


Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 W tym roku hasło obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki brzmi: 
„Niwelowanie Różnic. Milenijne Cele Rozwoju: 8,7,6,5,4,3,2,1”
Cyfry symbolizują osiem dążeń, które 189 członków ONZ zobowiązało się osiągnąć w ramach tzw. 
„Projektu Milenijnego”. 
Na szczególną uwagę zasługują te, które bezpośrednio dotyczą praktyki pielęgniarskiej min. 
- zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób, czy zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci,
- poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych i położnic. Maj za nami, a tym samym uroczystości 
związane z Krajowym Dniem Położnej i Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki. 
Myślę, że osoby które uczestniczyły w uroczystości w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku 

i w Imprezie Plenerowej na Wyspie Młyńskiej będą  mile je wspominać. Jeszcze raz gratuluję  odznaczonym i wyróż-
nionym Koleżankom. W maju zakończyliśmy czwarty projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfi nansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Wyższe kwalifi kacje i umiejętności zawodowe osób wieku 50+”. 
Ze szkoleń skorzystało 312 osób.
Nadal trwa międzynarodowy projekt „Leonardo da Vinci”, w którym koordynatorem jest Stowarzyszenie Wzajemnej 
Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu, a  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych jest partnerem. 
W dniach od 24-27 czerwca  gościliśmy  w Bydgoszczy i Inowrocławiu przedstawicieli projektu z Belgii i Węgier. Jedno 
ze spotkań odbyło się w siedzibie naszej izby. 27 czerwca 2013r. w Operze Nova odbyła się Konferencja nt. „Opieka nad 
Osobami Starszymi i Opieka domowa w Polsce i we Flandrii. Projekt „Flanders  Care”. Po konferencji odbyło się uroczy-
ste spotkanie z okazji Dnia Flandrii  i wizyty w Polsce Pana Jo Vandeurzen Flamandzkiego Ministra Polityki Społecznej, 
Zdrowia i Rodziny oraz przedstawiciela Rządu Flandrii Pana Koen Haverbeke. Goście z Belgii zostali powitani przez  
Panią Wojewodę Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go, Wiceprezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.  
W czerwcu br. w naszej siedzibie odbyły się konkursy na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych Kujawsko Pomorskiego 
Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy oraz na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego 
w Bydgoszczy. W komisjach konkursowych z ramienia podmiotu leczniczego brały udział osoby kompetentne, znające 
pracę i organizację tych stanowisk. Miło było uczestniczyć w tych konkursach, oprócz bardzo ważnych spraw merytorycz-
nych widać było wzajemny szacunek i zaufanie po jednej i po drugiej stronie. 
 Niestety otrzymuję coraz więcej informacji o złej sytuacji w niektórych podmiotach leczniczych. W tym momencie chciała-
bym wspomnieć o sytuacji która miała miejsce w jednym ze szpitali bydgoskich.. Otóż 30 maja br.  w święto Bożego Ciała 
pielęgniarki i inni pracownicy  mieli wręczane wypowiedzenia z umów cywilno-prawnych. Nie mam zamiaru polemizować 
z decyzją wypowiedzeń, ale zastanawiam się czy osoby o tym decydujące myślą o  pacjencie. Pielęgniarka otrzymująca 
wypowiedzenie z kontraktu po godzinie dyżuru, mając przed sobą jeszcze 11 godzin opieki nad pacjentem, jest zdener-
wowana, w stresie i może to skutkować  zdarzeniami  niepożądanymi. Zanika poczucie odpowiedzialności i przyzwoitości.  
Czy ktoś pomyślał o bezpieczeństwie pacjenta? Zapomina się często, że „bezpieczna pielęgniarka, położna to bezpiecz-
ny pacjent”. Co na ten temat organ założycielski i rada społeczna?

Na ostatnim Zjeździe koleżanki zwróciły się z prośbą o zorganizowania szkolenia na temat mobbingu. Dotychczas odbyły 
się trzy edycje  na tenże  przykry, ale niestety aktualny temat. Życzę w tych często trudnych i nieciekawych sytuacjach, 
aby pacjent, czuł się przy nas bezpiecznie, solidarności koleżeńskiej i wspierajmy się wzajemnie.
 

Z okazji naszych Świąt
życzę 

Koleżankom i Kolegom
 zdrowia, siły i wytrwałości w pokonywaniu trudności,

satysfakcji z wykonywanej pracy oraz szczęścia w życiu osobistym.

BIURO OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
85-079 Bydgoszcz, ul. T. Kościuszki 27/30-32 VIII p., www.oipip.bydgoszcz.pl, e-mail: izba@oipip.bydgoszcz.pl

Konto: KREDYT BANK S.A Oddział 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: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.15-15.00, środa: 7.30-16.30

Kasa biura czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00-14.30, środa: 7.30-16.00

Koordynator ds. szkoleń - tel. 52 362-03-75

Radca prawny OIPiP przyjmuje: środa: 15.00-19.00, tel. 52 372-68-78

DZIAŁ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU, tel: 52 322-07-83, e-mail: pwz@oipip.bydgoszcz.pl

PRZEWODNICZĄCA MA GŁOS



Od Redakcji

Szanowne 
Koleżanki i Koledzy

 

 Kolejny biuletyn informacyjny przed Wami.
Zbliżają się nasze święta Krajowy Dzień Położnej  
i Międzynarodowy Dzień  Pielęgniarki.
Niech praca Wasza na rzecz  ludzi chorych  
i potrzebujących budzi w Was dumę i satysfakcję,  
a uśmiech i wdzięczność pacjentów niech zawsze 
towarzyszy Wam w Waszej trudnej pracy.
Niech nie tylko w tym dniu spełniają się marzenia,  
te osobiste i rodzinne, a wiosna dostarcza radości  
i optymizmu.
 Życzę, by za opiekę, troskę, przywracanie 
nadziei, cierpliwość i wsparcie w chorobie, jakim ota-
czacie  swoich podopiecznych, spotkało Was w życiu 
wszystko, co najlepsze.
 Szczególnie życzę tolerancji, wzajemnego  
szacunku  w naszym gronie 

Wiesława Stefaniak-Gromadka
______________________________________

 Dziękuję za przesłane do redakcji materiały. Zachęcam  
do dzielenia się opiniami, pomysłami dotyczącymi  
kolejnych numerów  Biuletynu OIPiP .
 
 Napisz, a my wydrukujemy:
- artykuły
- podziękowania
- gratulacje
- kondolencje
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   Nakład 2000 egzemplarzy

   Redakcja:
- zastrzega sobie prawo redagowania i skracania materiałów,
- nie zamówionych materiałów nie zwraca,
- materiały naleły dostarczać na nośnikach elektronicznych - płyta CD
- wszystkie materiały są objęte prawem autorskim, przedruk materiałów 
  w  jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej zgody jest zabronione. 

  Biuletyn BEZPŁATNY dla Członków Samorządu

WYDAWCA
Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy
85-079 Bydgoszcz
ul. T. Kościuszki 27/30 - 32
tel. 052 372-68-78

KONSULTACJA REDAKCYJNA
Wiesława Stefaniak-Gromadka
Ewa Kowalska
Aleksandra Popow

PROJEKT OKłŁADKI
Wiesława Stefaniak-Gromadka
Fotoman

DRUK
Studio Reklamy i Poligrafii
Fotoman
85-915 Bydgoszcz
ul. Gdańska 168
tel. 52 340-18-41
www.studiofotoman.pl

SPIS TREŚCI
SPRAWY SAMORZĄDU
• Kalendarium
• Spotkanie z emerytkami
• Obchody Krajowego Dnia Położnej   

i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  
w OIPiP Bydgoszcz 2013 
- „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” Sp. z o.o. 
w Nakle Nad Notecią 
- 10 Wojskowy Szpital Klinicznym z Polikliniką   
w Bydgoszczy

MY TEŻ TAM BYLIśMY 
• Ośrodek Profilaktyki  i  Epidemiologii Nowotworów  

w Poznaniu imieniem Aliny Pienkowskiej 
• Trzecia edycja Dnia Dawcy Szpiku i Komórek 

Macierzystych
• Jubileusz 50 urodzin sanatorium Energetyk
• XXI  Ogólnopolskie  Mistrzostwa  Pierwszej Pomocy 

PCK w Focus Mall w Bydgoszczy  
• Festyn ekologiczny na Błoniu
• Błonie ma 50 lat!
• Projekt Leonardo
• 14 Czerwca - Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi
• XXXII Dni Szwederowa
• Akcja „Bezpieczna Mama - Bezpieczne Dziecko"

POZNAJMY SIĘ
• Położne z "Nowego Szpitala w Nakle”

SPOTKANIA EDUKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK  
I POŁOŻNYCH
• Człowiek to największa inwestycja - Ciechocinek, 

Inowrocław
• Doskonalenie umiejętności społecznych niezbędnych  

w kontakcie z pacjentem i jego rodziną 
• Kurs specjalistyczny KTG
• Postępy w pulmonologii. 
• Wykonanie konikopunkcji

GRATULACJE
• Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa 

Chirurgicznego i Operacyjnego
• Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii 
• Plebiscyt Expressu Bydgoskiego „Złoty Stetoskop 2013” 
• Laureatka o sobie…

WARTO PRZECZYTAć
• Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych 

Ministerstwa Zdrowia
• Opinia Konsultanta Krajowego
• Opinie Konsultantów Wojewódzkich
• Zarządzanie czy przywództwo? 

PODZIĘKOWANIE

OśRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO INFORMUJE…  
Z ŻAŁOBNEJ KARTY

WARTO PRZYGOTOWAć
Zajrzyj na stronę internetową naszej Izby

www.oipip.bydgoszcz.pl

„Upiełaś czepek za młodu,
Choć wiedziałaś, że trud Cię czeka,

Bo tajemnicą zawodu,
jest troska o ciało i godność człowieka”.

Lidia Sierpińska -Tajemnica zawodu
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28.06.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła  
w posiedzeniu  Rady Społecznej w 10 Wojskowym  
Szpitalu Klinicznym  z Polikliniką.
Odbyło się posiedzenie  Komisji Opieki Długoterminowej 
i Opieki Paliatywnej.

27.06.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska, Wiceprzewodnicząca 
Wiesława Stefaniak-Gromadka oraz Koordynator ds. 
Szkoleń Katarzyna Florek uczestniczyły w konferencji 
Flanders’ Care poświęconej opiece społecznej we 
Flandrii, która odbyła się   w Operze Nova w Bydgoszczy 
z okazji Dnia Flandrii i wizyty w Polsce Pana Jo 
Vandeurzen, Flamandzkiego Ministra Polityki Społecznej, 
Zdrowia i Rodziny

26.06.2013r.
Odbyło się posiedzenie: Komisji ds. Przyznawania 
Zapomóg Losowych, Prezydium ORPiP, Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Nadzoru nad 
Indywidualnymi, Grupowymi, Specjalistycznymi 
Praktykami i ZPCH

25.06.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła   
w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta 
w Bydgoszczy.

20.06.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Koordynator ds. 
szkoleń Katarzyna Florek uczestniczyły w  Konferencji 
Pielęgniarek Epidemiologicznych Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła  się w Rybakówce.

19.06.2013r.
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia  
i Doskonalenia Zawodowego .

18-19.06.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła  
w posiedzeniu NRPiP w Warszawie.

14.06.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła  
w Konferencji  nt. „Narzędzia i techniki pracy nad chorym 
niepełnosprawnym ruchowo” , która odbyła się w Hotelu 
City w Bydgoszczy

08.06.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska oraz Anna Burak 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa 
Ratunkowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
uczestniczyły w finale I ogólnopolskiego konkursu 
„Działam bezpiecznie” w Gimnazjum Nr 24

07.06.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska brała udział  
w uroczystości  w odsłonięcia  tablicy pamiątkowej ku 
czci pielęgniarki – Aliny Pienkowskiej w Ośrodku 
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.
28.05.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca 
Wiesława Stefaniak-Gromadka brały udział  
w uroczystości wręczenie nagród laureatom plebiscytu 
„Expressu Bydgoskiego” Złoty Stetoskop 2013, która 
odbyła się  w „Hotelu Słoneczny Młyn” w Bydgoszczy.

25.05.2013r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka 
oraz Anna Burak Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Ratunkowego dla Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego uczestniczyły w finale VII ogól-
nopolskiego konkursu „Ratujemy Życie” adresowanego 
do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.

22.05.2013r. 
Odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dla pielęgniarek 
i położnych w sali konferencyjnej OIPiP zorganizowane 
we współpracy z Komisją ds. Położnych oraz firmą 
Pelargos nt: „Rany i odparzenia – pielęgnacja i leczenie 
(noworodek, niemowlę)” oraz „ Kolka u niemowląt”.

21.05.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca 
Wiesława Stefaniak-Gromadka brały udział w uroczy-
stym  otwarciu pierwszego w Polsce Parku Aktywnej 
Rehabilitacji Sportu w  Centrum Onkologii.

17.05.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w Komisji 
Konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds.  
lecznictwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmo-
nologii w Bydgoszczy.

16.05.2013r.
Przewodniczącej Ewa Kowalska uczestniczyła w spot-
kaniu Komisji Dialogu Społecznego w Kujawsko-
Pomorskiego Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy .

14.05.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska brała  udział w obcho-
dach Krajowego Dnia Położnej i Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki w NZOZ „Nowy Szpital” w Nakle.

11.05.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca 
Wiesława Stefaniak-Gromadka brały udział w Imprezie 
Plenerowej na Wyspie Młyńskiej pt: „ Pielęgniarka i 
Położna w Życiu Rodziny” oraz w „Pierwszym biegu  
z Pielęgniarką i Położną”

Kalendarium 
Od 26 marca do 28 czerwca 2013r.



10.05.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca 
Wiesława Stefaniak-Gromadka brały udział w obcho-
dach Krajowego  Dnia Położnej i Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki w  10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym  
z Polikliniką.

09.05.2013r.
Obchody tegorocznego Dnia Położnej i Międzynaro-
dowego Dnia Pielęgniarki obchodzone w Ostromecku.

08.05.2013r.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
Losowych,
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenie Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, 
Grupowymi Praktykami Pielęgniarek i Położnych.

07.05.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła  
w posiedzeniu NRPiP w Warszawie

25.04.2013r.
W siedzibie OIPiP odbyło się spotkanie z emerytkami  
Pielęgniarkami i Położnymi na zaproszenie 
Przewodniczącej Ewy Kowalskiej i Wiceprzewodniczącej 
Wiesławy Stefaniak-Gromadki. 

24.04.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Koordynatora ds. 
Szkoleń Katarzyny Florek brały udział w Konferencji  nt. 
„Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - 
Solidarność pokoleń” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Opieki 
Długoterminowej i Opieki Paliatywnej z Dyrektorem 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisji ds. 
Położnych, 
W Centrum Onkologii Spotkanie odbyło się spotkanie 
prewencyjne z pielęgniarkami i położnymi w którym 
uczestniczyły Przewodnicząca Ewa Kowalska, 
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka .

23.04.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła  
w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta 
w Bydgoszczy.

20.04.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Koordynator ds. 
Szkolenia Katarzyna Florek uczestniczyły  
w uroczystościach związanych z 50-leciem Sanatorium 
„Energetyk” w Inowrocławiu.

17.04.2013r.
Odbyły się posiedzenia: Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych,
Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych, 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

 

15-17.04.2013r.
Przewodniczącej Ewa Kowalska brała udział  
w Konferencji „Pielęgniarstwo: Prawo, Praktyka, Etyka” 
w Warszawie.

13-14.04.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska brała udział w XVI 
Zjeździe Pielęgniarek Epidemiologicznych w Wiśle.

12.04.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła  
w posiedzeniu Rady Społecznej w Szpitala 
Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

10.04.2013r.
Odbyło się posiedzenie  Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Środowiska Nauczania i Wychowania.

09.04.2013r.
Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Indywidualnych  
i Grupowych Praktyk Pielęgniarek i Położnych 
Rodzinnych oraz spotkanie redakcyjne położnych  
z przedstawicielem Firmy „Nivea”
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła  
w posiedzeniu Rady Społecznej w 10 Wojskowym 
Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy,
Odbyło się spotkanie pielęgniarek i położnych z przed-
stawicielem Firmy „Nivea”

05.04.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska brała dział w uroczystości 
z okazji Święta Wojskowej Służby Zdrowia w 10 
Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką 

03.04.2013r.
Odbyło się potkanie Komisji ds. Położnych.
Przewodnicząca Ewa Kowalska, Wiceprzewodnicząca 
Wiesława Stefaniak-Gromadka oraz Z-ca Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
Marlena Mania brały udział w spotkaniu z pielęgniarkami 
i położnymi z NZOZ „Florencja” w Świeciu.  27.03.2013r.
Odbyły  się posiedzenia: Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych,  Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
Losowych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. 
Nadzoru nad Indywidualnymi, Grupowymi, 
Specjalistycznymi Praktykami i ZPCH.  

26.03.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła  
w  posiedzeniu Komisji konkursowej na stanowisko 
Naczelnej Pielęgniarki  Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 
im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, 
Odbyło się spotkanie Komisji Polityki Zdrowotnej Rady 
Miasta, w którym  uczestniczyła Janina Schabowska 
członek ORPiP.
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Spotkanie z emerytkami
 Dnia 25 kwietnia na zaproszenie Pani 
Przewodniczącej Ewy Kowalskiej w sali 
konferencyjnej Okręgowej Izby  odbyło się 
spotkanie z Położnymi i Pielęgniarkami, 
które przeszły w ostatnim czasie na emery-
turę. Wręczono podziękowania za wielolet-
nią pracę na rzecz pacjentów oraz symbo-
licznego kwiatka.
Przy kawie i ciastku wspominano lata pracy 
w służbie zdrowia.

Obchody Krajowego Dnia Położnej i Międzynarodowego  
Dnia Pięlęgniarki
 Projekt Milenijny Organizacji 
Narodów Zjednoczonych
Międzynarodowa Rada Pielę-
gniarek  ustaliła hasło obchodów 
Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki w 2013r.

, ,NIWELOWANIE RÓŻNIC:  
,,MILENIJNE CELE ROZWOJU: 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.’’.

Hasło już w swym założeniu  
nawiązuje do Milenijnych Celów 
Rozwoju. Są one ośmioma dąże-
niami, które 189 członków ONZ 
zobowiązało się osiągnąć w ra-
mach tzw. „Projektu Milenijnego”. 

Wśród nich warto wyróżnić te,  
które dotyczą praktyki pielęgniar-
skiej m.in. zwalczanie AIDS, malarii  
i innych chorób, czy zmniejszenie 
wskaźnika umieralności dzieci. 
Międzynarodowy Dzień Pielę-
gniarek to święto obchodzone  
corocznie 12stego maja. 
Zostało ustanowione przez ICN  
w 1973 roku na kongresie w Mek-
syku. Warto zwrócić uwagę na 
nieprzypadkową korelację świę-
ta z dniem urodzin prekursorki 
profesjonalnego pielęgniarstwa – 
Florence Nightingale.
Milenijne Cele Rozwoju: 8, 7, 6, 
5, 4, 3, 2, 1.’’.

1. Zlikwidowanie skrajnego 
ubóstwa i głodu,
a) Zmniejszenie do 2015 roku  

o połowę, w porównaniu z 1990 
rokiem, liczby ludzi, których  
dochód wynosi mniej niż 1 dolar 
dziennie.
b) Zmniejszenie do 2015 roku  
o połowę, w porównaniu z 1990 
rokiem, liczby ludzi cierpiących 
głód.

2. Zapewnienie powszechnego 
nauczania na poziomie podsta-
wowym,
Zapewnienie, że do 2015 roku 
dzieci na całym świecie – zarów-
no chłopcy, jak i dziewczęta 
– będą mogły ukończyć szkołę 
podstawową.

3. Wspieranie zrównoważenia  
w prawach mężczyzn i kobiet 
oraz wzmocnienie pozycji kobiet.
Wyeliminowanie nierówności 
między obu płciami w dostępie do 
szkół na poziomie podstawowym 
i średnim, najlepiej do 2005 roku, 
oraz edukacji na poziomie wyż-
szym najpóźniej do 2015 roku.

4. Zmniejszenie wskaźnika 
umieralności dzieci,
Zmniejszenie do 2015 roku,  
w porównaniu z 1990 rokiem, 
stopy umieralności dzieci poniżej 
piątego roku życia.

5. Poprawa stanu zdrowia ko-
biet ciężarnych i położnic,
Zmniejszenie do 2015 roku o trzy 
czwarte, w porównaniu z 1990 

rokiem, wskaźnika umieralności 
okołoporodowej.

6. Zwalczanie AIDS, malarii i in-
nych chorób,
a) Zahamowanie do 2015 roku, 
a następnie zmniejszenie, liczby 
zachorowań na AIDS,
b) Zahamowanie do 2015 roku, 
a następnie zmniejszenie, licz-
by zachorowań na malarię i inne 
groźne choroby.

7. Zapewnienie stanu równo-
wagi ekologicznej środowiska,
a) Włączenie do polityki i pro-
gramów działania każdego kraju 
zasad zrównoważonego rozwoju 
oraz zahamowanie utraty zaso-
bów środowiska naturalnego,
b) Zmniejszenie o połowę do 
2015 roku liczby ludzi nie mają-
cych dostępu do wody zdatnej do 
picia i do urządzeń sanitarnych,
c) Doprowadzenie, do 2020 roku, 
do znacznej poprawy warunków 
życia co najmniej 100 milionów 
ludzi mieszkających w slamsach.

8. Rozwijanie i wzmacnia-
nie światowego partnerstwa  
w sprawach rozwoju.
a) Dalsze rozwijanie otwartego, 
opartego na ustalonych regu-
łach, przewidywalnego, niedy-
skryminacyjnego systemu handlu  
i finansów, łącznie ze zobowiąza-
niem do prawidłowego sposobu 
rządzenia, rozwoju i zmniejszania 

uczestniczki spotkania. Tekst, foto Wiesława Stefaniak-Gromadka
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ubóstwa – zarówno w skali kra-
jów, jak i skali międzynarodowej,
b) Uwzględnienie szczególnych 
potrzeb krajów najmniej rozwi-
niętych, a zwłaszcza: umożli-
wienie tym krajom dokonywania 
eksportu bez ceł i kontyngentów; 
rozszerzenie programu redukcji 
zadłużenia najbardziej zadłu-
żonych biednych krajów oraz 
umorzenie długów zaciągniętych 
w ramach pomocy bilateralnej; 
hojniejsza rządowa pomoc roz-
wojowa dla krajów zaangażo-
wanych ograniczanie ubóstwa, 

c) Uwzględnienie szczególnych 
potrzeb krajów śródlądowych  
i małych rozwijających się państw 
wyspiarskich (w ramach Progra-
mu Działania na rzecz Zrówno-
ważonego Rozwoju Małych Wy-
spiarskich Krajów Rozwijających 
się oraz zaleceń XXII Sesji Nad-
zwyczajnej Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ,
d) Wszechstronne zajmowanie 
się problemami zadłużeniakrajów 
rozwijających się przez przedsię-
wzięcie w skali krajowej i między-
narodowej niezbędnych środków 

w celu utrzymania długookresowej 
zdolności do spłaty zadłużenia,
e) Stworzenie i wprowadzenie  
w życie, we współpracy z krajami 
rozwijającymi się, strategii zapew-
niających młodzieży możliwość 
uczciwej i wydajnej pracy,
f) Zapewnienie, we współpracy z 
firmami farmaceutycznymi, dostępu 
krajów rozwijających się do w miarę 
tanich, podstawowych leków,
g) Udostępnienie, we współpracy 
z sektorem prywatnym, korzyści  
z nowych technologii, zwłaszcza 
w dziedzinie informacji i łączności.

Msza św.
 8 maja 2013r. o godz. 18.00 
w Katedrze Diecezji Bydgoskiej 
pw Św. Marcina i Mikołaja została 
odprawiona Msza Święta w inten-
cji Pielęgniarek i Położnych 

 Mszę św swoim śpiewem 
uświetnił chór parafialny „Fordo-
nia” pod dyrekcją pana Mariana 
Wiśniewskiego 

Zapraszamy za rok 8 maja 
2014 roku na godz. 17.00 

Ostromecko
   Międzynarodowy Dzień Pie-
lęgniarki i Położnej jest okazją 
do spotkania tego środowiska  
w szerszym niż na co dzień gro-
nie. Tegoroczne obchody  najważ-
niejszego święta dla Pielęgniarek  
i Położnych z naszego regionu 
zostały zorganizowane w dniu 9 
maja 2013 r. Zespole Pałacowo-
-Parkowym w Ostromecku. 
Oficjalnego otwarcia uroczystości 
dokonała Przewodnicząca OIPiP 
Ewa Kowalska. Wśród zaproszo-
nych gości obecni byli:
Edward Hartwich Wicemarszałek 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego, Jan Szopiński - Zastępca 
Prezydenta miasta Bydgoszczy
Anna Bańkowska - Dyrektor Wy-
działu Zdrowia - Kujawsko - Po-
morskiego Centrum Zdrowia Pu-
blicznego  Urzędu Wojewódzkiego  
w Bydgoszczy
Bogumiła Bałuta Przewodniczą-
ca OIPiP w Toruniu oraz Renata 
Gargała Przewodnicząca OIPiP 
w Toruniu V kadencji,
Małgorzata Zawirowska - Prze-
wodnicząca OIPiP we Włocławku
Stanisław Prywiński  Prezes Byd-
goskiej Izby Lekarskiej, Hanna 
Kardymowicz Przedstawiciel Kra-
jowej Rady Diagnostów Labora-

toryjnych Województwa Kujaw-
sko - Pomorskiego
Izba Diadnostów Laboratoryjnych
oraz licznie zebrane  pielęgniar-
ki i położne, reprezentujące  pla-
cówki medyczne z terenu OIPiP 
w Bydgoszczy.
 W czasie uroczystości zostały 
wręczone odznaczenia: 
Medal Marszałka Województwa 
Kuj-Pomorskiego „Unitas Durat 
PalatBydgoszczyinatus Cuia-
wiano - Pomeraniensis”
 Srebrny Medal przyznawa-
ny osobom fizycznym, osobom 
prawnym, organizacjom oraz sto-
warzyszeniom krajowym lub za-
granicznym za wybitne osiągnię-
cia lub całokształt działalności na 
rzecz Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i jego mieszkań-
ców. Medal ten otrzymały:
1. Anna Bąkowska  Wojewódz-
ki Ośrodku  Medycyny Pracy -  
Naczelna Pielęgniarka, 
2. Marianna Holz NZOZ Przy-
chodnia Ogrody - Przełożona pie-
lęgniarek ,  
3. Bernadeta Hołysz Kujaw-
sko-Pomorskim Centrum  Pul-
monologii - Zastępca Dy-
rektora ds. pielęgniarstwa,  

4. Iwona Jorka Nowy Szpital  
w Nakle i Szubinie - Zastępca 
Pielęgniarki Naczelnej
5. Aleksandra Szczypiorska  
-Szpital Uniwersytecki nr 1 Na-
czelna Pielęgniarka od 1 kwiet-
nia2013r. na emeryturze.
6. Barbara Zielazna Niepublicz-
ny zakład Opieki Zdrowotnej 
Nowy Szpital w Świeciu - Naczel-
na Pielęgniarka 
 Wręczono również podzięko-
wania dla pielęgniarek, które bra-
ły udział w imprezach dla miesz-
kańców naszego miasta.
 Te majowe święta to znakomi-
ta okazja, aby podkreślić wagę 
zawodu położnej i pielęgniarki we 
współczesnym świecie medycyny 
W okolicznościowych wystąpie-
niach podkreślano rolę i zna-
czenie pielęgniarek i położnych  
w procesie opieki zdrowotnej. 
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i 
Położnych w Bydgoszczy  zor-
ganizowała po raz kolejny akcję 
profilaktyczną dla mieszkańców. 
W rozstawionych w tym celu na-
miotach  pielęgniarki oferowały 
przybyłym mieszkańcom

W akcji wzięły udział pielęgniarki 
i położne z: Zakładu Promocji 
Zdrowia przy Centrum Onkolo-
gii, Lux Medu, Wojewódzkiego 
Ośrodka  Medycyny Pracy, NZOZ 
Almach, Pielęgniarki Dermatolo-
giczne, Położne Rodzinne,Pie-

lęgniarki Szpitala Uniwersytecki 
ego Nr 1 i Nr 2, studenci pie-
lęgniarstwa Wydziału NoZ CM 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu, Na scenie wystąpiły:

Zespoły taneczne z Pałacu  

Impreza Plenerowa 
pt: „Pielęgniarka i Położna w Życiu Rodziny”
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Młodzieży:
Sigma, Amulecik, Amulecik II

Zespoły z Wojewódzkiego Ośrod-
ka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy:
Chór Kameralny „Belcanto” BUTW  
Zespół Wokalny „Tercja” Klubu 
Seniora „Złota Jesień” 
Zespół Wokalny „Niespodzianka” 
Klubu Seniora „Złota Jesień” 
Teatr Form Rożnych „Nasza Klasa” 

SPONSORZY:

Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych: Katarzyna 
Serwińska
Vitalabo - Anna i Norbert  
Pietrykowscy

 W rozstawionych w tym celu 
namiotach pielęgniarki oferowały 
przybyłym mieszkańcom:

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIE-
CIĘCY W BYDGOSZCZY

Pokaz i instruktaż udzielania  
pierwszej  pomocy

SZPITAL UNIWERSYTECKI  
NR 2 IM DR J. BIZIELA

 Pielęgniarki z Kliniki Alergologii, 
Immunologii Klinicznej i Chorób
Wewnętrznych oraz studentki 
kierunku pielęgniarstwa  CMUMK 
II roku studiów stacjonarnych  
w ramach obchodów Dnia Pielę-
gniarki wykonywały:
- pomiary ciśnienia krwi, pomiary 

glikemii, obliczały BMI. 
 Prowadzono  edukację diabeto-
logiczną w ramach której pacjenci
otrzymywali materiały edukacyjne.

   Z porad skorzystało około 500 
osób. Duże zainteresowanie spo-
-wodowało, że przed stanowiskiem 
ustawiała się kilkuosobowa kolejka

Pielęgniarki: Ewa Szynkiewicz, 
Anna Rosińska, Elżbieta Komo-
rowska- Szyperska
Studentki ; Anna Pytel, Asia Olej-
nik, Patrycja Nakonieczna, Patry-
cja Czubacka Szpital Uniwersy-
tecki nr 1 w Bydgoszczy

COLLEGIUM MEDICUM  
- PIELĘGNIARSTWO

 Tradycyjnie już w sobotę tym 
razem 11 maja spotkaliśmy się na 
Wyspie Młyńskiej, żeby świę-
tować Międzynarodowy Dzień  
Pielęgniarki i Krajowy Dzień Po-
łożnej.  Pogoda dopisała w piękny 
majowy poranek wspólnie  
z koleżankami pielęgniarkami 
i położnymi studenci Wydzia-
łu Nauk o Zdrowiu z kierunku: 
pielęgniarstwo i położnictwo w 
ramach zajęć z promocji zdrowia 
służyli swoją wiedzą i zdobytymi 
umiejętnościami mieszkańcom 
Bydgoszczy. 
Osoby odwiedzające nasze sto-
iska mogły wykonać podstawo-
we badania: ciśnienia, tętna, 
poziomu glukozy, BMI i ostrości 
wzroku oraz otrzymać poradę co  
robić, żeby jak najdłużej zacho-
wać zdrowie. 
 Ustawiające się długie kolejki 
chętnych do wykonania badania  
i skorzystania z porady są najlep-
szy dowodem na to ,że w świa-
domości społecznej pielęgniarki 
i położne to osoby cieszące się 
autorytetem i zaufaniem. 
 Symbolem prozdrowotnego 
stylu życia do którego zachęcali-
śmy było dorodne jabłko. 
Kosze wypełnione jabłkami to już 
tradycja, co roku rozdajemy je. 
W ten sposób promując zdrowie  
i nasze zawody. 
W tym miejscu składamy po-
dziękowania dla Pani Dziekan 
Prof. Korneli Kędziorze - Kornatowskiej,
która była „sponsorem" tych ma-
teriałów promocyjnych. Konse-
kwentnie co roku przekonuje-
my mieszkańców Bydgoszczy, 

że pielęgniarki i położne to ich 
sojusznicy nie tylko kiedy po-
jawi się choroba, ale również  
w zdrowiu. Zapraszamy Wszyst-
kie Koleżanki i Kolegów do 
Współpracy

 Marzeniem organizatorów jest, 
żeby z okazji Naszego Święta 
spotkali się razem Ci, którzy stu-
diują z tymi, którzy pracują i tymi, 
którzy są już na emeryturze.
Do zobaczenia w 2014 roku.
Anna Andruszkiewicz

Opiekunowie studentów: 
Anna Andruszkiewicz, Alicja Marzec, 
Aldona Kubica, Halina Idczak

POŁOŻNE RODZINNE

 W sobotę 11 maja odbył się na 
Wyspie Młyńskiej festyn zdrowot-
ny „Pielęgniarka i położna w życiu 
rodziny". Został on zorganizowany 
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Bydgoszczy. 
 W cztero osobowym zespo-
le znalazły się moje koleżanki 
Maria Bigorowska, Barbara Do-
bosz i Mirosława Uczyńska oraz 
ja, Aleksandra Guzińska-Gonia. 
Podczas trwania festynu odwie-
dziło nas bardzo wiele osób. 
Wśród zainteresowanych zna-
lazły się kobiety w różnym wie-
ku, a także całe rodziny, chętnie 
zaglądały do nas młode mamy  
z dziećmi, kobiety w ciąży, młode 
dziewczyny i starsze panie. Ze 
wszystkimi chętnie dzieliłyśmy się 
swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Pośród wielu pytań związanych  
z tematyką ginekologiczną czę-
sto pojawiały się te dotyczą-
ce między innymi nietrzymania 
moczu, badań cytologicznych, 
profilaktyki raka piersi, badań 
mammograficznych, opieki nad 
kobietą w ciąży i po porodzie,  
a także opieki i pielęgnacji nowo-
rodka i karmienia piersią. Cho-
ciaż festyn dopiero się zakończył, 
my już powoli myślimy o kolejnym 
w przyszłym roku. 

Aleksandra Guzińska - Gonia,  
położna środowiskowo-rodzinna

CENTRUM ONKOLOGII    
    
Podczas festynu przeedukowano 
63 osoby w zakresie nauki samo-
badania piersi, możliwości wy-
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konania badań profilaktycznych  
w ramach wczesnego wykrywa-
nia raka szyjki macicy i raka pier-
si oraz zapobiegania chorobom 
nowotworowym poprzez zapo-
znanie z czynnikami ryzyka (tezy 
Europejskiego Koddeksu Walki  
z Rakiem).
 
Teresa Wierzchucka

PIELĘGNIARKI  
DERMATOLOGICZNE

 Pielęgniarki  Wojewódzkiej
Przychodni Dermatologicznej  
w Bydgoszczy:
-  przedstawiły  zasady korzysta-
nia z ambulatoryjnej opieki  der-
matologicznej
-  przybliżyły  zasady fotoprotekcji
- doradzały  jak pielęgnować skó-
rę tłustą, trądzikową, nadmiernie 
wysuszoną

SZPITAL UNIWERSYTECKI  
NR 1 W BYDGOSZCZY

 ,,Stomia – co o niej wiemy,  
a jak jest naprawdę ?”
 Kolejny rok z rzędu odbyła się 
impreza plenerowa z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarki. 
Tym razem chciałyśmy przybliżyć 
mieszkańcom Bydgoszczy tematy-
kę stomijną. Jak się okazało nadal 
jest to w naszym społeczeństwie 
temat tabu. Stoisko odwiedziło 
około 50 osób, jednakże zdecy-
dowana większość nie wiedziała 
nic na temat stomii, niektórzy po-
wtarzali krążące w społeczeństwie 
mity, a tylko nieliczni orientowali 
się w przedstawianej  tematyce.  
Z pomocą materiałów eduka-
cyjnych próbowałyśmy przybli-
żyć zagadnienie stomii jelitowej, 
krótko opowiedzieć o szerokiej 
gamie sprzętu stomijnego, a tak-
że rozwiać wszelkie wątpliwo-
ści naszych rozmówców. Zdaję 
sobie sprawę, że czas naszych 
rozmów był ograniczony, ale 
mam nadzieję, że przynajmniej  
w niewielkim stopniu udało się nam 
zmienić poglądy na temat stomii  
i stomików. Jak się okazało jest to 
ciągle mało znane zagadnienie,  
a przecież, podobnie jak AMA-
ZONKI, STOMICY żyją obok nas! 

Do zobaczenia za rok!

 Serdecznie dziękuję firmie  

ConvaTec, w szczególności Pani 
Monice Przymus, za różnorod-
ne materiały edukacyjne oraz 
Koleżankom Pielęgniarkom  
z Oddziału Klinicznego Chirurgii 
Ogólnej, Gastroenterologicznej  
i Kolorektalnej Szpitala Uniwer-
syteckiego nr 2 w Bydgoszczy za 
udostępnienie fantomu tak pomoc-
nego w realizacji założonego celu.
Brygida Karasiewicz

PIELĘGNIARSKA OPIEKA 
DŁUGOTERMINOWA NZOZ 
„ALMACH” 

- wiadomości ogólne - pielę-
gniarska opieka długoterminowa  
w domu chorego
- adresy  i  telefony  wypożyczalni 
sprzętu pomocniczego i rehabili-
tacyjnego
- adresy  i  telefony zakładów  pie-
lęgnacyjno – opiekuńczych
- adresy  i  telefony  poradni   
leczenia  demencji i, choroby  
alzheimera  i  parkinsona
- adresy i telefony agencji opieku-
nów
- adresy poradni, telefony lekarzy 
specjalistów (neurolog, reuma-
tolog, psychiatra, endokrynolog, 
diabetolog, stomatolog) wykonu-
jących wizyty domowe
- warunki refundacji sprzętu  
(łóżka, materace p/odleżynowe, 
pampersy itp.)
- diety  i sposoby  karmienia osób 
starszych
- demonstracja  materaca p/odle-
żynowego
- demonstracja ssaka przenośne-
go
- demonstracja toalety przeno-
śnej
- kompresoterapia – bandażowa-
nie obrzęków w warunkach do-
mowych – pokaz
- rodzaje opatrunków i rodzaje ran
- MOPS – propozycje dla osób 
starszych
Bogusława Hirt-Nowak

KOMISJA DS. PIELĘGNIARSTWA 
W OCHRONIE ZDROWIA  
PRACUJĄCYCH.

Organizatorzy stanowiska:
- Lux Med. Sp. z o.o.
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny 
Pracy w Bydgoszczy.
 Jak co roku nasze stanowisko 
cieszyło się dużym zaintereso-
waniem. Udostępniliśmy naszym 

Gościom różnorodne informatory  
oraz ulotki przedstawiające za-
kres usług świadczonych przez 
LUX MED. i WOMP. Reklama fir-
my wzmocniona została dwoma 
atrakcyjnymi filmami o placów-
kach LUX MED. w całym kraju. 
Wzorem ubiegłych lat, koleżanki 
z WOMP wykonywały pomiary 
tkanki tłuszczowej. 
 Nie zapomniałyśmy również  
o najmłodszych:  balony stanowi-
ły wiosenny akcent na zachmu-
rzonej Wyspie Młyńskiej.
Dziękujemy wszystkim, którzy 
odwiedzili nasze stanowisko i za-
praszamy do naszych placówek.
Iwona Szumacher, Anna Bąkow-
ska, Wiesława Włodarska

SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.

„Czyste ręce plus dla ciebie”
 Łukasz Bartkowski

SKLEPY MEDYCZNE EU  
- Wiesława i Marek Faściszewscy

Dziękuję 
Pielęgniarkom i Położnym, 

Studentom  
za udział w zorganizowaniu 
i przeprowadzeniu imprezy 

plenerowej dla mieszkańców.

Sponsorom
Pani Katarzynie Serwińskiej 

z TORUŃSKICH ZAKŁADÓW  
MATERIAŁÓW  

OPATRUNKOWYCH
Państwu Annie i Norbertowi 

Pietrykowskim  
z Firmy Vitalabo  

– dzięki, którym można było 
dokonać pomiaru poziomu 

cukru we krwi

Przewodnicząca OIPiP
Ewa Kowalska
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Pierwszy Bieg po Zdrowie z Pielęgniarką i Położną
 Odbył się w dniu 11 maja  
w godz.14.00-15.00. Profe-
sjonalną rozgrzewkę na Wy-
spie Młyńskiej  poprowadził  
sam Prezes Kujawsko-Pomor-
skiego Związku Lekkiej Atle-
tyki  Krzysztof  Wolsztyński. 

 Start nastąpił o godz. 14.00  
z  deptaku przy Amfiteatrze.
Trasa – ul. Mennica- ul. Focha- ul. 
Jagiellońska –Most Bernardyński
- Plac Kościeleckich- ul. Magdziń-
skiego, Stary Rynek, ul. Mennica-
Meta- Wyspa Młyńska deptak 

przy Amfiteatrze
Dystans: ok. 1900 m
Impreza miała  charakter rodzin-
ny. W biegu mógł wziąć udział 
każdy niezależnie od wieku, przy-
gotowania fizycznego i umiejęt-
ności. Miał charakter symbolicz-
ny, nie była  prowadzona typowa 
rywalizacja sportowa z pomia-
rem czasu. Nie został wyłoniony 
oficjalny zwycięzca. Uczestnicy 
biegu  pokonywali trasę dowolną 
techniką:  bieg, trucht, marsz.
Nie było na dużo w tym roku,  
ale znamienici uczestnicy:

Zastępca Prezydenta miasta 
Bydgoszczy Jan Szopiński
Prezes Kujawsko - Pomorskiego 
Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof  
Wolsztyński
Pielęgniarki i Położne, Studenci 
Kierunku Pielęgniarstwo, miesz-
kańcy Bydgoszczy.

 Na zakończenie każdy z ucze- 
stników otrzymał dyplom oraz me-
dal pamiątkowy ufundowany przez 
Prezydenta Miasta Bydgoszczy. 

ZAPRASZAMY ZA ROK

„Nowy szpital w Nakle i Szubinie” 
Sp. z o.o. w Nakle Nad Notecią

 4 maja 2013 roku  w „Nowym 
Szpitalu w Nakle i Szubinie” sp.  
z o.o. w Nakle nad Notecią odbyło 
się spotkanie z okazji Krajowego 
Dnia Położnej i Międzynarodowe-
go Dnia Pielęgniarki. 
   W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
Ewa Kowalska - Przewodniczą-
ca Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Bydgoszczy, 
Marlena Karwacka - Konsultant 
Wojewódzki w Dziedzinie Pie-
lęgniarstwa Epidemiologiczne-
go w Bydgoszczy. Po powitaniu 

wszystkich przybyłych przez 
prowadzącą Iwonę Jorka głos 
zabrali i życzenia pielęgniarkom 
i położnym złożyły: Karolina We-
lka- Prezes Zarządu  „Nowy Szpi-
tal w Nakle i Szubinie” sp z o.o, 
Ewa Kowalska Przewodniczą-
ca Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Bydgoszczy, Elż-
bieta Lorenc-Naczelna Pielę-
gniarka i Tadeusz Sobol -Starosta 
Nakielski. Przed wręczeniem na-
gród i podziękowań Zarządu No-
wego Szpitala w Nakle i Szubinie 

wszyscy wysłuchali prezentacji 
na temat zagrożeń epidemiolo-
gicznych w szpitalach i skutków 
takich zakażeń, którą zaprezen-
towała Marlena Karwacka.
 Nagrody i podziękowania z rąk 
Karoliny Welka i Jarosława Gier-
szewskiego otrzymali: 
Agnieszka Sikorska, Mariola Jan-
kowska, Grażyna Michalic-Bem-
benek, Dorota Kaczmarek, He-
lena Jeziorska, Bożena Wencka, 
Iwona Jorka i Elżbieta Lorenc.

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 
w Bydgoszczy

 Międzynarodowy Dzień Pie-
lęgniarki i Krajowy Dzień Po-
łożnej, uroczyście obchodzony 
w 10 Wojskowym Szpitalu Kli-

nicznym z Polikliniką SP ZOZ  
w Bydgoszczy dnia 10 maja 2013 
r. to doskonała okazja dla przy-
pomnienia istoty jak ważną rolę 
pielęgniarki i położne odgrywają 
w świecie służby zdrowia i w re-
lacjach z pacjentami oraz podzię-
kowania im za codzienną pracę  
i wysiłek. Całość uroczystości za-
początkowało przywitanie przez 
por. mgr piel. Iwonę Żuczek – Na-
czelną Pielęgniarkę 10 WSzKzP 
SP ZOZ zaproszonych gości, 
wśród których znaleźli się m.in. 
Zbigniew Ostrowski – Wicewo-
jewoda Kujawsko – Pomorski, 

ks. biskup Jan Tyrawa – Biskup 
Diecezji Bydgoskiej, ks. kan. płk 
Zenon Surma – Dziekan IWSZ 
RP, insp. mgr Waldemar Krzyża-
nowski – Komendant Komendy 
Miejskiej Policji w Bydgoszczy, 
Ewa Kowalska – Przewodniczą-
ca Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Bydgoszczy, 
Wiesława Stefaniak-Gromadka  
Wiceprzewodnicząca Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Bydgoszczy, st. bryg. mgr inż. 
Wojciech Gmurczyk – Komen-
dant Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Bydgoszczy, Jacek 
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Anhalt – Zastępca Komendanta 
Straży Miejskiej w Bydgoszczy, 
kmdr dr n. med. Dariusz Jusz-
czak – Komendant i mgr Jolanta 
Skobejko – Naczelna Pielęgniar-
ka 7 Szpitala Marynarki Wojennej 
z Przychodnią SP ZOZ w Gdań-
sku, por. mgr piel. Anna Nowacka 
– Naczelna Pielęgniarka Wojsk 
Lądowych oraz licznie zgroma-
dzone pielęgniarki i położne 10 
Wojskowego Szpitala Kliniczne-
go z Polikliniką i 1 Wojskowego 
Szpitala Polowego. Następnie 
Pani Porucznik przedstawiła hi-
storię pielęgniarstwa, po którym 
miało miejsce wystąpienie płk dr 
n. med. Krzysztofa Kasprzaka – 
Komendanta 10 WSzKzP SP ZOZ.  
Zgodnie z rozkazem Komendanta 
10 WSzKzP SP ZOZ przyznano 
nagrody i wyróżnienia dla zasłu-
żonych pielęgniarek i położnych 

naszego Szpitala za:
- spełnianie ideałów pielęgniarstwa, 
- uzyskanie tytułu pielęgniarki 
specjalistki,
- uzyskanie tytułu magistra pielę-
gniarstwa,
uzyskanie tytułu licencjata pielę-
gniarstwa,
- duże zaangażowanie w pracy.
W ciągu ostatniego roku kolejne 
pielęgniarki i położne podnio-
sły swoje kwalifikacje. Aktualnie 
Szpital zatrudnia 170 pielęgniarek 
i położnych specjalistek (30%),  
ponad 1/3 całości zatrudnionych 
pielęgniarek i położnych posiada 
wyższe wykształcenie medyczne, 
kolejne osoby są w trakcie uzy-
skiwania wyższych kwalifikacji 
zawodowych.
 Program uroczystości uświet-
niły także wystąpienia gości ho-
norowych – Zbigniewa Ostrow-

skiego, Ewy Kowalskiej, st. bryg. 
mgr inż. Wojciecha Gmurczyka, 
gen. bryg. dr n. med. Andrzeja 
Wiśniewskiego oraz emerytowa-
nych położnych Jadwigi Nicpoń  
i Anny Wdziękońskiej.
 Uzupełniając program uro-
czystości o wartość naukową, 
lic. piel. Bernadetta Licznerska 
reprezentująca Klinikę Neurolo-
giczną przedstawiła prezentację 
pt. „Rola pielęgniarki w chorobie 
Parkinsona”.
 Na zakończenie uroczysto-
ści wszyscy zgromadzeni mieli 
przyjemność wysłuchać koncertu  
w wykonaniu kwintetu Orkiestry 
Reprezentacyjnej Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych RP. 

Opr. Dorota Celmer, Iwona Żucze

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów 
w Poznaniu imieniem Aliny Pienkowskiej 

 W dniu 7 czerwca  uczestni-
czyłam w bardzo wzruszającej 
uroczystości nadania Ośrodkowi 
Profilaktyki i Epidemiologii No-
wotworów w Poznaniu imienia 
Aliny Pienkowskiej – pielęgniarki 
walczącej o prawa pacjenta, dzia-

łaczki wolnych związków zawodo-
wych, bohaterki sierpnia 80.  
   W siedzibie ośrodka odsło-
nięto tablicę poświęconą Alinie 
Pienkowskiej. Napis na tablicy 
z Jej portretem głosi „Pamięci  
Aliny Pienkowskiej – pielęgniarki 
działaczki, opozycyjnej, bohaterki   
czasów pierwszej „Solidarności”   
uczestniczki strajku w stoczni 
Gdańskiej i Przewodniczącej 
Krajowej Sekcji Służby Zdro-
wia „S” w uznaniu dla jej odwagi  
i determinacji w walce o poprawę 
warunków w służbie zdrowia  i po-
święcenia dla pacjentów, których 
dobro stawiała zawsze na pierw-
szym miejscu”.
 Odsłonięcia tablicy dokonali 
założyciel i Dyrektor Ośrodka dr 
Dariusz Godlewski, Marszałek 
senatu RP Bogdan Borusewicz – 
mąż Aliny Pienkowskiej oraz syn 
Sebastian Pienkowski.                                   
O naszej Koleżance pielęgniarce 
pisałam w Biuletynie Nr 4/2012.
   Dr  Dariusz Godlewski powie-
dział, że pracownicy tego ośrod-
ka swoją pracę postrzegają jako 
służbę, dlatego wybrali Alinę Pien-

kowską na patronkę. Przy okazji 
odsłonięcia promowano książkę 
„Alina Pienkowska. Miłość w cie-
niu polityki” – autorstwa Barbary 
Szczepuły.
W uroczystości wzięli też udział 
przyjaciele i byli działacze NSZZ 
„S” służby zdrowia z całej Polski.
 Była to miła okazja do spotkania 
się, rozmów, wspomnień, ale rów-
nież wymiany poglądów na temat 
złej sytuacji w ochronie zdrowia. 
         

Ewa Kowalska

uczestnicy uroczystości
foto Krzysztof Tenerowicz

foto Jagoda Greger
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Zarządzanie czy Przywództwo
 „Zarządzanie to administracja, 

 podczas  gdy przywództwo 
to wizja, strategia i motywacja.”  

Russel E. Palmer 

 Każdy szef z definicji zarządza, 
jednak nie każdy sprawdza się  
jako przywódca. Przywództwo to 
bycie liderem, osobą z charyzmą, 
za którą idą inni, która motywu-
je ich do działania, prowadzi ku 
pozytywnym zmianom, inspiruje  
i sprawia, że rosną w siłę i się roz-
wijają. To bardzo trudne zadanie 
wymagające umiejętności psy-
chologicznych, komunikacyjnych  
i negocjacyjnych – trzeba bo-
wiem pogodzić interesy zarządu 
z interesami pracowników, umieć 
wykrzesać ich potencjał, tak by 
firma na tym zyskała. a pracownik 
jednocześnie czuł satysfakcję. In-
nymi słowy –  nakarmić wilka tak, 
aby on był syty, a owca cała i za-
dowolona.    
                                                                                                                                                      
CO ZATEM MOŻNA  
I NALEŻY ZROBIć?

1. Doceniaj i naucz się chwalić - dzię-
ki pozytywnym opiniom wzrasta-
my, bo wzrasta nasza samoocena 
i pewność siebie; ludzie potrzebują 
pozytywnych wzmocnień.
2. Konstruktywnie przekazuj kry-
tykę - umiejętna, konstruktywna 
krytyka pozwala dowiedzieć się, 
co wykonujemy źle i jak można 
robić to lepiej.
3. Bądź bezpośrednim źró-
dłem informacji - niech pracow-
nicy będą dobrze i na bieżą-
co poinformowani – od Ciebie.   

4. Bądź empatyczny- naucz się 
słuchać podwładnych, rozmawiaj z 
nimi o ich problemach, zrozum ich 
punkt widzenia, „wejdź w ich buty” . 
5. Jasno określaj wymagania -  
lider oprócz tego, że jest wyrozu-
miały, jest również wymagający.
6. Sprawuj kontrolę - lider musi 
umieć panować nad sytuacją, bo 
inaczej powstanie chaos; kontrola 
to bycie zorientowanym, w tym co 
dzieje się wokół.
7. Bądź ekspertem, autorytetem- 
niech pracownicy mają Cię za 
wzór godny naśladowania.
8. Bądź „równy”- nie wywyższaj 
się ze swoją władzą, nie bądź nie-
dostępny, wprowadzaj swobodną, 
pogodną atmosferę.
9. Bądź odważny- – nie zastra-
szaj, lecz wspieraj.
10. Pomóż pracownikom się 
realizować- każdy ma jakiś talent, 
jakieś atuty; pomóż je odkryć i wy-
korzystać. 

 Pamiętaj, że jeżeli jesteś lide-
rem –  to w głównej mierze od 
Ciebie zależy, czy będziesz miał 
zmotywowanych, ambitnych, za-
dowolonych pracowników czy 
sfrustrowanych, znudzonych  
i wypalonych. Siła oddziaływania 
lidera tkwi nie tyle w posiadaniu 
formalnej władzy, ile w umiejętno-
ściach tworzenia wizji, skupiania 
ludzi, ich inspirowania, motywo-
wania do wprowadzania zmian, 
pomagania w znalezieniu  celów 
i pobudek do działania. 
Współcześnie jest preferowana 
koncepcja przywódcy transforma-

cyjnego, to znaczy wprowadza-
jącego zmiany nawet w bardzo 
trudnych warunkach, w okresie 
kryzysu, ponoszenia strat przez 
firmę i minimalizowania jej zna-
czenia na konkurencyjnym rynku. 
Przywódca, który łamie stereoty-
py, jest kreatywny, pełny entuzja-
zmu, radości tworzenia, odporny 
na stres, wprowadza zmiany wa-
runkujące zwarcie luki między wi-
zją a stanem dzisiejszym, szanuje 
wartości, które tworzą kreowaną 
przez niego misję.                                                                                                                                          
 Oczekiwania środowiska pie-
lęgniarek i położnych są ogrom-
ne. Mała obsada dyżurów, niska 
płaca, wzrost obowiązków bez 
wzrostu wynagrodzenia, redukcja 
pensji, brak poczucia stabilności 
zawodowej działa bardzo demo-
tywująco. To trudny czas. Wyma-
ga jedności i lojalności. Nie może-
my się  poddawać ani zatrzymać. 
Skuteczni liderzy warunkują roz-
wój, ale nie dokonają niczego bez 
wsparcia i zaangażowania środo-
wiska. Są potrzebni, podobnie jak 
mentorzy i autorytety.
                                                                                                                                                      

Z pozdrowieniami  
Mirosława Ziółkowska   

Szpital Uniwersytecki nr 1    
 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy     

Piśmiennictwo:
1. Russel E. Palmer: Przywódz-
two doskonałe, Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Kraków 2010.
2. Michael Ward: 50 najważniej-
szych problemów zarządzania, 
Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biz-
nesu, Kraków 1997.

Trzecia edycja Dnia Dawcy Szpiku i Komórek Macierzystych
pod hasłem  
„Studenci wspólnie  
przeciw białaczce”
 Dla chorych na białaczkę prze-
szczep szpiku od niespokrew-
nionego dawcy to często jedy-
na, ostatnia szansa na życie.  
W Polsce niestety lista dawców,  
w porównaniu do innych państw, 
jest wciąż bardzo krótka ale po-
większa się z dnia na dzień.  
W medycynie funkcjonują dwie 
metody poboru macierzystych ko-

mórek krwiotwórczych. Pierwsza 
(rzadko wykorzystywana) 
– to pobranie szpiku kostnego  
z talerza kości biodrowej, wy-
konywane w znieczuleniu ogól-
nym. Druga, wykorzystywana aż  
w 80% przypadków, to pobranie 
komórek z krwi obwodowej (jak 
przy standardowym pobraniu krwi 
z żyły zlokalizowanej w zgięciu 
łokciowym) metodą separacji. 
Akcja odbyła się: 17 kwietnia 
2013r. w auli A i B (budynek A, 
piętro I) Collegium Medicum przy 

ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgosz-
czy w godzinach od 10 do 17.00

 Krew pobierały Pielęgniarki  
i Ratowniczki Medyczneze Szpitala 
Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. 
Jurasza Sternal Barbara, Szy-
mańska Małgorzata, Kołota Bo-
gumiła, Włodarczak Marzena, 
Skrochocka Anna, Kaczmarek 
Klaudia, Stanula Anna, Dobosz 
Danuta, Pachla Alicja, Czu-
backa Dorota, Nowak Barbara,  
Stefaniak - Gromadka Wiesława
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Jubileusz 50 Urodzin Sanatorium Energetyk
 W dniu 20 kwietnia br. na za-
proszenie Prezesa N ZOZ Sana-
torium Energetyk Marka Cackow-
skiego, wraz z Przewodniczącą 
ORPiP Ewą Kowalską miałam 
zaszczyt uczestniczyć w uroczy-
stych obchodach związanych  
z Jubileuszem 50 Urodzin Sana-
torium Energetyk w Inowrocławiu.
Dużo się działo …….
 Pracownicy placówki zadbali  
o wiele atrakcji zarówno dla doro-
słych jak i dla dzieci. 
Te urodziny miały prawdziwie ro-
dzinny charakter, każdy znalazł 
coś dla siebie. Można było zapi-
sać się na darmowe konsultacje 
lekarskie, zabiegi, wziąć udział w 

konkursach, dzieci bawiły się na 
placach zabaw, była kuchnia ku-
jawska i dobra muzyka.
 Prezes placówki dla zaproszo-
nych gości, wśród których byli 
Prezydent Miasta Inowrocławia 
Ryszard Brejza, pierwszy dyrek-
tor Sanatorium Energetyk Witold 
Miłosz oraz wielu innych znakomi-
tych gości, przewidział zwiedza-
nie kompleksu uzdrowiskowego. 
Przewodnikiem zwiedzania była 
Pani Elżbieta Kawczyńska, która 
zna tę placówkę od podszewki. 
Wyposażenie tego ośrodka i ja-
kość usług jest tu na najwyższym 
poziomie.
W imieniu ORPIP, Przewodnicząca 

złożyła gratulacje Przełożonej Pie-
lęgniarek Pani Anecie Mądrzyń-
skiej, Panu Prezesowi Markowi 
Cackowskiemu i Pani doktor Be-
acie Nowak-Dragan życząc dal-
szych sukcesów na rzecz rozwoju 
sanatorium dla dobra kuracjuszy 
i pracowników.

Katarzyna Florek

XXI Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK 
w Focus Mall w Bydgoszczy 11 Maj 2013r.

 Na zaproszenie organizatorów 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych włączyła się w program 
imprezy 

SZPITAL UNIWERSYTECKI  
NR 2 im. dr J. Biziela
 „Zapobieganie chorobom za-
krzepowym - Pamiętaj! lepiej za-
pobiegać niż leczyć”
- jak ustrzec się przed chorobom 
zakrzepowym
- zapobieganie.
„Bezpieczne używanie leków 
przeciwkrzepliwych”
-pomiar ciśnienia, pomiar tętna 
na kończynach dolnych, wyroby  
uciskowe,
Pielęgniarki:Aleksandra  
Kaszuba, Violetta Raunest,  
Jolanta Pliszczyńska

STUDENCI COLLEGIUM  
MEDICUM KIERUNEK  
PIELĘGNIARSTWO 
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi, 
pomiar BMI, 
badanie ostrości wzroku.
Rozdawanie ulotek dotyczących 
promocji zdrowia psychicznego.
Opiekun Aldona Kubica

Dziękuję 
Pielęgniarkom i Studentom 
za udział w zorganizowaniu 
i przeprowadzeniu imprezy 

plenerowej dla mieszkańców.

Przewodnicząca OIPiP
Ewa Kowalska

Festyn Ekologiczny na Błoniu
 18 maja na bydgoskim Błoniu 

odbył się kolejny Festyn Eko-
logiczny zorganizowany 
przez Urząd Miasta Bydgoszczy 
oraz tamtejszą Radę Osiedla. 
 Festyn miał charakter eduka-
cyjny, a jego tematem przewod-
nim w tym roku były nowe zasady 

gospodarowania odpadami na te-
renie miasta.

 Na zaproszenie Rady Osiedla 
Błonie Okręgowa Izba Pielęgnia-
rek i Położnych włączyła się do 
programu festynu.
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 Minęło pół wieku, od kiedy 
osiedle Błonie zawitało na mapie 
Bydgoszczy. 
 Urodziny mieszkańcy święto-
wali 15 i 16 czerwca. W tych dniach 
 na skwerze im. Władysława Du-
narowskiego, na rozstawionej 
scenie, można było podziwiać 

wstępy muzyczne, taneczne oraz 
usłyszeć głosy dzieci, mieszkań-
ców Błonia i działaczy.
 Urodziny Błonia były pikni-
kiem rodzinnym, gdzie roz-
rywkę zapewniano i małym,  
i tym dorosłym słuchaczom.

 Impreza miała również na celu 
działania prewencyjne. W przygo-
towanych namiocie pielęgniarki  
i położne edukowały mieszkań-
ców i wdrażały profilaktykę zdro-
wotną w zakresie min: kontroli  
ciśnienia krwi, poziomu glukozy 
we krwi, porad w zakresie diety, 
zdrowego stylu życia. Czas upły-
nął w miłej atmosferze i miejmy 
nadzieje, że przedsięwzięcie 
spełniło oczekiwania środowiska.

Dziękuję  
Pielęgniarkom i Położnym, 
którzy wzięli czynny udział  

w zorganizowaniu i przeprowa-
dzeniu akcji profilaktycznej dla 
mieszkańców naszego miasta 

oraz sponsorowi  
Firmie Vitalabo -  

Anna i Norbert Pietrykowscy 
dzięki, którym można było  
dokonać pomiaru poziomu 

cukru we krwi

Przewodnicząca OIPiP
Ewa Kowalska

STUDENCI COLLEGIUM  
MEDICUM KIERUNEK  
POŁOŻNICTWO 
-pomiary ciśnienia krwi  
i poziomu cukru
-edukacja w zakresie  
prozdrowotnego stylu życia
- pomiary masy ciała i wskaźnika 
BMI  
Opiekunowie – Anna Andruszkie-
wicz i Halina Idczak

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1
-pomiary ciśnienia krwi i poziomu 
cukru
-edukacja w zakresie prozdro-
wotnego stylu życia

Dziękuję  
Pielęgniarkom, Studentom oraz ich opiekunom którzy wzięli 

czynny udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji  
profilaktycznej dla mieszkańców naszego miasta  

oraz sponsorowi  
Firmie Vitalabo Anna i Norbert Pietrykowscy  

dzięki, którym można było 
dokonać pomiaru poziomu cukru we krwi

 Przewodnicząca OIPiP
 Ewa Kowalska

Błonie ma 50 lat!

Projekt Leonardo
 Po raz kolejny w dniach 24.06-
26.06.2013 r. doszło do spotka-
nia partnerów projektu Leonardo. 
Tym razem miejscem spotkania 
była Bydgoszcz.

Dzień pierwszy-24.06.2013
 Po przyjeździe z lotniska Okę-
cie do Bydgoszczy i zakwaterowa-
niu w Hotelu Brda naszych gości  
z Belgii i Węgier, nastąpiło oficjal-

ne przywitanie i wprowadzenie  
w tematykę szkolenia. 
 W imieniu OIPiP gości przywi-
tała przewodnicząca Ewa Kowal-
ska, która w skrócie przedstawiła 
historię powstania Samorządu 
Pielęgniarek i Położnych. 

Dzień drugi – 25.06.2013
 To był bardzo pracowity dzień. 
Rano nasi zagraniczni partnerzy 

zostali podzieleni na dwie grupy. 
Pierwsza grupa pojechała do Ino-
wrocławia i tam w towarzystwie 
personelu pielęgniarskiego sto-
warzyszenia Flandria mogła zo-
baczyć jak wygląda opieka nad 
obłożnie chorymi przebywającymi 
w domu. Druga zaś grupa rów-
nież w towarzystwie personelu 
pielęgniarskiego Hospicjum im. 
Jerzego Popiełuszki mogła zoba-



czyć jak wygląda opieka 
paliatywna w domu chorego na 
terenie Bydgoszczy.
 W godzinach popołudnio-
wych wszyscy spotkaliśmy się 
w siedzibie OIPiP przy ulicy 
T.Kościuszki. Tutaj zapoznaliśmy 
naszych partnerów z systemem 
zdrowotnym w Polsce i syste-
mem opieki długoterminowej. 
Prezentacji tematów dokonali  
dr Anna Andruszkiewicz, 
mgr Agata Kosobudzka  
i mgr Monika Konopa.

Trzeci dzień – 26.06.2013
 To już ostatni dzień naszych 
wspólnych warsztatów. Zajęcia 
 rozpoczęliśmy o godz. 9,00  
w sali Wrzosowej Hotelu Brda. 
Zapoznaliśmy naszych partnerów 

z systemem kształcenia pielę-
gniarek w Polsce (prezentacja 
tematu – dr Anna Andruszkiewicz 
i mgr Agata Kosobudzka)oraz 
z zintegrowaną opieką domową 
nad pacjentem długoterminowo 
chorym i niesamodzielnym 
(prezentacja tematu mgr Monika 
Konopka). Przedstawiciel zespo-
łu naukowego Politechniki Gdań-
skiej zaprezentował zdobycze 
techniczne w zakresie moni-
torowania pacjenta w domu, 
które spotkały się z dużym 
zainteresowaniem naszych zagra- 
nicznych partnerów. Po przerwie 
całą grupą przemieściliśmy się do 
Hospicjum im. Jerzego Popiełuszki.  
Tutaj dokonano podziału na dwie 
grupy aby uczestniczyć w warsz-
tatach na temat „komunikacji  
z pacjentami i bliskimi u kresu 
życia (prezentacja mgr Bogumiła 
Zgorzelak i Tomasz Zawadzki) 
oraz komunikacja z pacjentem 
i rodzinami – symulacja staro-
ści (prezentacja mgr psychologii 
Paulina Turkiewicz). O godz. 17.00 
nasi partnerzy wraz z przedstawi-
cielami OIPiP i Flandrii udali się do 
Inowrocławia gdzie uczestni-
czyli w uroczystości wmurowa-
nia kamienia węgielnego pod 
budowę siedziby Flandrii.
 Po powrocie wieczorem spo-
tkaliśmy się z uczestnikami pro-
jektu Leonardo w Restauracji 
Ratuszowa na pożegnalnej kolacji.

Dzień czwarty 27.06.2013
 Mieliśmy okazję uczestniczyć  
w konferencji z udziałem Pana 
Jo Vandeurzena Flamandzkiego 
Ministra Polityki Społecznej 
Zdrowia i Rodziny na temat  
„Opieki nad osobami starszymi  
i opieki domowej w Polsce i we 
Flandrii” zorganizowanej przez 
przedstawicielstwo Flandrii przy 
Ambasadzie Belgii w Polsce 
w ścisłej współpracy z Kujaw-
sko - Pomorskim Urzędem 
Wojewódzkim i Urzędem Mar-
szałkowskim. Konferencja odbyła 
się w Operze Nova.

Grażyna Krzemińska
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KARL LANDSTEINER (1868 – 1943) urodził się 14 czerwca 1868 roku w Baden. 

Był Austriackim biologiem i fizykiem. W 1901 roku odkrył, że w krwinkach czerwo-

nych występują dwa antygeny, które warunkują zjawisko aglutynacji (zlepiania się 

krwinek) w zetknięciu z krwinkami o odmiennej strukturze antygenowej. Na podsta-

wie tych obserwacji wyróżnił trzy grupy krwi, za co otrzymał w 1930 roku nagrodę 

Nobla. Wraz z Alexandrem S. Wienerem zidentyfikował czynnik Rh, co umożliwiło 

transfuzję krwi bez narażania życia pacjenta. Wraz z Constantinem Levaditi i Erwi-

nem Popperem odkrył wirusa polio w 1909 roku. W 1946 roku, pośmiertnie nagro-

dzony nagrodą Lasker i do dziś jest rozpoznawalny jako ojciec transfuzji.
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14 czerwca - światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi
ustanowiony został w 1988 r. przez 
Światową Organizację Zdrowia, 
upamiętniając urodziny Karla 
Landsteinera. 

 Dzień ten został ustanowiony 
w celu uświadomienia ludziom 
na całym świecie jak bardzo jest 
potrzebna krew oraz w celu po-
dziękowania Honorowym Daw-
com krwi, którzy dobrowolne  
i nieodpłatne ratują innym lu-
dziom życie. Z tej to okazji Kujaw-

sko - Pomorski Oddział Okręgowy 
PCK zorganizował VI edycję 
Ogólnopolskiej Akcji honorowe-
go krwiodawstwa pod hasłem
„Zbieramy krew dla Polski z Grupą 
Muszkieterów” 15 czerwca przy 
na placu przy Intermarche w Byd- 
goszczy pobierano krew w am-
bulansie, dokonywano pomia-
rów ciśnienia i poziomu cukru we 
krwi oraz odbywały się konkursy 
dla dzieci z nagrodami, upominki 
dla HDK.

Dziękuję  
Marii Jędraszak  

i Maciejowi Grzybowskiemu  
za czynny udział w imprezie  

oraz sponsorowi 
Firmie Vitalabo  

Annai Norbert Pietrykowscy 
dzięki, którym można było  
dokonać pomiaru poziomu 

cukru we krwi
Przewodnicząca OIPiP

Ewa Kowalska

XXXII Dni Szwederowa
 22 czerwca 2013r odbyła się 
kolejna edycja Dni Szwederowa 
tradycyjnie na terenie osiedla przy 
ul. Zapolskiej (między SP nr 63  
i Przedszkolem nr 66) 
- pod hasłem „W zdrowym ciele 
zdrowy duch - nie jedzmy za 
dwóch”.
 Podczas imprezy pielęgniarki 
dokonywały pomiaru poziomu cu-
kru, we krwi , pomiaru ciśnienia.
Edukowały pacjentów w zakresie 
zdrowego stylu życia. Dopisała 

pogoda, jak również mieszkańcy 
Szwederowa i okolic.

Dziękuję  
Pielęgniarkom i Położnym,  
które wzięli czynny udział  

w imprezie oraz sponsorowi 
Firmie Vitalabo  

Annai Norbert Pietrykowscy 
dzięki, którym można było  
dokonać pomiaru poziomu 

cukru we krwi

Przewodnicząca OIPiP
Ewa Kowalska

Akcja „Bezpieczna mama - bezpieczne dziecko"
 26 maja, w Dniu Święta Matki, 
na terenie Centrum Handlowego 
"Focus Mall" w Bydgoszczy, 
odbyła się akcja pod hasłem: 
"Bezpieczna Mama - Bezpiecz-
ne Dziecko" organizowana przez 

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr 
J. Biziela. Już po raz trzeci pro-
mowano Klinikę Położnictwa, 
Chorób Kobiecych i Ginekologii 
Onkologicznej. Akcję skierowa-
no do kobiet planujących ciążę, 

oczekujących dziecka oraz mło-
dych mam. Panie podczas spo-
tkania ze specjalistami Kliniki 
Położnictwa, Chorób Kobiecych  
i Ginekologii Onkologicznej oraz 
Oddziału Klinicznego Noworod-
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ków, Wcześniaków z Intensywną 
Terapią Noworodka miały oka-
zję uzyskać wiele cennych rad 
dotyczących zwiększenia bez-
pieczeństwa podczas ciąży, bez-
piecznego porodu, jak również 
dowiadywały się jakie możliwo-
ści stwarza obecna medycyna  
w przypadku jakichkolwiek zagro-
żeń dla kobiety i dziecka w okre-
sie ciąży i połogu. 
 W specjalnie rozstawionym na-
miocie medycznym, chętnym pa-
niom w ciąży, lekarze wykonywali 
badanie USG. 

 Również Położne brały udział  
w tej akcji - mierzyły poziom cukru 
we krwi, ciśnienie krwi, edukowały 
mamy jak prawidłowo pielęgno-
wać dziecko i jak udzielić pierw-
szej pomocy przedmedycznej no-
worodkom, niemowlętom i małym 
dzieciom. Można było obejrzeć  
z bliska inkubator i dowiedzieć się 
wszystkiego o jego działaniu. 

Położne, które brały czynny 
udział w akcji:  
Zofia Tomaszewska
Dorota Pałągiewicz,  

Lidia Gronowska oraz menedżer 
Kliniki mgr Ewa Dzikowska, 
doradca laktacyjny  
mgr Halina Gorzelak  
wraz z położną koordynującą 
Katarzyną Barszczyk

Położne z Nowego Szpitala w Nakle
 „Serdeczne podziękowania 
składam całemu personelowi 
medycznemu, a w szczególności 
Paniom Położnym, za troskliwą, 
fachową i „super” opiekę, zaanga-
żowanie i okazanie wielkiego ser-
ca pacjentkom przebywającym na 
Oddziale Ginekologicznym. Od-
dział ten można porównać do Kli-
niki w Leśnej Górze. Czułam się 
podczas mojego pobytu bardzo 
komfortowo, niczym w warunkach 
domowych. Za zaangażowanie 
serdecznie dziękuję, spoglądając 
na uśmiech i miłe twarze położ-
nych – mniej bolało." Pacjentka

 „Pragnę serdecznie podzięko-
wać wspaniałym Paniom Położ-
nym, które jak Aniołki wlatywały  
w nocy do sali, aby sprawdzić, 
komu udzielić pomocy i ulżyć  
w cierpieniu. Wielkie serca. Jest to 
tak ważne dla cierpiącego człowie-
ka. Opieka wspaniała. Atmosfera 
domowa. Czyściutko, cichutko.  
Te chwile zostaną w pamięci na 
długie lata. Dziękuję całemu per-
sonelowi, który zasługuje na wiel-
kie słowa uznania." 
Z poważaniem G. K. 

 Oto dwie wybrane opinie. Nic 
dodać nic ująć. W taki sposób 
pacjentki opisują moje położne. 

Pracujemy w dziewięcioosobo-
wym zespole. Wzajemnie się uzu-
pełniamy, rozumiemy bez dwóch 
zadań. To jest zgrany zespół.  
Jesteśmy takie, dlatego że dużo 
przeszłyśmy. Z niejednego pieca 
chleb się jadło i niejedno przeżyło. 
 To my jesteśmy dla kobiety 
opiekunkami jej zdrowia, spra-
wujemy opiekę od narodzin do 
starości. Znamy doskonale jej 
psychikę, wiemy, jakie zmiany 
zachodzą w organizmie zarówno 
wtedy jak nosi dziecko jak i wtedy, 
gdy wchodzi w okres dojrzewania 
czy przekwitania. Nie traktujemy 
swoich podopiecznych przedmio-
towo, lecz na zasadzie przyjaźni  
i partnerstwa opieramy swoje 

kontakty z nimi. Każda z nas czu-
je powołanie i każda potrafi prze-
łamać bariery, które nie raz dzielą 
ją z pacjentką. Pacjentka chętniej 
otwiera się przed położną i oddaje 
w jej ręce stan swojego zdrowia. 
Walory wewnętrzne, które posia-
dają moje koleżanki sprawiają,  
iż spełniają ważną rolę, wiele waż-
nych zadań wykonują same, pla-
nują i realizują proces pielęgno-
wania, samodzielnie podejmując 
mnóstwo decyzji. To dzięki naszej 
opiece polegającej na wsparciu, 
pomocy, dodaniu wiary we wła-
sne siły, powraca kobiecie chęć 
do życia i walki o „lepsze jutro”  
w najcięższych dla niej okresach 
życia.
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 Często słyszymy idąc ulicą 
„Dzień dobry Pani” nie możemy 
skojarzyć skąd tą kobietę znamy, 
„To Pani była przy mnie jak rodzi-
łam, pomogła mi Pani”, albo „To 
Pani się mną opiekowała po ope-
racji. Pamiętam Panią doskonale”
 Nasze osiągnięcia to:
Wyróżnienie w 14 edycji konkursu 
„Złoty Stetoskop 2005” o miano 
Najlepszego oddziału Szpitalnego 
Województwa Kujawsko - Pomor-
skiego. 
Posiadamy Certyfikat „Szpital 

bez bólu”, oraz Certyfikat ISO 
9001:2008

 Prowadzimy edukację kobiet 
ciężarnych dotyczącą Karmienia 
piersią, oraz Przyszpitalną Szkołę 
Rodzenia. Grażyna, Renia, Iwo-
na, Terenia, Roma, Gosia, Dan-
ka, Dorota, Marzena, oraz nasza 
Wandzia z Por. „K” to nasz ze-
spół. W zawodzie przepracowały-
śmy każda z nas ponad 
20 lat. Wszystkie rozpoczęły pra-
cę zawodową na Sali Porodowej, 

a po latach zdobytych doświad-
czeń przeszły na Ginekologię. 
 Pomimo tego, iż pracuje-
my razem, lubimy spotykać się  
dodatkowo na gruncie towarzy-
skim w gronie oczywiście samych 
kobiet. Pamiętam, miałam pro-
blem, otworzyłam się, pomogły mi, 
pocieszyły, sprawiły, że mogłam 
dalej żyć, normalnie pracować, 
nigdy tego nie zapomnę. 

 Oddziałowa Marzena Radtke

22.05.2013 
1. Rany i odparzenia – pielęgna-
cja i leczenie (noworodek, nie-
mowlę)
 Wszystkie uczestniczki otrzy-
mały: certyfikat uczestnictwa w 
spotkaniach, skrypty tematycz-

ne, interesujące materiały 
promocyjne. W przerwie 
pomiędzy wykładami firma 
Pelargos zaprosiła na po-
częstunek.

Warsztaty edukacyjne dla Pielęgniarek i Położnych
Do zobaczenia po wakacjach

Człowiek To Największa Inwestycja
CIECHOCINEK

 Kujawsko - Pałuckie Centrum 
Ekonomii Społecznej pod ta-
kim właśnie hasłem organizuje 
cykl szkoleń skierowanych mię-
dzy innymi do osób pracujących  
w podmiotach ekonomii spo-
łecznej województwa kujawsko-
-pomorskiego zainteresowanych 
wzmocnieniem bądź posze-
rzeniem posiadanego poziomu 
wiedzy i umiejętności z różnych 
dziedzin życia. Współpraca Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Bydgoszczy z Wyższą Szkołą 
Gospodarki (współorganizatorem 
projektu) zaowocowała uczestnic-
twem w szkoleniach grupy pielę-
gniarek i położnych z wojewódz-

twa kujawsko-pomorskiego.
 „Zarządzanie Kapitałem Ludz-
kim w PES” to temat szkolenia 
które odbyło się w dniach 
23 i 24 luty 2013r. Organizator 
na miejsce szkolenia wybrał Ho-
tel Targon w Ciechocinku. Tre-
nerem szkolenia była pani dr 
Joanna Nieżurawska. Pierwszy 
dzień szkolenia to głównie wy-
kłady. Prowadząca szkolenie 
przybliżyła uczestnikom pojęcie 
ekonomii społecznej, obszary 
zarządzania zasobami ludzkimi. 
Po prezentacji na temat identyfi-
kacji instrumentów motywowania, 
uczestnicy przy użyciu specjal-
nego kwestionariusza zmierzyli 
swój poziom motywacji osiągnięć. 
Wypadło raczej „blado”. Okazało 

się bowiem, że największą grupę 
stanowią osoby, które wolą reali-
zować czynności znane i niezbyt 
skomplikowane, nie preferują 
zbyt ambitnych zadań. Szkolenie 
tego dnia zakończyły warsztaty z 
procesu rekrutacji pracowników.
 Czas wolny przeznaczyliśmy na 
spacer po zimnym tego dnia Cie-
chocinku. Nieczynne zimą Tężnie 
nie zachwycały ale Fontanna na 
Parterach Hellwiga (obecnie naj-
nowsza i najbardziej popularna 
atrakcja w Ciechocinku) budziła 
zaciekawienie.  Przeszłyśmy 
słynnym ciechocińskim depta-
kiem aby ją zobaczyć. Fontanna  
w okresie jesienno-zimowym ze 
względu na obniżoną tempera-
turę powietrza jest wyłączona.  
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W miejscu dotąd spływającej 
wody, została usytuowana ilumi-
nacja świetlna, która swoim wy-
glądem przypomina wyrzucaną 
przez fontannę wodę. Organiza-
torzy szkolenia zadbali o to aby 
uczestnicy mogli spotkać się na 
wspólnej kolacji i przy muzyce” na 
żywo” spędzić miło czas. Znaleź-
li się też chętni do skorzystania  
z udostępnionej przez gospoda-
rzy sauny i jacuzzi.
 Drugi dzień szkolenia poświę-
cony był takim tematom jak: 
techniki autoprezentacji i style 
kierowania w zespole. Szkolenie 
zakończyło się rozdaniem dy-
plomów. Serdecznie dziękujemy 
OIPIP w Bydgoszczy za stwo-
rzenie możliwości uczestnictwa  
w szkoleniu. Prosimy również  
o dostęp do tego typu szkoleń  
w przyszłości. Służą one integracji 
środowiska, pozwalają na wymia-
nę doświadczeń zawodowych ale 
jest to również czas relaksu i za-
bawy bo przecież nie tylko praca 
jest ważna. Pozdrawiam wszyst-
kich uczestników szkolenia. Miło 
mi było poznać koleżanki i kolegę 

z Włocławka, koleżanki ze Świe-
cia, z bydgoskiego „Jurasza”, Wo-
jewódzkiego Szpitala Dziecięcego 
w Bydgoszczy i innych placówek.

Grażyna Adrych

INOWROCŁAW

 Zgodnie z najnowszymi tren-
dami, że człowiek to najlepsza 
Inwestycja, Izby Pielęgniarskie 
z Bydgoszczy przy współpracy 
z Wyższą Szkołą Gospodarki  
w Bydgoszczy, zrealizowały pro-
jekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego  
i w dniach 23.02.-24.02.2013 r.  
w Inowrocławiu, w Sanatorium 
Medical Spa, zorganizowane zo-
stało szkolenie dla Pielęgniarek  
i Położnych. Tematem przewod-
nim była „Diagnoza strategicz-
na przedsiębiorstw społecznych  
i podstawy marketingu. Negocjacje.”
We współczesnym świecie ne-
gocjacje stają się podstawowym 
elementem regulującym relacje 
ekonomiczne i społeczne. Naj-
bardziej klasyczny przykład to 

negocjacje handlowe – dotyczą-
ce rozmów związanych z sytu-
acjami kupna i sprzedaży. Choć 
często sytuacje te postrzegane 
są tylko przez pryzmat usta-
lania ceny, to równie ważnymi 
czynnikami są potrzeby i warto-
ści, które negocjujący poprzez 
tę transakcję chcą zrealizować. 
Podczas szkolenia uczestnicy, 
jako osoby, które w przyszłości 
będą realizować profesjonalną 
obsługę klienta, uczyły się naby-
wania umiejętności negocjacyj-
nych, które pozwolą im skutecznie 
i elastycznie reprezentować inte-
resy firmy i dawać jednocześnie 
maksimum satysfakcji klientowi.
 Celem szkolenia było samo-
poznanie własnych umiejętności, 
predyspozycji i doświadczenia 
negocjacyjnego. Szkolenie odby-
wało się w formie treningu nego-
cjacyjnego (80%), gdzie poszcze-
gólne zagadnienia poprzedzone 
były wprowadzeniem teoretycz-
nym (20%) oraz uzupełnione ma-
teriałami pomocniczymi.
 Szkolenie zaplanowane było na 
2 dni. Program kursu obej

Doskonalenie umiejętności społecznych niezbędnych w kontakcie 
 z pacjentem i jego rodziną dla Pielęgniarek i Położnych.

Grupa 7 
termin 26.01.2013r. – 12.05.2013r.
Uczestnicy: Barczuk Barbara,  
Bobala Grażyna, Brzozowska 
Elżbieta, Dudek Bernadeta, 
Gockowiak Maria, Kremplewska 
Hanna, Lejeń Wiesława,  
Markowska Jolanta, Mężydło 
Halina, Sadowska Elżbieta,  
Traczyk Małgorzata

Grupa 8 
termin 02.02.2013r. –19.05.2013r.
Uczestnicy: Bąkowska Anna,  
Byczyńska Elżbieta, Grzeca  
Barbara, Jankowska Stanisława, 
Pawlisz Hanna, Pipowska  
Renata, Sikorska Elżbieta,  
Sosnowy Iwona, Talaśka Bożena, 
Wojdylak Elżbieta
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Kurs Specjalistyczny KTG
 Dnia 12.06.2013r.zakończył się 
egzaminem kurs specjalistyczny 
dla położnych. Kurs ukończyły 
następujące położne:
Ciechanowska Katarzyna,  
Dobek Alina, Gill-Paczos Ewa, 
Głowacka Halina, Karnowska 
Justyna, Kawka Ewa
Kitkowska Alina, Kowalska  
Małgorzata, Kreczmańska  

Grażyna, Kuchta Małgorzata, 
Michlic-Bembenek Grażyna,
Robótka Grażyna, Ruczkowska 
Gabriela, Rubczak Katarzyna, 
Smerdka Agnieszka,  
Sochowska-Rusak Dorota, 
Syrocka Alicja, Tuczyńska Ma-
ria, Wenecka Bożena,  
Żywica Małgorzata Tekst,foto Wiesława Stefaniak-Gromadka

Postępy w pulmonologii. Współczesna opieka nad pacjentem  
ze schorzeniem układu oddechowego
 W dniach 20-21oraz 27- 28 
maja 2013 roku odbyła się kolejna 
edycja kursu w zakresie pulmo-
nologii – Postępy w pulmonologii. 
Współczesna opieka nad pacjen-
tem ze schorzeniem układu odde-
chowego. 
 Został on zorganizowany przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek  
i Położnych w Bydgoszczy. Dwa 
pierwsze dni zajęć odbywały się 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek  
i Położnych w Bydgoszczy, nato-
miast druga część zajęć była pro-
wadzona w Kujawsko Pomorskim 
Centrum Pulmonologii.
 Grupa liczyła 20 pielęgniarek, 
które przybyły z różnych ośrod-
ków leczenia schorzeń układu 
oddechowego m.in. 
1. Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy,
2. Szpital Uniwersytecki nr 2 w 
Bydgoszczy,
3. Centrum Onkologii w Bydgoszczy
4. Szpital Wojewódzki we Wło-
cławku 

5. Kujawsko Pomorskim Centrum 
Pulmonologii.
 W trakcie kursu miałyśmy moż-
liwość poznać pracę naszych ko-
leżanek w poszczególnych 
poradniach i oddziałach m.in. w: 
• Pracowni Zaburzeń Snu 
• Pracowni Fizjopatologii  
i Oddychania
• Oddziale Chorób Płuc  
i Nowotworów, 
• Zakładach Mikrobiologii  
i Histopatologii,
• Pracowni Endoskopowej oraz 
na Bloku Operacyjnym.
 Uczestniczyłyśmy w badaniu 
spirometrycznym, które jak się 
okazuje nie jest takie proste za-
równo dla osoby badanej jak  
i pielęgniarki, która odpowiada za 
wykonanie badania.
Zakład Mikrobiologii to centrum 
wykonywania badań w kierunku 
gruźlicy z bardzo nowoczesnym 
wyposażeniem.

 Kurs był przygotowany profe-
sjonalnie pod względem meryto-
rycznym i praktycznym dzięki pani 
mgr Oli Kosińskiej oraz pani mgr 
Ewie Mańkowskiej. 
 Kurs usystematyzował naszą 
wiedzę dotyczącą chorób płuc  
i pielęgnacji pacjentów ze scho-
rzeniami układu oddechowego 
dostarczył również wiele nowych 
informacji związanych szczegól-
nie z nowoczesną diagnostyką 
tych schorzeń.
 Wymieniłyśmy doświadczenia  
i spostrzeżenia ze swojej pracy. 
W miłej atmosferze ze zdobytą 
wiedzą rozstałyśmy się robiąc 
zdjęcie pamiątkowe.

Uczestniczka kursu - mgr pielę-
gniarstwa Anna Gumińskastarszy 
asystent pielęgniarstwa Oddziału 

Klinicznego Chirurgii Klatki  
Piersiowej i Nowotworów  

w Bydgoszczy- Centrum Onkologii.

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz  
wykonanie dojścia doszpikowego. Pierwsza edycja już za nami…
 W dniach 29 kwietnia – 14 maja 
br. w siedzibie Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Byd-
goszczy odbył się kurs specjali-
styczny Wykonanie konikopunkcji, 
odbarczenie odmy prężnej oraz 
wykonanie dojścia doszpikowe-
go przeznaczony dla pielęgniarek 
systemu Państwowego Ratownic-

twa Medycznego. W kursie wzięło 
udział 16 osób - pielęgniarek i pie-
lęgniarzy reprezentujących szpitale  
z Bydgoszczy, Włocławku i Chojnic. 
Kurs miał na celu zdobycie kwalifi-
kacji do samodzielnego wykony-
wania określonych medycznych 
czynności ratunkowych zgodnie  
z paragrafem 2 rozporządzenia Mi-

nistra Zdrowia z dnia 7 listopada 
2007r. w sprawie rodzaju i zakresu 
świadczeń zapobiegawczych, dia-
gnostycznych, leczniczych i rehabi-
litacyjnych udzielanych przez pielę-
gniarkę albo położną samodzielnie 
bez zlecenia lekarskiego (Dz. U.  
z 2007 r., nr 210, poz. 1540).
 Liczba godzin przeznaczonych 
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na realizację programu kształcenia 
kursu specjalistycznego wnosiła 40 
godzin dydaktycznych, z czego na 
zajęcia teoretyczne zajęcia teore-
tyczne przeznaczono 15 godzin,  
a na ćwiczenia praktyczne – 25 go-
dzin. Zajęcia teoretyczne realizo-
wano jednocześnie dla wszystkich 
uczestników, natomiast ćwiczenia 
w warunkach symulowanych m.in. 
na specjalistycznym fantomie od-
bywały się w mniejszych grupach. 
Kadra prowadząca zajęcia to pielę-
gniarze specjaliści w zakresie pie-
lęgniarstwa ratunkowego: 

Waldemar Ciechanowski, Piotr Ko-
walski i Jacek Pawlak mający kilku-
nastoletnie doświadczenie w pracy 
w zespołach ratownictwa medycz-
nego oraz w nauczaniu medycz-
nych czynności ratunkowych.
 Szkolenie odbyło się w przyja-
znej, zespołowej atmosferze. Wśród 
uczestników kursu przeprowa-
dzono ankietę, w której słuchacze 
ocenili kurs bardzo dobrze. „Część 
teoretyczna ciekawa, świetna 
część praktyczna”, „super fantom”, 
„ciekawe i praktyczne materiały”, 
„szkolenie zgodne z moimi zain-
teresowaniami” – to tylko niektóre  
z komentarzy, które pojawiły się  
w ankietach oceniających.
 W tym miejscu chciałbym po-
dziękować Pani Ewie Kowalskiej 
przewodniczącej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Bydgoszczy za wsparcie 
inicjatywy zorganizowania kursu 
dla pielęgniarek systemu Państwo-

we Ratownictwo Medyczne, Pani 
Kasi Florek za profesjonalną, prak-
tyczną organizację szkolenia oraz 
trzymanie pieczy nad dokumenta-
cją kursu, panom: Waldkowi Cie-
chanowskiemu i Piotrusiowi Kowal-
skiemu za poprowadzenie zajęć, 
pomoc i wsparcie.
 Dziękuję także wszystkim 
Uczestnikom kursu, bo to dzię-
ki Wam odbyło się to szkolenie,  
a przyjazna i miła atmosfera towa-
rzysząca wszystkim zajęciom spra-
wiła, że pierwsza edycja kursu mi-
nęła bardzo szybko, ale na pewno 
na długo zapadnie nam w pamięć. 
Mam nadzieję, że umiejętności na-
byte w trakcie szkolenia zostaną 
wykorzystane w trudnej, ale jakże 
satysfakcjonującej pracy w warun-
kach ratownictwa medycznego.

Jacek Pawlak
kierownik naukowy szkolenia

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego 
i Operacyjnego dla województwa Kujawsko-Pomorskiego
 W dniu 24 maja 2013
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska 
otrzymała z rąk Wojewody Kujaw-
skoPomorskiego, Pani Ewy Mes, 
powołanie na Konsultanta Woje-
wódzkiego w dziedzinie pielęgniar-
stwa chirurgicznego i operacyjnego.
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska  
od 1990 roku, po ukończeniu Li-
ceum Medycznego w Radziejo-
wie, związana jest cały czas ze 
Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 
im dr Jana Biziela w Bydgoszczy.  
Obecnie pracuje na stanowisku 
pielęgniarki oddziałowej w Oddzia-
le Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Ga-
stroenterologicznej, Kolorektalnej  
i Onkologicznej. Jest członkiem 
wielu Komisji i Zespołów działa-
jących w Szpitalu. Studia magi-
sterskie ukończyła w 2003 roku  

w Collegium Medicum w Bydgosz-
czy, a w 2010 roku uzyskała tytuł dr 
n. med. w dyscyplinie medycyna. 
W 2012 roku ukończyła specjali-
zację w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego. Posiada duży do-
robek naukowo - dydaktyczny.  
W tym publikacje prac poglądo-
wych i oryginalnych, rozdziałów w 
książkach, streszczeń i materiałów 
zjazdowych. 
 Prowadzi seminaria, zajęcia 
praktyczne ze studentami Colle-
gium Medicum oraz wiele wykładów  
i zajęć na kursach, szkoleniach  
i specjalizacjach dla pielęgniarek. 
Jest członkiem Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarstwa An-
giologicznego, członkiem Polskie-
go Towarzystwa Pielęgniarskiego, 
oraz sekretarzem redakcji dwóch 

czasopism: Pielęgniarstwo Chirur-
giczne i Angiologiczne i Leczenie 
Ran.
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Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

 W dniach od 20, 21, 24.06.2013 
roku w siedzibie OIPiP w Byd-
goszczy odbyły się konkursy na 
stanowiska pielęgniarek oddziało-
wych 10 oddziałów Kujawsko-Po-
morskiego Centrum Pulmonologii  
w Bydgoszczy. 
 W wyniku rozstrzygnięć konkur-
sowych na stanowiska pielęgniarek 
oddziałowych zostały powołane: na 
zdjęciu, od lewej strony (górny rząd):
• mgr Marzena Komidzierska 

– pielęgniarka oddziałowa 
Oddziału Chirurgii Klatki Pier-
siowej,

• mgr Dorota Czajkowska    
- pielęgniarka oddziałowa 
Oddziału Chorób Płuc i Nie-
wydolności Oddychania,

• mgr Mariola Grądzik  - pielę-
gniarka oddziałowa Oddziału 
Leczenia Gruźlicy i Chorób 
Płuc odcinek OLG,

• mgr Grażyna Różycka  - pielę-
gniarka oddziałowa Oddziału 
Chorób Płuc i Leczenia Raka 
Płuc,

• mgr Aleksandra Bochniak   
- pielęgniarka oddziałowa 
Oddziału Leczenia Gruźlicy  
i Chorób Płuc odcinek OG,

• mgr Ola Kosińska - pielę-
gniarka oddziałowa Oddziału 
Diagnostyczno-Obserwacyjny 
Gruźlicy Chorób Płuc,

• mgr Mirosława Wiśniewska 
-  pielęgniarka oddziałowa 
Oddziału Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii,

• mgr Dariusz Pasieka   
-  pielęgniarz oddziałowy  
Oddziału Rehabilitacji,

• mgr Małgorzata Nowak   
- pielęgniarka oddziałowa 
Oddziału Chorób Płuc Gruźlicy 
i Sarkoidozy,

• mgr Alicja Rumież   
- pielęgniarka oddziałowa 
Oddziału Klinicznego Chorób 
Płuc, Nowotworów i Gruźlicy.

Dyrekcja Kujawsko - Pomorskiego 
Centrum Pulmonologii w Bydgosz-
czy (osoby siedzące na krzesłach 
– dolny rząd).

Na zdjęciu od lewej strony:
• lek. med. Danuta Łaskawska-

-Szargało - Dyrektor ds. Lecz-
nictwa KPCP,

• mgr Bernadeta Hołysz  
– Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
KPCP,

• mgr Mariola Brodowska  
– Dyrektor KPCP,

• Irena Rutkowska – Kierownik 
Działu Kadr i Płac.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym  
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej  

składam w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności

Ewa Kowalska
Przewodnicząca
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Plebiscyt Expressu Bydgoskiego „Złoty Stetoskop 2013”  
został rozstrzygnięty
W kategorii Pielęgniarek
I – miejsce „Złoty Stetoskop”   
Mariola Fik – Centrum Onkologii

II – miejsce „Srebrny Stetoskop” 
Sylwia Piwko – 10 Wojskowy  
Szpital Kliniczny z Polikliniką

III – miejsce „Brązowy Stetoskop” 
Katarzyna Chmarzyńska – Szpital 
Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza

Wyróżnienie  Anna Zwara 

W kategorii Położnych
I – miejsce „Złoty Stetoskop”  
Edyta Siwek – Wojewódzki Szpital 
Dziecięcy

II – miejsce „Srebrny Stetoskop” 

Beata Harczenko – indywidualna 
praktyka położnej – Gabinte 
NZOZ „Zdrowie” Łochowo
III – miejsce „Brązowy Stetoskop” 
Ewa Gic – Poradnia K Wielospe-
cjalistyczny ZOZ MSW

Wyróżnienie  

Bogumiła Boenigk–indywidualna 
praktyka położnej Wielospecjali-
styczny ZOZ MSW

Ewa Filarska – Wielospecjalistycz-
ny ZOZ MSW

W kategorii placówek służby 
zdrowia
I – miejsce „Złoty Stetoskop”   
Centrum Medyczne „Ikar”,

II – miejsce „Srebrny Stetoskop”  
ELMED

III – miejsce „Brązowy Stetoskop” 
Szpital  „Eskulap” Centrum  Lecze-
nia Serca  I  Naczyń W Osielsku   

Wyróżnienie 

Centrum Medyczne „Błonie” i Cen-
trum Medyczne Gizińscy

Laureatom serdecznie gratuluję 
zwycięstwa w Plebiscycie Expre-
su Bydgoskiego życząc dalszych 
sukcesów w pracy zawodowej oraz 
szczęścia w życiu osobistym

EWA KOWALSKA 
Przewodnicząca OIPiP  

w Bydgoszczy

W imieniu wszystkich pielęgniarek i położnych  
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy,  

składam serdeczne gratulacje z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych koleżance 

EDYCIE SIWEK 

za zdobycie I miejsca w kategorii Położna, jubileuszowej XX edycji plebiscytu  
Expressu Bydgoskiego "Złoty Stetoskop 2013".

Z-ca Dyrektora  ds. Pielęgniarstwa - Naczelna Pielęgniarka Marlena Mania

Laureatka o sobie
 Mariola Fik zdobyła I miejsce  
w XX plebiscycie Expressu Byd-
goskiego „Złoty Stetoskop 2013”  
w kategorii „Pielęgniarka”. Nauka  
w Medycznym Studium Zawo-
dowym w Bydgoszczy dała jej 
podstawy do wykonywania wy-
marzonego zawodu. Pracę na 
stanowisku pielęgniarki rozpoczę-
ła na Oddziale Klinicznym Chirur-

gii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy, 
gdzie opiekowała się pacjentami przed i po zabiegach 
operacyjnych.  Doświadczenie i umiejętności zdobyte 
w trakcie pracy na oddziale zabiegowym ukształtowały  

jej osobowość zawodową. Od 2,5 roku laureatka 
plebiscytu Expressu Bydgoskiego jest pielęgniarką  
w Zakładzie Teleradioterapii. W tym czasie, rozwijała się 
zawodowo, ukończyła studia licencjata pielęgniarstwa  
z wyróżnieniem na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika – Collegium Medicum 
w Bydgoszczy. Obecnie podnosi swoje kwalifika-
cje zawodowe uczestnicząc w dwuletnim szkoleniu 
specjalizacyjnym w celu zdobycia tytułu specjalistki  
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Jej do-
tychczasowe życie zawodowe związane jest z Cen-
trum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie Dyrektorem ds. 
Medycznych i Pielęgniarstwa jest Pani dr n. med. Anna 
Koper. W jej  miejscu pracy – Zakładzie Teleradioterapii  
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– prowadzona jest terapia promieniami jonizującymi. 
Opiekę pielęgniarską sprawują cztery pielęgniarki. 
Kierownikiem Opieki Medycznej jest mgr Małgorzata 
Trzcińska – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa 
onkologicznego. W Zakładzie Teleradioterapii zadania 
realizowane przez pielęgniarki to między innymi:
- prawidłowe rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych 
pacjenta i planowanie opieki adekwatnie do wyłonio-
nych problemów przy współudziale chorego i jego ro-
dziny; 
- modyfikowanie planu opieki pielęgniarskiej w zależ-
ności od aktualnego stanu pacjenta, odpowiedni dobór 
metod i środków do realizacji zadań oraz ocena wyni-
ków działań; 
- prowadzenie wszechstronnej edukacji pacjenta i/lub 
jego rodziny od momentu zakwalifikowania do lecze-
nia aż do zakończenia całego procesu teleterapii; 

- współpracowanie z członkami zespołu terapeu-
tycznego(lekarz, technik radioterapii, modelarz, se-
kretarka medyczna, psycholog, dietetyk) w celu 
zapewnienia ciągłości opieki. W swojej pracy pielę-
gniarki realizują standardy praktyki pielęgniarskiej: 
,,Edukacja pacjenta zakwalifikowanego do lecze-
nia promieniami jonizującymi”  i ,,Pielęgnacja wcze-
snego skórnego odczynu popromiennego”. Wnioski  
z owych standardów przyczyniają się do aktualizacji i 
doskonalenia metod pracy z pacjentem Zakładu Telera-
dioterapii. Pani Mariola Fik jest osobą ciepłą, sympatycz-
ną, kierującą się w swojej pracy dobrem pacjenta, po-
siadająca umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu  
z chorymi. Mówi o sobie, że chce dawać innym szczę-
ście, sobie satysfakcję, a to wszystko dzięki prawdzi-
wemu powołaniu oraz pasji do zawodu.

       Pani
                  Beata Cholewka
       Dyrektor
       Departamentu Pielęgniarek i Położnych
       Ministerstwo Zdrowia
       Warszawa
              
N/znak:OIPiP/465/13       N/data:2013.04.30

  Szanowna Pani Dyrektor,

 Działając w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy przedstawiam poniżej 
problem, z którym coraz częściej spotykamy się jako samorząd zawodowy, a który w świetle obowiązują-
cych  przepisów  i procedur rodzi wiele wątpliwości interpretacyjnych.
Zagadnienie dotyczy asystowania bez ukończonego kursu specjalistycznego przy zabiegach endoskopo-
wych. Pielęgniarki zgłaszają, że kierownicy jednostek organizacyjnych  podmiotów leczniczych zobowią-
zują je do asystowania w charakterze pielęgniarki endoskopowej podczas zabiegów endoskopowych.
Pielęgniarki zgłaszają zastrzeżenia  pielęgniarkom oddziałowym i  kierownikom, pomimo  tego wbrew 
swojej woli zobligowane są do wykonywania zabiegów do których nie mają przygotowania – kursu spe-
cjalistycznego endoskopia. W naszej ocenie nieumyślnie naruszają w ten sposób zasady bezpieczeń-
stwa dla zdrowia i życia pacjentów, jak również narażają się na odpowiedzialność dyscyplinarną, 
zawodową oraz cywilno-prawną. Kto będzie odpowiadał w razie popełnionego błędu przez pielęgniarkę 
wynikającego z braku kursu specjalistycznego, a zmuszanej do asystowania przy zabiegach endoskopo-
wych? 
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o ocenę zgodności zaistniałego stanu faktycz-
nego z obowiązującymi przepisami. 

       Z poważaniem
       Ewa Kowalska
       Przewodnicząca ORPiP
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MINISTERSTWO  ZDROWIA    Warszawa, dnia 2013-06-21
Departament
Pielęgniarek i Położnych

MZ-PP-0762-9109-2/BW/13
        Pani
        Ewa Kowalska
        Przewodnicząca
        Okręgowej Izby Pielęgniarek
        i Położnych w Bydgoszczy

Szanowna Pani Przewodnicząca

 Odpowiadając na Pani korespondencję znak: OIPiP/465/13, w sprawie asystowania pielęgniarki bez 
ukończonego kursu specjalistycznego przy zabiegach endoskopowych, Departament Pielęgniarek i Po-
łożnych na podstawie informacji uzyskanych od Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przed-
stawia poniżej następująca opinię w przedmiotowej sprawie.
 Biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r.,  Nr 221, 
poz. 94 z póź. zm.), należy wskazać, że zgodnie z Kodeksem pracy pracownik powinien być zatrudniony 
na stanowisku pracy zgodnie z jego kwalifikacjami, celem wykonywania powierzonych mu zadań w spo-
sób bezpieczny. Zasady wykonywania  zawodu pielęgniarki i położnej zostały określone w ustawie z dnia 
15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki  i położnej (Dz. U. z 2011r., Nr 17, poz. 1039). Zgodnie z art. 4 
ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy wykonywanie zawodu pielęgniarki polega między innymi na realizacji zleceń lekar-
skich  w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Biorąc jednak  pod uwagę zapis Dyrektywy 36/2005 
WE Parlamentu Europejskiego który określa, że pielęgniarka, po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej uzy-
skuje kwalifikacje ogólne i jest tzw. pielęgniarką ogólną, powierzanie jej świadczeń specjalistycznych wy-
maga ukończenia przez nią odpowiedniego szkolenia w tym zakresie.

 Odnosząc się bezpośrednio do kwestii asystowania pielęgniarki bez ukończonego kursu specjalistycz-
nego, Departament wskazuje, że zgodnie z Kodeksem Pracy za bezpieczeństwo pracy odpowiedzialny 
jest pracodawca, stąd przy zatrudnieniu lub zleceniu wykonywania świadczeń pracownikowi z niepełnymi 
kwalifikacjami np. brak kursu specjalistycznego wymagane jest przeszkolenie w miejscu pracy i skiero-
wanie pielęgniarki na odpowiednie szkolenie podyplomowe. Ponadto, Departament wskazuje, iż zgodnie  
z art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póź. zm.), odpo-
wiedzialność  za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik, który 
podejmuje także decyzje w sprawach kadrowych i on odpowiada za zatrudnienie na danym stanowisku 
pracy osoby posiadającej określone kwalifikacje. 
 W każdym zakładzie powinny być opracowane zakresy obowiązków i opisy stanowisk pracy  precyzu-
jące cel stanowiska, kwalifikacje, umiejętności, zadania do wykonania, zakres wiedzy, odpowiedzialność 
oraz uprawnienia pracownika. 
 Również zapewnienie warunków  wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującym 
prawem spoczywa na osobach zarządzających. Zatem o prawidłowości funkcjonowania danego podmiotu 
leczniczego decyduje kadra zarządzająca tym podmiotem.

        Z poważaniem
                   Z-ca  DYREKTORA
                              Departamentu Pielęgniarek i Położnych
                   Jolanta Skolimowska 
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KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
10 - 561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18A, tel. 089. 5393455, fax 533-77-01
e-mail: piskorz@wssd.olsztyn.pl

Opinia
w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki
środowska nauczania i wychowania
z dnia 12.04.2013r.

Zakres świadczeń, który powinien być realizowany przez pielęgniarkę środowiska nauczenia i wy-
chowania, określa Załącznik nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.X.2010 roku zmie-
niającego rozporządenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej. Podstawowe zadania mieszczą się w obszarze profilaktyki pierwszo- i drugorzędo-
wej. Jednakże pkt 4 ust 2 Części I załącznika nr 4 do w/w rozporządzenia określa świadczenia  
w odniesieniu do dzieci z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w sposób następujący:
"... sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym 
realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz (podkreślenie)wyłącznie na podstawie zlecenia le-
karskiego(podkreślenie) i w porozumieniu z lekarzem POZ, na której liście świadczeniobiorców 
znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych, (podkreślenie) koniecznych do wykonania  
u ucznia w trakcie pobytu w szkole.." (podkreślenie)

Co to oznacza?
Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania nie tylko może, ale powinna wykonać zabieg/
procedurę związaną z cewnikowaniem pęcherza moczowego u ucznia, jeśli uczeń ma stwier-
dzoną chorobę przewlekłą lub niepełnosprawność, a wykonanie tego zabiegu np: odbarczanie 
moczu, jest konieczne do wykoanie w trakcie pobytu ucznia w szkole. Taki zabieg może być 
wykonany tylko na zlecenie lekarza POZ, na liście którego znajduje się uczeń i w porozumieniu  
z tym lekarzem, a nie na zlecenie poradni specjalistycznej. Oczywiście niezależnie od zlecenia 
lekarskiego, powinna być zgłaszana prośba rodziców i ich zgoda oraz zgoda ucznia, jeśli skoń-
czył 16lat.
Nie istnieje akt prawny, który ograniczałby kompetencje pielęgniarek do cewnikowania tylko 
dziewczynek i wyłączałby z tych kompetencji cewnikowanie chłopców. Pielęgniarki wykonujące 
zabiegi.procedury cewnikowania pęcherza u uczniów, powinny posiadać wiedzę i umiejętności  
w stosowaniu zabiegu cewnikowania pęcherza moczowego dzieci obojga płci.

Opinie Konsultantów



WARTO PRZECZYTAć

BIULETYN INFORMACYJNY NR 2/2013

28

KRAJOWY KONSULTANT 
W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24, tel. 032 25-91-586, fax. 032 255-40-52,
e-mail: beata.ochocka@spskm.katowice.pl, http://www.pspe.pl

                                                                                                                         Katowice, dnia 19.05.2013 r.

 Opinia w sprawie delegowania Pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru, podczas gdy nie odbywają się  
zabiegi, do pomocy w sprawowaniu opieki nad pacjentami na inne oddziały np. zachowawcze, zabiegowe, 
intensywnej opieki medycznej, izbę przyjęć, szpitalny oddział  ratunkowy.
 Jednym z najważniejszych zadań stawianych pielęgniarkom operacyjnym jest zapewnienie pacjentowi, 
u którego przeprowadzany jest zabieg operacyjny bezpieczeństwa,  także takie postępowanie, które nie 
prowadzi do powstania u pacjenta zakażenia szpitalnego, za które byłaby odpowiedzialna pielęgniarka,  
a któremu można było zapobiec stosując wszystkie niezbędne elementy wiedzy, praktyki, środków, wypo-
sażenia i organizacji pracy.
 W zakresie prewencji zakażeń szpitalnych pielęgniarki operacyjne są zobowiązane do przestrzegania 
wielu procedur tych o charakterze ogólnoszpitalnym oraz specjalistycznych wynikających ze specyfiki blo-
ku operacyjnego.  W myśl zapisów ustawy z 5 grudnia 2008 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi za wdrożenie 
i przestrzeganie procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami szpitalnymi odpowiedzialny jest 
kierownik podmiotu. 
 Prawidłowo funkcjonujący system kontroli zakażeń uwzględnia także aspekt prawidłowej organizacji 
pracy. Decyzje administracyjne, które zezwalają lub wręcz nakazują pielęgniarkom operacyjnym w trakcie 
dyżuru opuszczać blok operacyjny, aby wykonywać pracę w innych oddziałach w mojej opinii są niewłaści-
we, bowiem naruszają zasadę tzw. hermetyzacji bloku. Po wejściu w obręb bloku, ubraniu czystych ubrań 
operacyjnych, czapki, maski i zdezynfekowanego obuwia , personel nie może opuszczać bloku. Jest to 
jedna z zasadniczych zasad ograniczających i umożliwiających eliminację ryzyka powstawania zakażeń 
szpitalnych. W przypadku przemieszczania się personelu szpitala pomiędzy obszarami o różnym ryzyku 
rozprzestrzeniania się zakażeń jakimi są blok operacyjny i inne oddziały szpitalne, pomimo stosowania 
środków prewencyjnych takich jak mycie rąk, może dojść do wzrostu ryzyka transmisji zakażeń i translo-
kacji endogennej flory oddziałów i zatrudnionego personelu. Taki ruch personelu ma charakter krzyżowy  
i w mojej opinii rodzi niebezpieczny wzrost ryzyka transmisji zakażeń  szpitalnych, nie sprzyja zachowaniu 
reguł higieny. Od pielęgniarek operacyjnych wymaga się rzetelnego przestrzegania ogromnej odpowie-
dzialności zawodowej, umiejętności znakomitej organizacji stanowiska pracy, wysokiego reżimu sanitar-
no-higienicznego, ładu i porządku. Jednak, aby wymagać od wysoko wykwalifikowanej kadry personelu 
pielęgniarskiego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego  takich efektów, w pierwszej kolejności muszą 
być stworzone odpowiednie warunki pracy.
 Pragnę zauważyć, iż  wyżej opiniowany problem został przeze mnie podjęty już w roku 2008 i upublicz-
niony w dokumencie pod nazwą „Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemio-
logicznego w sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym na bloku operacyjnym  w godzinach od  
19.00 do 7.00  pomocy w  sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy  nie 
są wykonywane  zabiegi operacyjne”. Od tego czasu moja opinia w tej sprawie nie uległa zmianie, stała 
się bardziej aktualna, biorąc pod uwagę aktualne zagrożenia i sytuację w zakresie zakażeń, ich aspekty 
prawne, prawa pacjentów, aspekt roszczeń w kontekście zdarzeń medycznych oraz odpowiedzialność  
i etykę zawodu pielęgniarskiego

Wniosek:
Pielęgniarki operacyjne w czasie pełnienia dyżuru na bloku operacyjnym  nie powinny być kierowane do 
pomocy w sprawowaniu opieki  nad pacjentami w innych oddziałach szpitala w czasie kiedy nie odbywają 
się zabiegi operacyjne. Reasumując:Prawidłowo podejmowane decyzje w zakresie  prewencji  zakażeń 
przez kadrę kierowniczą szpitali, w tym bloków operacyjnych, w porozumieniu z personelem, stanowią  
najlepszą gwarancję wysokiej jakości świadczeń oraz bezpieczeństwa chorych i personelu. 

Podpisano 
KRAJOWY KONSULTANT 

W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
dr n. med. Beata Ochocka
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KONSULTANT WOJEWÓDZKI
W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO
DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Opinia w sprawie posiadania i wyposażenia apteczki pierwszej pomocy podczas organizacji zajęć eduka-
cyjnych dla dzieci i młodzieży poza terenem szkoły.
 Osoby kierujące pracą publicznej i niepublicznej szkoły i placówki są zobowiązane zapewnić bezpiecz-
ne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę także poza 
obiektami należącymi do tych jednostek.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 29.12.1995 r. w sprawie zakresu, 
organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami „dzieciom i młodzieży szkolnej, korzystającym z 
różnych form wypoczynku w czasie zajęć szkolnych opiekę medyczną zapewnia, we własnym zakresie 
organizator wypoczynku.”  (DZ.U.1996, nr 4, poz. 31).
 Obowiązek posiadania przez szkołę apteczki pierwszej pomocy nakłada rozporządzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepu-
blicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Rozdział 4, § 40, powyższego 
rozporządzenia mówi o tym, że „pracownik szkoły lub placówki (…) niezwłocznie zapewnia poszkodowa-
nemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając 
poszkodowanemu pierwszej pomocy.”
 W nawiązaniu do powyższych regulacji prawnych zasadne jest posiadanie apteczki pierwszej pomocy 
przez nauczycieli oraz wychowawców zajęć edukacyjnych organizowanych poza terenem szkoły. 
 Ponieważ nie ma przepisów, które określałyby zawartość apteczki pierwszej pomocy, za standard, obej-
mujący wyposażenie apteczek uważa się obecnie zasady Niemieckiego Instytutu Norm (DIN). Jej podsta-
wowe wyposażenie powinny stanowić materiały opatrunkowe. Apteczka nie powinna zawierać leków oraz 
środków dezynfekcyjnych.

Przykładowe wyposażenie apteczki:
• Kompres sterylny 10 x 10 cm – 3 szt.
• Opaska elastyczna 4m x 6cm – 2 szt.
• Opaska elastyczna 4m x 8cm – 2 szt.
• Plaster opatrunkowy 10 x 6 cm – 8 szt.
• Plaster 5m x 2,5 cm – 1 szt.
• Opatrunek indywidualny mały sterylny – 3 szt.
• Opatrunek indywidualny duzy sterylny – 1 szt.
• Chusta opatrunkowa sterylna – 2 szt.
• Chusta trójkątna – 2 szt.
• Koc ratunkowy – 1 szt.
• Nożyczki 
• Rękawice jednorazowe – 4 szt.
• Chusteczka alkoholowa – 2 szt.
• Ustnik do sztucznego oddychania – 1 szt.
• Instrukcja udzielania pierwszej pomocy.

Wskazane byłoby również posiadanie kamizelki odblaskowej.
Ponadto o każdym wypadku nauczyciel/wychowawca ma obowiązek bezzwłocznego zawiadomienia:
1) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego;
2) organu prowadzący szkołę lub placówkę;
3) pracownika służby bhp;
4) społecznego inspektora pracy;
5) radę rodziców

Za apteczkę odpowiada pracownik przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy.

KONSULTANT WOJEWÓDZKI
W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO
DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Anna Burak
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Co słychać w Ośrodku Kształcenia?  

Pierwsze półrocze 2013r. dla Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Po-
łożnych minęło bardzo pracowicie.  Zorganizowano i prowadzono wiele różnych szkoleń 
w tym: 

- zakończono pierwszą edycję szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 
nefrologicznego – 25 pielęgniarek oczekuje na egzamin państwowy, który odbędzie się 
jesienią 2013r.

- rozpoczęto kolejną edycję szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego, 
która zakończy się w maju 2015r.

- kontynuowana jest specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek

- przeprowadzono 2 kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki dla pielęgniarek w tym jedna edycja  we Włocławku

- zorganizowano 8 kursów specjalistycznych oraz 5 dokształcających W sumie, ta połowa roku kończy się 
wynikiem  400 przeszkolonych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych

Jeszcze w tym półroczu Ośrodek przygotował dwie oferty przetargowe na dofinansowanie:
- szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek
- kursu specjalistycznego w zakresie wykonania konikopunkcji , odbarczenia odmy prężnej i wkłucia  
doszpikowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu PRM.

Czekamy na ogłoszenie wyników.
Zbliżają się wakacje – czas wypoczynku, ale także wzmożonej pracy. Wszystkim Kolegom i Koleżankom 
życzę pięknych i bezpiecznych urlopów oraz zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej,  
ponieważ już ukazały się w ofercie szkoleniowej nowe kursy. Maże coś Was zainteresuje …?

Pozdrawiam
Katarzyna Florek

Koordynator ds. kształcenia podyplomowego

Serdeczne podziękowania 

dla Kadry zarządzającej, a w szczególno-
ści dla Pana Komendanta płk dr n. med. 
Krzysztofa KASPRZAKA, dla Pani Asy-
stent Komendanta ds Pielęgniarstwa 
Naczelnej Pielęgniarki por. mgr Iwony ŻUCZEK,  
oraz Pań Oddziałowych Oddziału Dermatologii, 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Stacji Dializ,  
Oddziału Ratunkowego i Centralnego Działu 

Utrzymania Czystości. Wszystkim pracownikom 
10 WSK w Bydgoszczy chciałabym złożyć ży-
czenia wielu sukcesów zawodowych, spełnie-
nia obranego celu oraz tego, aby podejmowany 
trud był źródłem satysfakcjii społecznego uzna-
nia. Wszystkiego dobrego, wytrwałości, trafnych 
wyborów i samych życzliwych ludzi dookoła...

Naczelna Pielęgniarka 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej w Gdańsku

mgr Jolanta Skobejko
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OśRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PRZY OIPIP W BYDGOSZCZY

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE
dla pielęgniarek
• pielęgniarstwo psychiatryczne – po wygraniu 

przetargu

KURSY KWALIFIKACYJNE
dla pielęgniarek
• pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej 

opieki – 1.420 zł
• środowisko nauczania i wychowania – 1.245 zł
• pielęgniarstwo opieki długoterminowej – 1.335 zł
KURSY SPECJALISTYCZNE
dla pielęgniarek
• wykonywanie i ocena testów skórnych – 158 zł
• pielęgnowanie pacjenta w warunkach lecznic-

twa uzdrowiskowego – 317 zł
• podstawy dializoterapii – 301 zł
• żywienie enteralne i parenteralne – 397 zł
• pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowa-

nego mechaniczne  - 334 zł
• wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy 

prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego 
(nr 05/08) - 340 zł

• kompresjoterapia dla pielęgniarek – 1.000 zł
• leczenie ran dla pielęgniarek  - 560 zł
• szczepienia ochronne dla pielęgniarek – 298 zł
• pielęgnowanie pacjenta ze stomią jelitową – 

492 zł
• endoskopia – 490 zł

dla położnych
• monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży 

i porodu dla położnych – 316 zł
• prowadzenie porodu w wodzie – 300 zł

dla pielęgniarek i położnych
• edukator w cukrzycy – 355 zł
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworod-

ka dla pielęgniarek i położnych – 290 zł
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielę-

gniarek i położnych – 400 zł
• terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgnia-

rek i położnych – 284 zł
• wykonanie i interpretacja zapisu ekg dla pielę-

gniarek i położnych – 297 zł
• przygotowanie i podawanie leków przeciwnowo-

tworowych u dorosłych dla pielęgniarek i położ-
nych – 287 zł

KURSY DOKSZTAŁACAJĄCE
dla pielęgniarek
• opieka pielęgniarska nad pacjentem geriatrycz-

nym – 162 zł

dla pielęgniarek i położnych
• postępy w pulmonologii - współczesna opieka 

pielęgniarska nad pacjentem ze schorzeniami 
układu oddechowego – 120 zł

• problematyka uzależnień-diagnoza, terapia  
i rehabilitacja – 132 zł

• opieka pielęgniarska w radioterapii – 129 zł
• podstawy diabetologii – 123 zł

Pozdrawiam
Katarzyna Florek

Koordynator ds. szkoleń

UWAGA !!!

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
działająca przy OIPIP w Bydgoszczy  

organizuje 
11 września br. 

w Restauracji Telimena w Bydgoszczy 
warsztaty nt.

"Mam prawo... odpowiedzialność pielęgniarki i położnej. 
Eliminacja zagrożeń i podstawowe zasady postępowania".

Więcej informacji na temat warsztatów zamieścimy na naszej stronie po 15 sierpnia 2013r.

Oferta szkoleń dla pielęgniarek i położnych na II półrocze 2013 rokzaplanowanych przez  
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  

w Bydgoszczy



WARTO PRZYGOTOWAć 
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SZTANDAR 
czyli placek utarty z surowych ziemniaków  
wymieszanych z mąką, jajami i smażoną

MIÓD Z MAŚLANKI Z BORÓW  
TUCHOLSKICH.  
Dawniej kiedy nie było słodyczy,  
matki robiły to swoim pociechom

Składniki
1 litr dobrej maślanki
70 dkg cukru

Sposób przygotowania:
Maślankę wlać do garnka, dodać cukier, dobrze 
wymieszać. Gotować około 1 godziny, cały czas 
mieszając, aby się nie zwarzyło. Kiedy ma kon-
systencje miodu jest dobry. Wylać na miseczkę. 
Dobry do chleba z masłem.

NAPÓJ KAPUŚCIANY  
z soku kiszonej kapusty ze startą cebulą  
i przyprawami.

ŻYCZYMY SMACZNEGO!!!

REDAKCJA

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE obejmuje:  
BORY TUCHOLSKIE, Kociewie, Krajnę,  Kujawy, Pałuki,  
Ziemię chełmińską, Ziemię dobrzyńską

BORY TUCHOLSKIE 
Obszar Borów Tucholskich znajduje się w północnej części województwa 
kujawsko-pomorskiego. Obejmuje powiat tucholski i zachodnią część powiatu 
świeckiego.Najbardziej malowniczym i typowym elementem krajobrazu  
są jeziora- głównie rynnowe. Jednym z największych jezior są 
Wdzydze zwane Kaszubskim Morzem, Charzykowskie i Kołębie. Środkiem 
Borów płyną rzeki Brda i Wda. Lasy porastają sosny, dęby, osiki rosnące na pod-
łożu piaskowym. Podstawowym elementem gospodarki w Borach Tucholskich 
była gospodarka leśna, bartnictwo, wyrób smoły drzewnej, zbieractwo i wycinka. 
Na jeziorach rozwijało się rybołówstwo. Powszechne było na tych terenach również wikliniarstwo i koszykarstwo.
Dawniej głównym pożywieniem Borowiaków były ziemniaki (bałabuny). Przysmakiem były gómółki – bryłki twa-
rogu suszone na słońcu. Później podstawą pożywienia stała się mąka, mleko, maślanka i śmietana, a nad jeziorami 
– ryby. Stosowano też różne używki: piwo, nalewki na leśnych owocach, swojskie wina, kawa z suszonych żołędzi 
oraz tabaka. W domach przygotowywano również chleb. Ciasto wyrabiano z podłużnej, drewnianej misie, zwanej 
koponką, a pieczono w piecu wybudowanym na polu. Przed wypiekiem, bochen kładziono na gerszlę (drewnianą 
deskę) i wsuwano do pieca, po czym znów wyjmowano. Aby skórka chleba była błyszcząca (by miała glanc), sma-
rowano ją syropem z marchwi bądź buraków, lub masłem i miodem. Ważna była symbolika chleba. O ile nie tylko 
w Borach Tucholskich powszechnie uważano chleb za święty pokarm, czyniono znak krzyża przed pokrojeniem 
go na kromki oraz całowano, gdy upadł na ziemię, o tyle tu szczególną rolę pełniły również dwa krańcowe kawałki 
chleba: odlepka (pierwsza odkrojona piętka) i przylepka – ostatnia. Nikomu obcemu nie darowano nigdy całego 
bochenka, ale odkrawano odlepkę i pozostawiano ją w domu na znak pomyślności. Przylepkę zjadano dopiero 
wtedy, gdy upiekł się już następny chleb – tj. razem z kolejną odlepką. Miało to gwarantować dostatek w domu. 
Wierzono również, że dziewczyna, której przypadnie pierwsza piętka, pierwsza wyjdzie za mąż i będzie mieć 
szczęśliwe życie. Jadano pięć razy dziennie: śniadanie -frysztyk, drugie śniadanie- podobiad lub dziesiątka, obiad- 
maltych, podwieczorek - podkurek i wieczerzę. Niektóre z tradycyjnych borowiackich potraw to:

BABKA ZIEMNIACZANA
masę ziemniaczaną wraz z przyprawami wkłada 
się do formy, zamyka i gotuje w dużym garnku 
wypełnionym wodą; podaje się ją z sosem  
grzybowym

DUKACZE
zwane inaczej szuranymi kartoflami to rodzaj 
purée – do tłuczonych, gotowanych ziemniaków 
dodaje się mleko i przesmażony boczek z cebulką 
oraz przyprawy i koperek;

MARCHWIANKA
zupa z mięsem, włoszczyzną, ziemniakami  
i dużą ilością przetartej przez sito marchwi; 
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Koleżance

Jolancie Pisarczyk
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca

składają 
Współpracownicy

 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

Koleżance

Małgorzacie Wiśniewskiej 
pielęgniarce oddziałowej Stacji Dializ 

wyrazy współczucia
 z powodu śmierci 

Teścia

składają:
Zarząd, Pielęgniarka Naczelna,  koleżanki i koledzy

NZOZ ,,Nowy Szpital" w Świeciu

Koleżance

Annie Szczęsnej
najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy i Ojca

składają:
Koleżanki i Koledzy 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego  

z Polikliniką Klinicznego Oddziału Dermatologicznego

„Ludzie, których kochamy zostają zawsze
bo zostawiają ślady w naszych sercach”

Koleżance

Ewie Czubkowskiej
Pielęgniarce Oddziału Neurologii wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Męża

składają 
Zarząd, Pielęgniarka Naczelna, oraz koleżanki i koledzy 

NZOZ ,,Nowy Szpital" w Świeciu

Redakcja przeprasza za błędnie opublikowane kondolencję  
dla Pań Anny Szczęsnej i Ewy Czubkowskiej w biuletynie nr 1/2013.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Koleżance

Katarzynie Grobelnej 
pielęgniarce Oddziału Neurologii
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Mamy

składają:
Zarząd, Pielęgniarka Naczelna, koleżanki i koledzy

NZOZ ,,Nowy Szpital" w Świeciu

Koleżance

Iwonie Olszowy
pielęgniarce Bloku Operacyjnego

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

Teścia

składają:
Zarząd, Pielęgniarka Naczelna, koleżanki i koledzy

NZOZ ,,Nowy Szpital" w Świeciu

Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność"

Paniom

Renacie Jakobi i Barbarze Jakobi-Banaś
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy

w imieniu ORPiP w Bydgoszczy
składa

Przewodnicząca
Ewa Kowalska

Koleżance

Ewie Bocian
pielęgniarce Oddziału Pediatrii 
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy

składają:
Zarząd, Pielęgniarka Naczelna, koleżanki i koledzy

NZOZ ,,Nowy Szpital" w Świeciu



8  maja - Msza Św.

9  maja - Zespół Pałacowo-Parkowy 
          Ostromecko 



11 maja - Impreza Plenerowa -Wyspa Młyńska

Pierwszy bieg z Pielęgniarką i Położną 


