„ZDROWIE DLA CIEBIE” 

Z SIEDZIBÑ W BYDGOSZCZY 

Na stanowisku odpowiadano na
nast´pujàce pytania:
1. Co to jest nocna i Êwiàteczna 

opieka medyczna?
2. Gdzie pacjent mo˝e szukaç 

pomocy, w momencie kiedy 
POZ-y zamykajà swojà 
dzia∏alnoÊç?

3. Kto mo˝e udzieliç pomocy 
medycznej choremu dziecku 
czy osobie doros∏ej np. w niedziel´
w godzinach popo∏udniowych?

4. Czy pacjent mo˝e oczekiwaç 
pomocy w warunkach domowych?

5. W jakich godzinach pracownicy 
Fundacji Êwiadczà pomoc 
medycznà?

6. Jakimi dokumentami musi 
legitymowaç si´ pacjent ubiegajàcy
si´ o pomoc Fundacji?

7. Jakà dokumentacj´ otrzymuje 
pacjent po udzieleniu Êwiadczenia?

8. Jakie sà zasady udzielania pomocy
medycznej dla pacjentów 
ubezpieczonych 
i nieubezpieczonych?

Mariola Hinz

SOLANKI UZDROWISKO

INOWROC¸AW

- lecznictwo uzdrowiskowe
- rehabilitacja lecznicza
- oferta „medical-spa”

Anna Sypniewska, Aleksandra
Monarska, Ewa Majewska,
Beata Pozorska

PIEL¢GNIARKI  WOJEWÓDZKIEGO

SZPITALA DZIECI¢CEGO 

W BYDGOSZCZY 

ZAPROPONOAW¸Y:  

• Elektroniczny pomiar  ciÊnienia 
t´tniczego (dzieci i doroÊli).

• Pomiar poziomu cukru we krwi 
(dzieci i doroÊli ).

• Nauk´ udzielania pierwszej 
przedmedycznej pomocy
- resuscytacja 
krà˝eniowo-oddechowa 

(çwiczenia na fantomach 
poÊredniego masa˝u serca 
i wentylacji usta-usta, usta-nos).

• Oty∏oÊç u dzieci i m∏odzie˝y 
(prawid∏owa waga, BMI, wskazówki 
na temat diety).

• Osteoporoza (ulotki: czynniki 
ryzyka, dieta, profilaktyka).

Marlena Mania, Ma∏gorzata
Kowalewska, Gra˝yna Kowalewska,
Magdalena Kowalewska, Ewa
Grzegórska, Beata Lewandowska.

CENTRUM  ONKOLOGII  W  BYD-

GOSZCZY jako wspó∏organizator wy-
stawi∏o stoisko edukacyjno-informaty-
czne dla wszystkich osób zaintere-
sowanych profilaktykà onkologicznà.
Przedstawicielem Centrum by∏a pie-
l´gniarka Zak∏adu Profilaktyki i Promo-
cji Zdrowia - mgr Ilona Polasik. Miesz-
kaƒcy dopisali bardzo licznie - odno-
towano ok. 130 osób. Zg∏aszajàcych
si´ do stoiska by∏o wi´cej, ale nie
wszyscy wyrazili ochot´ potwierdzenia
tego faktu. Wiele osób przechodzi∏o
oboj´tnie obok podà˝ajàc do stoisk 
o innej tematyce. 
Przy stoisku Centrum Onkologii mo˝-
na by∏o wys∏uchaç krótkiej prelekcji na
temat tez Europejskiego Kodeksu
Walki z Rakiem z uwzgl´dnieniem pro-
filaktyki raka jelita grubego oraz profi-
laktyki raka prostaty. Piel´gniarka roz-
dawa∏a kolorowe broszurki z tezami:
dla doros∏ych z rysunkami Mleczki, dla
dzieci i m∏odzie˝y w wersji komikso-
wej. Zainteresowane panie otrzymy-
wa∏y informacje na temat profilaktyki
raka szyjki macicy oraz raka piersi.
Wszystkie zagadnienia profilaktyczne
poparte by∏y kolorowymi broszurami,
na których znalaz∏y si´ tak˝e dane 
o mo˝liwoÊci wykonania badaƒ profila-
ktycznych ∏àcznie z adresami i telefo-
nami oÊrodków wykonujàcych te bada-
nia. 
Pewnym zainteresowaniem cieszy∏y
si´ fantomy do nauki samobadania 
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piersi i samobadania jàder. Co odwa˝-
niejsze osoby po instrukta˝u
piel´gniarki wykonywa∏y samobadanie
na fantomach. Okaza∏o si´, i˝ panie sà
mniej wstydliwe od panów. To one
cz´Êciej si´ga∏y po fantomy nie tylko
piersi, ale równie˝ jàder, aby pouczyç
si´ samobadania.

Ilona Polasik 

................

Bardzo bogatà ofert´ sprz´tu s∏u˝à-
cego domowej rehabilitacji i piel´g-
nacji osób niepe∏nosprawnych przed-
stawi∏a - firma

SKLEPYMEDYCZNE.EU 

z Bydgoszczy. Obok szerokiej gamy
powszechnie wykorzystywanych pro-
duktów usprawniajàcych pacjentów 
z dysfunkcjami ruchu - wózków inwa-
lidzkich r´cznych i elektrycznych,
balkoników do nauki chodzenia, pod-
pórek czy nasadek toaletowych,
goÊcie festynu mogli obejrzeç i poznaç
funkcjonalnoÊç równie˝ specjalnie na
t´ okazj´ sprowadzonych kilku euro-
pejskich nowoÊci.

Wies∏awa i Marek FaÊciszewscy

Wykonanie zlecenia lekarskiego musi
mieÊciç si´ w zakresie wiedzy i umie-
j´tnoÊci, jakie po∏o˝na naby∏a w trakcie
kszta∏cenia do zawodu lub kszta∏cenia
podyplomowego. 

W przypadku wykonywania zapisu

EKG u noworodka, po∏o˝na w toku
kszta∏cenia podstawowego nie zdoby-
wa umiej´tnoÊci w tym zakresie, dla-
tego wykonanie tego badania samo-
dzielne jak i na zlecenie lekarza, jest
mo˝liwe po ukoƒczeniu przez po∏o˝nà
stosownego kursu specjalistycznego. 

Badanie s∏uchu u noworodka wyko-
nywane w ramach Programu Pow-
szechnych Przesiewowych Badaƒ
S∏uchu u Noworodków w oddzia∏ach
noworodkowych powinno byç reali-
zowane przez przeszkolone osoby,
które posiadajà odpowiednie certy-
fikaty. 

Nie posiadajàc w∏aÊciwego przygo-
towania do wykonywania specjalisty-
cznych badaƒ, po∏o˝na nara˝a nowo-
rodka na zagro˝enie utraty zdrowia lub
˝ycia. 

Je˝eli zlecenie lekarskie wykracza
poza nabyte w toku kszta∏cenia
umiej´tnoÊci, to po∏o˝na zgodnie z art.
22 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 5 lipca
1996 r. o zawodach piel´gniarki 
i po∏o˝nej (Dz.U. Nr 57 z 2001 r. poz.
602 z póên. zm.), ma prawo odmówiç
jego wykonania, podajàc niezw∏ocznie
przyczyn´ odmowy na piÊmie.

Konsultant Krajowy
w dziedzinie piel´gniarstwa

ginekologicznego i po∏o˝niczego
Leokadia J´drzejewska

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie 
piel´gniarstwa ginekologicznego i po∏o˝niczego 

w sprawie kompetencji po∏o˝nej 
do wykonania badania elektrokardiograficznego 

i badania s∏uchu u noworodka

Organizatorzy, foto z archiwum OIPiP

OIPiP dzi´kuje

wszystkim piel´gniarkom i po∏o˝nym, uczniom, studentom za pomoc 
w zorganizowaniu imprezy plenerowej dla mieszkaƒców Bydgoszczy.

oraz
Pani Katarzynie Serwiƒskiej Dyrektor Sprzeda˝y i Marketingu MATOPAT

Toruƒskich Zak∏adów Materia∏ów Opatrunkowych SA 
Pani Joannie Busz-Dyrektor Pa∏acu M∏odzie˝y, 

Jolantcie Kraszkiewicz - Dyrektor d/s administracyjno-ekonomicznych, 
Magdalenie Beredzie - Dyrektor d/s pedagogicznych 

Foto z obchodów Krajowego Dnia Po∏o˝nej 
i Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarki 

na 3 stronie kolorowej

Wies∏awa Stefaniak-Gromadka, Ewa Kowalska



Zdrowie ∏àczy si´ z uczuciem
pewnoÊci, bezpieczeƒstwa, pogody
ducha, z potrzebà aktywnoÊci. W cho-
robie do cierpienia do∏àcza si´ uczucie
s∏aboÊci i l´ku, zw∏aszcza przed
nast´pstwami i komplikacjami choro-
by, przed bólem, cz´sto zwiàzanym 
z zabiegami diagnostycznymi i tera-
peutycznymi, a nawet l´kiem przed
Êmiercià [1].

Rys historyczny

Zagadnieniami wp∏ywu psychiki na
dzia∏anie organizmu cz∏owieka zajmo-
wali si´ ju˝ staro˝ytni filozofowie i le-
karze.

Wraz z filozofià kartezjaƒskà pojawi∏
si´ problem relacji psyche-soma,
mówiàcy o holistycznej koncepcji cz∏o-
wieka.

Bardzo wielu m´drców zastana-
wia∏o si´ co jest wa˝niejsze psyche

czy soma?

Psychologiczne czynniki chorób

psychosomatycznych. 

Pierwszà prób´ wyjaÊnienia psy-
chologicznej genezy zaburzeƒ soma-
tycznych podjà∏ Freud, na temat his-
terii. Jego zdaniem objawy somaty-
czne sà wynikiem konwersji.

W toku transformacji objawy tj:
niedow∏ady, znieczulenie, Êlepota,
brak czucia, ból, wymioty, czkawka
itp.Chory mimo i˝ cierpi z powodu
objawów, doÊwiadcza tak˝e swoistych
korzyÊci z nich. One bowiem roz-
k∏adajà napi´cie i dzi´ki chorobie
uzyskuje si´ korzyÊci wtórne - takie
rozumowanie jest wykorzystywane 
w myÊleniu o chorobie jako rodzaju
ucieczki od trudnoÊci[2].

Natomiast F. Dunbar (1954r.) wraz
z zespo∏em twierdzi∏, ˝e prze˝ycia
translatyczne, doÊwiadczenia emocjo-
nalne, mechanizmy obronne, struktury
motywacji, które wp∏ywajà na naszà

psychik´ i mo˝na utworzyç profile
osobowoÊci dla poszczególnych
chorób psychosomatycznych.

Tak powsta∏o poj´cie „osobowoÊç
zawa∏owca, osobowoÊç astmatyka”
itp. Ale teoria ta zosta∏a odrzucona,
gdy˝ bardzo trudno jest okreÊliç
rodzaj osobowoÊci przed wystàpie-
niem choroby, gdy˝ osobowoÊç jest
tylko jednym z czynników wystàpienia
choroby somatycznej.

Ale g∏ównym badaczem, naszego
problemu, jest Franz Aleksander,
(1952 r.), wg niego ka˝da choroba
kszta∏tuje si´ we wczesnym dzie-
ciƒstwie, swoisty „centralny konflikt“
intrapersonalny, wynikajàcy ze
sprzecznych tendencji do dawania 
i brania, zatrzymywania i usuwania,
zale˝noÊci i autonomii. 

Zaburzenia psychosomatyczne t∏u-
maczono w poczàtkowych badaniach
nad stresem przede wszystkim jako
niespecyficzne reakcje organizmu 
w odpowiedzi na bodêce zwane stre-
sorami.

Reakcja na stres obejmuje w fazie
alarmowej wzmo˝onà mobilizacj´
wspó∏czulnej cz´Êci autonomicznego
uk∏adu nerwowego. Gdzie na struktur´
pobudzeƒ dochodzi do podwy˝szenia
RR, t´tna, oddechu, zw´˝ajà si´
naczynia obwodowe, wzrasta napi´cie
mi´Êniowe i dochodzi do wielu innych
reakcji organizmu przygotowujàcych
cia∏o do walki i obrony.

Je˝eli ta mobilizacja psychosomaty-
czna utrwala si´ zbyt d∏ugo i powtarza
si´ cz´sto - co jest regu∏à w obecnej
dobie szybkiego i stresowego ˝ycie 
- dochodzi do utrwalenia si´ wzorca
reakcji somatycznych i w efekcie do
choroby.

Dzia∏aniem mobilizujàcym na dro-
dze przekazywania impulsów nerwo-
wych towarzyszà niezwykle z∏o˝one
procesy zachodzàce w uk∏adzie neu-

rohormonalnym w osi przysadka - nad-
nercza.

Zostajà wydzielane hormony i sub-
stancje, które pozwalajà „ugodziç si´
ze stresorami” np.. Kortykoidy powo-
dujà ∏zy, które chronià oczy, lub nisz-
czà stresory tworzàce katecholaminy
(hormony walki) i anty cia∏a, wyzwala-
jàce z∏o˝one reakcje odpornoÊciowe.

Fizjologiczne zwiàzki stresu z hor-
monami majà istotne znaczenie dla
funkcjonowania uk∏adu odpornoÊcio-
wego organizmu. 

Dlatego powsta∏a nowa  interdyscy-
plinarna dziedzina psychologii - Psy-
choneuroimmunologia, która prowadzi
badania w zakresie - psychologii, neu-
ropsychologii, biochemii i endokryno-
logii.

Rozwój psychosomatyki wskazu-

je na wiele sprzecznoÊci i odbija si´

w nim walka naturalizmu z ideali-

zmem, jednak w konkluzji psycho-

somatycy uwa˝ajà, ˝e ˝ycie cz∏o-

wieka ma charakter kompleksowego

procesu psychosomatycznego i dla-

tego ka˝da choroba mo˝e byç uwa-

runkowana psychogennie. 

Na podstawie zdobytej wiedzy 
i doÊwiadczeƒ powsta∏y z∏o˝one mo-
dele i koncepcje wieloczynnikowych
uwarunkowaƒ wspó∏czesnych chorób
psychosomatycznych i cywilizacyj-
nych.

• W tych modelach uwzgl´dnia si´;
- czynniki sytuacyjne, typ stresorów

i sytuacji trudnych:
- czynniki temperamentne 

i osobowoÊciowe - typ 
temperamentu, motywacji, nastawieƒ
emocjonalnych, struktur 
poznawczych i przekonaƒ;

- czynniki dziedziczno 
- konstytucjonalne i w∏aÊciwoÊci
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„Cia∏o zwierciad∏em chorej duszy”

„WÊród fenomenów, które Êwiadczà o przeró˝nym oddzia∏ywaniu umys∏u na organy cia∏a, zdo∏ano zaobserwowaç wystar-
czajàcà iloÊç takich szczególnych oddzia∏ywaƒ, które zale˝à od prostego aktu skupienia uwagi na tych˝e”

Henry Holland, Refleksja, Notatki Medyczne 1839r.
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funkcjonowania organizmu;
- wzory reagowania emocjonalnego;
- wzory reakcji psychofizjologicznych;
- uogólnione zasoby odpornoÊciowe 

natury biologicznej, intrapsychicznej,
interpersonalnej i spo∏ecznej;

- styl ˝ycia i jego prozdrowotne 
i anty zdrowotne aspekty[2].

Kategoria „zaburzeƒ psychoso-

matycznych w Êcis∏ym znaczeniu”

obejmuje wszystkie choroby soma-

tyczne, do których powstawania,

utrzymywania si´ i przebiegu przy-

najmniej cz´Êciowo przyczyniajà si´

czynniki psychiczne.

Dla odró˝nienia o procesach soma-
topsychicznych mówi si´ wtedy, gdy
zaburzenia somatyczne wtórnie pro-
wadzà do okreÊlonych zmian psy-
chicznych.

W szerszym kontekÊcie do za-
burzeƒ psychosomatycznych zalicza
si´ tak˝e choroby, w których zachodzà
procesy wzajemnego oddzia∏ywania
mi´dzy prze˝yciami psychicznymi 
z jednej strony a fenomenami somaty-
cznymi z drugiej strony. 

Podstawà ka˝dego kontaktu pac-
jent - lekarz jest dobrze zebrany wy-
wiad. Ale bardzo cz´sto lekarze robià
to pobie˝nie i nie przywiàzujà do niego

odpowiedniej wagi. Dlatego cz´sto
kierujà pacjentów na badania, które sà
bardzo stresujàce i nieprzyjemne dla
pacjenta.

Takim badaniem jest m.in. Tilt test
(inaczej zwany testem pionizacji lub
pochyleniowym). Badanie w którym
badamy reakcje organizmu na stres
(RR, t´tno, zapis EKG oraz  inne
reakcje pacjenta).

Aby dosz∏o do choroby psychoso-
matycznej musi zaistnieç zale˝noÊç
pomi´dzy silnymi i d∏ugotrwa∏ymi stre-
sorami a zdrowiem somatycznym,
czyli im d∏u˝ej czynnik stresujàcy na
nas dzia∏a i naruszy naszà barier´
odpornoÊciowà (emocjonalnà i fizjo-
logicznà), napotka s∏aby narzàd to tym
wi´ksze sà szanse na powstanie
choroby.

I w tym momencie olbrzymià rol´
majà do „odegrania” piel´gniarki 
i po∏o˝ne, które majà pierwszy kontakt
z pacjentkà/pacjentem. W momencie
przeprowadzania wywiadu, podsta-
wowych czynnoÊci piel´gnacyjnych
czy serdecznej rozmowy z pacjentem
dowiadujà si´ wi´cej ni˝ lekarz go
prowadzàcy. 

W celu nawiàzania prawid∏owych
relacji z drugim cz∏owiekiem nale˝y
wytwarzaç w sobie bardzo du˝e
pok∏ady empatii, aby móc mu pomóc 

w sytuacji stresowej lub go po prostu
wys∏uchaç.

Ale czy w dobie tworzenia stosów
dokumentacji mamy jeszcze czas na
„chwil´ dla pacjenta”?

Pami´tajmy, ˝e prawie wszystkie
choroby majà swój poczàtek w „g∏o-
wie”, wi´c starajmy si´ ˝yç w zgodzie
z swojà naturà i empatià dla drugiego
cz∏owieka.

Romana Paw∏owska
Po∏o˝na specjalistka

PiÊmiennictwo u autora

….Ucz´ si´ ciebie, cz∏owieku
Powoli si´ ucz´, powoli
Od tego uczenia trudnego
Raduje si´ serce i boli.
O Êwicie nadziejà zakwita,
Pod wieczór niczemu nie wierzy.
Czy wàtpi, czy ufa-jednako-
Do ciebie cz∏owieku nale˝y.
Ucz´ si´ ciebie i ucz´
I wcià˝ jednako nie umiem-
A twe ranne wesele,
Twà trosk´ wieczornà rozumiem…

Jerzy Liebert.

OG¸OSZENIE
CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY 

ZAK¸AD PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

og∏asza nabór na szkolenie specjalizacyjne 

w dziedzinie Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej 

dla po∏o˝nych.

zapisy i informacje dost´pne pod numerem telefonu 52 374-37-75.



Co cztery lata European Associa-
tion of Neuroscience Nurses (EANN)
organizuje konferencje tematyczne
obejmujàce zagadnienia opieki nad
pacjentem z dysfunkcjà uk∏adu nerwo-
wego. W tym roku (2011) organiza-
torem 9th Quadrennial Congress of
the EANN by∏o Belgian Association of
Neuroscience Nurses (BANN) a miej-
scem Blankenberge.

Blankenberge to miasto po∏o˝one 
w zachodniej Belgii nad morzem
pó∏nocnym i chyba najbardziej popu-
larny kurort nadmorski, ze wzgl´du na
bardzo d∏ugà piaszczystà pla˝e i bard-

zo dobre po∏àczenie z Brukselà. Cha-
rakterystyczne dla miasta sà: molo,
kasyno i przystaƒ ˝eglarska. W kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim od Blanken-
bergen znajduje si´ drugie bardzo cie-
kawe miasto o nazwie Brugia, zwane
„Flamandzkà Wenecjà”. Historycznie,
ze wzgl´du na swoje po∏o˝enie miasto
odgrywa∏o wa˝nà role przemys∏owà
dla Belgii. Aktualnie miasto turysty-
czne, przyciàgajàce swoim urokliwym
klimatem turystów z ca∏ego Êwiata.
„Historyczne” centrum Brugii znajduje
si´ na liÊcie Êwiatowego dziedzictwa
UNESCO.

Program konferencji by∏ bardzo
obszerny. Obejmowa∏ wszystkie
obszary dzia∏alnoÊci piel´gniarek od
zagadnieƒ zwiàzanych z opiekà i pie-
l´gnacjà, organizacjà oddzia∏ów nero,
standardów pracy/funkcjonowania, po
zarzàdzanie i jakoÊç opieki oraz jakoÊç

˝ycia chorego z chorobà uk∏adu ner-
wowego.

Rozpocz´cie konferencji to wizyta
goÊcia honorowego - ksi´˝nej Belgii 
- Astrid oraz degustacja belgijskiej
(oczywiÊcie) czekolady w korelacji jej
wp∏ywu na uk∏ad nerwowy a co si´ 
z tym wià˝e samopoczucia uczest-
ników spotkania. Rewelacja - czeko-
ladki o kszta∏cie i smaku - ostrygi,
trawy, lasu i jab∏ka. Degustacja wspo-
magana by∏a prezentacjà dwóch
ekspertów, profesora neurologii z ana-
lizà zdj´ç z rezonansu magnetycznego
oraz kulinarnymi opowieÊciami mistrza
czekolady.

Po uroczystym otwarciu rozpocz´∏y
si´ „konkrety” a wi´c sesje tematycz-
ne. IloÊç zaproszonych i zareje-
strowanych goÊci (dane organizatora)
to oko∏o 600 osób, przedstawicieli 
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27.05.2011r. w Hotelu City w Byd-
goszczy odby∏a si´ bezp∏atna konfe-
rencja pn. „NowoÊci wakcynologii nie-
zb´dne informacje o szczepieniach
ochronnych dla piel´gniarek”. Patronat
nad tym wydarzeniem obj´∏a Okr´-
gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Bydgoszczy. Przewodniczàca ORPiP
Ewa Kowalska dokona∏a oficjalnego
otwarcia konferencji.

Zaproszeni wyk∏adowcy w osobach
dr Paw∏a Grzesikowskiego, dr El˝biety
Narolskiej-Wierczewskiej oraz dr Anny
Nitki, wnikliwie i wyczerpujàco przed-
stawili zagadnienia zwiàzane z aktual-
nymi przepisami dotyczàcymi szcze-

pieƒ ochronnych, realizacjà szczepieƒ
ochronnych w województwie kujaw-
sko-pomorskim oraz nowymi technolo-
giami i nowymi szczepionkami w ka-
lendarzu szczepieƒ. Ka˝da sesja wy-
k∏adowa koƒczy∏a si´ panelem dysku-
syjnym, podczas których nie brako-
wa∏o pytaƒ.

W spotkaniu udzia∏ wzi´∏o 115
osób. Wszyscy otrzymali interesujàce
materia∏y szkoleniowe oraz certyfikaty
uczestnictwa w konferencji. Dzi´ki
g∏ównemu organizatorowi czyli firmy
KIMZE nie zabrak∏o równie˝ uczty dla
podniebienia.

tekst Katarzyna Florek
foto Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

NOWOÂCI WAKCYNOLOGII

Niezb´dne informacje o szczepieniach ochronnych 
dla Piel´gniarek

Pokonferencyjne przemyÊlenia…
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prawie wszystkich krajów europejskich
i Êwiata. OczywiÊcie nie zabrak∏o
przedstawiciel presti˝owych towa-
rzystw neuronursing z: Ameryki
(AANN), Wielkiej Brytanii (BANN),
Australii (ANNA), Szwecji (SANN) oraz
Japonii (JANN). W sumie 125 prezen-
tacji, trzy a nawet cztery sesje jedno-
czeÊnie prowadzone oraz sesje
szkoleniowe. Tematyka obejmowa∏a
zagadnienia opieki neurologicznej jak:
Choroby neurologiczne - udar mózgu,
padaczka, neuromi´Êniowe, neurode-
generacyjne (choroba Parkinsona,
Choroba Alzheimera), neuroonkolo-
giczne (guzy mózgu i kr´gos∏upa),
neurochirurgia i neurotraumatologia,
neurorehabilitacja, neurogeriatria,
intensywna terapia neuro (Neuro
Critical Care) jak równie˝ zagadnienia
praktyki piel´gniarskiej opartej na fak-
tach (EBP), organizacja procesu opie-
ki, kwalifikacje zespo∏u piel´gniarskie-
go i inne.

Nasza prezentacja (bydgoska) zak-
walifikowana zosta∏ niestety tylko do
sesji posterowej - Neuro Critical Care,
ale nie omin´∏a mnie przyjemnoÊç

wyjaÊniania doÊç skomplikowanego
merytorycznie przygotowanego mate-
ria∏u dotyczàcego Functional assess-
ment of patients after embolization of
cerebral blond vessels malformations -
oceny czynnoÊciowej chorego z mal-
formacjà naczyniowà z wykorzys-
taniem rodzimej skali oceny 1. Cz´Êç
zagadnieƒ prezentowanych przez
prelegentów to dla mnie nowoÊci takie
np. jak: ewakuacje krwiaka Êródcza-
szkowego w znieczuleniu miejscowym
na sali zabiegowej (prezentacja holen-
derska), kompleksowy monitoring ciÊ-
nienia Êródczaszkowego (prezentacja
szwecka) czy system drena˝owy prze-
strzeni p∏ynowych w oddzia∏ach inten-
sywnej terapii neuro (prezentacja
amerykaƒska).

Oprócz cz´Êci naukowej (podsta-
wowej dla Kongresu), znaleziono czas
na cz´Êç organizacyjnà zwiàzanà 
z dalszym rozwojem neuropiel´gniar-
stwa. W tym celu zorganizowano
zebranie cz∏onków EANN oraz WFNN
(World Federation of Neuroscience
Nurses). Na indywidualne zaproszenie
prezydent WFNN Pani Virginii Pren-
dergast, mia∏em przyjemnoÊç uczest-
niczyç czynnie w zebraniu, analizujàc
zagadnienia zwiàzane z uruchomie-
niem platformy edukacyjnej Neuro-
Blend dla zainteresowanych tematykà
piel´gniarek neuro oraz systemu
kszta∏cenia g∏ównie podyplomowego 
i ustawicznego (w tym punktowego) 
w zakresie nero. W przewa˝ajàcej

cz´Êci omawiane zagadnienia to no-
woÊci jak kszta∏cenie e-lerning, ICNP,
EBNP czy telenursing obszary te „le-
˝à” w systemie kszta∏cenia w Polsce.

Chcia∏by równie˝ zaznaczyç, ˝e
sponsorem mojego udzia∏u by∏a Okr´-
gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Bydgoszczy, i w tym miejscu Prze-
wodniczàcej Pani Ewie Kowalskiej
chcia∏bym serdecznie podzi´kowaç.

Nast´pne spotkanie w europie
(Serbia) i Êwiecie (Japonia).

Robert Âlusarz
mgr piel., dr n. med., 

specj. piel. neuro.

[1]. Slusarz R, Beuth W, Ksiazkiewicz
B. Postsurgical examination of func-
tional outcome of patients having
undergone surgical treatment of
intracranial aneurysm. Scand J Caring
Sci. 2009 Mar;23(1):130-9.

Pani mgr Janinie Siwik

Kierownikowi Opieki Medycznej

przechodzàcej na emerytur´ 
podzi´kowania za wieloletnià prac´ zawodowà 

sk∏adajà
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych i Piel´gniarstwa oraz Piel´gniarki i Po∏o˝ne 

Centrum Onkologii w Bydgoszczy
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14.06.2011 r. - Tematyka spotkania:
„Dieta kobiety karmiàcej”

Warsztaty edukacyjne

dla po∏o˝nych

Uczestnicy Warsztatów Uczestnicy Warsztatów

20.05.2011. - Tematyka spotkania:
„Najcz´stsze problemy ˝ywieniowe u niemowlàt i ma∏ych dzieci”

Uczestnicy otrzymali - certyfikaty uczestnictwa, interesujàce materia∏y 
oraz upominki od firm sponsorujàcych warszataty.
Do zobaczenia po wakacjach.

Warsztaty edukacyjne 

Hipp Bio Combiotik dla Piel´gniarek i Po∏o˝nych

Dla najwa˝niejszych na Êwiecie” 

Uczestnicy Warsztatów Uczestnicy Warsztatów

tekst, foto Wies∏awa Stefaniak-Gromadka
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W dniach 27 kwietnia oraz 18 maja
br. w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy
odby∏y si´ szkolenia dla po∏o˝nych
poÊwi´cone praktycznej realizacji kon-
taktu skóra do skóry mi´dzy matkà 
i dzieckiem po porodzie.  

Szkolenia odby∏y si´ z inicjatywy
Komisji ds. Po∏o˝nych dzia∏ajàcej przy
ORPiP i podyktowane zosta∏y wej-
Êciem w ˝ycie nowego aktu prawnego,
okreÊlajàcego sposób sprawowania
opieki nad kobietà w okresie fizjolo-
gicznej cià˝y, fizjologicznego porodu,
po∏ogu oraz opieki nad noworodkiem.
Uczestniczy∏o w nich ponad 100
po∏o˝nych.

GoÊciem szkoleƒ by∏a Konsultant
Wojewódzki w dziedzinie piel´gniarst-
wa po∏o˝niczo-ginekologicznego 
mgr Janina Wroniecka.

Wprowadzony akt prawny jest  za-
∏àcznikiem do rozporzàdzenia Ministra
Zdrowia, zatytu∏owany „Standardy po-
st´powania oraz procedury medyczne
przy udzielaniu Êwiadczeƒ zdrowot-
nych  z zakresu opieki oko∏oporodo-
wej” (...); 
z dn. 23.09.10 r. Dz.U.10.187.1259, 
(dost´p: http://www.mz.gov.pl).

W jego wst´pie podkreÊlono, ˝e ce-
lem poszczególnych elementów opieki
medycznej sprawowanej nad kobietà
podczas cià˝y, porodu, po∏ogu oraz jej
nowonarodzonym dzieckiem jest uzys-
kanie „dobrego stanu zdrowia matki 

i dziecka (...), z uwzgl´dnieniem zasad
bezpieczeƒstwa zdrowotnego, w ra-
mach których opieka opiera si´ na
praktykach o udowodnionej skutecz-
noÊci”. 

Istotnym elementem wp∏ywajàcym
na  stan zdrowia dziecka, jest sposób
jego ˝ywienia.

Idealny pokarm dla zdrowego wzro-
stu i rozwoju niemowlàt zapewnia
wy∏àczne karmienie piersià, przez
pierwsze 6 miesi´cy ˝ycia oraz kon-
tynuowanie karmienia piersià w okre-
sie wprowadzania ˝ywnoÊci uzupe∏-
niajàcej w dalszym okresie ˝ycia
dziecka.

Zagadnieniom zwiàzanym z promo-
waniem karmienia piersià nadano 
w Standardach bardzo wysokà rang´.

Problematyka karmienia natural-

nego pojawia si´ ju˝ w rozdziale II 
- wÊród zalecanych w okresie cià˝y
dzia∏aƒ w zakresie promocji zdrowia,
realizowanych przez lekarza lub po∏o˝-
nà, wymienia si´ praktyczne i teorety-
czne przygotowanie do porodu, po-
∏ogu, karmienia piersià i rodzicielstwa
w formie grupowej lub indywidualnej 
-  od 21 tygodnia cià˝y a˝ do jej ukoƒ-
czenia. 

W rozdzia∏ach IX-XI, opisujàcych
standard prowadzenia kolejnych okre-
sów porodu oraz w rozdziale XII, doty-
czàcym opieki nad noworodkiem  znaj-
dujà si´ zapisy dotyczàce przebiegu

pierwszego kontaktu matki z dziec-
kiem po porodzie i jego roli dla pra-
wid∏owej inicjacji laktacji oraz przed-
stawione sà zadania personelu me-
dycznego w zakresie zapewnienia
warunków do prawid∏owego przebiegu
laktacji.

Jak powinien przebiegaç pierwszy
kontakt matki z dzieckiem po po-
rodzie?

BezpoÊrednio po porodzie (w przy-
padku ci´cia cesarskiego w znieczule-
niu ogólnym - wtedy, kiedy matka jest
w stanie odpowiedzieç na potrzeby
dziecka) nale˝y u∏o˝yç dziecko w ra-
mionach matki w kontakcie „skóra do
skóry”. 

Kontakt ten powinien  trwaç przynaj-
mniej jednà godzin´; optymalnie - do
zakoƒczenia pierwszego karmienia,
zwykle 2 godziny.

Zadaniem personelu medycznego,
obecnego przy porodzie, jest ocena
stanu dziecka, zabezpieczenie go
przed utratà ciep∏a, zach´canie matki
do rozpoznawania sygna∏ów gotowo-
Êci dziecka do ssania i oferowanie jej
pomocy - jeÊli takie potrzebuje. 

Nie nale˝y wymuszaç, przyspieszaç
pierwszego karmienia - powinno na-
stàpiç w okresie najwi´kszej goto-
woÊci do ssania - mi´dzy 20. a 50.
minutà ˝ycia. 

Wa˝enie, mierzenie, dok∏adne ba-
danie i ubranie dziecka powinno na-
stàpiç po zakoƒczeniu przez dziecko
pierwszego karmienia.

JeÊli matka lub dziecko potrzebujà
natychmiastowej opieki medycznej,
kontakt „skóra do skóry” powinien byç
zaoferowany jak tylko ich stan si´
ustabilizuje. 

Pierwszy kontakt matki z dzieckiem,
przeprowadzony w wy˝ej przedsta-
wiony sposób, daje wiele korzyÊci
zarówno matce, jak i dziecku - m.in.
korzystnie wp∏ywa na przebieg
karmienia piersià (m.in. d∏u˝szy czas
karmienia), sprzyja nawiàzaniu wi´zi
mi´dzy nimi, zapewnia kolonizacj´
skóry noworodka matczynà florà bak-
teryjnà, co zapewnia mu ochron´ 

SZKOLENIA DLA PO¸O˚NYCH

„Jak realizowaç standard 

opieki oko∏oporodowej w praktyce”

Uczestnicy Warsztatów
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przed patogennymi szczepami szpital-
nymi. 

Dzi´ki Standardom ten dobry start
w ˝ycie ma szans´ byç udzia∏em
wszystkich urodzonych w naszym
kraju dzieci - przedstawiony wy˝ej opis
realizacji kontaktu „skóra do skóry”
zosta∏ prawnie usankcjonowany, zo-
sta∏ uznany za norm´ post´powania. 

Nie realizowanie zapisów, bez uza-
sadnianej przyczyny zapisanej w  do-
kumentacji medycznej, pociàga za
sobà odpowiedzialnoÊç zawodowà 
i prawnà. 

Wdro˝enie prawid∏owej realizacji
pierwszego kontaktu matki z dziec-
kiem, pomimo pozornie prostego
opisu, nie jest ∏atwe - praktyka po-
kazuje, ˝e jest to proces wymagajàcy
du˝ego wysi∏ku ca∏ego personelu,
prze∏amania rutyny, zmian organiza-
cyjnych. 

Sukces jest mo˝liwy, gdy˝ Standard
uwzgl´dnia wszystkie aspekty opieki
nad kobietà w okresie fizjologicznej
cià˝y, fizjologicznego prowadzenia

porodu, po∏ogu oraz opieki nad nowo-
rodkiem, umo˝liwia  jednolite post´po-
wanie w sprawowaniu opieki nad ko-
bietà w cià˝y, podczas porodu fizjolo-
gicznego, po∏ogu oraz opieki nad
noworodkiem udzielanych  w ró˝nych
zak∏adach opieki zdrowotnej. Wdro-
˝enie standardu zapewne zminima-

lizuje ryzyko i b∏´dy a jednoczeÊnie
zapewni w∏aÊciwy poziom i jakoÊç
opieki. 

tekst i foto 
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

Przewodniczàca Komisji 
ds. Po∏o˝nych

piÊmiennictwo u autora

Organizatorzy

Curae to belgijska firma, ktora pilnie poszukuje
dyplomowanych pielegniarek / pielegniarzy

Do szpitali, domów opieki oraz do opieki 
nad osobami niepelnosprawnymi w Belgii

Kandydatom na te stanowiska proponujemy zatrudnienie na korzystnych warunkach

Oferujàc:
• zatrudnienie na czas nieokreÊlony,
• atrakcyjne wynagrodzenie, zgodne z przepisami Belgijskiego prawa,
• dobre warunki socjalne,
• mo˝liwoÊç rozwoju zawodowego oraz zdobycia 

doÊwiadczenia i nowych umiej´tnoÊci,
• pomoc w za∏atwieniu wszelkich formalnoÊci,
• kurs jezyka niderlandzkiego,
• zakwaterowanie przez pierwsze 3 miesiàce pobytu w Belgii,
• opiek´ po przyjezdzie do Belgii

Od kandydatów oczekujemy:
• dyplom piel´gniarski (mile widziany od maja 2004 roku)
• sumiennoÊç, ch´ç do pracy, gotowoÊç do nauki j´zyka niderlandzkiego
• mile widziana znajomoÊç j´zyka angielskiego lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy o przes∏anie kompletnych dokumentów
aplikacyjnych na adres 
e-mail: poland@curae.be

Osoba kontaktowa: Anna A. tel.: +32 477 918 430
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OÊrodek Kszta∏cenia Podyplomowego 
przy Okr´gowej Izbie Piel´gniarek 

i Po∏o˝nych w Bydgoszczy

INFORMUJE:

Jesienny plan kursów 

Kursy specjalistyczne w zakresie

1. Kompresjoterapia (Nr 04/10), program przeznaczony dla piel´gniarek

2. Leczenie ran (Nr 11/07), program przeznaczony dla piel´gniarek 

3. Szczepienia ochronne (Nr 03/07), program przeznaczony dla piel´gniarek 

4. Monitorowanie dobrostanu p∏odu w czasie cià˝y i porodu, program przeznaczony dla po∏o˝nych 

5. Resuscytacja krà˝eniowo-oddechowa (Nr 02/07), program przeznaczony dla piel´gniarek i po∏o˝nych 

6. Terapia bólu ostrego u doros∏ych, program przeznaczony dla piel´gniarek i po∏o˝nych 

7. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (Nr 03/07), program przeznaczony dla piel´gniarek 
i po∏o˝nych 

8. Przygotowanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u doros∏ych, program przeznaczony dla piel´gniarek 
i po∏o˝nych 

Kursy dokszta∏cajàce w zakresie:

1. Podstawy diabetologii, program przeznaczony dla piel´gniarek 

2. Podstawy diabetologii, program przeznaczony dla po∏o˝nych 

3. Opieka piel´gniarska w radioterapii, program przeznaczony dla

piel´gniarek i po∏o˝nych 

WA˚NE

1. Formularze zg∏oszeniowe na wy˝ej wymienione szkolenia dost´pne 
sà w biurze i na stronie internetowej okr´gowej izby 
(www.oipip.bydgoszcz.pl).

2. Wnioski nieczytelne, niekompletnie wype∏nione, bez

potwierdzenia

o op∏acaniu sk∏adek na OIPiP w Bydgoszczy nie b´dà 

rozpatrywane!!!

3. Kursy, na które wp∏ynie zbyt ma∏a liczba zg∏oszeƒ nie b´dà reali-
zowane.
4. OIPiP w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zmiany terminów 

kursów lub ich ca∏kowitego odwo∏ania w przypadku braku ch´tnych.
5. Szczegó∏owe terminy kursów, b´dà systematycznie og∏aszane 

na stronie internetowej. 
6. Przypominamy, ˝e 1 raz w roku kalendarzowym mo˝na skorzystaç

z refundacji za szkolenia wg obowiàzujàcego regulaminu 
(dotyczy osób regularnie op∏acajàcych sk∏adki).

7. Informacji na temat szkoleƒ udziela koordynator ds. szkoleƒ mgr Katarzyna Florek 
w godzinach pracy biura pod numerem telefonu 052 372 68 78; 052 362 03 75 lub 664 721 729.

tekst foto: mgr Katarzyna Florek - koordynator ds. szkoleƒ 

KURS  

„Terapia bólu ostrego u doros∏ych”.

Komisja Egzaminacyjna

Uczestnicy Kursu
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Doskonalenie Umiej´tnoÊci Spo∏ecznych 
niezb´dnych w kontakcie z pacjentem i jego rodzinà

Kurs Dokszta∏cajàcy dla Piel´gniarek i Po∏o˝nych

Dnia  5.06.2011 roku otrzyma∏yÊmy zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu trwajàcego od 5.02.2011 do 5.06.2011. 
Jak jeden mà˝ - wielkim g∏osem - prosimy o jeszcze, czujàc potrzeb´ zg∏´biania tematu.
Przyswaja∏yÊmy zasady skutecznej komunikacji w relacjach zawodowych, dzielnie rozwiàzywa∏yÊmy konflikty, poznajàc

ich przyczyny, rodzaje i style. Odkry∏yÊmy  êród∏a energii, witalnoÊci i radoÊci dnia codziennego. Zg∏´bia∏yÊmy wiedz´ 
o inteligencji emocjonalnej, uczàc si´ emocji, które nadajà sens 
i smak naszemu ˝yciu.  Pozna∏yÊmy metody zwi´kszania poczucia
w∏asnej wartoÊci i poczucia wp∏ywu na rzeczywistoÊç. Przeciw-
dzia∏a∏yÊmy powstaniu wypalenia zawodowego, z którym nasz
zawód zwiàzany jest w sposób  szczególny.  Nie oby∏o si´ bez
trudnych tematów: komunikacji z pacjentem onkologicznym, pa-
cjentem w opiece paliatywnej, nie oby∏o si´ bez rozmów o Êmierci.
Naszymi  Mistrzami  i Przewodnikami w doskonaleniu umiej´tnoÊci
spo∏ecznych by∏y Anna Brzeziƒska, Danuta Kwiatkowska i Maria
¸ukasiewicz.          

Podzi´kowania sk∏adajà Teresa Jakubiak, Danuta Maternowska, Katarzyna Urban, Wies∏awa Nowiƒska, Ewa Lewan-
dowska, Maria Pioterek, Iwona Wittlieb, ˚aneta Gasikowska, Izabela Koêmiƒska, Lidia Rozwadowska, El˝bieta Sobieraj.

„JE˚ELI MASZ PROBLEM I UMIESZ GO ROZWIÑZAå-TO NIE MASZ PROBLEMU.
A JE˚ELI MASZ PROBLEM I NIE UMIESZ GO ROZWIÑZAå-TO NIE MASZ PROBLEMU.”

cytat ze zbioru „MàdroÊci Wschodu”
tekst El˝bieta Sobieraj

foto Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

W imieniu w∏asnym oraz moich kole˝anek pragn´
podzi´kowaç

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

za zorganizowanie kurs
„Doskonalenie umiej´tnoÊci spo∏ecznych niezb´dnych w kontakcie z pacjentem i jego rodzinà” 

dla piel´gniarek i po∏o˝nych

Kurs zosta∏ przygotowany i przeprowadzony na wysokim
poziomie merytorycznym i warsztatowym-specjalne

podzi´kowania dla pani Danuty Kwiatkowskiej.
Przekaz by∏ jasny, trafny i fachowy, a otwarta i ciep∏a
postawa wyk∏adowcy zach´ci∏a do dalszej i g∏´bszej

edukacji w tym zakresie.

Dzi´kujemy 
Kowalewska Beata, Kubalewska Gra˝yna, Lisek Iwona,
Lewków Hanna, ¸ukomska Katarzyna, Przybylska Anna

Skonieczna Mariola, Stryjska Ewa, Sielska Ewa,
Winiecka Dorota, 

tekst Tomasz Zawadzki
foto Wies∏awa Stefaniak-Gromadka
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„W∏aÊciwe od˝ywianie b´dzie medycynà jutra"
Linus Pauling (Laureat nagrody Nobla)

Co jakiÊ czas pojawia si´  w naszym ˝yciu nowy przepis na zdrowe i w∏aÊciwe ˝ywienie, na
szybkà i skutecznà regeneracj´ organizmu, b∏yskawiczne panaceum na dolegliwoÊci dnia
codziennego. Jednak wcià˝ od nowa okazuje si´, ˝e trop jest mylny, ˝e nie uda∏o si´ schud-
nàç, pozbyç niestrawnoÊci i zgagi, ˝e boli g∏owa i kr´gos∏up, ˝e nawet jedzàc lekko 
i niewiele, czujemy si´ ospali i oci´˝ali. 

DoÊwiadczajàc kolejnych diet-cudów konstatujemy, ˝e ka˝dy produkt spo˝ywczy mo˝e
zarówno pomagaç, jak i szkodziç.
Sztuka nie w tym, co jeÊç, a czego nie jeÊç, ale w tym jak to komponowaç i w jakich propor-
cjach.
Nie bez znaczenia jest tak˝e klimat, w którym ˝yjemy, tryb ˝ycia, jaki prowadzimy, a tak˝e dolegliwoÊci, jakich zdà˝yliÊmy
si´ dorobiç.

Liczàca ponad trzy tysiàce lat tradycyjna medycyna chiƒska, oparta m. in. na zasadzie tzw. Pi´ciu Przemian, w taki w∏aÊnie
sposób leczy i zapobiega chorobom, dajàc nam do r´ki cudowne, màdre narz´dzie codziennego regulowania i harmoni-
zowania naszej psyche i somy, stanowiàcej przecie˝ nierozerwalnà ca∏oÊç. 

Utrzymanie jej w równowadze i harmonii, w obliczu p´dzàcej wokó∏ nas niepokojàcej 
i nieprzyjaznej cz´sto rzeczywistoÊci, staje si´ zadaniem podstawowym i palàcym. 

G∏ównà myÊlà zasady Pi´ciu Przemian jest, aby stosowaç posi∏ki zrównowa˝one, czyli
zawierajàce wszystkich 5 smaków (s∏odki, gorzki, ostry, s∏ony i kwaÊny) gdy˝ tylko wtedy
organizm jest zdrowy, pe∏en energii i odporny na choroby.

„CIASTO MARCHEWKOWE 
WG ZASAD PI¢CIU PRZEMIAN"

Sk∏adniki:

smak s∏odki: drobno utarta marchew (1 kg), 

szklanka cukru, kostka roztopionego mas∏a, paczka daktyli, cynamon

smak ostry: pó∏ ∏y˝eczki imbiru (utarty surowy lub w proszku)

smak s∏ony: pó∏ ∏y˝eczki soli

smak kwaÊny: szklanka kaszy manny

smak gorzki: szczypta kurkumy (przyprawa w proszku)

Sposób przygotowania:

Wszystko dodawaç wed∏ug podanej kolejnoÊci, nast´pnie wymieszaç i wy∏o˝yç
na blach´ lub tortownic´. Piec ok. 50 minut w temp. 160 stopni.

Ciasta wed∏ug Pi´ciu Przemian praktycznie zawsze si´ udajà, jednak dla zachowania ich „magii" bardzo 
wa˝ne jest dodawanie kolejnych sk∏adników w podanej kolejnoÊci i porzàdku. 

Aby smakowa∏y i by∏y zdrowe niezb´dne sà równie˝: 
du˝a szczypta uwa˝noÊci i jeszcze wi´ksza szczypta mi∏oÊci. 

Ania Gruszczyƒska

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

Dnia 04.02.2011 roku, w wieku 41 lat zmar∏a 
nasza Kole˝anka Piel´gniarka

Âp. Ma∏gorzata Pawlaczyk

Twarz pe∏na ∏ez, ∏ez t´sknoty, 
oczy p∏aczàce za Tobà, za Twojà osobà . 

Za Twym uÊmiechem i poczuciem humoru. 
Ty by∏aÊ jedyna w swoim rodzaju.

Pami´taj w naszych sercach i pami´ci,
zostaniesz takà jakà by∏aÊ za Twojego ˝ycia.

Kole˝anki i koledzy z NZOZ Przychodni Rodzinnej w ˚ninie

Kole˝ance 

Katarzynie Pozorskiej

Piel´gniarce Oddzia∏u I
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Âwieciu

Wyrazy wspó∏czucia z powodu Êmierci 
M¢˚A

sk∏adajà

Dyrekcja, Prze∏o˝ona Piel´gniarek i Pracownicy
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Âwieciu

Pani

Danucie Smoczyk

Po∏o˝nej Epidemiologicznej Szpitala w Tucholi
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia

z powodu Êmierci 
Matki

Bogumi∏y Sieradzkiej

sk∏adajà
Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Tucholskiego 
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,,Nie umiera ten,
kto pozostaje w sercach bliskich”

Kole˝ance

Iwonie ˚bikowskiej

wyrazy wspó∏czucia

z powodu Êmierci Ojca Âp. Ryszarda Sudo∏

sk∏ada
w imieniu ORPiP 
Przewodniczàca
/-/ Ewa Kowalska

„Przecie˝ tylko nieobecni sà najbli˝ej….”
ks. Jan Twardowski

Rodzinom i bliskim z powodu Êmierci
naszych Kole˝anek

Piel´gniarek

Âp. Alicji Martin

Âp. Wies∏awy Luchter-Warzecha

Âp. Teresy Stràczyƒskiej

Wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia
sk∏ada

w imieniu ORPiP 
Przewodniczàca
/-/ Ewa Kowalska

„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."

Kole˝ance 

Ewie Niteckiej 

Piel´gniarce 
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia i kondolencje 

z powodu tragicznej Êmierci 

Syna Piotra

Sk∏adajà
kole˝anki i koledzy z Polikliniki 10 WSK w Bydgoszczy 






