


Drogie Kole˝anki i Koledzy !

W dniach 27 - 28 paêdziernika 2011 roku odby∏y si´
wybory do organów izby VI kadencji.

Dzi´ki zaufaniu i poparciu wi´kszoÊci delegatów 
w demokratycznym i tajnym g∏osowaniu zosta∏am
wybrana na Przewodniczàcà Okr´gowej Rady Piel´g-
niarek i Po∏o˝nych  w Bydgoszczy.

W tym miejscu chcia∏abym serdecznie podzi´kowaç
za poparcie i obdarzenie mnie zaufaniem. 

Czuj´ si´ tak jak 4-lata temu wyró˝niona, ale równie˝
zobowiàzana, aby jak najlepiej pracowaç na rzecz
naszego Êrodowiska.
Wybory nasze by∏y tajne i demokratyczne. To delega-

ci zjazdu zadecydowali, kto b´dzie pracowa∏ w orga-
nach izby reprezentujàc nasze interesy.

Za nami VI Krajowy Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Piel´gniarek i Po∏o˝nych. 
Bydgoskà Izb´ reprezentowa∏o dziewi´ciu delegatów. 

27 listopada 2011 roku Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy po
raz czwarty obj´∏a honorowym patronatem Dzieƒ Dawcy Szpiku. Ta szczytna akcja
odby∏a si´ w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. A. Jurasza.

Serdecznie dzi´kuj´ Kole˝ankom, które jako wolontariuszki pobiera∏y krew licznie
zg∏aszajàcym si´ potencjalnym dawcom. 

29 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urz´du Wojewódzkiego Okr´gowa Izba
Piel´gniarek i Po∏o˝nych zorganizowa∏a bezp∏atne szkolenie, przeprowadzone przez
przedstawiciela portalu medycznego Esculap.pl pt. „Internet w r´kach piel´gniarki
i po∏o˝nej”. Na szkoleniu dowiedzieliÊmy si´ wi´c, jak korzystaç i poruszaç si´ po
internecie, szukajàc tematów interesujàcych dla piel´gniarek i po∏o˝nych. Na zakoƒ-
czenie uczestniczki otrzyma∏y materia∏y, które b´dà  im  pomocne w samodzielnym
zdobywaniu informacji. Przed szkoleniem Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
Pani El˝bieta Lorenc przeprowadzi∏a wyk∏ad na temat prewencji.
Pragn´ te˝  Paƒstwa  poinformowaç, ˝e z dniem 1 stycznia 2012 r. wchodzà w ˝ycie

dwie znowelizowane ustawy - Ustawa o samorzàdzie zawodowym piel´gniarek i po-
∏o˝nych oraz Ustawa o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej. Zapraszam do  zapoznania
si´ z treÊcià tych ustaw. 

PRZEWODNICZÑCA MA G¸OS

Cz∏onek ORPiP O SOBIE ...

Jestem absolwentkà 5-letniego
Liceum Medycznego im. Zofii Szlen-
kier w Toruniu. Po ukoƒczeniu szko∏y
w 1978 r. podj´∏am prac´ zawodowà
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Che∏-
mnie jako piel´gniarka odcinkowa 
w oddziale ginekologii, chirurgii oraz
anastezji. W 1990 roku podj´∏am
prac´ Wojewódzkim Szpitalu im. J.
Biziela w Bydgoszczy w Oddziale
Chorób Wewn´trznych. W latach

1994-1996 pracowa∏am w Regionalnym Centrum Onkologii 
w Izbie Przyj´ç. W czerwcu 1996 obj´∏am stanowisko
piel´gniarki oddzia∏owej na Oddziale Chorób Wewn´trznych, 
w którym pracuj´ do chwili obecnej. Potrzeby rynkowe przy-
czyni∏y si´ do przebran˝owienie oddzia∏u w Oddzia∏ Hematologii
i Chorób Rozrostowych Uk∏adu Krwiotwórczego. W latach 1993-
1995 ukoƒczy∏am specjalizacj´ z zakresu piel´gniarstwa
zachowawczego, a w okresie 1996-2001 obroni∏am tytu∏ magis-
tra z zakresie pedagogiki. Uczestniczy∏am i uczestnicz´ w wielu
konferencjach specjalistycznych i naukowych, które pozwalajà
poszerzyç wiedz´ i wdro˝yç nowe dzia∏ania. Jestem delegatem
na Okr´gowy Zjazd Piel´gniarek i Po∏o˝nych od 2003 roku.
Obecnie jestem cz∏onkiem Prezydium i Komisji ds. Zapomóg. 

Pozdrawiam,
Janka Schabowska 

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

Prawdziwie radosnych Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia, aby ten szczególny czas by∏ 

dla wszystkich okresem zadumy, wyciszenia,
wypoczynku i prawdziwej radoÊci, a Nowy Rok

by∏ to Rok szcz´Êliwy w osobiste doznania, 
aby spe∏ni∏ zamierzenia, dà˝enia zawodowe
i spo∏eczne,  aby przyniós∏ wiele satysfakcji 

z w∏asnych dokonaƒ i ˝yczliwoÊci ka˝dego dnia.



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

Od Redakcji

Szanowne 
Kole˝anki i koledzy

Przed Wami ostatni numer biuletynu informacyjnego Okr´-
gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy w tym
roku.

Wielkimi krokami zbli˝ajà si´ Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia! 
Âwi´ta to magiczny czas, pe∏en ciep∏a, radoÊci, wspól-

nych rozmów. Nikt si´ nie Êpieszy, nikt nigdzie nie goni...
To czas, który przywo∏uje w nas pi´kne wspomnienia,
wspomnienia Êwiàt dzieciƒstwa. Czas spotkaƒ w gronie
rodzinnym, radoÊci, odpoczynku, ale tak˝e prze˝yç
wewn´trznych i g∏´bokich refleksji. 

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

ZZaatteemm  ˝̋yycczz´́  WWaamm  KKoollee˝̋aannkkii  ii  KKoolleeddzzyy  
ii  WWaasszzyymm  nnaajjbbllii˝̋sszzyymm  

WWeessoo∏∏yycchh  ÂÂwwiiààtt!!  SSzzcczz´́ÊÊlliiwweeggoo  NNoowweeggoo  RRookkuu!!  
NNiieecchh  tteeggoorroocczznnee  ÂÂwwii´́ttaa  pprrzzyynniioossàà    wwiieellee  rraaddooÊÊccii,,

uuÊÊmmiieecchhuu,,  mmii∏∏ooÊÊccii  nnaajjbbllii˝̋sszzyycchh..  
NNiieecchh  ssppee∏∏nniiàà  ssii´́  wwsszzyyssttkkiiee  nnaasszzee  mmaarrzzeenniiaa  

aa  NNoowwyy  RRookk  nniieecchh  bb´́ddzziiee  ddllaa  wwsszzyyssttkkiicchh  
sszzcczz´́ÊÊlliiwwyymm  rrookkiieemm  ppoodd  ss∏∏ooƒƒcceemm!!

WWsszzyyssttkkiieeggoo  nnaajjlleeppsszzeeggoo!!  

Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

SPIS TREÂCI

SPRAWY SAMORZÑDU
• Kalendarium
• XXVI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
• Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci ORPiP V kadencji.
• Uchwa∏y, Wnioski, Apele, 
• Zarzàd - VI Kadencji
• Medal za d∏ugoletnià s∏u˝b´ 
• Otwarcie Galerii Fotogramów „Nasze miejsca Pracy”

Z NACZELNEJ RADY
• VI Krajowy Zjazd Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

MY TE˚ TAM BY¸YÂMY
• Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek 

Macierzystych Polska
• Dzieƒ Dawcy Szpiku w Bydgoszczy 
• „Miko∏ajki Bia∏e” w Fordonie

Z NASZEJ PRACY
• Praca w domu opieki w Wielkiej Brytanii 

PIEL¢GNIARKI WOJEWÓDZKIEJ
PRZYCHODNI DERMATOLOGICZNE RADZÑ
• Piel´gnowanie skóry zimà

I MI¢DZYNARODOWY KONGRES PO¸O˚NYCH

JUBILEUSZOWY XXX KONGRES EUROPEJSKIEJ
AKADEMII ALERGOLOGII I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ
(EAACI) „INTERNET W R¢KACH PIEL¢GNIARKI 
I PO¸O˚NEJ"

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

SZKOLENIE DLA PIEL¢GNIAREK Z PUNKTÓW
SZCZEPIE¡ I PO¸O˚NYCH RODZINNYCH

OÂRODEK KSZTA¸CENIA PODYPLOMOWEGO 
INFORMUJE

KURS DLA PO¸O˚NYCH MONITOROWANIE
DOBROSTANU P¸ODU W CZASIE CIÑ˚Y I PORODU 

PODZI¢KOWANIA

˚A¸OBNEJ KARTY

WARTO PRZYGOTOWAå



SPRAWY SAMORZÑDU

Kalendarium 
14 grudzieƒ 2011 r. - 27 paêdziernik 2011 r.  

XXVI ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY 
27-28.10.2011 r.
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14.12.2011 r. Odby∏y si´ warsztaty edukacyjne dla pie-
l´gniarek i po∏o˝nych zorganizowane przy wspó∏pracy firmy
Pelargos nt: „Masa˝u niemowlàt”.

13.12.2011 r. Odby∏o si´ posiedzenie Komisji ds. Zapomóg
Losowych oraz pierwsze posiedzenie Prezydium ORPiP

05-08.12.2011 r. W Jachrance odby∏ si´ VI Krajowy Zjazd
Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

01.12.2011r. Odby∏o si´ pierwsze posiedzenie Komisji Re-
wizyjnej.

23.11.2011r. Przewodniczàca Ewa Kowalska oraz Wice-
przewodniczàca Wies∏awa Stefaniak-Gromadka bra∏y
udzia∏ w Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy 
o Antybiotykach w Urz´dzie Marsza∏kowskim w Toruniu.

22.11.2011 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska uczestni-
czy∏a w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady
Miasta Bydgoszczy.
Przewodniczàca Ewa Kowalska uczestniczy∏a w otwarciu

szkolenia specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja
zapisu elektrokardiograficznego” dla piel´gniarek i po∏o˝-
nych w siedzibie OIPiP. 

21.11.2011 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska uczestniczy∏a
w otwarciu szkolenia specjalistycznego „Resuscytacja krà-
˝eniowo-oddechowa” dla piel´gniarek i po∏o˝nych w sie-
dzibie OIPiP. 

16.11.2011 r. Odby∏o si´ pierwsze  posiedzenie komisji ds.
Zapomóg Losowych i Okr´gowej Rady. 

14.11.2011 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska uczestniczy-
∏a w otwarciu szkolenia specjalistycznego „Terapia bólu
ostrego” w siedzibie OIPiP. 

03.11.2011 r. Odby∏o si´ spotkanie z Konsultantem
Wojewódzkim w dziedzinie piel´gniarstwa rodzinnego 
w Sali Konferencyjnej  OIPiP z piel´gniarkami rodzinnymi.

27-28.10.2011r. W Sali Konferencyjnej  restauracji Telime-
na odby∏ si´  XXVI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

W dniach 27-28 paêdziernika 2011r.
w Sali Konferencyjnej Restauracji
„Tango” obradowa∏ XXVI Zjazd Spra-
wozdawczo-Wyborczy Delegatów
Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych z siedzibà w Bydgoszczy.

G∏ównym zadaniem Zjazdu by∏o pod-
sumowanie dzia∏alnoÊci Samorzàdu 
i jego w∏adz w czasie V kadencji, oraz
wybranie nowych cz∏onków organów
Izby na kolejne cztery lata dzia∏alnoÊci.  
Uroczystego otwarcia Zjazdu dokona-
∏a Ewa Kowalska - Przewodniczàca
Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych w Bydgoszczy. 
Przywita∏a zaproszonych goÊci oraz
delegatów wybranych w rejonach
wyborczych, reprezentujàcych Êrodo-
wiska piel´gniarek i po∏o˝nych. 

Nast´pnie przystàpiono do cz´Êci

roboczej, w której na Przewodniczàcà
Zjazdu zaproponowano Wies∏aw´
Stefaniak-Gromadk´, a nast´pnie 
w g∏osowaniu jawnym dokonano wy-
boru Prezydium Zjazdu w sk∏adzie:
Wiceprzewodniczàca - Halina Pepliƒ-
ska, Sekretarze - Jolanta Lewandow-
ska, Katarzyna Kowalkowska, Aseso-
rzy - Hanna Kotliƒska, Magdalena ˚a-
guƒ, Justyna Stefanowicz.

W dalszej kolejnoÊci dokonano
wyboru cz∏onków Komisji Mandatowej 
(Lidia Iwiƒska-Tarczykowska, Krysty-
na Ritter i Alicja Matelska), Komisji
Uchwa∏ i Wniosków (Gra˝yna Wenda,
Ewa Grzegórska, Ewa Dembna) oraz
Komisji Skrutacyjnej (Gra˝yna Gmura
-˚abiƒska, Izabela Ograbek, Dorota
Wawrzyniak, El˝bieta Delikta, Magda-
lena Bogus∏awska, Angelika Ko∏c,
Katarzyna Cierzniakowska, Aleksan-

dra Nieruszewicz, Katarzyna Rutka). 
Kandydatki wyrazi∏y zgod´ i wi´kszo-
Êcià g∏osów uzyska∏y aprobat´ dele-
gatów.
Zgodnie z porzàdkiem obrad wys∏u-
chano sprawozdaƒ kadencyjnych 
z dzia∏alnoÊci poszczególnych orga-
nów. Zjazd udzieli∏ absolutorium ust´-
pujàcej Radzie.

Na podstawie sprawozdania Komisji
Mandatowej, które przedstawi∏a Prze-
wodniczàca Komisji Lidia Iwiƒska -
Tarczykowska,  stwierdzono obecnoÊç
141 delegatów, co stanowi∏o  93,39 %
ogó∏u delegatów.

W dalszej kolejnoÊci przystàpiono
do zg∏aszania kandydatur na: Prze-
wodniczàcà Okr´gowej Rady Piel´g-
niarek i Po∏o˝nych, Przewodniczàcà
Okr´gowej Komisji Rewizyjnej, Prze-
wodniczàcà Okr´gowego Sàdu Pie-



SPRAWOZDANIE Z DZIA¸ALNOÂCI 
OKR¢GOWEJ RADY PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH 
V KADENCJI

Szanowna Pani Przewodniczàca, 
Drogie Kole˝anki i Koledzy Delegaci
Szanowni GoÊcie

SPRAWY SAMORZÑDU
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l´gniarek i Po∏o˝nych oraz Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej. 

Kandydatkami zg∏oszonymi na Prze-
wodniczàcà ORPiP zosta∏y: 
El˝bieta Bernaciak, Bogumi∏a Czajka -
Bogacka, Ewa Kowalska, Walde -
Maria Iwanowska. 

W wyniku przeprowadzonego g∏o-
sowania ˝adna z kandydatek nie otrzy-
ma∏a bezwzgl´dnej wi´kszoÊci g∏o-
sów. W zwiàzku z powy˝szym przystà-
piono do II tury wyborów w której
g∏osowaniu poddano kandydatur´
El˝biety Bernaciak i Ewy Kowalskiej.
Przewodniczàcà ORPiP zosta∏a wi´k-
szoÊcià g∏osów Ewa Kowalska. 

Zgodnie z dokonanym przez dele-
gatów wyborem, Przewodniczàcà Ko-
misji Rewizyjnej zosta∏a Helena G∏o-
wacka, Przewodniczàcà Okr´gowego
Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych zosta∏a
Gra˝yna Wenda, Okr´gowym Rzecz-
nikiem OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
zosta∏a  El˝bieta Lorenc.

Podczas oczekiwania na wyniki
g∏osowania delegaci podejmowali
uchwa∏y i zg∏aszali wnioski.

Cz∏onkami Okr´gowej Rady Piel´g-
niarek i Po∏o˝nych zosta∏y: Gra˝yna
Bartkowiak, Beata Czerniak, Jolanta

Dejewska, Wioletta Dobrowolska,
Lidia Iwiƒska - Tarczykowska, Renata
Jab∏onska, Renata Jakobi, Lidia Janik,
Iwona Jorka, Beata Kamiƒska, Gra-
˝yna Krzemiƒska, Hanna KuÊnierz,
Jolanta Lewandowska, Aleksandra
Monarska, Agnieszka Nowak, Ilona
Polasik, Aleksandra Popow, Janina
Schabowska, Maria Skorupka, Anna
Stosik, Barbara Szablewska, Barbara
Dobosz, Wies∏awa Stefaniak - Gro-
madka, Miros∏awa Uczyƒska. 

W drugim dniu obrad, po dokonaniu
czynnoÊci formalnych zwiàzanych ze
Zjazdem, przystàpiono do wyborów
cz∏onków Komisji Rewizyjnej, Okr´go-
wego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych
oraz zast´pców Okr´gowego  Rzecz-
nika  OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.
W wyniku przeprowadzonego g∏oso-
wania Komisja Skrutacyjna przed-
stawi∏a nast´pujàce wyniki:
cz∏onkowie Komisji Rewizyjnej: Kamila
Gólcz, Wies∏awa Jagodziƒska, Halina
Lewicka, Jolanta Cichocka, Lidia
Âcieszyƒska, 
cz∏onkowie  Okr´gowego Sàdu Piel´g-
niarek i Po∏o˝nych: Ma∏gorzata Okoƒ-
ska, Krystyna Ritter, Krystyna Kiedro-

wicz, Maria Hohenzy, Danuta Króli-
czewska, Ewa Dembna, Beata Rajter,
Miros∏awa Zió∏kowska,
zast´pcy Okr´gowego Rzecznika  Od-
powiedzialnoÊci  Zawodowej: El˝bieta
Bernaciak, Marlena Mania, Wioletta
Ró˝ycka.

Podczas ostatniego g∏osowania wy-
brano delegatki reprezentujàce nasze
Êrodowisko podczas Krajowego Zjaz-
du Piel´gniarek i Po∏o˝nych w War-
szawie. Delegatkami na VI Krajowy
Zjazd zosta∏y: Ewa Kowalska, Wie-
s∏awa Stefaniak - Gromadka, Wies∏a-
wa Jagodziƒska, El˝bieta Pankanin,
Katarzyna Arendt, Renata Jakobi, Ewa
Grzegórska, Kamila Gólcz, Aldona
Jab∏onowska.

Zakoƒczy∏y swojà dzia∏alnoÊç orga-
ny Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych V kadencji. Wybór nowych
przedstawicieli daje nadziej´ na dal-
szà owocnà prac´ i zaanga˝owanie 
w problemy Êrodowiska piel´gniarek 
i po∏o˝nych. 

Tekst: Katarzyna Kowalkowska
Foto: z archiwum OIPiP 

na 3 stronie kolorowej

Min´∏y cztery lata V kadencji. 
W zwiàzku z powy˝szym chcia∏abym
przedstawiç sprawozdanie z dzia∏al-
noÊci Okr´gowej Rady Piel´gniarek
i Po∏o˝nych od 08 listopada 2007 roku
do 26 paêdziernika 2011 roku.

Dla pe∏nego zobrazowania funkcjo-
nowania Okr´gowej Izby Piel´gniarek
i Po∏o˝nych pragn´ przypomnieç, ˝e
obejmuje ona swoim zasi´giem teren

by∏ego województwa bydgoskiego bez
miasta Chojnice.

Na 11 paêdziernika 2011 roku iloÊç
zarejestrowanych piel´gniarek i po-
∏o˝nych to:
7.379 piel´gniarek

141    piel´gniarzy
968    po∏o˝nych   
w tym 3 - m´˝czyzn
Razem zarejestrowanych jest 8.488

osób w tym 72 osoby posiadajàce dwa
prawa wykonywania zawodu (piel´g-
niarki i po∏o˝nej).

Liczba cz∏onków Okr´gowej Izby
Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgosz-
czy wynosi 8.416.

Okr´gowa Rada Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych odby∏a 20 posiedzeƒ na
których podj´∏a 1213 uchwa∏.

Prezydium Okr´gowej Rady Pie-
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l´gniarek i Po∏o˝nych odby∏o 25
posiedzeƒ, na których podj´∏o 1293
uchwa∏y.

Przy Okr´gowej Izbie Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych dzia∏ajà Komisje Proble-
mowe:
1. Komisja ds. Przyznawania  

Zapomóg Losowych
2. Komisja ds. Kszta∏cenia 

i Doskonalenia Zawodowego,
3. Komisja ds. Po∏o˝nych,
4. Komisja ds. Piel´gniarstwa 

Ârodowiska Nauczania  
i Wychowania,

5. Komisja ds. Medycyny Pracy,
6. Komisja Konkursowa.   

Sprawozdania z dzia∏alnoÊci Komisji
Problemowych przedstawià ich Prze-
wodniczàcy.

Zakup siedziby OIPiP

W V kadencji (01.08.2008 r.) zosta∏
zakupiony lokal przy ul. T. KoÊciuszki
27/30-32 o ∏àcznej powierzchni 337 m2,
którego w∏aÊcicielem jest Okr´gowa
Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Byd-
goszczy.
Oprócz biur posiadamy dwie sale kon-
ferencyjne. We wrzeÊniu 2013 roku
zostanie sp∏acony kredyt  zaciàgni´ty
na zakup siedziby.

Dzia∏ szkoleƒ 

- konferencje i szkolenia

Dnia 26 listopada 2008 roku Wo-jewo-
da Kujawsko-Pomorski wyda∏ Zarzà-
dzenie nr 384/08 w sprawie w∏àczenia
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia
Publicznego w Bydgoszczy  do Kujaw-
sko-Pomorskiego Urz´du Wojewódz-
kiego.
By∏o to równoznaczne z tym, ˝e od 01
stycznia 2009 roku nie b´dà prowa-
dzone szkolenia dla piel´gniarek(rzy) 
i po∏o˝nych. Majàc na wzgl´dzie dobro
naszych kole˝anek i kolegów w zakre-
sie kontynuacji rozpocz´tych szkoleƒ
to jest kursu kwalifikacyjnego w dzie-
dzinie piel´gniarstwa rodzinnego 
i szkolenia specjalizacyjnego w dzie-

dzinie anestezjologii i intensywnej ter-
apii zosta∏ powo∏any przy Okr´gowej
Izbie Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Byd-
goszczy OÊrodek Kszta∏cenia Pody-
plomowego Piel´gniarek(rzy)  i Po∏o˝-
nych, którego koordynatorem ds.
szkoleƒ zosta∏a piel´gniarka Pani mgr
Katarzyna Florek.
Doprowadzono do egzaminu paƒstwo-
wego szkolenia specjalizacyjnego
w dziedzinie piel´gniarstwa anestezjo-
logicznego i intensywnej terapii dla
piel´gniarek po rozwiàzaniu Ku-
jawsko-Pomorskiego Centrum Zdro-
wia Publicznego (25 osób) oraz kursu
kwalifikacyjnego piel´gniarstwa ro-
dzinnego dla piel´gniarek (28 osób).

W okresie od marca 2009 roku do
paêdziernika 2011r. OÊrodek Kszta∏-
cenia Podyplomowego przy Okr´go-
wej Izbie Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Bydgoszczy przeszkoli∏ 1.497 osób
z czego 562 osoby skorzysta∏y ze
szkoleƒ dotowanych  ze Êrodków Unii
Europejskiej.
W tym okresie pozyska∏am bezp∏atnie
od innych organizatorów kszta∏cenia
6 programów szkoleƒ:
4 specjalizacje:  nefrologiczna, kardio-
logiczna, pediatryczna, chirurgiczna
1 kurs kwalifikacyjny piel´gniarstwo
anestezjologiczne 
1 kurs specjalistyczny: szczepienia
ochronne dla piel´gniarek

Piel´gniarki i po∏o˝ne bra∏y udzia∏ 
w ró˝nych formach kszta∏cenia,
nale˝a∏y do nich mi´dzy innymi: 
Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie
-piel´gniarstwo ratunkowe dla piel´g-
niarek  - 2 edycje dotowane ze Êrod-
ków Unii Europejskiej

Kursy specjalistyczne w zakresie:
- szczepienia ochronne dla piel´g-
niarek - 5 edycji
- resuscytacja krà˝eniowo-oddechowa
dla piel´gniarek i po∏o˝nych - 9 edycji
(w tym 4 edycje ze Êrodków UE)
- terapia bólu ostrego u doros∏ych, dla
piel´gniarek i po∏o˝nych - 1 edycja

- wykonanie i interpretacja zapisu elek-
trokardiograficznego dla piel´gniarek
i po∏o˝nych -  13 edycji (w tym  9 edy-
cji ze Êrodków UE)
- przygotowanie i podawanie leków
przeciwnowotworowych u doros∏ych
dla piel´gniarek i po∏o˝nych -  2 edycje

Kursy dokszta∏cajàce w zakresie:
- podstawy diabetologii dla piel´gnia-
rek - 2 edycje
- podstawy diabetologii dla po∏o˝nych -
1 edycja
- opieka piel´gniarska w radioterapii
dla piel´gniarek i po∏o˝nych - 1 edycja 

Warsztaty
- Doskonalenie umiej´tnoÊci spo∏ecz-
nych niezb´dnych w kontakcie z pac-
jentem i jego rodzinà, wypalenie za-
wodowe, asertywnoÊç -  dla piel´gnia-
rek i po∏o˝nych - 19 edycji dotowa-
nych ze Êrodków Unii Europejskiej 
(12 edycji w Bydgoszczy, 1 edycja we
W∏oc∏awku, 2 edycje w Toruniu, 3 edy-
cje w Âwieciu, 1 edycja w Inowroc∏a-
wiu)
Warsztaty cieszy∏y si´ du˝ym zaintere-
sowaniem piel´gniarek i po∏o˝nych.
- Regionalny program edukacji dia-
betologicznej dla piel´gniarek - 10
edycji we wspó∏pracy z Bydgoskim
Centrum Diabetologii i Endokrynologii
w Bydgoszczy.

W czerwcu br. OÊrodek Kszta∏cenia
Podyplomowego przy Okr´gowej Izbie
Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgosz-
czy rozpoczà∏ dwuletnie szkolenie
specjalizacyjne w dziedzinie piel´g-
niarstwa nefrologicznego dla piel´g-
niarek,  w którym udzia∏ bierze 25 osób
nie tylko z obszaru dzia∏ania naszej
Izby.

Do Urz´du Marsza∏kowskiego
z∏o˝onych  zosta∏o szeÊç wniosków
o dofinansowanie projektu opera-
cyjnego Kapita∏ Ludzki z Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego.
Trzy projekty zyska∏y akceptacj´ 
i otrzymaliÊmy Êrodki z Europejskiego 
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Funduszu Spo∏ecznego.
W listopadzie koƒczymy realizacj´

ostatniego, trzeciego projektu. Czwar-
ty projekt zyska∏ akceptacj´, ale
niestety nie by∏o Êrodków finansowych
z funduszu spo∏ecznego.
Obecnie mamy z∏o˝one w Urz´dzie
Marsza∏kowskim dwa projekty na
szkolenia i czekamy na ich zatwierdze-
nie:
- „Wy˝sze kwalifikacje i umiej´tnoÊci
zawodowe osób w wieku powy˝ej 50
lat”,
- „Szkolenia podnoszàce umiej´tnoÊci
w zakresie opieki nad osobami
starszymi” 
Wy˝ej wymienione szkolenia sà dla
uczestników nieodp∏atne. 

W 2010 roku Okr´gowa Izba Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych przystàpi∏a do
przetargu og∏oszonego przez Centrum
Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´g-
niarek i Po∏o˝nych   w Warszawie na
kurs kwalifikacyjny  piel´gniarstwa
ratunkowego. Przetarg wygraliÊmy,
dzi´ki temu 35 piel´gniarek(rzy)
ukoƒczy∏o nieodp∏atnie wy˝ej wy-
mieniony kurs.

Konferencje

(których OIPiP by∏a wspó∏organiza-
torem, obejmowa∏a patronatem lub
dofinansowywa∏a)

26-27 wrzeÊnia 2008 roku odby∏a si´
Ogólnopolska Konferencja Naukowo -
Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa
Angiologicznego.

29 stycznia 2009 roku – „Zarzàdzanie
ryzykiem w piel´gniarstwie” 

15 stycznia 2010 roku odby∏a si´ kon-
ferencja zorganizowana przez Colle-
gium Medicum i Okr´gowà Izb´ Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy
na temat „Mi´dzynarodowa Klasyfika-
cja Diagnoz Piel´gniarskich”. Liczba
uczestników przekroczy∏a nasze ocze-
kiwania. 

09-10 wrzeÊnia 2010 roku odby∏a si´ 
II Ogólnopolska Konferencja Nauko-
wo-Szkoleniowa Polskiego Towarzys-
twa Angiologicznego „Trendy w opiece
piel´gniarskiej nad chorym w chirurgii 
i angiologii - opieka interdyscyplinarna”.

13 paêdziernika 2010 roku w Urz´dzie
Wojewódzkim w Bydgoszczy odby∏a
si´ konferencja „Prawo a Medycyna”.

05-06 listopada 2010 roku piel´gniarki
i po∏o˝ne uczestniczy∏y w konferencji
„Zdrowa kobieta, zdrowa rodzina”,

W maju 2010 i 2011 roku odby∏y si´
Konferencje dla Piel´gniarek Epide-
miologicznych”  

27 maja 2011 roku w hotelu „City”
odby∏y si´ warsztaty na temat
„NowoÊci wakcynologii - niezb´dna
informacja o szczepieniach ochron-
nych dla piel´gniarek”

18-19 listopada 2011 roku odby∏a si´
regionalna konferencja naukowo-
szkoleniowa „Piel´gniarek dializa-
cyjnych w Bydgoszczy”.            

Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏-
o˝nych obj´∏a równie˝ patronatem
Plebiscyt Medyczny 2010 organi-
zowany przez Gazet´ Pomorskà.

W tym roku Okr´gowa Izba Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych równie˝ obejmie
patronatem wy˝ej wymieniony Plebis-
cyt.

Mieszkaƒcy Kujaw i Pomorza wy-
brali najlepszego lekarza rodzinnego,
piel´gniark´, po∏o˝nà, przychodni´ 
i aptek´ przyjaznà pacjentom.

15 maja 2010 roku na Rybim Rynku
oraz 14 maja 2011 roku na Starym
Rynku Okr´gowa Izba Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych zorganizowa∏a imprez´
plenerowà pod has∏em: „Piel´gniarka 
i Po∏o˝na  w ˝yciu ka˝dego z Nas”. 
By∏o to zwiàzane z obchodami Krajo-
wego Dnia Po∏o˝nej i Mi´dzynaro-

dowego Dnia Piel´gniarki oraz pro-
mocjà naszych zawodów.
Mieszkaƒcy Bydgoszczy i okolic mogli
bezp∏atnie skorzystaç z badaƒ: po-
miaru ciÊnienia, poziomu cukru we
krwi, edukacji i informacji dotyczàcych
problematyki zdrowotnej.

Naszymi wspó∏organizatorami byli:

Collegium Medicum - Anna 
Andruszkiewicz, Mariola
Banaszkiewicz,Halina Idczak, 
Aldona Kubica

Piel´gniarstwo w ochronie zdrowia
pracujàcych - Anna Bàkowska, Iwona
Szumacher i Wies∏awa W∏odarska

Promocja, profilaktyka uzale˝nieƒ 
- Gra˝yna Wenda, Magdalena
Borowiec

Centrum Onkologii - Irena Klatt, Ilona
Polasik

Szpital Uniwersytecki Nr 1 - Monika
Gawin, Agnieszka Sztybor

Wojewódzki Szpital Dzieci´cy 
- Marlena Mania, Ma∏gorzata
Kowalewska, Gra˝yna Kowalewska,
Ewa Grzegórska, Beata
Lewandowska, Magdalena
Kowalewska

Wojewódzka Przychodnia 
Dermatologiczna - Gra˝yna Adrych,
Krystyna Ciemny, Justyna Janicka,
Jadwiga Jeschke

Sanatorium „Solanki” Inowroc∏aw -
Anna Sypniewska, Ewa Majewska,
Aleksandra Monarska, Barbara
Tomaszewska, Beata Pozorska

Szko∏a Rodzenia „Brzdàc” 
- Miros∏awa Uczyƒska

Szko∏a Rodzenia „Vita” - Anna Apellt,
Ma∏gorzata Wachowiak, Krzysztof
Kubera
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Szko∏a ∏agodnego rodzenia - Anna
Gruszczyƒska, Maria Bigorowska,
Aleksandra Guziƒska-Gonia

NZOZ „Gryf-Med.”, Zespó∏ Szkó∏
Ogólnokszta∏càcych nr 5 - Danuta
ZroÊlak 

Piel´gniarska opieka d∏ugoterminowa
w domu chorego - NZOZ „Almach”
Bogus∏awa Hirt-Nowak, Violetta
Gehrke, Dorota Frydrychowska,
Daria Ramian, Jolanta Olszewska,
Barbara Przybysz, Ma∏gorzata
Kamiƒska,

Narodowy Fundusz Zdrowia 
-Barbara Nawrocka i Mariola
Tuszyƒska,

Uczestniczy∏y równie˝:   
Sklepy Medyczne EU z Bydgoszczy
Paƒstwo FaÊciszewscy i Toruƒskie
Zak∏ady Materia∏ów Opatrunkowych
SA Matopat w Toruniu Pani
Katarzyna Serwiƒska, które by∏y
sponsorem nagród dla piel´gniarek 
i po∏o˝nych oraz mieszkaƒców 

W OIPiP cyklicznie odbywajà si´
warsztaty edukacyjne dla piel´gniarek
i po∏o˝nych organizowanych przez
Firm´ „Pelargos” przy wspó∏pracy
Komisji ds. Po∏o˝nych i Komisji ds.
Kszta∏cenia i Doskonalenia Zawo-
dowego.

Wspó∏organizowaliÊmy równie˝
szkolenia dla piel´gniarek pracujàcych
w szko∏ach gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych na temat  HPV i raka szyjki
macicy.

Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych w Bydgoszczy bra∏a czynny
udzia∏ w akcji dotyczàcej „Dnia dawcy
szpiku” 26.10.2010 r., 16.03.2011 r.
oraz 26.05.2011 r. Uczestniczàce 
w niej piel´gniarki i po∏o˝ne pobiera∏y
krew oraz same by∏y dawcami. 

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

GoÊcie zapoznali si´ ze strukturà,
zadaniami samorzàdu zawodowego
oraz systemem kszta∏cenia przed i po-
dyplomowego piel´gniarek i po∏o˝nych
w Polsce. 

Rol´ t∏umacza pe∏ni∏a piel´gniarka
Marzena Szwed-Koliƒska z Kliniki
Pediatrii,  Hematologii i Onkologii Szpi-
tala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A.
Jurasza w Bydgoszczy.

Cyklicznie w siedzibie OIPiP 
w Bydgoszczy odbywa∏y si´ spotkania
z dyrektorami ds. piel´gniarstwa,
piel´gniarkami naczelnymi, prze∏o˝o-
nymi piel´gniarek oraz piel´gniarkami
koordynujàcymi, na których poruszane
by∏y tematy zwiàzane problemami
napotykanymi przez nasze zawody
oraz mo˝na by∏o wymieniç doÊwiad-
czenia.

Przedstawiciele Prezydium Okr´go-
wej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych
uczestniczyli w posiedzeniach Komisji
Zdrowia Urz´du Miasta Bydgoszczy.
Sukcesem zakoƒczy∏y si´ rozmowy 
i negocjacje z Wiceprezydentem
Miasta Bydgoszczy w sprawie wynaj-
mu i wysokoÊci op∏aty za gabinety,
u˝ytkowane w  szko∏ach przez pie-
l´gniarki medycyny szkolnej, b´dàce
na indywidualnych praktykach. 

Negocjacje zosta∏y zakoƒczone
pozytywnie ku zadowoleniu piel´g-
niarek.

Refundacje

W okresie od 08 listopada 2007 roku
do 15 paêdziernika 2011 roku dofinan-
sowanie do szkoleƒ, konferencji,
studiów otrzyma∏o 2834 cz∏onków
samorzàdu.

Refundacje przyznawane sà zgod-
nie z regulaminem dofinansowania
kosztów kszta∏cenia i doskonalenia
zawodowego. Regulamin zamiesz-
czony jest na stronie internetowej
naszej izby.
Przeszkolenia po 5-letniej przerwie
W czasie piàtej kadencji przeszkolono
- 135 osób 
- 118 piel´gniarek i 17 po∏o˝nych.
Kwalifikacje do pracy w Paƒstwach
Unii Europejskiej - Wydano 90 za-
Êwiadczeƒ w tym dla piel´gniarek(rzy)
87, po∏o˝nych 3.

Kszta∏cenie podyplomowe
Wydano 69 wpisów do rejestru pod-
miotów prowadzàcych kszta∏cenie
podyplomowe.

Indywidualne praktyki
wydano: 561 zezwoleƒ na indywidual-
nà praktyk´ piel´gniarskà w miejscu
wezwania, 
- 128 na indywidualnà specjalistycznà
praktyk´ piel´gniarskà
- 5 na grupowà praktyk´ piel´gniarskà
- 68 zezwoleƒ na indywidualnà prak-
tyk´ po∏o˝niczà
- 26 zezwoleƒ na specjalistycznà prak-
tyk´ po∏o˝niczà 
-  2 zezwolenia na grupowà praktyk´
po∏o˝niczà.

Strona internetowa - biuletyn

Zosta∏a zmieniona szata graficzna
strony internetowej. Na bie˝àco umie-
szczane sà informacje dotyczàce
dzia∏alnoÊci naszego samorzàdu, kon-
ferencji i szkoleƒ organizowanych nie
tylko na naszym terenie. 
Zmieniono równie˝ szat´ graficznà 
i wydawnictwo biuletynu.
W V kadencji wydano 15 biuletynów,
ka˝dy numer w nak∏adzie 2.000 sztuk.
Redaktorem Naczelnym biuletynu jest
Sekretarz ORPiP Pani Wies∏awa
Stefaniak-Gromadka.
W 2010 i 2011 roku wydano trójdzielne
oraz kieszonkowe kalendarze.
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Sprz´t Okr´gowej Izby Piel´gniarek

i Po∏o˝nych zakupiony ze Êrodków

Unii Europejskiej:

1. sprz´t do nauki resuscytacji 
i BLS i ALS 140.000,- z∏

2. rzutniki multimedialne 3 sztuki
9.000,- z∏

3. laptopy z oprogramowaniem
4 sztuki 13.600,- z∏

4. tablice flipchart 
2 sztuki 800,- z∏

5. rzutnik pisma 
1 sztuka 800,- z∏

Razem zakupiono sprz´t za
164.200,- z∏

Sztandar Okr´gowej Izby

Piel´gniarek i Po∏o˝nych

12 maja 2010 roku w Katedrze Die-
cezji Bydgoskiej p.w. Âw. Marcina
i Micha∏a odby∏y si´ uroczystoÊci
poÊwi´cenia i nadania Sztandaru
Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych w Bydgoszczy. 

Nast´pnie w Sali Sesyjnej Urz´du
Miasta Bydgoszczy wraz z zapros-
zonymi goÊçmi uczczono to nadzwy-
czajne wydarzenie.

Do pocztu sztandarowego zostali
wybrani:
Piel´gniarki Panie Gra˝yna
Bartkowiak i Katarzyna Florek
Po∏o˝ny Pan Krzysztof Kubera

Do drugiego pocztu sztandarowego
zostali wybrani:
Piel´gniarka Pani Violetta J´dykiewicz
Po∏o˝na Pani Wies∏awa Stefaniak-
Gromadka, Piel´gniarz Pan Szymon
Szupryczyƒski.

W Katedrze Diecezji Bydgoskiej
p.w. Êw. Marcina i Miko∏aja tradycyjnie
w maju z okazji naszych Dni odpraw-
iane sà msze Êwi´te w intencji
piel´gniarek(rzy) i po∏o˝nych.

W tym roku w maju z naszej inicjaty-
wy w siedzibie Okr´gowej Izby
Piel´gniarek i Po∏o˝nych odby∏a si´
konferencja prasowa, na której
poruszane by∏y problemy z jakimi
borykajà si´ piel´gniarki(rze) i po∏o˝ne
oraz sprawy dotyczàce kszta∏cenie
przed i podyplomowego. Naszym
celem by∏o kreowanie pozytywnego
wizerunku piel´gniarki i po∏o˝nej oraz
promocji naszych zawodów. 

6 paêdziernika br. w „Zawiszy”
odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji 
XX-lecia samorzàdu piel´gniarek i po-
∏o˝nych. Oprócz zaproszonych goÊci
piel´gniarki i po∏o˝ne, chcàce wziàç
udzia∏ w uroczystoÊci mia∏y mo˝liwoÊç
zarejestrowania si´ przez Internet. 
W trakcie uroczystoÊci zosta∏y wr´-
czone wyró˝nienia NRPiP, Marsza∏ka
Województwa oraz statuetki naszej
Izby.

Centralny Rejestr Piel´gniarek 

i Po∏o˝nych

W ramach zadaƒ przej´tych od admi-
nistracji paƒstwowej izba prowadzi
rejestr piel´gniarek i po∏o˝nych. Na
bie˝àco sà uaktualniane dane prowad-
zone w centralnym rejestrze pie-
l´gniarek i po∏o˝nych.
Przypominam o obowiàzku aktualizacji
przez piel´gniarki i po∏o˝nych swoich
danych.  

Ubezpieczenia

Piel´gniarki i po∏o˝ne wpisane do
Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych w Bydgoszczy sà ubezpieczone
od odpowiedzialnoÊci cywilnej na
sum´ 15.000,- z∏otych. Obecnie ubez-
pieczycielem jest Towarzystwo Ubez-
pieczeƒ Inter Polska SA.

Konsultanci Wojewódzcy

Okr´gowa Rada Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych opiniowa∏a kandydatów na kon-
sultantów wojewódzkich w dziedzinie
piel´gniarstwa i po∏o˝nictwa. 

W Województwie Kujawsko-Pomor-
skim funkcj´ konsultantów wojewódz-
kich pe∏ni 10 osób.

Serdecznie dzi´kuj´ cz∏onkom
Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych, Przewodniczàcym i cz∏on-
kom Organów naszego samorzàdu,
Rzecznikowi i Zast´pcom Rzecz-
nika, Przewodniczàcym i cz∏onkom
Komisji Problemowych za dobrà
wspó∏prac´ na rzecz podnoszenie
profesjonalizmu i pozycji naszych
zawodów i naszego samorzàdu.
Dzi´kuj´ pracownikom biura za
dotychczasowà wspó∏prac´.
Chcia∏abym równie˝ bardzo ser-
decznie podzi´kowaç Konsultan-
tom Wojewódzkim, Dyrektorom ds.
Piel´gniarstwa, Naczelnym Pie-
l´gniarkom, Prze∏o˝onym Piel´gnia-
rek, Piel´gniarkom Koordynujàcym
oraz Piel´gniarkom Oddzia∏owym
za wspó∏prac´ oraz dzia∏anie na
rzecz podnoszenia profesjonalizmu
i presti˝u naszych zawodów.
Stara∏am si´ uczestniczyç we
wszystkich uroczystoÊciach, na
które z racji pe∏nienia funkcji
Przewodniczàcej by∏am zapraszana,
w sytuacjach kiedy nie by∏o to
mo˝liwe Okr´gowà Izb´ Piel´g-
niarek i Po∏o˝nych reprezentowa∏a
Wiceprzewodniczàca, Sekretarz lub
Skarbnik

Dzi´kuj´ za uwag´
Przewodniczàca ORPiP w Bydgoszczy

/-/ Ewa Kowalska
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UCHWA¸Y

Uchwa∏a nr 1
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Okr´gowego
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych.

Uchwa∏a nr 2
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okr´gowej Rady
Piel´gniarek Po∏o˝nych V kadencji za lata 2007-2011.

Uchwa∏a nr 3
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okr´gowej Komisji
Rewizyjnej V kadencji za lata 2007-2011.

Uchwa∏a nr 4
W sprawie udzielenia absolutorium Okr´gowej Radzie
Piel´gniarek i Po∏o˝nych V kadencji za lata 2007-2011.

Uchwa∏a nr 5
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okr´gowego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej V kadencji za
lata 2007-2011.

Uchwa∏a nr 6
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okr´gowego Sàdu
Piel´gniarek i Po∏o˝nych V kadencji za lata 2007-2011.

Uchwa∏a nr 7
W sprawie ustalenia liczby cz∏onków Organów Okr´gowej
Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych oraz liczby Zast´pców
Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej na
VI kadencj´. ze zmianà pkt.4 § 1. (zmiana dotyczy sk∏adu
Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej - 1
przewodniczàcy i 3 zast´pców).

Uchwa∏a nr 8
W sprawie zakazu ∏àczenia stanowiska Przewodniczàcego
Okr´gowej rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych równolegle z za-
trudnieniem w zak∏adzie opieki zdrowotnej, w ramach
pe∏nego wymiaru godzin (umowa o prac´, umowa cywilno-
prawna) oraz ∏àczenia stanowiska Przewodniczàcej Okr´-
gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych z funkcjà Przewod-
niczàcej  Zwiàzków Zawodowych.

Uchwa∏a nr 9
W sprawie regulaminu wyborów do Organów Izby oraz
trybu odwo∏ywania ich cz∏onków

Uchwa∏a nr 10
W sprawie wyboru kandydata Ewy Kowalskiej na Przewod-
niczàcà Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w VI
kadencji.
Uchwa∏a nr 11
W sprawie wyboru kandydata El˝biety Lorenc na Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w VI kadencji.

Uchwa∏a nr 12
W sprawie wyboru kandydatki Gra˝yny Wenda na Prze-
wodniczàcà Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych 

w VI kadencji.

Uchwa∏a nr 13
W sprawie wyboru kandydatki Heleny G∏owackiej na
Przewodniczàcà Komisji Rewizyjnej w VI kadencji.

Uchwa∏a nr 14
W sprawie wyboru cz∏onków Okr´gowej Rady Piel´gniarek
i Po∏o˝nych.

Uchwa∏a nr 15
W sprawie wyboru Zast´pców Okr´gowego Rzecznika
odpowiedzialnoÊci Zawodowej.

Uchwa∏a nr 16
W sprawie wyboru cz∏onków Okr´gowego Sàdu Piel´g-
niarek i Po∏o˝nych.

Uchwa∏a nr 17
W sprawie wyboru cz∏onków Okr´gowej Komisji Rewi-
zyjnej.

Uchwa∏a nr 18
W sprawie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych.

WNIOSKI

Wniosek nr 1 
W sprawie ujednolicenia dokumentacji po∏o˝niczej we
wszystkich placówkach opieki zdrowotnej na terenie ca∏ego
kraju.

Wniosek nr 3 
W sprawie zmiany paragrafu 1 ust. 4 pkt. 2 projektu
uchwa∏y nr 7/VI/11 XXVI Okr´gowego Zjazdu Sprawo-
zdawczo - Wyborczego Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych w Bydgoszczy dotyczàcego ustalenia liczby
zast´pców Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej w VI kadencji.

Wniosek nr 4
W sprawie podj´cia uchwa∏y o zakazie ∏àczenia funkcji
Przewodniczàcej/go Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych z funkcjà Przewodniczàcej w Zwiàzkach Za-
wodowych Zak∏adowych i Krajowych.

Wniosek nr 7 
W sprawie wprowadzenia do Ustawy o Zawodach
Piel´gniarki i Po∏o˝nej p∏atnego urlopu zdrowotnego w wy-
miarze 12 miesi´cy, po 25 latach sta˝u pracy w ochronie
zdrowia.

Wniosek nr 8 
W sprawie zwi´kszenia kwoty zapomogi losowej przyz-
nawanej piel´gniarkom i po∏o˝nym z tytu∏u choroby nowot-
worowej i innych zdarzeƒ losowych z kwoty 1000 z∏ do
kwoty1300 z∏ w przypadku choroby nowotworowej i z 800 z∏
do 1000 z∏ w przypadku innych zdarzeƒ losowych.



Wniosek nr 9 
W sprawie zorganizowania przez Okr´gowà Izb´ Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy kursów dokszta∏cajà-
cych dla piel´gniarek i po∏o˝nych w systemie zaocznym.

Wniosek nr 10
W sprawie utworzenia przy Okr´gowej Izbie Piel´gniarek
i Po∏o˝nych w Bydgoszczy Komisji ds. Opieki D∏ugotermi-
nowej.

Wniosek nr 11
W sprawie utworzenia przy Okr´gowej Izbie Piel´gniarek i
Po∏o˝nych w Bydgoszczy Komisji ds. Podstawowej Opieki
Zdrowotnej.

Wnioski nr 2,5,6 
zosta∏y odrzucone podczas g∏osowania

STANOWISKO

Stanowisko nr 1
W sprawie na∏o˝enia na oferentów b´dàcych zak∏adami
opieki zdrowotnej obowiàzku przestrzegania minimalnych
norm zatrudnienia piel´gniarek i po∏o˝nych. 

APELE
Apel nr 1 
W sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla
piel´gniarek i po∏o˝nych.

Apel nr 2 
W sprawie umo˝liwienia udzia∏u piel´gniarek i po∏o˝nych w
ró˝nych formach kszta∏cenia podyplomowego i pracy na
rzecz samorzàdu poprzez oddelegowania z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia.

Apel nr 3 
W sprawie prezentacji kandydatów na Przewodniczàcà/ego
Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

Apel nr 4 
W sprawie przebiegu g∏osowania i podawania kandydatur.

Apel nr 5 
W sprawie dopisania do nazwiska kandydata na liÊcie
wyborczej do Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych
nazwy zak∏adu pracy, w którym kandydat jest zatrudniony.

Apel nr 6 
W sprawie zg∏aszania kandydatów na cz∏onków Okr´gowej
Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w iloÊci dwa razy wi´kszej
ni˝ miejsc w Okr´gowej Radzie danej kadencji, a nast´pnie
dopiero wtedy z∏o˝enie wniosku formalnego o zamkni´cie
listy kandydatów. 

Przewodniczàca: Ewa Kowalska - Piel´gniarka

Wiceprzewodniczàca: Wies∏awa Stefaniak-Gromadka - Po∏o˝na Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr A. Jurasza 

Sekretarz: Beata  Czerniak - Piel´gniarka Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J.Biziela

Skarbnik: Aleksandra Popow - Piel´gniarka Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J.Biziela

Prezydium Okr´gowej Piel´gniarki:

Rady Renata Jakobi - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E.Warmiƒskiego
Beata Kamiƒska - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E.Warmiƒskiego
Janina Schabowska - Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J.Biziela
Anna Stosik - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Âwiecie
Barbara Szablewska - NZOZ „Nowy Szpital” Sp. z o.o Szubin

Okr´gowa Rada Piel´gniarki:

Piel´gniarek i Po∏o˝nych Gra˝yna Bartkowiak - Samodzielny Publiczny ZOZ Mogilno
Beata Czerniak - Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J.Biziela
Jolanta Dejewska - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A.Jurasza
Violetta Dobrowolska - NZOZ Pa∏uckie Centrum Zdrowia ˚nin
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Lidia Iwiƒska-Tarczykowska - Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela
Renata Jab∏oƒska - Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela
Renata Jakobi - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmiƒskiego
Lidia Janik - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Âwiecie
Iwona Jorka - NZOZ „Nowy Szpital” Sp. z o.o Nak∏o
Beata Kamiƒska - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmiƒskiego
Gra˝yna Krzemiƒska - NZOPZ „Florencja” Âwiecie
Hanna KuÊnierz - NZOZ Przychodnia „Ràbin” Inowroc∏aw
Jolanta Lewandowska 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikà
Aleksandra Monarska - Sanatorium „Solanki” Inowroc∏aw
Agnieszka Nowak - Publiczny Specjalistyczny ZOZ Inowroc∏aw
Ilona Polasik - Centrum Onkologii
Aleksandra Popow - Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela
Janina Schabowska - Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J.Biziela
Maria Skorupka - NZOZ „Nowy Szpital” Sp. z o.o Âwiecie
Anna Stosik - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych Âwiecie
Barbara Szablewska - NZOZ „Nowy Szpital” Sp. z o.o Szubin
Po∏o˝ne:

Barbara Dobosz - NZOZ Pa∏uckie Centrum Zdrowia ˚nin
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka - Po∏o˝na Szpital Uniwersytecki Nr 1 
im. dr A. Jurasza
Miros∏awa Uczyƒska - Prywatna Praktyka Po∏o˝nicza

Okr´gowy Rzecznik 

OdpowiedzialnoÊci Zawodowej: El˝bieta Lorenc - Piel´gniarka NZOZ „Nowy Szpital Sp. z o.o Szubin

Zast´pcy Okr´gowego Piel´gniarki: 

Rzecznika OdpowiedzialnoÊci El˝bieta Bernaciak - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikà
Zawodowej Marlena Mania - Wojewódzki Szpital Dzieci´cy

Po∏o˝na:

Violetta Ró˝ycka - NZOZ Szpital Powiatowy Tuchola

Przewodniczàca Okr´gowego Gra˝yna Wenda - Piel´gniarka - Wielospecjalistyczny 
Sàdu Piel´gniarek Szpital Miejski im. dr E. Warmiƒskiego 
i Po∏o˝nych

Cz∏onkowie Okr´gowego Piel´gniarki: 

Sàdu Piel´gniarek Ewa Dembna - Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr A. Jurasza
i Po∏o˝nych Maria Hochenzy - NZOZ Szpital Powiatowy Tuchola

Barbara Kiedrowicz - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikà
Danuta Króliczewska - Centrum Onkologii
Ma∏gorzata Okoƒska - NZOZ Pa∏uckie Centrum Zdrowia ˚nin
Beata Rajpold - Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii
Krystyna Ritter - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Po∏o˝na:

Miros∏awa Zió∏kowska - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. dr E. Warmiƒskiego

Przewodniczàca Okr´gowej Helena G∏owacka - Piel´gniarka - Publiczny Specjalistyczny ZOZ Inowroc∏aw 
Komisji Rewizyjnej



Ustanowiony w 1938 r., a przywró-
cony w 2007 r., jest nadawany za wzo-
rowe, wyjàtkowo sumienne wykonywa-
nie obowiàzków wynikajàcych z pracy
zawodowej w s∏u˝bie Paƒstwa.

Medal za D∏ugoletnià S∏u˝b´ dzieli si´
na trzy stopnie:
I stopieƒ - Medal Z∏oty 

za D∏ugoletnià S∏u˝b´,
II stopieƒ - Medal Srebrny 

za D∏ugoletnià S∏u˝b´,
III stopieƒ - Medal Bràzowy 

za D∏ugoletnià S∏u˝b´,

SPRAWY SAMORZÑDU

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2011

13

MEDAL ZA D¸UGOLETNIÑ S¸U˚B¢ 

Cz∏onkowie Okr´gowej Piel´gniarki: 

Komisji Rewizyjnej Jolanta Cichocka - Miejsko-Gminna Przychodnia Âwiecie
Kamilla Gólcz - Centrum Onkologii
Wies∏awa Jagodziƒska - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikà
Halina Lewicka - Publiczny Specjalistyczny ZOZ Inowroc∏aw
Po∏o˝na:

Lidia Âcieszyƒska - Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela 

Delegaci Piel´gniarki:

na VI Krajowy Zjazd Katarzyna Arent - Publiczny Specjalistyczny ZOZ Inowroc∏aw
w Warszawie Kamilla Gólcz - Centrum Onkologii

Ewa Grzegórska - Wojewódzki Szpital Dzieci´cy
Wies∏awa Jagodziƒska - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikà
Renata Jakobi - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmiƒskiego
Ewa Kowalska - Przewodniczàca ORPiP
El˝bieta Pankanin - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikà
Po∏o˝ne:

Aldona Jab∏onowska - Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka - Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr A. Jurasza

Cz∏onek Naczelnej Gólcz Kamila
Komisji Rewizyjnej 

Cz∏onek Naczelnego Sàdu Ewa Grzegórska

Z∏oty medal otrzyma∏y z ràk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
Ewy Mes w dniu 29 listopada 2011r.:
Przewodniczàca ORPiP VI kadencji Ewa Kowalska

Wiceprzewodniczàca ORPiP V kadencji Walde-Maria Iwanowska

Odznaczone Panie w towarzystwie 
Wojewody p. Ewy Mes
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Dnia 16 listopada 2011 r. podczas

pierwszego posiedzenia Okr´gowej

Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych VI ka-

dencji w Sali konferencyjnej Okr´-

gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych

zosta∏a uroczyÊcie otwarta Galeria

Fotogramów.

Galeria zatytu∏owana „Nasze miejs-

ca pracy” przedstawia 20 fotogramów

szpitali  m.in. z Bydgoszczy, Strzelna,

Mogilna, Âwiecia, ˚nina, Inowroc∏a-

wia, Tuchola, Wi´cbork. 

Drogie Kole˝anki i Koledzy !
W dniach 6-8 grudnia 2011 roku 

w Jachrance odby∏ si´ VI Krajowy
Zjazd Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

Zaowocowa∏ wieloma uchwa∏ami
oraz licznymi apelami, które dotyczy∏y
wielu regulacji prawnych majàcych
wp∏yw na jakoÊç piel´gnowania oraz
sytuacj´ pacjenta  w strukturach opie-
ki zdrowotnej. Obrady chwilami goràce
i  burzliwe trwa∏y do póênych godzin
nocnych. 339 delegatek i delegatów
ze wszystkich izb okr´gowych z ca-
∏ego kraju w∏o˝yli ogrom wysi∏ku wal-
czàc o ˝ywotne interesy naszych
zawodów. 

Bydgoskà Izb´ reprezentowa∏y:
Ewa Kowalska, Renata Jakobi, Kamila
Gólcz, Katarzyna Arent, Ewa Grze-
górska, El˝bieta Pankanin, Wies∏awa
Jagodziƒska, Aldona Jab∏onowska
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka.

Nasze delegatki bra∏y czynny udzia∏
w obradach VI Krajowego Zjazdu
zaczynajàc od Ewy Kowalskiej
wybranej  do Prezydium Zjazdu,  

OTWARCIE GALERII FOTOGRAMÓW 

„NASZE MIEJSCA PRACY”

VI KRAJOWY ZJAZD PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH

Nasze Delegatki

Prezydium

Komisja Wyborcza GoÊç Zjazdu - Minister Zdrowia 
- Bartosz Ar∏ukowicz

Komisja Skrutacyjna



Pani  Wies∏awy Stefaniak-Gromadki pracujàcej 
w Komisji Wyborczej oraz Kamilli Gólcz uczestni-
czàcej w pracach Komisji Mandatowej.

Po raz pierwszy w g∏osowaniach u˝yto elek-
tronicznego systemu, który znacznie u∏atwi∏ prac´
komisji skrutacyjnej oraz zaoszcz´dzi∏ delegatom
czas. 

W ten w∏aÊnie sposób VI krajowy Zjazd Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych wybra∏ nowego Prezesa
Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
dr n. med. Gra˝yn´ Rogal´-Pawelczyk.

Ust´pujàca Prezes Naczelnej Rady Piel´g-
niarek i Po∏o˝nych IV i V kadencji El˝bieta
Buczkowska ˝yczy∏a nowo wybranej Pani Prezes
Gra˝ynie Rogali-Pawelczyk si∏y i determinacji. 

Nowo wybranym Organom i ich Przewod-
niczàcym rozwagi i màdroÊci na miar´ nowoczes-
nej i odpowiedzialnej organizacji, zdolnej do wy-
korzystania szans jakie daje prawo, si∏a integracji
i niewyczerpany entuzjazm. 

Kole˝anka Ewa Grzegórska zosta∏a wybrana
na II kadencj´ do Naczelnego Sàdu Piel´gniarek
i Po∏o˝nych. Kamilla Gólcz przej´∏a obowiàzki
Cz∏onka Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

˚yczymy paniom owocnej pracy i gratulujemy
wyboru.

VI krajowy Zjazd Piel´gniarek i po∏o˝nych
odszed∏ do historii.

Tekst: Kamila Gólcz 
Foto: Wies∏awa Stefaniak-Gromadka
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Delegatki w towarzystwie Pani El˝biety Buczkowskiej - Prezes NRPiP V Kadencji
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Fundacja DKMS Baza Dawców
Komórek Macierzystych Polska zo-
sta∏a zarejestrowana 28 listopada
2008 roku, a swojà dzia∏alnoÊç
rozpocz´∏a 25 lutego 2009. Jej pow-
stanie w Polsce zosta∏o zainicjowane
przez Firm´ Coty Polska. Fundacja
posiada pozwolenie Ministra Zdrowia
na wykonywanie czynnoÊci polegajà-
cych na pozyskiwaniu potencjalnych
dawców szpiku i komórek krwiotwór-
czych krwi obwodowej. Fundatorem
DKMS Polska jest DKMS Niemcy.
Oprócz Fundacji DKMS Polska i Niem-
cy, dzia∏a równie˝ DKMS Americas. 
<?xml:namespace prefix = o ns =
"urn:schemas-microsoft-
com:office:office" />

W ciàgu ponad dwóch lat dzia∏ania
DKMS Polska sta∏a si´ najwi´kszà

Bazà potencjalnych dawców w Polsce.
Obecnie jest zarejestrowanych w Pol-
sce ponad 239 000 dawców z czego
166 000 (grudzieƒ 2011), tysi´cy 
w DKMS Polska.  W ciàgu niespe∏na
trzech lat dzia∏alnoÊci 104 zareje-
strowanych w Fundacji dawców od-
da∏o swoje komórki, bàdê szpik do
przeszczepienia, dajàc tym samym
szanse na ˝ycie chorym pacjentom.

Oprócz tradycyjnej metody pobiera-
nia próbek materia∏u genetycznego,
do okreÊlenia cech zgodnoÊci anty-
genowej - krwi, tylko w Fundacji DKMS
Polska mo˝na zarejestrowaç si´ za
pomocà wymazu pobranego z jamy
ustnej. Wyniki HLA otrzymywane 
z krwi i wymazu ze Êluzówki sà
równowa˝ne. OkreÊlanie HLA odbywa
si´ metoda genetycznà SBT w wysok-
iej rozdzielczoÊci. Obecnie opisywane

sà antygeny A, B, C i DRB1* i DQ.
Badanie próbek w wysokiej rozdziel-
czoÊci pozwala skróciç czas poszuki-
wania zgodnego dawcy, dla chorego
oczekujàcego na przeszczepienie od
dawcy niespokrewnionego.

Z przyjemnoÊcià mo˝emy poinfor-
mowaç, ˝e Fundacja DKMS Polska 
w 2011 roku zosta∏a laureatem konkur-
su „Innowacje dla Zdrowia” w kategorii
zarzàdzanie „za rejestracj´ potencjal-
nych dawców szpiku za pomocà
wymazu pobieranego ze Êluzówki.

JeÊli chcesz zarejestrowaç si´ jako
potencjalny dawca mo˝esz zamówiç
pakiet rejestracyjny przez stron´ inter-
netowà: www.dkma.pl, zak∏adka

dawca.

Katarzyna Jab∏oƒska 
Koordynator ds. Rekrutacji 

W  niedziel´  27 listopada 2011 r.
w holu Poradni Dzieci´cej Szpitala
Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Anto-
niego Jurasza w Bydgoszczy odby∏ si´
Dzieƒ Dawcy szpiku. 

Ideà akcji jest pozyskanie potencjal-
nych dawców szpiku kostnego i ko-
mórek macierzystych.

Inicjatywa by∏a jednà z cyklu szeÊ-
ciu Dni Dawcy organizowanych 
w klinikach pediatrycznych na terenie
Polski, w których leczone sà dzieci
chorujàce na bia∏aczk´.

Rejestracja polega na pobraniu 4 ml
krwi od potencjalnych dawców.

Przewodniczàca 
Ewa Kowalska

Foto: z archiwum Szpitala
Uniwersyteckiego na 1

Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych 
Polska Organizacja Po˝ytku Publicznego

Dzieƒ Dawcy Szpiku w Bydgoszczy 

DZI¢KUJ¢  
PIELEGNIARKOM 

I  PO¸O˚NYM 
ZA ZAANGA˚OWANIE

I POÂWI¢CENIE 
SWOJEGO WOLNEGO

CZASU W TAK WA˚NEJ
SPRAWIE, KTÓRA

CHORYM NA BIA¸ACZK¢
DAJE NADZIEJ¢ 

Krew pobiera∏y piel´gniarki i po∏o˝ne z Pedriatycznej 
Izby Przyj´ç, Poradni Przyklinicznej oraz Kliniki PHO
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„MIKO¸AJKI BIA¸E” w Fordonie

Dnia 3 grudnia 2011 r. Kujawsko-
Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Us∏ug  
w Bydgoszczy wraz z kierownictwem
Targowiska „Bia∏e” zorganizowa∏o
„MIKO¸AJKI BIA¸E”.

Podczas akcji piel´gniarki z Okr´-
gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Bydgoszczy wykonywa∏y pomiary ciÊ-
nienia i poziomu cukru we krwi, które cie-
szy∏y si´ ogromnym zainteresowaniem. 

PCK z Bydgoszczy zorganizowa∏
loteri´. 

Dochód z loterii i z kwesty zosta∏
przeznaczony na gwiazdk´ dla naj-
ubo˝szych i niepe∏nosprawnych dzieci.

Praca w domu opieki w Wielkiej Brytanii 

a Decyzja o wyjeêdzie i pracy za
granicà nie nale˝y do ∏atwych. Przed
wyjazdem staramy si´ rozwa˝yç
wszelkie „za” i „przeciw”, analizujemy
dost´pne nam dane, przeprowadzamy
rozmowy z przedstawicielami firm
rekrutujàcych i Êledzimy informacje
dost´pne w internecie. Jednak˝e do-
póki sami nie spróbujemy swoich si∏ 
w nowym Êrodowisku, tak d∏ugo nie
b´dziemy mieç poj´cia, jak naprawd´
wyglàda praca na emigracji.

Pragn´ podzieliç si´ swymi do-
Êwiadczeniami z mego pobytu w Wiel-
kiej Brytanii. Przez kilka miesi´cy 2010
roku pracowa∏am w sieci prywatnych
domów opieki Spring Care, która obe-
jmowa∏a swym zasi´giem trzy angiel-
skie hrabstwa: Shropshire, Cheshire 
i Wirral.

W domach tych przebywali pacjenci
w wieku od 50 lat, dotkni´ci ró˝nymi
rodzajami demencji (przede wszystkim
chorobà Alzheimer'a i Parkinson'a),
stwardnieniem rozsianym, chorobami
nowotworowymi, chorobami uk∏adu
krà˝enia, po udarach mózgu - cz´Êcio-
wo sparali˝owani, padaczkà, cukrzy-
cà, cz´sto niedowidzàcy.

Dom, w którym by∏am zatrudniona
sk∏ada∏ si´ z dwóch skrzyde∏: pi´tro-
wego zachodniego i parterowego 
- wschodniego. Opiekà obj´tych by∏o

44 pacjentów: 18 w skrzydle wschod-
nim i 26 w skrzydle zachodnim.

Do obowiàzków piel´gniarki spra-
wujàcej opiek´ nad osobami starszymi
nale˝a∏o m.in. ocena indywidualnych
potrzeb chorego, podawanie leków pa-
cjentom zgodnie ze zleceniami, zmia-
na opatrunków, pomoc opiekunom 
w trakcie toalety pacjenta, karmienie,
udzia∏ w wizytach lekarskich, kontakt 
z rodzinà pacjenta, informowanie ro-
dziny o pogorszeniu stanu zdrowia
pacjenta, Êmierci pacjenta, bezpoÊred-
nia kontrola wszelkich czynnoÊci spra-

wowanych przy chorym przez podleg∏y
personel, udzielanie wskazówek doty-
czàcych opieki, prowadzenie doku-
mentacji medycznej i wiele innych
czynnoÊci. 

Pragn´ podkreÊliç, ˝e piel´gniarka
wiele prac wykonuje wspólnie z opie-
kunami t.j. rozk∏adanie posi∏ków, kar-
mienie pacjentów, mycie i ubieranie
pacjentów, zmiana pozycji cia∏a pa-
cjenta itd.

Pomimo, i˝ nasze kwalifikacje sà
uznawane przez NMC (angielskie izby
piel´gniarskie) to do wykonywania 

Beata Tkaczyk - Szpital Uniwersytecki nr 1 Maria J´draszak - Hospicjum

Autorka w pracy

Organizatorzy akcji
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procedur piel´gniarskich nale˝y mieç
ukoƒczone kursy specjalistyczne np.
pobierania krwi, weryfikacji zgonu,
defibrylacji, leczenia ran. Jest to bard-
zo rygorystycznie przestrzegane.
Przestrzeganie regu∏ i procedur obo-
wiàzujàcych w danym miejscu pracy
jest podstawowà zasadà pracy piel´g-
niarek w domach opieki. 

W zwiàzku z powy˝szym w poczàt-
kowym okresie zatrudnienia piel´g-
niarka musi przejÊç szereg kursów.

Pierwszym jest kurs dotyczàcy
zasad bezpieczeƒstwa w trakcie prze-
noszenia i podnoszenia pacjenta.
Domy opieki wyposa˝one sà w szereg
urzàdzeƒ u∏atwiajàcych te czynnoÊci
t.j. podnoÊniki elektryczne i pneuma-
tyczne, wszelkiego rodzaju maty do
przemieszczania (tzw. „Êlizgi”, wyko-
nane z materia∏u o ma∏ej przyczep-
noÊci). Niezale˝nie od si∏y fizycznej
pracownika zabronione jest by pod-
nosi∏ on pensjonariuszy bez wsparcia
w/w urzàdzeƒ czy te˝ pomocy drugiej
osoby. W dokumentacji medycznej
pacjenta zapisane sà zalecenia czy
pacjent mo˝e byç podnoszony i prze-
mieszczany w jednà czy w dwie
osoby.

Kolejnym szkoleniem jest kurs doty-
czàcy post´powania w przypadku
wybuchu po˝aru. Piel´gniarka w trak-
cie dy˝uru odpowiada za podleg∏y jej
personel pacjentów oraz osoby
odwiedzajàce. W momencie wybuchu
po˝aru ma obowiàzek powiadomiç
odpowiednie s∏u˝by oraz  przed ich
przybyciem przygotowaç dom do
ewakuacji.

Kolejnymi kursami by∏y: kurs doty-
czàcy zapobiegania zaka˝eniom
(m.in. higiena ràk, post´powanie z od-
padami i brudnà bieliznà), defibrylacji,
opieki nad osobami z demencjà, zapo-
biegania nadu˝yciom w domach opie-
ki.

Pragn´ zaznaczyç, ˝e wszystkie
powy˝ej wymienione kursy dotyczà
pierwszych trzech miesi´cy pracy 
w domu opieki. Za uczestnictwo w kur-
sach otrzymuje si´ dodatkowe wyna-
grodzenie wed∏ug ustalonej stawki
godzinowej.

Praca w domach opieki w Wielkiej
Brytanii wymaga od piel´gniarek du˝ej
samodzielnoÊci w podejmowaniu de-
cyzji. SamodzielnoÊç ta wynika mi´dzy
innymi z organizacji pracy. Zespó∏

sprawujàcy bezpoÊrednià opiek´ nad
pacjentem sk∏ada si´ z piel´gniarki 
i podleg∏ych jej opiekunów, lekarz wzy-
wany jest jedynie w przypadku po-
gorszenia stanu zdrowia pacjenta oraz
raz w tygodniu przeprowadza konsul-
tacje zgodnie z zaproponowanà przez
piel´gniarki listà (na liÊcie wpisuje si´
zaobserwowany problem zdrowotny
pacjenta).

W ciàgu dnia w domu opieki dy˝ur
pe∏ni równie˝ piel´gniarka oddzia∏owa
oraz piel´gniarka b´dàca menad˝e-
rem domu. Ponadto w ka˝dym z od-
cinków opiek´ nad pensjonariuszami
pe∏ni piel´gniarka dy˝urna oraz zespó∏
sk∏adajàcy si´ z trzech lub czterech
opiekunów. 

W nocy w sk∏ad personelu wchodzi
jedna piel´gniarka oraz trzech lub
czterech opiekunów na obydwa skrzy-
d∏a. W przypadku zmniejszonej liczby
opiekunów (tzw. short staff) oprócz
swoich obowiàzków piel´gniarka wy-
konuje równie˝ zadania opiekuna.

W pierwszym okresie pracy naj-
wi´kszy problem zwiàzany jest z pro-
wadzeniem dokumentacji piel´gniar-
skiej. Przede wszystkim z powodu iloÊ-
ci dokumentów jakie nale˝y prowa-
dziç. 
Ca∏a dokumentacja piel´gniarska
sk∏ada si´ z czterech sekcji:
Sekcja pierwsza:
1. Dane personalne: imi´, nazwisko,
data urodzenia, miejsce zamieszkania
2. Szczegó∏owe dane dotyczàce stanu
zdrowia pacjenta, przebytych zabie-
gów, przyjmowanych leków, lekarza
rodzinnego, lekarza opiekujàcego si´
pacjentem w domu opieki, rodziny
pacjenta
3. Arkusz aktywnoÊci ˝yciowej (w za-
kresie wyra˝ania potrzeb, komunikacji,
osobistej higieny, uzale˝nieƒ, stanu
skóry, wypró˝niania i oddawania
moczu, jedzenie, picia, poruszania si´,
wypoczynku, przyzwyczajeƒ, wyzna-
nia, telefonu kontaktowego w przypad-
ku pogorszenia si´ stanu pacjenta,
firmy pogrzebowej itd.). 
4. Plan opieki (poddawany jest aktua-
lizacji raz w miesiàcu).
5. Ocen´ ryzyka (np. wystàpienia
odle˝yn wed∏ug skali Waterloo, nara-
˝enia na upadni´cia, urazy).
6. Zgoda na zaproponowany plan
opieki - podpisana przez pacjenta i/lub
cz∏onków rodziny. 

7. Zgoda na wykonanie fotografii, która
jest umieszczana  na pierwszej stronie
dokumentacji pacjenta.
Sekcja druga dotyczy opieki codzien-
nej:
1. Raport piel´gniarski.
2. Karta kontroli zastosowania barie-
rek w ∏ó˝ku (notuje si´ czy odleg∏oÊç
mi´dzy barierkami a materacem jest
prawid∏owa, czy os∏ony na barierki sà
zamocowane, czy barierki sà prawi-
d∏owo za∏o˝one).
3. Karta wizyt lekarskich (data wizyty,
powód wizyty, zalecenia lekarskie).
4. Karta badaƒ moczu i krwi (data po-
brania, wyniki oraz kolejne badanie).
5. Karta higieny osobistej (wpisuje si´
w nià takie czynnoÊci jak kàpiel w wan-
nie, prysznic, czesanie, obcinanie paz-
nokci, mycie z´bów, zmiana poÊcieli,
wypró˝nienia).
6. Karta podawania leków.
Sekcja trzecia dotyczy:
1. Pomiaru ciÊnienia krwi (godzina 
i wynik).
2. Pomiaru poziomu cukru we krwi
(godzina, wynik oraz w przypadku
nieprawid∏owych wartoÊci wdro˝one
czynnoÊci piel´gniarskie np. podanie
s∏odkiej herbaty, soku itp.).
3. Karta piel´gnacji pacjenta z za∏o-
˝onym cewnikiem do p´cherza moc-
zowego (data za∏o˝enia cewnika, ro-
dzaj cewnika, numer, d∏ugoÊç, zasto-
sowana ˝el itp.).
4. Karta piel´gnacji rany (typ rany,
umiejscowienie, ocena rany, zalecane
opatrunki).
5. Karta obserwacji rany (wyglàd rany,
otaczajàcej skóry, kwalifikacja (od 1 do
4), wielkoÊç rany, czy umiejscowienie
rany zaznaczono na karcie „mapy cia-
∏a”, wysi´k z rany, ból, zapach, cechy
zaka˝enia, zastosowane opatrunki).
6. Karta pomiarów masy cia∏a (wszys-
cy pacjenci sà wa˝eni 1 raz w miesià-
cu).
7. Karta bilansu wodnego.
Sekcja czwarta obejmuje dokumenta-
cje pozwalajàca na ocen´ ryzyka wys-
tàpienia zagro˝eƒ np.:
1. Karta zagro˝enia wystàpienia
odle˝yn (skala Waterloo).
2. Karta zagro˝enia zwiàzana z u˝y-
ciem barierek zabezpieczajàcych 
w ∏ó˝ku chorego.
3. Karta pozwalajàca oceniç koniecz-
noÊç udzielania pomocy w zakresie
podnoszenia z ∏ó˝ka i przemieszcza-
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nia pacjenta (waga pacjenta, przyczy-
na trudnoÊci w poruszaniu si´, jaki
sprz´t nale˝y u˝yç, ile osób musi
asystowaç pacjentowi).
4. Karta dotyczàca przyzwyczajeƒ
˝ywieniowych oraz alergii pokarmo-
wych.
5. Karta ryzyka upadku.
6. Karta dotyczàca problemów z nie-
trzymaniem moczu, stolca, koniecz-
noÊci zastosowania cewnika do p´-
cherza moczowego, zastosowania
pampersów, cz´stotliwoÊci zmiany
pozycji cia∏a itp.

Wymieniona powy˝ej dokumentacja
stanowi podstawowà dokumentacj´
piel´gniarskà. Ponadto stosuje si´
szereg dodatkowych formularzy np. 
w przypadku zastosowania antybio-
tyków, wystàpienia zdarzenia nie-
po˝àdanego takiego jak upadek pa-
cjenta czy zranienie, stwierdzenia
pogorszenia stanu zdrowia pacjenta,
zgonu pacjenta itp. Piel´gniarka jest
równie˝ zobowiàzana do kontroli
dokumentacji prowadzonej przez
opiekunów. 

IloÊç dokumentacji jakà zobowià-
zana jest prowadziç piel´gniarka 
z pewnoÊcià zwiàzana jest ze specy-
fikà pracy, ka˝dà wykonanà czynnoÊç
nale˝y zanotowaç, ka˝de zaistnia∏e
wydarzenie zapisaç. Ponadto na dy˝u-
rach  nie ma lekarzy. 

W ciàgu tygodnia, na dy˝urach ran-
nych, w przypadku zaobserwowania
pogorszenia stanu zdrowia pacjenta
informuje ona piel´gniark´ oddzia∏o-
wà, która powiadamia telefonicznie
lekarza o zaistnia∏ym fakcie i przyjmu-
je zlecenia lekarskie, które przekazuje
piel´gniarce odcinkowej. 

W trakcie dy˝urów popo∏udniowych
i nocnych oraz w soboty i niedziele 
o zaobserwowanych niepokojàcych
objawach informuje si´ lekarza dy˝ur-
nego ze stacji pogotowia. Na podsta-
wie uzyskanych danych podejmuje on
decyzj´ o koniecznoÊci przyjazdu do
pacjenta lub wydaniu zleceƒ przez
telefon. Cz´sto zdarza si´, i˝ na wizyt´
lekarskà czeka si´ kilka godzin. W tym
czasie piel´gniarka prowadzi obser-
wacj´ pacjenta, p∏yny i leki podaje dro-
gà doustnà (w domach opieki leków
nie podaje si´ drogà do˝ylnà i domi´Ê-
niowà, jedynym lekiem podawanym 
w iniekcji jest insulina). Je˝eli lekarz
uzna, ˝e pacjenta nale˝y zawieêç do

szpitala piel´gniarka zobowiàzana jest
przygotowaç ksero kart zleceƒ lekars-
kich oraz wype∏niç dokumentacj´ prze-
kazania pacjenta do szpitala. O zaist-
nia∏ym fakcie niezw∏ocznie powiada-
mia rodzin´ chorego, godzin´ powia-
domienia i dane cz∏onka rodziny
wpisuje w raport piel´gniarski. W ksià-
˝k´ ruchu chorych zapisuje dane
chorego, godzin´ wyjazdu oraz dane
adresowe szpitala do którego prze-
kazywany jest pacjent.

Je˝eli na dy˝urze nastàpi∏ zgon
chorego piel´gniarka informuje tele-
fonicznie lekarza sprawujàcego opiek´
nad pacjentem, nast´pnie rodzin´
pacjenta oraz zak∏ad pogrzebowy.
Lekarz dy˝urny ze stacji pogotowia,
powiadomiony przez lekarza z domu
opieki przyje˝d˝a stwierdziç zgon pac-
jenta. Je˝eli Êmierç nastàpi∏a niespo-
dziewanie piel´gniarka informuje 
o zgonie tak˝e policj´. Wszystkie
czynnoÊci muszà byç zanotowane 
w raporcie piel´gniarskim oraz 
w odpowiednich formularzach.

W ciàgu pierwszych trzech dni pra-
cy piel´gniarka zaznajamiana jest 
z dokumentacjà piel´gniarskà, zasa-
dami jej wype∏niania, obowiàzujàcymi
procedurami, topografià domu opieki.
Ponadto pe∏ni dy˝ury razem z piel´g-
niarkà odcinkowà. Uczestniczy w zda-
waniu raportów piel´gniarskich, kon-
sultacjach lekarskich, zapoznaje si´ 
z pensjonariuszami domu opieki oraz 
z personelem. Poznaje obowiàzki 
i specyfik´ pracy opiekunów. Zostaje
poinformowana o planie czynnoÊci 
w czasie dy˝uru dziennego oraz noc-
nego. Wszelkie wàtpliwoÊci czy niejas-
noÊci mo˝e i ma obowiàzek zg∏osiç
piel´gniarce oddzia∏owej. Je˝eli po
trzech dniach wprowadzania w obo-
wiàzki uwa˝a, ˝e nie jest w stanie
samodzielnie pe∏niç dy˝uru na jej
proÊb´ okres ten mo˝e byç przed∏u-
˝ony do siedmiu dni.

W zale˝noÊci od stopnia zaawan-
sowania w j´zyku angielskim piel´g-
niarka zostaje zatrudniona na sta-
nowisku piel´gniarki nocnej lub dzien-
nej. Dobra znajomoÊç j´zyka angiel-
skiego umo˝liwia prac´ w charakterze
piel´gniarki dziennej.

Tyle suchych faktów. MyÊl´ jednak,
˝e wa˝nym jest bym podzieli∏a si´
równie˝ moimi osobistymi refleksjami

na temat pracy w Wielkiej Brytanii.
Przede wszystkim, w miejscu w którym
by∏am zatrudniona zarówno polskie
piel´gniarki jak i opiekunowie byli
bardzo dobrze oceniani przez praco-
dawców, pacjentów oraz ich rodziny.
Nawet, je˝eli czasami bariera j´zy-
kowa nie pozwala∏a na taki kontakt 
z pacjentem jaki byÊmy sobie ˝yczy∏y,
to nasza fachowoÊç i kompetencje
nadrabia∏y te braki. Pacjenci sami
mówili, ˝e gdy jesteÊmy na dy˝urze to
czujà si´ bezpiecznie. Wa˝nym jest by
nie baç si´, czy te˝ nie wstydziç
powiedzieç, ˝e czegoÊ nie rozumiemy,
czy nie znamy danej procedury. Ka˝da
zg∏aszana przeze mnie czy przez
kole˝anki wàtpliwoÊç by∏a wyjaÊniana.
Ze strony personelu angielskiego nie
spotka∏yÊmy si´ z ˝adnymi przejawami
niech´ci czy braku wspó∏pracy.

Praca by∏a ci´˝ka, chocia˝by z po-
wodu koniecznoÊci odnalezienia si´ 
w nowym Êrodowisku, braku znajo-
moÊci obowiàzujàcych procedur czy
te˝ specyfiki pacjentów. Ponadto 
w przypadku gdy brakowa∏o opieku-
nów proszone by∏yÊmy o prac´ na
dy˝urach jako opiekunowie (ze stawkà
godzinowà ustalonà dla piel´gniarek).
Wykonywanie obowiàzków znacznie
u∏atwia∏o wyposa˝enie domu opieki we
wszelkiego rodzaju urzàdzenia u∏a-
twiajàce podnoszenie i przenoszenie
pacjentów. Nie brakowa∏o równie˝
poÊcieli, pampersów, chusteczek do
higieny osobistej, opatrunków itp.

Faktem, który szczególnie dobrze
wspominam by∏o wzajemne wspiera-
nie si´ personelu polskiego (zarówno
piel´gniarek, jak i opiekunów, kucha-
rzy, osób sprzàtajàcych). 

WymienialiÊmy si´ nawzajem infor-
macjami gdzie i jak si´ zapisaç do
lekarza pierwszego kontaktu, gdzie
najlepiej robiç zakupy, w jakim mieÊcie
i do jakiej szko∏y warto zapisaç si´ na
kurs j´zyka angielskiego. 

Na dy˝urach nocnych w wàtpliwych
sytuacjach zawsze mo˝na by∏o zadz-
woniç do kole˝anki dy˝urujàcej 
w innym domu i wyjaÊniç jak nale˝y 
w danej sytuacji postàpiç.

Nie jest zatem prawdà, ˝e zagra-
nicà „Polak Polakowi wilkiem”. 
Wszystko zale˝y od tego jakich na
swojej drodze spotkamy ludzi.

Tekst: Renata Jakobi 
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Skóra jest najwi´kszym narzàdem na-
szego ustroju, majàcym bezpoÊredni
kontakt ze Êrodowiskiem zewn´trz-
nym. Jest ona swoistym „∏àcznikiem”
pomi´dzy organizmem cz∏owieka a je-
go otoczeniem. Budowa skóry oraz
rozwini´te mechanizmy immunolo-
giczne i rozga∏´ziona sieç zakoƒczeƒ
nerwowych powoduje, ˝e pe∏ni ona
barier´ ochronnà os∏aniajàcà narzàdy
wewn´trzne przed szkodliwym wp∏y-
wem Êrodowiska zewn´trznego. 

Mróz, wiatr, suche powietrze skoki
temperatur to czynniki na które na-
ra˝ona jest nasza zewn´trzna bariera
ochronna zimà. Wszystkie te czynniki
dzia∏ajà najcz´Êciej równoczeÊnie 
w ciàgu dnia, dlatego skóra ulega
przesuszeniu i odwodnieniu, czego
nast´pstwem jest podra˝nienie, pie-
czenie i w zale˝noÊci od rodzaju cery
(t∏usta, sucha i wra˝liwa) kolejno po-
jawiajà si´ inne przykre objawy. Skóra
t∏usta odpowiada wzmo˝onym ∏ojoto-
kiem widocznym szczególnie u nasto-
latek. Pod b∏yszczàcà powierzchnià
kryjà si´ wysuszone lub nawet odwod-
nione warstwy skóry. Nasila si´ wysyp
krostek i zmian tràdzikowych, które
mogà byç podra˝niane przez szorstkà
czapk´ lub szalik. Cera sucha staje si´
dodatkowo odwodniona, ∏uszczy si´,
∏atwiej marszczy, piecze. Przy  cerze
wra˝liwej najszybciej dochodzi do
skurczu naczyƒ i nast´puje zwi´kszo-
na podatnoÊç na odmro˝enia. 

Dokonujàc zatem  wyboru kremu na
zim´, nale˝y kierowaç si´ indywidual-
nymi potrzebami skóry. Cera t∏usta,
mieszana i normalna najlepiej radzi
sobie z mrozem i wiatrem. 

Do jej piel´gnowania wystarcza
stosowany wczeÊniej krem nawil˝ajà-
cy. Cera sucha i wra˝liwa wymaga
stosowania preparatów pó∏t∏ustych,

od˝ywczych, ale nie za ci´˝kich. Zbyt
t∏usty krem zaburza mechanizmy
obronne skóry, utrudnia wymian´ cie-
p∏a i parowanie, mo˝e powodowaç
rozszerzanie naczynek krwionoÊnych. 
Dla cery naczynkowej najlepsze sà
kremy wzbogacone o substancje
wzmacniajàce, uszczelniajàce i obkur-
czajàce naczynka. Substancjami tymi
mogà byç: rutyna, witamina C, witami-
na K, wyciàg z kasztanowca, arniki lub
mi∏orz´bu japoƒskiego. Szczególnie
warto poleciç witamin´ C, która jest sil-
nym przeciwutleniaczem, poprawia
ukrwienie skóry i bierze udzia∏ w syn-
tezie kolagenu. Nale˝y równie˝ pa-
mi´taç, ˝e kremy na zim´ powinny
zawieraç filtry chroniàce przed pro-
mieniowaniem UV. Fakt, ˝e zimà
s∏oƒce Êwieci krócej, nie oznacza
wcale, ˝e jest mniej szkodliwe. Âwiat∏o
s∏oneczne odbijajàce si´ od Êniegu
jest bardzo intensywne, ostre. Promie-
nie UV uszkadzajà komórki i powodu-
jà przedwczesne starzenie si´ skóry.
Tak samo szkodzi nam Êwiat∏o jarze-
niowe, w∏àczane zimà ju˝ wczesnym
popo∏udniem. JeÊli jednak zdecydo-
waliÊmy si´ na krem bez filtra, to przy-
najmniej powinniÊmy zadbaç o to, by
zawiera∏ go któryÊ z naszych kosme-
tyków do makija˝u, fluid albo puder.
Narciarze, osoby lubiàce sporty na
Êniegu lub górskie w´drówki muszà
pami´taç, ˝e w ich przypadku filtr jest
koniecznoÊcià. Najlepiej, jeÊli jest
wtedy wysoki, o faktorze powy˝ej 25.

Praktyczne porady na zimowà por´:

1. Nie myj twarzy bezpoÊrednio przed
wyjÊciem i po przyjÊciu z dworu.
Odczekaj pi´tnaÊcie minut. Do mycia
nie u˝ywaj myd∏a - pozbawia skór´
t∏uszczowej warstwy ochronnej, za-

wiera substancje zapachowe i deter-
genty, które mogà powodowaç podra-
˝nienia. W tym celu nie stosuj równie˝
substancji zawierajàcych alkohol. Za-
równo do skóry twarzy, jak i ca∏ego cia∏a
u˝ywaj ˝eli myjàcych o neutralnym ph.

2. Ciep∏e, zimowe ubrania bardzo
wysuszajà skór´, dlatego po kàpieli
u˝ywaj balsamu

3. Usta pozbawione gruczo∏ów ∏ojo-
wych sà bardzo wra˝liwe na mróz.
Mogà p´kaç i pierzchnàç majà bowiem
cienki i delikatny naskórek. Do ich
piel´gnacji stosuj t∏uste pomadki lub
sztyfty ochronne. Unikaj pomadek pu-
drowych dodatkowo wysuszajà usta.

4. Uszy podobnie jak usta, prawie
zupe∏nie nie posiadajà gruczo∏ów ∏o-
jowych. Zimà chroƒ je pod czapkà i za-
bezpieczaj kremem ochronnym lub
t∏ustym sztyftem, którego u˝ywasz do
ust. Nie noÊ zimà kolczyków. Zimny
metal mo˝e powodowaç odmro˝enia.

5. Chroƒ przed zimnem d∏onie. Zanim
wyjdziesz na zewnàtrz, posmaruj je
kremem. 

6. Stopy chronione zimà grubymi skar-
petami i ci´˝kimi butami wymagajà
równie˝ szczególnej troski. 
Relaksujàca kàpiel z dodatkiem zió∏
zmniejszajàcych potliwoÊç, na przy-
k∏ad: pokrzywy, kory d´bu to dobry
sposób na ich piel´gnacje, mo˝esz
stosowaç te˝ sól aromatera-peutycz-
nà. Rano u˝ywaj  talku, który zabez-
pieczy stopy przed poceniem.

Tekst: Jadwiga Jeschke, Justyna
Jamnicka, Krystyna Ciemny, 

Gra˝yna Adrych)

PIEL¢GNIARKI WOJEWÓDZKIEJ PRZYCHODNI 
DERMATOLOGICZNEJ W BYDGOSZCZY RADZÑ…..

PIEL¢GNOWANIE SKÓRY ZIMÑ
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Jubileuszowy XXX Kongres Euro-
pejskiej Akademii Alergologii i Immu-
nologii Klinicznej (EAACI), odby∏ si´ 
w dniach 11-15 czerwca 2011 roku.
Miejscem tegorocznych obrad by∏o
miasto na styku dwóch kontynentów 
i kultur - turecki Stambu∏. W tym
najbardziej presti˝owym spotkaniu
europejskich alergologów uczestni-
czyli przedstawiciele 106 krajów Âwia-
ta. Podczas Kongresu mentor europej-
skiej i Êwiatowej alergologii - Dr William
Frankland z Wielkiej Brytanii otrzyma∏
nagrod´ im. Leonarda Noon’a - twórcy
procedury immunoterapii.

Sesje plenarne, warsztaty oraz pre-
zentacje (czyli ponad 120 spotkaƒ
naukowych) obejmowa∏y zagadnienia
zwiàzane z diagnostykà i leczeniem
chorób alergicznych. Tegoroczna re-
kordowa liczba uczestników przekro-
czy∏a 7900 osób. 

Integralnà cz´Êcià kongresu jest
coroczny European Meeting of Allergy
Nurses (EMAN). Program jednodnio-
wego spotkania europejskich piel´g-
niarek alergologicznych, w którym
bra∏am udzia∏ obejmowa∏ sympozja
dotyczàce: zaostrzeƒ astmy, podejÊcia
do anafilaksji oraz zagadnieƒ prakty-
cznych dla piel´gniarek w alergologii.
Sesje prowadzone by∏y w j´zyku
gospodarza po turecku, towarzyszy∏a
im symultaniczna interpretacja na
j´zyk angielski. Po zakoƒczeniu ka˝-
dej z prezentacji natychmiast rozpo-
czyna∏a si´ dyskusja uczestników
zjazdu z prelegentem. 

W trakcie Kongresu zosta∏o zapre-
zentowanych 1886 abstraktów (stresz-
czeƒ) oraz 232 sesje plakatowe o ró˝-
norodnej tematyce. Przygotowana
przeze mnie praca „Quality of life in
asthma” zosta∏a zaprezentowana pod-
czas sesji plakatowej Allergy care and
education, której przewodniczyli Aziz
Sheikh z Wielkiej Brytanii oraz Vesna

Vodusek ze S∏owenii w czwartym dniu
kongresu.

Kongres odbywa∏ si´ w dwóch
sàsiadujàcych ogromnych i nowoczes-
nych centrach zjazdowych. Zatem
konieczne by∏o noszenie identyfikatora
wraz z programem zawierajàcym przy-
datne informacje dotyczàce rodzaju
sesji, poruszanych zagadnieƒ, nazw
sal wraz z mini mapkà. Ka˝dorazowo
podczas wejÊcia do budynków ka˝dy
poddawany by∏ wnikliwej kontroli a ba-
ga˝ przechodzi∏ przez urzàdzenie
przeÊwietlajàce. 

Sympozja i sesje koƒczy∏y si´ 
w póênych godzinach popo∏udnio-
wych. Pomimo deszczowej pogody 
i zm´czenia ka˝dy z uczestników kon-
gresu wieczorem zaczyna∏ zwiedzanie
staro˝ytnych zabytków miasta.

Turecki Stambu∏ niegdyÊ znany jako
stolica stolic, jest to jedyne miasto 
w Êwiecie po∏o˝one na dwóch konty-
nentach, gdzie przez wieki religia
chrzeÊcijaƒska splata∏a si´ z islamem.
Stambu∏ nadal pozostaje oÊrodkiem
handlowym, historycznym i kulturo-
wym Turcji. Jest zamieszkiwany przez
13 milionów mieszkaƒców i uwa˝any

za jednà z najwi´kszych metropolii
Europy.

Czynne uczestnictwo w XXX Jubi-
leuszowym Kongresie EAACI oraz
EMAN by∏o mo˝liwe dzi´ki pomocy
Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych w Bydgoszczy za co pragn´
serdecznie podzi´kowaç pani Prze-
wodniczàcej Ewie Kowalskiej.

Tekst i Foto: Ewa Szynkiewicz

JUBILEUSZOWY XXX KONGRES
EUROPEJSKIEJ AKADEMII ALERGOLOGII 
I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ (EAACI) 

Autorka
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W dniu 29.11.2011r. o godz. 13.30
w sali konferencyjnej Urz´du Woje-
wódzkiego przy ul. Jagielloƒskiej 3 
w Bydgoszczy odby∏ si´ bezp∏atny
wyk∏ad na temat wykorzystania
Internetu w edukacji, nauce i codzien-
nej praktyce piel´gniarskiej

W czasie szkolenia piel´gniarki i po-
∏o˝ne dowiedzia∏y si´  m.in.:
• jak znaleêç w Internecie wartoÊciowe
informacje i materia∏y, przydatne dla
piel´gniarek i po∏o˝nych (np. czasopis-
ma, atlasy, ksià˝ki, bezp∏atne podr´cz-
niki medyczne!),
• gdzie uzyskaç odpowiedzi na trudne
pytania (dotyczàce np. pacjentów, wy-
palenia zawodowego, walki ze stre-
sem, mobbingu),
• jak prowadziç rozmowy na forach
dyskusyjnych dla piel´gniarek i po∏o˝-
nych, poznaç nowych przyjació∏,
umieszczaç zdj´cia i filmy w sieci,
prowadziç pami´tniki (przedstawiony
zosta∏ m.in. najnowszy serwis spo∏ecz-
noÊciowy, adresowany wy∏àcznie do
polskich piel´gniarek i po∏o˝nych),
• gdzie uzyskaç bezp∏atne porady
prawne, znaleêç dodatkowà prac´,
• jak skutecznie uczyç si´ j´zyków
obcych i rozwijaç inne umiej´tnoÊci,
• jak dbaç o siebie (porady psycholo-
ga, dietetyka, kosmetyczki).

Szkolenie poprowadzi∏a  piel´gniar-
ka Lena Koz∏owska z portalu
Mypielegniarki.pl

Przed wyk∏adem odby∏o si´
spotkanie z Rzecznikiem Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej mgr El˝bietà
Lorenc na temat „Prewencji wykroczeƒ
zawodowych”.

tekst WSG
Foto: z archiwum OIPiP  

„INTERNET W R¢KACH PIEL¢GNIARKI I PO¸O˚NEJ”

W dniach 17-19 listopada w Mierkach k. Olsztynka odby∏ si´
Kongres dla po∏o˝nych organizowany jest przez Zak∏ad Dy-
daktyki Ginekologiczno-Po∏o˝niczej WNoZ WUM i Wydawnic-
two Lekarskie PZWL pod has∏em „Po∏o˝na Gwarantem

Sprawnej Opieki Po∏o˝niczej i Ginekologicznej. Realizacja

standardów w opiece ginekologiczno-po∏o˝niczej".

Podczas sesji zaprezentowane zosta∏y standardy okre-
Êlajàce rol´ i zadania po∏o˝nej w XXI wieku oraz  wybrane
zagadnienia i problematyka holistycznej opieki nad kobietà
ci´˝arnà, rodzàcà, po∏o˝nicà, noworodkiem oraz kobietà chorà
onkologicznie i ginekologicznie.”

Podczas trzydniowych obrad wys∏uchano wiele ciekawych
wyk∏adów mi´dzy innymi prof. Barbary Wilson-Clay z USA. 

tekst, foto WSG

I MI¢DZYNARODOWY KONGRES PO¸O˚NYCH

Uczestniczki
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19.10.2011 r. - Tematyka spotkania:

Aspekty psychologiczne w ˝yciu rodziny i dziecka  chorego 
na atopowe zapalenie skóry (choroba przewlek∏a w rodzinie)

Wyk∏ad wyg∏osi∏a mgr Edyta Bodziƒska

Piel´gnacja p´pka w sytuacji powik∏aƒ
Wyk∏ad wyg∏osi∏a mgr Janina Wroniecka 

Konsultant Wojewódzki ds. Po∏o˝nictwa i Ginekologii

14.12.2011 r. - Tematyka spotkania:

Masa˝ niemowl´cia
Wyk∏ad wyg∏osi∏a Magdalena Hryciuk 

- po∏o˝na, certyfikowany instruktor masa˝u niemowlàt

WARSZTATY EDUKACYJNE 

DLA  PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH

Wszystkie kole˝anki otrzyma∏y certyfikat uczestnictwa w niniejszych spotkaniach, skrypty tematyczne, 
interesujàce materia∏y promocyjne oraz upominek w przerwie by∏ czas na kaw´ oraz ciastko.

Kolejne spotkania w przysz∏ym roku.
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Po raz kolejny mi∏o nam by∏o za-
goÊciç na spotkaniu szkoleniowym
zorganizowanym przez Glaxo Smith
Kline i Novartis dla piel´gniarek z pun-
ków szczepieƒ i po∏o˝nych rodzinnych.

Szkolenie zosta∏o uroczyÊcie otwar-
te przez Wiceprzewodniczàcà Okr´go-
wej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Bydgoszczy mgr Wies∏aw´ Stefa-
niak-Gromadk´. 

Wyk∏ady poÊwi´cone by∏y prob-
lematyce szczepieƒ ochronnych, gdzie
poruszono wiele ciekawych zagadnieƒ
dzi´ki którym zaproszone piel´gniarki 
i po∏o˝ne mog∏y przypomnieç sobie
wiadomoÊci  mi´dzy innymi na temat:

zaka˝eƒ rota wirusowych, ospy wietrz-
nej, choroby meningokokowej oraz
szczepieƒ dedykowanych przeciwko
tym chorobom.

WÊród znanych prelegentów, którzy
wnikliwie i wyczerpujàco przedstawiali
swoje tematy wyró˝niç nale˝y Kata-
rzyn´ Kuczm´-Urbanek, Ma∏gorzat´ Ki-
lichowskà, Renat´ PruÊ-Przeperskà.

Dla uczestników przygotowane zo-
sta∏y ciekawe materia∏y dydaktyczne 
i pozycje ksià˝kowe.

Spotkanie odby∏o si´ w dniu
01.12.2011 r. w Restauracji Ogniem 
i Mieczem, gdzie po zakoƒczonym
szkoleniu w obj´ciach kominkowego

ciep∏a i mi∏ej atmosfery uraczono nas
niezwyk∏ym pocz´stunkiem. 

Tekst: Katarzyna Florek
Foto: Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

SZKOLENIE 
DLA PIEL¢GNIAREK Z PUNKTÓW SZCZEPIE¡ 

I PO¸O˚NYCH RODZINNYCH

Ocena stanu p∏odu podczas cià˝y 
i w okresie oko∏oporodowym pozostaje
nadal istotnym problemem w perina-
tologii. Kardiotokografia sta∏a si´ pow-
szechnie u˝ywanà metodà monitoro-
wania stanu p∏odu.

Monitorowanie czynnoÊci serca p∏o-
du za pomocà kardiotokografii wyma-
ga od po∏o˝nej umiej´tnoÊci w zakre-
sie obs∏ugi aparatury, przygotowania
pacjentki do zapisu, interpretacji zapi-

su KTG oraz znajomoÊci zasad post´-
powania w przypadku zapisu wàtpli-
wego lub patologicznego.

Zapis kardiotokograficzny jest w∏a-
Êciwà metodà monitorowania i oceny
stanu p∏odu podczas cià˝y oraz 
w okresie oko∏oporodowym tylko wte-
dy, gdy personel medyczny -  po∏o˝ne
zaanga˝owany w prowadzenie nadzo-
ru jest w stanie prawid∏owo pod wzgl´-
dem technicznym wykonaç badanie

oraz interpretowaç dane,  rozumieç t∏o
zjawisk fizjologicznych i zaburzeƒ,
jakie mogà wystàpiç. Wymaga to od
po∏o˝nych regularnych treningów,
szkoleƒ w celu uaktualniania wiedzy
dotyczàcej interpretacji zapisów KTG,
dokumentowania i przechowywania
zapisów oraz wytycznych dotyczàcych
monitorowania stanu p∏odu.

SERDECZNIE POLECAM
El˝bieta Gryczka

KURS DLA PO¸O˚NYCH
MONITOROWANIE DOBROSTANU P¸ODU 

W CZASIE CIÑ˚Y I PORODU 

Uczestniczki Uczestniczki

Uczestniczki

Wyk∏adowcy



WARSZTATY  EDUKACYJNE  

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2011

25

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie

Piel´gniarstwo anestezjologiczne 

i intensywnej opieki, 
program przeznaczony dla piel´gniarek

Kursy specjalistyczne w zakresie

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

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

Monitorowanie dobrostanu p∏odu 

w czasie cià˝y i porodu, 
program przeznaczony dla po∏o˝nych 

Przygotowanie i podawanie leków 

przeciwnowotworowych u doros∏ych, 
program przeznaczony dla piel´gniarek i po∏o˝nych 

Resuscytacja 

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

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

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

Wykonanie i interpretacja zapisu 

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

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy pr´˝nej

oraz dojÊcia doszpikowego, 
program przeznaczony dla piel´gniarek systemu

Paƒstwowego Ratownictwa Medycznego

Kursy dokszta∏cajàce w zakresie:

Podstawy diabetologii, 
program przeznaczony dla piel´gniarek 

Podstawy diabetologii, 
program przeznaczony dla po∏o˝nych 

Problematyka uzale˝nieƒ 

- diagnoza, terapia i rehabilitacja, 
program przeznaczony dla piel´gniarek i po∏o˝nych

Opieka piel´gniarska w radioterapii, 
program przeznaczony dla piel´gniarek i po∏o˝nych 

Opieka piel´gniarska nad pacjentem geriatrycznym,
program przeznaczony dla piel´gniarek 

OÂRODEK KSZTA¸CENIA PODYPLOMOWEGO PRZY
OKR¢GOWEJ IZBIE PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH 
W BYDGOSZCZY INFORMUJE

Oferta szkoleƒ dla piel´gniarek 
i po∏o˝nych na 2012 rok 

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 realizowane.
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.
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Pani 
ANIELI
NOWAKOWSKIEJ

Piel´gniarce koordynujàcej
Samodzielnego Publicznego
Zak∏adu Opieki Zdrowotnej 
w Janowcu Wielkopolskim,
przechodzàcej na emerytur´
po 38 latach pracy 

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

za codzienny trud, 
za okazanà ˝yczliwoÊç, cierpliwoÊç 

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

i wszelkiej pomyÊlnoÊci.

Dyrekcja, Piel´gniarki i pracownicy SPZOZ 
w Janowcu Wielkopolskim

Pani 
IRENIE 
RYMER 

Piel´gniarce zatrudnionej 
w  Samodzielnym Publicznym
Zak∏adzie Opieki Zdrowotnej 
w Janowcu Wielkopolskim.
Przechodzàcej na emerytur´
po  40 latach pracy  

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

wyrozumia∏oÊci i cierpliwoÊci prac´ 
z ˝yczeniami zdrowia 

i wszelkiej pomyÊlnoÊci

sk∏adajà
Dyrekcja, Piel´gniarki  

i wspó∏pracownicy SPZOZ
w Janowcu Wielkopolskim

Pani 
DANUCIE 
HARTWICH

Piel´gniarce Oddzia∏owej
Kliniki Neurologii, 
NadciÊnienia T´tniczego 
i Chorób Wewn´trznych
Szpitala 
Uniwersyteckiego nr 1 
im. A. Jurasza 
w Bydgoszczy, 

za d∏ugoletnià prac´ w s∏u˝bie chorym 
a tak˝e za ˝yczliwoÊç, zaanga˝owanie 

i pi´knà postaw´ zawodowà.

Naczelna Piel´gniarka 
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1

w Bydgoszczy
wraz ze wspó∏pracownikami

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

by nigdy nie posz∏y w zapomnienie…”

Pani 
DOROCIE PIOTROWSKIEJ

Specjalistce Piel´gniarstwa Operacyjnego
przechodzàcej na emerytur´

ORAZ

Pani 
DANUCIE PICH¸ACZ

Piel´gniarce Zespo∏u Poradni Specjalistycznych
przechodzàcej na emerytur´ po 34 latach pracy

Serdeczne podzi´kowania za wieloletnià
wspó∏prac´, zaanga˝owanie i ˝yczliwoÊç

wraz z ˝yczeniami zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci

sk∏adajà
Dyrekcja, Naczelna Piel´gniarka, 

kole˝anki i koledzy z Pa∏uckiego Centrum 
Zdrowia sp. z o.o. NZOZ w ˚ninie
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„˚ycie nie jest ani lepsze ani gorsze od naszych marzeƒ, jest tylko zupe∏nie inne”
W. Shakespeare

Paniom

w zwiàzku z przejÊciem na emerytur´
serdeczne podzi´kowania za d∏ugoletnià, pe∏nà oddania i ˝yczliwoÊci wspó∏prac´

oraz za trud i zaanga˝owanie w∏o˝one w realizacj´ codziennych zadaƒ.
˚yczymy Wam aby wszystkie plany i marzenia odk∏adane na póêniej

spe∏ni∏y sie w∏aÊnie teraz.

Naczelna Piel´gniarka Szpitala,
Cz∏onkowie Zak∏adowej Organizacji Zwiàzkowej OZZPiP

oraz
kole˝anki z Bloku Operacyjnego

Wielospecjalistycznego szpitala Miejskiego w Bydgoszczy

Pani 
MARII GRZELAK

W imieniu w∏asnym, Zarzàdu Szpitala
Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy 

oraz kole˝anek Piel´gniarek Oddzia∏owych
sk∏adam serdeczne podzi´kowania za pe∏nà  

zaanga˝owania prac´ na stanowisku Piel´gniarki
Operacyjnej i Piel´gniarki Oddzia∏owej 

oraz 
za ogromny wk∏ad pracy w organizowaniu 
sal operacyjnych w Klinice Kardiochirurgii 

i przewodzenie zespo∏owi piel´gniarskiemu
przez wiele lat.

Naczelna Piel´gniarka
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 

w Bydgoszczy

Pani 
RENACIE PAW¸OWSKIEJ

Piel´gniarce Anestezjologicznej
Przechodzàcej na emerytur´ 

po 34 latach pracy

Serdeczne podzi´kowania za wieloletnià
wspó∏prac´, zaanga˝owanie i ˝yczliwoÊç

wraz 
z ˝yczeniami zdrowia 

i wszelkiej pomyÊlnoÊci

sk∏adajà 
Dyrekcja, Naczelna Piel´gniarka, 

Kole˝anki i Koledzy z Pa∏uckiego Centrum 
Zdrowia sp. z o.o.NZOZ w ˚ninie

EL˚BIECIE 
SOSNOWSKIEJ
Piel´gniarce 
Oddzia∏owej

Bloku Operacyjnego
Wielospecjalistycznego
Szpitala Miejskiego 
im. dr. E Warmiƒskiego
w Bydgoszczy

EWIE 
FRASZCZYK
Piel´gniarce 
Operacyjnej

Bloku Operacyjnego
Wielospecjalistycznego
Szpitala Miejskiego 
im. dr. E Warmiƒskiego
w Bydgoszczy
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Jad∏ospis wigilijny przez lata podlega∏ ciàg∏ym zmianom. Dostosowywany by∏ do
zwyczajów potrzeb i mo˝liwoÊci. Szereg tradycyjnie regionalnych potraw zacz´∏a pojawiaç
si´ na innych terenach przynoszona przez migrujàcà ludnoÊç. Obecne czasy nie sprzyjajà
urzàdzaniu wystawnych wigilii, ani przyrzàdzaniu wielu pracoch∏onnych potraw. 
W ka˝dym jednak domu nadal na wigilijnym stole pojawiajà si´ typowe potrawy zgodne ze
zwyczajami rodzinnymi i regionalnymi.
Bo przecie˝ w tej jak˝e rodzinnej uroczystoÊci wigilijnej, w przyrzàdzanych potrawach,
zapisana jest cz´Êç naszej narodowej dumy szacunku i przywiàzania do tego co polskie.

Wigilijny kompot z suszonych owoców
Niektórzy mówià, ˝e do wigilijnego kompotu z suszonych owoców trzeba dorosnàç,
im jesteÊmy starsi, tym kompot bardziej smakuje. 
Zaczynamy wi´c od kompotu.

Sk∏adniki:
250 g suszonych Êliwek, 250 g fig, 300 g jab∏ek i gruszek suszonych lub u˝ywamy 800 g gotowej mieszanki 
kompotowej, 3 ∏y˝ki cukru, 1 ma∏a cytryna.
Sposób przygotowania:
Âliwki i figi p∏uczemy szybko w wodzie, wk∏adamy do oddzielnych naczyƒ i zalewamy zimnà przegotowanà wodà, tak ˝eby
pokry∏a owoce. Moczymy przez ca∏à noc. Suszone jab∏ka i gruszki zalewamy równie˝ zimnà przegotowanà wodà, ale
mo˝emy moczyç krócej. Oddzielnie namoczone owoce gotujemy w 5 litrach wody. Do namoczonych Êliwek dodajemy ∏y˝k´
cukru i tylko zagotowujemy. Do fig dodajemy ∏y˝k´ cukru, sok z cytryny, skórk´ z cytryny i gotujemy 5 minut. 
Do namoczonych suszonych jab∏ek i gruszek dodajemy ∏y˝k´ cukru i gotujemy oko∏o 15 minut. Oddzielnie ugotowane
sk∏adniki kompotu ∏àczymy (usuwamy skórk´ cytryny) i odstawiamy do sch∏odzenia. JeÊli u˝ywamy owoce z gotowej
mieszanki kompotowej, nie musimy moczyç owoców osobno. Podajemy w temperaturze pokojowej. 
Smacznego!

Kluski z makiem
Kluski z makiem sà jednà z tradycyjnych dwunastu potraw wigilijnych. Mak jest symbolem Êmierci i pojawia si´ 
w wielu potrawach, mi´dzy innymi w kutii. Coraz cz´Êciej zamiast klusek u˝ywany jest makaron. 

Sk∏adniki:
20 dag makaronu wstà˝ki, 1 szklanka maku, 2-3 ∏y˝ki rodzynek, mleko, cukier
Sposób przygotowania:
Makaron gotujemy wed∏ug instrukcji na opakowaniu. Mak nale˝y zalaç wrzàtkiem, po czym odcedziç i zmieliç dwukrotnie.
Nast´pnie do maku, dodajemy sparzone rodzynki i po troch´ dolewajàc mleka z cukrem, ca∏oÊç mieszamy. Mleka z cukrem
daje si´ wed∏ug uznania i smaku. Nale˝y dolewaç po troch´, aby mak sta∏ si´ rzadszy, ale nie wodnisty. Na koƒcu przy-
gotowany mak ∏àczymy z kluskami (makaronem) i ca∏oÊç mieszamy.

Âledziowe pucharki sa∏atkowe
W wi´kszoÊci domów nie sposób sobie wyobraziç bez  Êledzi wigilijnej kolacji. Ka˝da z Nas ma swój ulubiony
przepis na Êledzie. Mo˝na je przyrzàdziç na wiele sposobów np. na occie, w oleju, na kwaÊno lub na s∏odko.
Przedstawiamy Wam sprawdzony przepis na Êledzie .

Sk∏adniki:
Na 1 porcj´:1 Êledê matjas, 1/4 ma∏ej cebuli, 2 ∏y˝ki tartych buraczków, 1/2 du˝ej marchwi, 1 jajko,1 ∏y˝ka majonezu
1 ∏y˝ka Êmietany, koperek
Sposób przygotowania:
Filet Êledziowy i cebul´ kroimy w kostk´. Marchew dok∏adnie szorujemy i gotujemy do mi´kkoÊci, a nast´pnie obieramy 
i Êcieramy na tarce na du˝ych oczkach. Buraczki mo˝emy kupiç ju˝ gotowe starte lub post´pujemy z burakiem, jak 
z marchewkà. Jajko gotujemy na twardo, obieramy ze skorupki i siekamy na kawa∏eczki. 
W ozdobnych szklankach uk∏adamy kolejno: Êledzia pokrojonego w kostk´, posiekanà cebulk´, tarte buraczki, tartà
marchewk´, posiekane jajko oraz Êmietan´ wymieszanà z majonezem. Wierzch sa∏atki ozdabiamy posiekanym koperkiem.
Sa∏atk´ jemy si´gajàc widelcem przez wszystkie warstwy. 

˚YCZYMY SMACZNEGO!!!
REDAKCJA 
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WSPOMNIENIA, WSPOMNIENIA, WSPOMNIENIA……

Krysia przez przyjació∏ zwana Wilma (1946-2011)

Krystyna Chrabàszczewska zd. S∏abowska urodzi∏a si´ 14.07.1946 r. w miejscowoÊci Ma∏omin. 
Do Szko∏y Podstawowej ucz´szcza∏a w Hucie Sk´pskiej. 
Liceum Medyczne ukoƒczy∏a we Wroc∏awiu. Tam te˝ stawia∏a pierwsze kroki w zawodzie piel´gniarki na od-
dziale Chirurgii w Wojskowym Szpitalu Okr´gowym.
Od sierpnia 1971 podj´∏a prac´ w Bydgoszczy na bloku operacyjnym ogólnochirurgicznym w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym póêniejszym  Paƒstwowym Szpitalu Klinicznym, a po przekszta∏ceniach w Szpitalu
Uniwersyteckim im dr J. Biziela gdzie pracowa∏a na stanowisku piel´gniarki oddzia∏owej sali operacyjnej
po∏o˝niczej. 
Krysia ca∏e swoje ˝ycie zawodowe zwiàza∏a ze szpitalem. By∏a bardzo aktywna zawodowo.
Przez wiele lat by∏a kierownikiem kursów kwalifikacyjnych dla piel´gniarek-instrumentariuszek. Dba∏a o rozwój
zawodowy ca∏ego Êrodowiska instrumentariuszek.
Swoje kwalifikacje zawodowe doskonali∏a na ró˝nych kursach i szkoleniach. 
Aktywnie uczestniczy∏a w powo∏ywaniu Towarzystwa Piel´gniarek i Po∏o˝nych Operacyjnych rejonu Kujawsko-
Pomorskiego i by∏a przewodniczàcà tego Towarzystwa I kadencji. Zawsze ch´tnie dzieli∏a si´ z m∏odszymi
kole˝ankami swojà wiedzà i doÊwiadczeniem. 
By∏a bardzo opiekuƒcza w stosunku do m∏odych kole˝anek rozpoczynajàcych swojà trudnà prace na
stanowisku piel´gniarki-instrumentariuszki. Zawsze s∏u˝y∏a dobrym s∏owem i radà.
Szybko nawiàzywa∏a kontakty, stajàc si´ dobrà kole˝ankà i przyjació∏kà. Kiedy by∏o Ci smutno, a problemy 
przerasta∏y to razem z Tobà pop∏aka∏a by za chwil´ rozwiàzaç to co wydawa∏o si´ nie do rozwiàzania. Kiedy
sz∏a korytarzem „napada∏y” jà m∏odsze kole˝anki zasypujàc pytaniami, a Ona jasno, cierpliwie i z du˝à troskà
wyjaÊnia∏a. Zawsze znalaz∏a dla nas czas s∏u˝àc radài nie ˝a∏ujàc dobrych s∏ów. Cechowa∏a jà wiara 
w cz∏owieka. 
Cz´sto powtarza∏a  „wiem, ˝e ty to zrobisz bardzo dobrze”. To nas dopingowa∏o Dzi´ki niej nie ba∏yÊmy si´
nowych wyzwaƒ. By∏a oddzia∏owà, kierownikiem, ale i naszà kole˝ankà. Potrafi∏a te˝ wyciszyç zb´dne emoc-
je i za∏agodziç konflikty.
W swoim ˝yciu zawodowym kierowa∏a si´ zawsze dobrem chorego. Mia∏a bardzo dobry kontakt z pacjentami.
Z du˝ym szacunkiem zawsze odnosi∏a si´ do ka˝dego i by∏a równie˝ szanowana przez kole˝anki, kolegów
oraz swoich zwierzchników, za stosunek do pracy, fachowoÊç i kultur´. 
Kocha∏a ˝ycie, potrafi∏a zachwycaç si´  wszystkim co wed∏ug niej by∏o dobre. Du˝e znaczenie mia∏a dla niej
rodzina. Zawsze z dumà mówi∏a o m´˝u i córce Oli. To g∏ównie dla nich postanowi∏a zakoƒczyç wczeÊniej
swoje ˝ycie zawodowe, by wi´cej czasu sp´dzaç z rodzinà. By∏a ostojà dla swojej siostry Jadwigi, która nie
opuÊci∏a jej i trwa∏a przy niej do 
ostatnich chwil ˝ycia.
Od kilku miesi´cy zmaga∏a si´ z chorobà. Tej walki niestety nie wygra∏a. 14 wrzeÊnia tego roku odesz∏a od nas. 

Po˝egnaliÊmy Krysi´ 17 wrzeÊnia na uroczystoÊci pogrzebowej 
w T∏uchowie k. Lipna.

Niech te krótkie wspomnienia b´dà wdzi´cznoÊcià dla niej 
od tych którzy spotkali jà na swojej drodze.

Anna Rogoziecka
Janina Chrzan, Lidia Âcieszyƒska, Ma∏gosia Korbiƒska i Gra˝yna Gmura-˚abiƒska 

„Nie umiera ten, kto pozostaje w naszej pami´ci”

Z g∏´bokim ˝alem przyj´liÊmy wiadomoÊç o Êmierci naszej Kole˝anki, 
która przed przejÊciem na emerytur´ pe∏ni∏a funkcj´ 

Piel´gniarki Oddzia∏owej Sali Operacyjnej Po∏o˝niczej 
W Klinice Po∏o˝nictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Âp. KRYSTYNY  CHRABÑSZCZEWSKIEJ

Rodzinie zmar∏ej wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia 

Sk∏adajà 
Kole˝anki i Koledzy 

Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
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„Nie umiera ten, kto pozostaje 
w naszej pami´ci”

Wyrazy wspó∏czucia rodzinie 
z powodu Êmierci naszej Kole˝anki Piel´gniarki

Âp. JOLANTY PAPROCKIEJ

sk∏adajà
z oddzia∏u wewn´trznego w Szubinie 

Kole˝ance Jolancie Pisarczyk
Piel´gniarce Oddzia∏u XI B

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

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."

Wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia i kondolencje 
dla kole˝anki Ewy Niteckiej

z powodu tragicznej 
Êmierci Syna Piotra

sk∏adajà 
kole˝anki i koledzy z Polikliniki 10 WSK 

w Bydgoszczy

„S∏owa nie ukojà bólu, ale nas po∏àczà."

Kole˝ance
Elwirze Krajewskiej 

Piel´gniarce Oddzia∏u Pediatrii, 
Endokrynologii i Diabetologii

wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia 
z powodu tragicznej 

Êmierci Syna Mateusza

sk∏adajà Piel´gniarki i Po∏o˝ne 
z Wojewódzkiego Szpitala Dzieci´cego 

w Bydgoszczy

Kole˝ance
Ewie WiÊniewskiej

Piel´gniarce Oddzia∏u Otolaryngologii, 
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia z powodu

Êmierci Mamy

sk∏adajà 
Piel´gniarki i Po∏o˝ne z Wojewódzkiego

Szpitala Dzieci´cego w Bydgoszczy

„Nigdy nie wiadomo, 
która rozmowa b´dzie ostatnià.”

Ze smutkiem po˝egnaliÊmy

Âp. TERES¢ STRÑCZY¡SKÑ
Piel´gniark´ Oddzia∏owà Kliniki Neurologii 

ZnaliÊmy Ci´ i zachowamy w pami´ci!

Naczelna Piel´gniarka 
wraz z Kierownikami ds. Piel´gniarstwa

Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

Nie umiera ten, 
kto pozostaje w naszej pami´ci”

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

która przed przejÊciem 
na emerytur´ pe∏ni∏a funkcj´

Piel´gniarki Oddzia∏owej Oddzia∏u X 
w naszym szpitalu

Piel´gniarki

Âp. KRYSTYNY
KRAJECZY¡SKIEJ

Rodzinie zmar∏ej wyrazy 
g∏´bokiego wspó∏czucia

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

i Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Âwieciu
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