


PRZEWODNICZÑCA MA G¸OS

Szanowne Kole˝anki i Koledzy!

Znajdujemy si´ na pó∏metku VI kadencji dzia∏alnoÊci naszego samorzàdu. Czas szybko biegnie,
staramy si´ sprostaç coraz wi´kszym zadaniom, które podj´liÊmy si´ realizowaç. Zdaj´ sobie spraw´,
˝e jest ciàgle bardzo du˝o spraw, których rozwiàzanie jest bardzo trudne np. ciàgle czekamy na
obiecane spotkanie w ministerstwie zdrowia w sprawie minimalnych norm zatrudnienia piel´gniarek 
i po∏o˝nych. Ostatnio minister zdrowia jest niewidoczny w mediach, a w sprawach nas dotyczàcych
zapanowa∏ marazm. Natomiast pani pose∏  El˝bieta Radziszewska z Komisji Zdrowia udzieli∏a wywia-
du, stwierdzajàc mi´dzy innymi, ˝e „jest wiele do zrobienia np. lepsze rozliczanie pieni´dzy i uszczel-
nienie systemu”, te same s∏owa mówi∏a wczeÊniej by∏a pani minister Ewa Kopacz, a wi´c s∏owa, s∏owa
za którymi nie idà niestety ˝adne dzia∏ania. 22 paêdziernika uczestniczy∏am w konferencji  pt. „Polityka
senioralna w Europie na przyk∏adzie doÊwiadczeƒ w Szwajcarii” i „Wyzwania mi´dzyresortowe 
w opiece senioralnej w Polsce”, konferencja odby∏a si´ w Nowym Domu Poselskim w Warszawie.
GoÊcie ze Szwajcarii mi´dzy innymi przedstawiali podejÊcie szwajcarskie do zmian demograficznych,
oraz polityk´ senioralnà w Szwajcarii. Jednym z najwa˝niejszych aspektów jest tam polityka prorodzin-

na, nastàpi∏o tak˝e otwarcie granicy dla imigrantów. Natomiast z Polski ludzie emigrujà. W latach 1970-1989  emigracja odbywa∏a
si´ najcz´Êciej z powodów politycznych obecnie g∏ównie ekonomicznych. Kontrowersyjne by∏o wystàpienie podsekretarza stanu
w ministerstwie zdrowia, który podczas debaty dotyczàcej wyzwaƒ mi´dzyresortowych w opiece senioralnej w Polsce stwierdzi∏,
ze leki w Polsce sà coraz taƒsze. W programie konferencji nie przewidziano czasu na zadawanie pytaƒ przez uczestników kon-
ferencji. W∏aÊciwie to mia∏am odczucie, jakby przedstawiciele rzàdu i sejmu mieszkali w Szwajcarii a uczestnicy konferencji 
w Polsce. 

29 listopada w Urz´dzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odby∏a si´ I Konferencja „Kontrola zaka˝eƒ w województwie kujawsko-
pomorskim, której wspó∏organizatorem by∏a OIPiP w Bydgoszczy. KoniecznoÊç poprawy bezpieczeƒstwa pacjentów sk∏oni∏a
ekspertów Âwiatowej Organizacji Zdrowia WHO do stworzenia i rozpowszechnienia wielomodu∏owego programu w placówkach
medycznych „Cleancereissafecare - Czysta opieka jest bezpiecznà opiekà”.

Do dnia 01.05.2013 15782 szpitali i instytucji medycznych w 168 krajach zg∏osi∏o swoje i Pani Aleksandry Màczyƒskiej uczest-
nictwo w programie WHO. Chcia∏abym podzi´kowaç Konsultantowi  Wojewódzkiemu w dziedzinie piel´gniarstwa epidemiolo-
gicznego pani mgr  Marlenie Karwackiej  za pomys∏ i zorganizowanie konferencji i warsztatów, które cieszy∏y si´ du˝ym powodze-
niem. Pani Konsultant podj´∏a wspó∏prac´ z irlandzkimi specjalistami ds. kontroli zaka˝eƒ szpitalnych. Bardzo ciekawà prezen-
tacj´ mia∏a Pan Aleksandra Màczyƒska, piel´gniarka pracujàca w College Hospital w Irlandii w której program WHO realizowany
jest od 2008 roku. Du˝y udzia∏ w zorganizowaniu konferencji mia∏a równie˝ pani mgr Beata Âwierczyƒska, której serdecznie
dzi´kuj´. 

30 listopada w Auli AB Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
odby∏o si´ uroczyste wr´czenie dyplomów absolwentom Wy-
dzia∏u Nauk o Zdrowiu. W imieniu  ORPiP z∏o˝y∏am gratulacje
wszystkim absolwentom,  natomiast kole˝ankom i kolegom,
którzy ukoƒczyli studia wy˝sze z wyró˝nieniem na kie-
runku piel´gniarstwo i po∏o˝nictwo z wr´czy∏am listy gratu-
lacyjne wraz z ma∏ym upominkiem. Jestem przekonana, ˝e
zdobyta wiedza i umiej´tnoÊci b´dà mia∏y odzwierciedlenie
w jeszcze lepszej opiece nad pacjentem i mam nadziej´,
˝e przyniosà satysfakcj´ zawodowà, ˝yciowa i finansowà.

Kole˝anki i Koledzy z okazji zbli˝ajàcych si´ 
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia ˝ycz´ Wam oraz Waszym bliskim 
aby ten  szczególny czas by∏ dla wszystkich okresem zadumy, 
wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radoÊci, a Nowy Rok 
by∏ szcz´Êliwy i przyniós∏ wiele satysfakcji z w∏asnych dokonaƒ 
oraz ˝yczliwoÊci ka˝dego dnia.

BIURO OKR¢GOWEJ IZBY PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH
85-079 Bydgoszcz, ul. T. KoÊciuszki 27/30-32 VIII p.

www.oipip.bydgoszcz.pl, e-mail: izba@oipip.bydgoszcz.pl

Konto: KREDYT BANK S.A Oddzia∏ Bydgoszcz 88 1500 1360 1213 6004 1987 0000 
NIP 554-13-03-482

Centrala: tel. 52 372-68-78, 52 372-79-04, tel. kom. 694-450-057
Biuro czynne: poniedzia∏ek, wtorek, czwartek, piàtek: 7.15-15.00; Êroda: 7.30-16.30

Kasa biura czynna: poniedzia∏ek, wtorek, czwartek, piàtek: 8.00-14.30; Êroda: 7.30-16.00
Koordynator ds. szkoleƒ - tel. 52 362-03-75

Radca prawny OIPiP przyjmuje: Êroda: 15.00-18.00 - tel. 52 372-68-78 w.13
DZIA¸ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU - tel: 52 322-07-83, e-mail: pwz@oipip.bydgoszcz.pl
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Nak∏ad 2000 egzemplarzy

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

w  jakiejkolwiek formie bez wczeÊniejszej zgody jest zabronione. 

Biuletyn BEZP¸ATNY dla Cz∏onków Samorzàdu

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

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

PROJEKT OK¸ADKI
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka
Fotoman

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

SPIS TREÂCI

SPRAWY SAMORZÑDU
• Kalendarium
• Pismo z MZ

WARTO PRZECZYTAå
• Praca zawodowa- sztuka czy rzemios∏o?
• Poród aktywny pozycje wertykalne 

jako naturalna metoda ∏agodzenia bólu porodowego
• Stomia - jak utrzymaç form´ po wy∏onieniu stomii, 

co wolno, a co jest zabronione? (çwiczenia fizyczne, dieta)
• WczeÊniactwo  powa˝ny problem ogólnoÊwiatowy
• Al-Anon  

Z KART HISTORII
• Czar wspomnieƒ

MY TE˚ TAM BYLIÂMY
• Ogólnopolska kampania edukacyjna „Powstrzymaj 

rotawirusy”
• Szko∏a i rodzina, to jedna dru˝yna
• 95 rocznica odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´
• Otwarcie pracowni radiologii naczyniowej i interwencyjnej 

Zak∏adu radiologii
• 10 wojskowego szpitala klinicznego z poliklinikà sp zoz
• „Bia∏a Sobota” na targowisku w Fordonie

KONGRESY, KONFERENCJE, SZKOLENIA DLA
PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH
• II Mi´dzynarodowy Kongres 

-„JakoÊç ˚ycia WczeÊniaków - Walka i Troska”
• Warsztaty edukacyjne dla Po∏o˝nych
• Zaka˝enia pod kontrolà
• Interdyscyplinarna opieka w neuropediatrii

OÂRODEK KSZTA¸CENIA PODYPLOMOWEGO 
INFORMUJE…
• Podsumowanie roku 2013 

GRATULACJE

PODZI¢KOWANIA

WARTO GOTOWAå

Z ˚A¸OBNEJ KARTY

Od Redakcji

Szanowne 
Kole˝anki i Koledzy

Przed wami ostatnie wydanie biuletynu informacyjnego
Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy.
Nadchodzà wielkimi krokami Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia.
Na nadchodzàce Êwi´ta i nowy rok ˝ycz´ Wam Kole-

˝anki i Koledzy oraz Waszym rodzinom, aby wszystkie
dni w roku by∏y tak pi´kne i szcz´Êliwe, jak wigilijny
wieczór.

Cudownych, bia∏ych, mi∏ych, radosnych, pogodnych,
spokojnych, zdrowych, rodzinnych Êwiàt up∏ywajàcych
we wspania∏ej atmosferze. Czarodziejskich chwil, uÊmie-
chów, zdrowia, pysznoÊci na stole, cudownych prezen-
tów, spe∏nienia marzeƒ, wyjàtkowego Sylwestra i wszyst-
kiego, co najlepsze w Nowym Roku 2014.

„A GDY ZAB¸YÂNIE GWIAZDA

W B¸¢KITNEJ  DALEKOÂCI

B¢DZIEMY Z SOBÑ DZIEL Iå

OP¸ATEK -  CHLEB MI¸OÂCI .”
Halina Golczowa „Chleb Mi∏oÊci”

Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

Dzi´kuj´ za nades∏ane artyku∏y i zdj´cia, które zosta∏y
zamieszczone w tym numerze. Zapraszam do pisania
artyku∏ów na tematy zwiàzane z naszym zawodami.
Równie˝ prosz´ napisaç, a my wydrukujemy:
- podzi´kowania - gratulacje - kondolencje

Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

Strona internetowa OIPiP w Bydgoszczy

www.oipip.bydgoszcz.pl

Zamieszczamy na bie˝àco wszelkie informacje, 
które docierajà do OIPiP z Naczelnej Rady,

Ministerstwa Zdrowia i innych êróde∏.
Informujemy o posiedzeniach Prezydium, 
Okr´gowej Rady, Komisji Problemowych 
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12.12.2013r. Przewodniczàca Ewa Kowalska i Wiceprze-
wodniczàca Wies∏awa Stefaniak-Gromadka uczestniczy∏y
w uroczystym otwarciu rozbudowanego Zak∏adu Piel´gna-
cyjno - Opiekuƒczego w Bydgoszczy.

11.12.2013r. Odby∏o si´ posiedzenie Okr´gowej Rady Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych, Okr´gowej Komisji Rewizyjnej, Okr´-
gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, Okr´-
gowego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych oraz wszystkich
Komisji Problemowych.

09.12.2013r. Przewodniczàca Ewa Kowalska oraz Wice-
przewodniczàca Wies∏awa Stefaniak-Gromadka uczestni-
czy∏y w I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Piel´gniarst-
wa Pediatrycznego pt: „Interdyscyplinarna opieka w neuro-
pediatrii”, która odby∏a si´ w Szpitalu Uniwersyteckim nr im.
dr. A. Jurasza   w Bydgoszczy. 

06.12.2013r. Przewodniczàca Ewa Kowalska uczestniczy∏a
w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta 
w Bydgoszczy.

05.12.2013r. Przewodniczàca Ewa Kowalska uczestniczy∏a
w Posiedzeniu Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddzia∏u
Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy

02.-04.12.2013r. Przewodniczàca Ewa Kowalska uczestni-
czy∏a w posiedzeniu NRPiP w Warszawie.

30.11.2013r. Przewodniczàca Ewa Kowalska uczestni-
czy∏a w Uroczystym Wr´czeniu  Dyplomów Absolwentom
Kierunku Piel´gniarstwo i Po∏o˝nictwo Wydzia∏u Nauk 
o Zdrowiu w Collegium Medicum  w Bydgoszczy. 

29.11.2013r. Przewodniczàca Ewa Kowalska, Wiceprze-
wodniczàca Wies∏awa Stefaniak-Gromadka  oraz Sekretarz
Beata Czerniak uczestniczy∏y w I Konferencji „Kontrola
Zaka˝eƒ w województwie kujawsko-pomorskim” pod patro-
natem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Urz´dzie
Wojewódzkim w Bydgoszczy.

28.11.2013r. Przewodniczàca Ewa Kowalska uczestniczy∏a
w uroczystoÊci oddania do u˝ytku Pracowni Badaƒ Naczy-
niowych i Interwencyjnych w Klinicznym Zak∏adzie Radio-
logii Lekarskiej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poli-
klinikà SP ZOZ w Bydgoszczy.

25.11.2013r. Przewodniczàca Ewa Kowalska uczestni-
czy∏a w Konferencji: pt. „Realizacja Priorytetu II Rozwoju
zasobów ludzkich i potencja∏u adaptacyjnego przedsi´-
biorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujàcych
Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki 2007-2013”, która
odby∏a si´  w  siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
∏ecznej w Warszawie.

20.11.2013r. Odby∏o si´ posiedzenie: Prezydium ORPiP,
Okr´gowej Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Przyznawania
Zapomóg Losowych Posiedzenie, Komisji ds. Po∏o˝nych. 

Przewodniczàca Ewa Kowalska uczestniczy∏a w spotkaniu
Konwentu Przewodniczàcych Okr´gowych Rad Piel´gnia-
rek i Po∏o˝nych w Warszawie.

08.11.2013r. Przewodniczàca Ewa Kowalska uczestniczy∏a
w uroczystoÊciach z okazji 155 Rocznicy Urodzin  dr. Jana
Biziela - Patrona Szpitala oraz pierwszego Przewodniczà-
cego Rady Miasta w Bydgoszczy.

07.11.2013r. Przewodniczàca Ewa Kowalska i Wiceprze-
wodniczàca Wies∏awa Stefaniak-Gromadka uczestniczy∏y
w uroczystych  obchodach 95 Rocznicy Odzyskania przez
Polsk´ Niepodleg∏oÊci w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicz-
nym z Poliklinikà SP ZOZ w Bydgoszczy. 

24.10.2013r. Odby∏o si´ posiedzenie Komisji ds. Opieki
D∏ugoterminowej i Opieki Paliatywnej.

23.10.2013r. Odby∏o si´ posiedzenie: Prezydium ORPiP,
Okr´gowej Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Przyznawania
Zapomóg Losowych, Komisji ds. Nadzoru nad Indywidual-
nymi, Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i ZPCh,
Komisji Historycznej.

23.10.2013r. Przewodniczàca Ewa Kowalska uczestniczy∏a
w warsztatach dla Organizatorów Kszta∏cenia w ramach
projektu systemowego - wspó∏finansowanego ze Êrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
∏ecznego  pt: „Rozwój kwalifikacji i umiej´tnoÊci kadry
piel´gniarskiej w kontekÊcie zmian epidemiologicznych
b´dàcych nast´pstwem starzejàcego si´ spo∏eczeƒ-
stwa”. 

22.10.2013r. Przewodniczàca Ewa Kowalska uczestniczy∏a
w Konferencji pt: „Polityka Senioralna w Europie na
Przyk∏adzie DoÊwiadczeƒ Szwajcarii.

Wyzwania Mi´dzyresortowe w Opiece Senioralnej w Pol-
sce” zorganizowanej przez Podkomisje  do spraw zdrowia
publicznego, Komisje Zdrowia Sejmu RP oraz Polsko-
Szwajcarskà Izb´ Gospodarczà.

14.10.2013r. Wiceprzewodniczàca Wies∏awa Stefaniak-
Gromadka  uczestniczy∏a w spotkaniu edukacyjnym dla
piel´gniarek i po∏o˝nych nt: „Cukrzyca cià˝owa”. „Synbio-
tyki XXI wieku”, „Przyjaciele w bezpiecznej, skutecznej 
i wygodnej piel´gnacji dziecka od pierwszych lat ˝ycia”. 

10.10.2013r. Przewodniczàca Ewa Kowalska uczestniczy∏a
w uroczystoÊci z okazji 20-tej rocznicy powstania Poradni
Stomijnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela 
w Bydgoszczy oraz w Zebraniu naukowym „Quo vadis
stomio”.

07.10.2013r. Spotkanie  piel´gniarek i po∏o˝nych pracujà-
cych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej z Wies∏awà
Kujawà - Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Piel´g-
niarstwa Rodzinnego.
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MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament 

Piel´gniarek i Po∏o˝nych

MZ-PP-0762-9730-1/TB/13

Pani 

Ewa Kowalska

Przewodniczàca

Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Bydgoszczy

ul.  T. KoÊciuszki 27/30-32

85-079 Bydgoszcz

Szanowna Pani Przewodniczàca

W odpowiedzi na pismo znak: OIPiP/1354/2013 z dnia 5.11.2013r., Departament Piel´gniarek i Po∏o˝nych uprzejmie

informuje, ˝e przerwà w wykonywaniu zawodu piel´gniarki lub po∏o˝nej, zdefiniowanà w art. 26 ustawy z dnia 15 lipca

2011r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) i zobowiàzujàcà do odbycia przeszkolenia, jest

nie wykonywanie zawodu piel´gniarki i po∏o˝nej ∏àcznie przez okres d∏u˝szy ni˝ 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Oznacza to, ˝e nale˝y wziàç pod uwag´ ostanie 6 lat, liczàc wstecz od momentu z∏o˝enia w OIPiP wniosku 

o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu piel´gniarki lub po∏o˝nej.

U˝ycie sformu∏owania „w okresie ostatnich 6 lat” wskazuje, ˝e przerwa w wykonywaniu zawodu piel´gniarki lub

po∏o˝nej powinna wykraczaç poza 5 kolejnych lat.

Ponadto, ka˝dy powrót do zawodu, nawet kilkumiesi´czny, przerywa okres wliczany do przerwy w wykonywaniu

zawodu.

Sygnalizowane przez Paƒstwa trudnoÊci interpretacyjne wynikajà z odwo∏ywania si´ do przepisu ustawy z dnia 5 lipca

1996r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. Nr 57, poz. 602, z póên. zm.), zgodnie z którà podj´cie wykonywa-

nia zawodu piel´gniarki lub po∏o˝nej po up∏ywie 5 lat od ukoƒczenia sta˝u podyplomowego lub po przerwie w wykony-

waniu zawodu d∏u˝szej ni˝ 5 lat wymaga odbycia przeszkolenia (art. 15 ust. 1).

Obecnie obowiàzujàcy przepis, zdaniem Departamentu nie powinien budziç wàtpliwoÊci interpretacyjnych.

Z powa˝aniem

Z-ca DYREKTORA

Departamentu Piel´gniarek i Po∏o˝nych

(-) Jolanta Skolimowska
Do wiadomoÊci
Naczelna Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych
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Piel´gniarstwo i po∏o˝nictwo to za-
wody szczególne o charakterze pro-
fesji. Trudno si´ z tym nie zgodziç.
Podmiotem, a jednoczeÊnie przedmio-
tem naszych dzia∏aƒ jest bowiem drugi
cz∏owiek. Piel´gnowanie to pomaga-
nie cz∏owiekowi by móg∏ lepiej ˝yç,
zachowaç zdrowie, a kiedy zachoruje,
przyczynianie si´ do tego, ˝eby pro-
cesy zdrowienia przebiega∏y jak najko-
rzystniej, to równie˝ s∏u˝enie umierajà-
cym. 

Coraz cz´Êciej um´czeni warunka-
mi naszej pracy mówimy: to tylko za-
wód, to tylko praca.

A czym jest praca ludzka? Zewn´-
trznym przymusem, wiecznym utrapie-
niem, przekleƒstwem, czy naturalnà
potrzebà, êród∏em radoÊci, powo∏a-
niem i przeznaczeniem cz∏owieka. 

Pracy cz∏owieka Jan Pawe∏ II poÊ-
wi´ci∏ Encyklik´ „Laborem exercens ”
(Powo∏any do pracy). PodkreÊli∏ w niej
istnienie obiektywnego i subiektyw-
nego aspektu pracy. W sensie obiek-
tywnym to czynnoÊç przekszta∏cania
Êwiata, instrument dominacji nad przy-
rodà. W sensie subiektywnym to trud 
i wysi∏ek wykonywany przez cz∏owieka
rozumianego jako podmiot. „Jako oso-
ba jest tedy cz∏owiek podmiotem
pracy. Jako osoba pracuje, wykonuje
ró˝ne czynnoÊci przynale˝ne do pro-
cesu pracy, a wszystkie one bez
wzgl´du na ich charakter, majà s∏u˝yç
urzeczywistnianiu si´ jego cz∏owie-
czeƒstwa, spe∏nianiu osobowego po-
wo∏ania, które jest mu w∏aÊciwe z racji
samego cz∏owieczeƒstwa”. 

MyÊl´, ˝e to w∏aÊnie aspekt subiek-
tywny decyduje o postrzeganiu pracy
zawodowej. W sytuacji, gdy praca za-
wodowa stanowi dla cz∏owieka
wartoÊç szczególnie istotnà, zajmuje
wysokà pozycj´ w hierarchii jego
wartoÊci, a zasady etyki zawodowej sà
spójne z uznawanymi, praca zawo-
dowa wp∏ywa na ca∏e ˝ycie jednostki.
Cz´sto po pewnym czasie staje si´
nawet „sposobem bycia”. Intensywne

prze˝ycia doznawane podczas pracy
nie pozwalajà ∏atwo o sobie zapom-
nieç w ˝yciu prywatnym. Im wi´kszy
jest stopieƒ identyfikacji z zawodem,
tym ∏atwiej zachowania zawodowe
przenikajà do sfery prywatnej. Tak jest
w  naszych zawodach. ale równie˝ np.
u nauczycieli i lekarzy. 

Cz∏owiek przez prac´ doskonali,
rozwija umiej´tnoÊci praktyczne i ca∏à
osobowoÊç. Praca piel´gniarki i po∏o˝-
nej w szczególny sposób sprzyja jej
rozwojowi poprzez zdobywanie wiedzy
o cz∏owieku w ciàg∏ym kontakcie 
z innymi ludêmi i poprzez ciàg∏e doko-
nywanie wyborów towarzyszàcych
ka˝demu dzia∏aniu. Naszà dobrà pra-
c´ zapewnia Êwiadomy wybór warto-
Êci, postawy i sposobów dzia∏ania.
Ka˝dà czynnoÊç mo˝na, zale˝nie od
w∏asnego wyboru, wykonaç ró˝nie.
Zrozumienie innego cz∏owieka, w od-
miennej sytuacji wymaga postawy
altruistycznej i pog∏´biania w∏asnej
wra˝liwoÊci emocjonalnej. Zaanga˝o-
wanie wyra˝a si´ tak˝e w aktualizacji
wiedzy zawodowej i twórczej posta-
wie. Ka˝da po∏o˝na i piel´gniarka musi
mieç ÊwiadomoÊç istoty swojej pracy 
i miejsca w jej hierarchii wartoÊci.
Dokonujàce si´ na Êwiecie i w Polsce
przemiany nie pozostajà bez wp∏ywu
na nasze zawody. Role zawodowe
stajà si´ coraz bardziej wyspecjalizo-
wane i z∏o˝one. WartoÊci etyczne po-
zostajà w Êcis∏ym zwiàzku ze spo∏e-
czeƒstwem i jego kulturà. Praca pie-
l´gniarki i po∏o˝nej wymaga specja-
listycznej wiedzy i wysokich kwalifika-
cjach oraz …. cnót. We wspó∏czes-
nym, zdominowanym przez komercj´
Êwiecie zaszczyty, pieniàdze stajà si´
wartoÊcià nadrz´dnà. Âwiat si´ skom-
plikowa∏ i komplikuje si´ coraz bar-
dziej. To co jeszcze niedawno by∏o
czarne lub bia∏e zaczyna nabieraç
ró˝nych odcieni szaroÊci. W wielu
dziedzinach pojawiajà si´ kontrower-
syjne rozwiàzania, podobnie jest 
w piel´gniarstwie i po∏o˝nictwie. Na-
sza medyczna profesja jawi si´

jeszcze jako „dziewicza wyspa”, gdzie
wartoÊci moralne, dobro podopiecz-
nych wysuwajà si´ na pierwszy plan.
Czy tak pozostanie zale˝y od wielu
czynników, równie˝ od nas samych. 

Rzemios∏o w zawodzie piel´gniarki 
i po∏o˝nej jest i musi byç podstawà, ale
niezb´dna jest równie˝ zdefiniowana
filozofia zawodu i twórcza postawa
zawodowa. Uwa˝am, i˝ w∏aÊnie wy-
kraczanie poza stereotypowe zacho-
wania to idea, w∏aÊciwy kierunek roz-
woju piel´gniarstwa i po∏o˝nictwa.
MyÊl ta zawarta zosta∏a w s∏owach
Zofii Szlenkierówny: „….praca nasza
powinna byç twórcza w ka˝dym zakre-
sie mniejszym lub wi´kszym, w ka˝-
dym momencie…”.   

Piel´gnowanie jest wi´c rodzajem
sztuki, w której wa˝nà rol´ odgrywa
wyczucie potrzeb chwili, okolicznoÊci
miejsca i czasu. Tutaj nale˝y byç
blisko ˝ycia i podejmowaç realne prob-
lemy podopiecznych. WartoÊci istniejà
albo w osobach i ich dzia∏aniu, albo
wcale. Twórcza piel´gniarka i po∏o˝na
nie pracuje szablonowo, pobudza
innych do innowacji i sama je wpro-
wadza. Potrafi wykorzystaç spontan-
icznà aktywnoÊç swoich podopiecz-
nych, bezpoÊrednie doÊwiadczanie,
prze˝ycia i emocje, stworzyç sytuacje
do podejmowania ró˝nych dzia∏aƒ.
Wszystkie te dzia∏ania razem wzi´te
wymykajà si´ teoretycznym sche-
matom, sà wi´c trudne do zrozu-
mienia, nauczenia si´ i zrealizowania.
Wymagajà wiedzy i intuicji zawodowej.

Podsumowujàc
- bez elementów twórczych

piel´gniarstwo i po∏o˝nictwo 
pozostaje zwyk∏ym rzemios∏em, 

z nimi staje si´ sztukà.

Z pozdrowieniami
Miros∏awa Zió∏kowska
Naczelna Piel´gniarka

Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

PiÊmiennictwo u autorki.

PRACA ZAWODOWA - SZTUKA CZY RZEMIOS¸O?
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Ju˝ z roku 1870 pochodzà informa-

cje, ˝e u∏o˝enie rodzàcej do porodu

powinno byç naturalne, czyli takie,

które u∏atwia poród oraz daje mo˝li-

woÊç najlepszego wspó∏dzia∏ania z po-

∏o˝nà i wykorzystuje przez rodzàcà

maksimum si∏y wydalajàcej. To w∏aÊ-

nie dlatego w tamtych czasach kobiety

w czasie porodu przyjmowa∏y pozycj´

stojàcà ,siedzàcà, kucznà lub kl´czà-

cà. Niestety pozycja na wznak by∏a 

i dalej jest jeszcze bardzo cz´stà, 

w jakiej rodzà kobiety, ale nie mo˝na

jej nazwaç naturalnà. Sprzyja ona

wyst´powaniu zaburzeƒ hemodyna-

micznych. Ka˝da kobieta jest inna,

posiada w∏asnà intuicj´, która pozwala

wybraç odpowiednià dla niej pozycj´

oraz sposób oddychania i poruszania

si´. AktywnoÊç i u∏o˝enie cia∏a zale˝ne

jest od wielu czynników takich jak:

etap porodu, warunków w jakich si´

odbywa, wielkoÊci dziecka, a nawet

pory dnia.

Pozycje wertykalne w czasie porodu,

to nic innego jak czynna aktywnoÊç

rodzàcej, umo˝liwiajàca ∏agodzenie

bólu porodowego.

Mi´dzynarodowe Towarzystwo Bada-

nia Bólu okreÊla ból jako przykre,

nieprzyjemne doÊwiadczenie uczucio-

we i emocjonalne, które powstaje

przez rzeczywiste lub potencjalne

uszkodzenie tkanek. Czynnikami,

które wzmacniajà uczucie bólu jest

brak wiary we w∏asne mo˝liwoÊci,

stres, niepewnoÊç oraz l´k. Mecha-

nizm, który powoduje powstanie bólów

porodowych nie jest dok∏adnie zba-

dany. Wiadomo, ˝e w pierwszym okre-

sie porodu zwiàzany jest ze skurczami

macicy coraz intensywniejszymi,

cz´stszymi i d∏u˝szymi. Powodujà one

naczyƒ i odprowadzenie krwi z produk-

tami spalania, które podra˝niajà za-

koƒczenia nerwów i mogà wywo∏aç

ból. W drugim okresie porodu, ból ge-

nerowany jest poprzez  naciàganie si´

i uciskanie tkanek krocza przez zst´-

pujàcà  g∏ówk´ p∏odu. Bodêce bólowe

przewodzone sà przez nerwy piersio-

we, l´dêwiowe i krzy˝owe. Naturalne

metody ∏agodzenia bólu porodowego

koncentrujà  si´ g∏ównie na rozluênie-

niu rodzàcej, bowiem mimowolne na-

pinanie cia∏a wywo∏ane l´kiem, czy te˝

zdenerwowanie wp∏ywa na zwi´kszo-

ne odczuwanie bólu.

O porodzie aktywnym mówimy od

poczàtku lat 80-tych dwudziestego

wieku, kiedy to w Wielkiej  Brytanii na-

rodzi∏ si´ Ruch Aktywnego Rodzenia.

By∏ buntem przeciwko tradycyjnemu,

medycznemu modelowi po∏o˝nictwa. 

Termin, który wówczas powsta∏ czyli

,,aktywny poród” oznacza∏ zupe∏nie

inne spojrzenie na rol´ kobiety w po-

rodzie. JednoczeÊnie postawi∏ pod

znakiem zapytania metody wspó∏czes-

nego po∏o˝nictwa, które przeobra˝ajà

rodzàcà kobiet´ w biernà, pos∏usznà

pacjentk´, pozbawionà mo˝liwoÊci

wp∏ywu na przebieg porodu.Przez

tysiàce lat kobiety rodzi∏y dzieci pole-

gajàc na w∏asnych si∏ach i instynkcie.

Poród aktywny to nie tylko fizyczna

aktywnoÊç kobiety, poruszanie si´,

zmiana pozycji. AktywnoÊç to równie˝

zdolnoÊç i ch´ç do podejmowania

decyzji i wzi´cie odpowiedzialnoÊci za

rozwój wypadków - co nie zawsze jest

∏atwe. Jednak decydowanie o prze-

biegu porodu to naturalne pragnienie

ka˝dej matki. To jak zachowuje si´

rodzàca kobieta decyduje instynkt,

lecz bywa on zaburzony informacjami

przekazywanymi przez osoby, które

majà z∏e doÊwiadczenia. W zwiàzku 

z tym bardzo wa˝na jest rola po∏o˝nej,

przygotowujàcej kobiet´ do porodu

(np. w szkole rodzenia). To ono powin-

na ukierunkowaç zachowania kobiety

na poddanie si´ instynktowi. W∏aÊnie

on podpowiada, co robiç, aby pomóc

dziecku przyjÊç na Êwiat. Idàc za jego

g∏osem rodzàca wiele razy spontan-

icznie zmienia pozycje cia∏a, podÊwia-

domie poszukujàc tej, która w danym

momencie przynosi jej najwi´kszà

ulg´. Rodzàca odpowiednio przygo-

towana do porodu, znajàca korzyÊci 

z takiego zachowania, ch´tnie si´

temu podda. Charakterystyczne jest

to, ˝e zawsze wybiera pozycje werty-

kalne czyli takie, w których kana∏ rodny

skierowany jest do do∏u. W tych pozy-

cjach wykorzystana jest si∏a przyciàga-

nia ziemskiego, powodujàca, i˝ g∏ówka

dziecka mocniej naciska na szyjk´

macicy i przyspiesza w ten sposób

rozwarcie, a w okresie parcia pomaga

dziecku zst´powaç w kanale rodnym.

Pod wp∏ywem okr´˝nych ruchów mied-

nicy, które wykonuje matka, dziecko

∏atwiej wchodzi w kana∏ rodny. 

AktywnoÊç kobiety rodzàcej ma wp∏yw

na efektywniejsze wykorzystanie 

przerwy na odpoczynek mi´dzy kolej-

nymi skurczami. Rodzàca ∏atwiej si´

relaksuje i uspokaja oddech. Odnaj-

duje pozycje, w których mo˝e najlepiej

rozluêniç swoje cia∏o, skorzystaç z ma-

sa˝u osoby towarzyszàcej, wypiç ∏yk

wody.

PORÓD AKTYWNY
POZYCJE WERTYKALNE JAKO NATURALNA METODA

¸AGODZENIA BÓLU PORODOWEGO
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AktywnoÊç w czasie skurczu i pe∏-

nego odpoczynku w przerwie mi´dzy

nimi , powoduje, ˝e poród przebiega

szybciej i dynamicznej. W ten sposób

zmniejsza si´ potrzeba u˝ycia Êrod-

ków farmakologicznych wspomagajà-

cych poród.

Zupe∏nie inaczej jest, gdy kobieta

rodzi w pozycji ,,na wznak” , wówczas

w pierwszym okresie porodu szyjka

macicy nie pobudzana uciskiem g∏ówki

rozwiera si´ wolniej. W okresie parcia

rodzàca musi wypchnàç dziecko ,,pod

gór´” w stron´ ujÊcia. JednoczeÊnie

skurcze macicy z trudem pokonujà si∏´

grawitacji, która przyciàga dziecko 

w dó∏ do kr´gos∏upa matki, uciskajàc 

w ten sposób zakoƒczenia nerwów 

i powodujàc wi´kszy ból. Uciskana jest

równie˝ ˝y∏a g∏ówna, co zak∏óca

krà˝enie, powodujàc w rezultacie nie-

dotlenienie matki, a tym samym dziec-

ka. Poród przed∏u˝a si´, a wysi∏ek

matki i dziecka jest wielokrotnie

wi´kszy.

Strach a czasem wygodnictwo jest

powodem uzale˝nienia si´ kobiety od

procedur medycznych i decyzji innych

osób. W ten sposób traci si´ zaufanie

do w∏asnej si∏y i intuicji, co tworzy 

z w∏asnej osoby podmiot pozbawiony

mo˝liwoÊci decydowania o sobie.

Janet Balaskas, autorka koncepcji

aktywnego porodu, mówi, ˝e jest to

stan umys∏u, w którym kobieta jest

przekonana o tym, ˝e mo˝e urodziç

sama, a wiedza jak rodziç jest g∏´boko

w niej ukryta i w odpowiednim momen-

cie mechanizm porodu ,,zadzia∏a”.

Nie umniejsza to roli po∏o˝nej, w r´cz

przeciwnie. My po∏o˝ne powinnyÊmy

uczyç kobiety wiary we w∏asne si∏y,

wspieraç je, przekazywaç wiedz´ o po-

zycjach porodowych, prawid∏owym

oddychaniu, relaksowaniu si´, rozluê-

nianiu cia∏a. Wszystkiego tego o czym

mówi koncepcja aktywnego porodu, 

a wówczas nasza wspó∏praca z ko-

bietà rodzàcà b´dzie taka o jakiej

marzymy.

ZALETY 

POZYCJI WERTYKALNYCH

Szybsze rozwieranie szyjki - g∏ówka

dziecka mocniej naciska na szyjk´

macicy i wzmaga jej rozwieranie

Skurcze macicy sà regularne i mnie

bolesne - czas porodu w pozycjach

wertykalnych w porównaniu z poro-

dem  tradycyjnym skraca si´ nawet 

o 35%

Lepsze dotlenienie dziecka - ∏o˝ysko

jest lepiej ukrwione, a wraz z nim

dziecko otrzymuje wi´kszà iloÊç tlenu

U∏atwione  oddychanie - ∏atwiej jest

zapanowaç nad rytmem porodu

poprzez stosowanie oddechu do skur-

czów, g∏´boki oddech pozwala uÊmie-

rzyç ból

Zmniejszony l´k i napi´cie - wi´ksza

iloÊç wytwarzanej adrenaliny powodu-

je hamowanie wydzielanie  oksytocyny

odpowiedzialnej za efektywniejsze

skurcze        

¸atwiejsze parcie

Mniejsze ryzyko p´kni´ç krocza

- tkanki krocza w czasie parcia nacià-

gajà si´ równomiernie

POSZCZEGÓLNE  

POZYCJE WERTYKALNE

ORAZ AKTYWNOÂå RUCHOWA

,,Spacer bocianów” - naprzemienne

podnoszenie nóg zgi´tych w kolanach

wysoko do góry. Wzmacnia czynnoÊç

skurczowà oraz wstawianie si´ g∏ówki

do kana∏u rodnego

Pozycja kuczna - korzystna na

ka˝dym etapie porodu. Skraca i rozsz-

erza kana∏ rodny, wzmacnia skurcze

Pozycja kl´czàca i Kolankowo 

- ∏okciowa - dobra w aktywnej fazie

porodu, zarówno w pierwszym jak i dru-

gim okresie

Pozycja siedzàca - nie d∏u˝ej ni˝ 1

godz., potem chodzenie. Zmniejsza

odczuwanie bolesnoÊci skurczu. Do-

bra do relaksu mi´dzy skurczami, 

a tak˝e na ostatnie 2-4 skurcze parte-

z wykorzystaniem krzese∏ka porodo-

wego, u∏atwia odklejenie ∏o˝yska 

w trzecim okresie porodu

Wed∏ug nowego standardu 
opieki oko∏oporodowej, 

zgodnie z zaleceniem Ministra
Zdrowia z dn.20.09.2012, 
w oddzia∏ach szpitalnych 

k∏adziony jest nacisk 
na aktywnoÊç rodzàcej 

podczas porodu 
oraz 

swobodne przyjmowanie przez nià
ró˝nych pozycji wertykalnych, 

korzystanie ze sprz´tów 
pomocniczych, 

a tak˝e parcie spontaniczne 
w czasie drugiego okresu porodu.

Barbara Dobosz- po∏o˝na specjalistka
Pa∏uckie Centrum Zdrowia ˚nin

PiÊmiennictwo u autorki

UWAGA

INFORMACJA 
DLA PO¸O˚NYCH

Od 2014 r. po∏o˝ne POZ b´dà

mog∏y pobieraç przesiewowe

badania cytologiczne w ramach

Programu profilaktyki raka szyjki

macicy (szczegó∏owe wymogi 

zawiera Zarzàdzenie Prezesa NFZ

Nr 69/2013/DSOZ z dnia 27

listopada 2013 r. wraz 

z Za∏àcznikiem nr 6a).

W przypadku pytaƒ zaintere-

sowanych osób - informacj´

mo˝na uzyskaç w Centrali NFZ

oraz w WOK-u,

tel. 52 3743436, 

e-mail: wok@co.bydgoszcz.pl,

strona internetowa:

www.wok.co.bydgoszcz.pl.
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Ostatni tegoroczny numer naszego
„Biuletynu” i ostatni artyku∏ z zapowia-
danego cyklu. Dzisiaj przedstawi´
Paƒstwu zagadnienia zwiàzane z akty-
wnoÊcià fizycznà i dietà stomików. 
Zgodnie z powiedzeniem „w zdrowym

ciele zdrowy duch” ka˝da aktywnoÊç
ruchowa niesie ze sobà korzyÊci, wy-
d∏u˝enie okresu sprawnoÊci fizycznej 
i niezale˝noÊci od osób trzecich.
Dotyczy to równie˝ osób ze stomia jeli-
towà. Bo tak naprawd´ w ˝yciu ka˝-
dego stomika diametralnie zmienia si´
tylko (i a˝) wyglàd cia∏a po zabiegu
operacyjnym. To nadal jest ten sam
cz∏owiek, który pomimo przejÊç zwià-
zanych z rozpoznaniem, chorobà,
rekonwalescencjà, pragnie ˝yç pe∏nià
˝ycia, wróciç w miar´ mo˝liwoÊci do
aktywnoÊci jakà prezentowa∏ przed
zabiegiem operacyjnym. Ka˝da aktyw-
noÊç ruchowa zwi´ksza zdolnoÊç
uk∏adu oddechowego do poch∏aniania
tlenu, zwi´ksza zdolnoÊci uk∏adu krà-
˝enia do dostarczania tlenu do mi´Êni,
przyczynia si´ do wzrostu mineralizacji
koÊci i wzrostu metabolizmu. Posia-
danie stomii jelitowej nie jest przeciw-
wskazaniem do wykonywania çwiczeƒ
i uprawiania sportu. OczywiÊcie we
wczesnym okresie pooperacyjnym nie
nale˝y wykonywaç çwiczeƒ, które
wymagajà du˝ego napi´cia mi´Êni
t∏oczni brzusznej. U stomików wa˝ne
sà çwiczenia wzmacniajàce mi´Ênie
krocza i mi´Ênie brzucha, jak równie˝
çwiczenia ogólnokondycyjne. Syste-
matyczna praca nad poprawà stanu fi-
zycznego przyczynia si´ równie˝ do
poprawy stanu psychicznego. W po-
czàtkowym okresie po zabiegu zale-
cane sà spacery na Êwie˝ym powie-
trzu, çwiczenia oddechowe, çwiczenia
z pi∏kà, które Êwietnie wzmacniajà
mi´Ênie brzucha, kr´gos∏upa i krocza
co pomaga w wypró˝nianiu. Prawid∏o-
wo wykonywane çwiczenia usprawnia-
jàce prac´ mi´Êni t∏oczni brzusznej
zapobiegajà powstawaniu przepukliny
oko∏ostomijnej, która jest najcz´st-

szym póênym powik∏aniem wy∏onienia
stomii. Poprawiaja równie˝ prac´ uk∏a-
du pokarmowego zwi´kszajàc motory-
k´ jelit co chroni przed zaparciami 
i groênym powik∏aniem jakim jest wy-
padanie stomii, redukujà nadmiar tkan-
ki t∏uszczowej. Dla stomików wskaza-
na jest równie˝ jazda na rowerze, bie-
ganie, p∏ywanie (obecnie dost´pny
sprz´t zapewnia pewne przyleganie do
skóry nawet podczas kàpieli), wyciecz-
ki górskie. Tak na prawd´ dobór 
aktywnoÊci fizycznej uzale˝niony jest

od mo˝liwoÊci stomika, chorób wspó∏-
istniejàcych, a nie od faktu posiadania
stomii. Odbyt brzuszny nie powinien
ograniczaç ruchu, w∏aÊciwie dozowa-
ny pomaga w odzyskaniu pe∏nej
sprawnoÊci fizycznej i równowagi psy-
chicznej. Osoby ze stomià nie powinny
jednak uprawiaç sportów kontakto-
wych (np. boks), czy wykonywaç çwi-
czeƒ zwiàzanych z dêwiganiem
ci´˝arów. Ca∏a reszta jest jak najbar-
dziej dozwolona i wr´cz zalecana.
Wa˝na jest systematycznoÊç, zdrowy
rozsàdek, rzetelnoÊç, samozaparcie
w dà˝eniu do celu i samokontrola.
Wszystkie te czynniki wp∏ynà na ogól-
nà kondycj´ stomika, Jego samopo-
czucie psychiczne i na pewno pomogà

powróciç do pe∏ni ˝ycia spo∏ecznego.
åwiczenia sà bezp∏atnym lekiem za-
równo na fizyczne jak i psychiczne
dolegliwoÊci. Dlatego zalecajmy aktyw-
noÊç pacjentom stomijnym, pomagaj-
my powróciç do sprawnoÊci jakà
prezentowali przed operacjà i wspieraj-
my Ich dzielàc si´ naszà wiedzà. Jak
powiedzia∏ dr Oczko „Ruch zastàpi
prawie ka˝dy lek, podczas gdy ˝aden
lek nie zastàpi ruchu”.
W temacie artyku∏u jest równie˝ dieta.
Codzienna dieta stomika powinna

opieraç si´ na ogólnych zasadach.
Zalecane sà produkty wysokobia∏ko-
we, màczne i ziarniste, produkty mlecz-
ne, warzywa i owoce, ale przede
wszystkim du˝a iloÊç p∏ynów (zw∏asz-
cza ileostomicy).                               

Posi∏ki nale˝y spo˝ywaç regularnie,
o sta∏ych porach, w mniejszych 
iloÊciach (4-5 posi∏ków dziennie),

STOMIA 
JAK UTRZYMAå FORM¢ PO WY¸ONIENIU STOMII, CO WOLNO, 

A CO JEST ZABRONIONE?  (åWICZENIA FIZYCZNE, DIETA)
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pami´taç o urozmaiceniu diety, nie piç
i nie jeÊç w tym samym czasie (mo˝e
to byç przyczynà nadmiernych wia-
trów), pami´taç o prawid∏owym prze-
˝uwaniu pokarmu co sprzyja lepszemu
wch∏anianiu. Dobrà zasadà jest ogra-
niczenie ( ale nie unikanie) produktów
wzdymajàcych np. grochu, fasoli,
kapusty, unikanie napojów gazowa-
nych. Wa˝na jest codzienna porcja
wypijanych p∏ynów, zw∏aszcza wody
(2- 2,5 l). Nale˝y ja zwi´kszyç w sytu-
acji upa∏ów, podwy˝szonej temperatu-
ry cia∏a, biegunki. Je˝eli wystàpià
powik∏ania dermatologiczne zwiàzane
z wyciekiem treÊci jelitowej nale˝y
wówczas pami´taç o ograniczeniu
ostrych przypraw, kwaÊnych soków co
wp∏ywa na w∏aÊciwoÊci ˝ràce wy-
dzieliny i nie u∏atwia gojenia zmian na
skórze wokó∏ stomii. Wa˝ne jest, aby
dieta stomika by∏a urozmaicona, a nie
monotonna gdy˝ sam fakt posiadania
stomii jelitowej nie powoduje ogra-
niczeƒ w zakresie ˝ywienia. Urosto-
micy powinni równie˝ pami´taç o zak-
waszaniu moczu co mo˝na osiàgnàç
poprzez dostarczenie witaminy C 
z po˝ywieniem. Du˝à jej zawartoÊç ma
np. ˝urawina, zielone warzywa. Ka˝dy
potrzebuje ró˝norodnej diety, ca∏y
sekret tkwi w tym, by wiedzieç co jeÊç,
aby sobie nie zaszkodziç. Dlatego
dobra rada dla stomików: s∏uchaj w∏as-
nego cia∏a, zwracaj uwag´ na swoje
pragnienia, smakuj wszystkiego w roz-
sàdnych iloÊciach, a natura na pewno
nie zawiedzie. Trzeba te˝ pami´taç 
o estetyce podawania posi∏ków. W du-
˝ej mierze „jemy” oczami wi´c niech
posi∏ki b´dà ∏adnie podane, a deko-
racjà nale˝y bawiç si´ na co dzieƒ, nie
tylko w Êwi´ta.

Reasumujàc chcia∏abym podkreÊliç,
˝e stomia nie jest powodem, aby
rezygnowaç z przyjemnoÊci jakà dajà
jedzenie i codzienne çwiczenia fizy-
czne, spacery, jazda na rowerze,
uprawianie ogródka itd. Ca∏y szkopu∏
tkwi tylko w czasie jaki up∏ynie od
zabiegu operacyjnego do chwili odzys-
kania pe∏nej sprawnoÊci, takiej jakà
pacjent reprezentowa∏ przed zabie-
giem. Do wszystkiego trzeba podejÊç 
z rozsàdkiem, na pewno wa˝na jest tu

rola piel´gniarki stomijnej, a zamie-
rzony cel zostanie osiàgni´ty. Ruch to
zdrowie, a zdrowie to przecie˝ nie
tylko równowaga fizyczna, ale i psy-
chiczna, spo∏eczna, a tak˝e duchowa.
Je˝eli pomo˝emy naszym pacjentom
na poczàtku tej trudnej drogi to
zapewne wróci radoÊç z czerpania 
z ˝ycia ca∏ymi garÊciami, a stomia nie
b´dzie ograniczaç, a nawet wr´cz
przeciwnie, b´dzie mobilizowaç do
dzia∏ania.

Wiem, ˝e zagadnienia zwiàzane ze
stomià jelitowà nie zosta∏y przeze
mnie opisane w sposób szczegó∏owy,
ale nie to by∏o moim celem. Stara∏am
si´ tylko przybli˝yç Paƒstwu pewne
zagadnienia majàc na uwadze fakt, ˝e
ze stomikami spotykamy si´ w ka˝dej
dziedzinie piel´gniarstwa i jako pro-
fesjonaliÊci powinniÊmy wiedzieç na
temat stomii troch´ wi´cej, a˝eby nasi
pacjenci czuli si´ swobodnie  i komfor-
towo.

Korzystajàc z okazji 

pragn´ Paƒstwu z∏o˝yç

serdeczne ˝yczenia

Êwiàteczne. 

Du˝o radoÊci, mi∏oÊci,

Âwiat Bo˝ego Narodzenia 

sp´dzonych w gronie

Rodziny i Przyjació∏, 

wszystkiego dobrego 

w Nowym Roku.

Brygida Karasiewicz
Szpital Uniwersytecki nr 1 

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Klinika Chirurgii Plastycznej,

Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
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W Polsce rocznie rodzi si´ oko∏o
314 000 dzieci, z czego 6,7% przedw-
czeÊnie, a wi´c przed 37. tygodniem
cià˝y.

SpoÊród wszystkich rodzàcych si´ 
w ciàgu roku dzieci 5,5% ma mas´
poni˝ej 2,5 kg, w tym 0,46% to dzieci 
z masà 500–999 g. Dzi´ki wprowadze-
niu w 1995 roku trójstopniowego sys-
temu opieki perinatalnej, którego jed-
nym z celów jest zapewnienie, aby
porody dzieci z wagà poni˝ej 900 g
odbywa∏y si´ w szpitalach 3. stopnia
poziomu opieki, wskaêniki te dynam-
icznie malejà.

UmieralnoÊç oko∏oporodowa w 2010
roku wynios∏a w grupie dzieci urodzo-
nych z masà 500–999 g 47,68%, 
a 4,13% w grupie dzieci z masà
1000–2499 g i 0,16% powy˝ej 2500
gram. DwadzieÊcia lat temu (w 1990
roku) te liczby by∏y dwukrotnie wy˝sze. 
W grupie dzieci urodzonych z masà
500–999 g umieralnoÊç oko∏oporodo-
wa wynosi∏a wtedy ponad 85,78%
(êród∏o: Fundacja WczeÊniak Rodzice-
Rodzicom).

W Unii Europejskiej rodzi si´ ka˝de-
go roku 500 000 wczeÊniaków - tj.
jeden na dziesi´ç noworodków. Nowo-
rodki urodzone przedwczeÊnie stano-
wià najwi´kszà grup´ pacjentów
dzieci´cych w Europie. W zale˝noÊci
od kraju liczba porodów przedwczes-
nych w Europie waha si´ pomi´dzy
6,3% a 11,4%.

W dniu 23 listopada 2011 r. w Parla-
mencie Europejskim w Brukseli z ini-
cjatywy Fundacji WczeÊniak oraz
EFCNI odby∏a si´ uroczysta prezen-
tacja oraz podpisanie „Apelu o dzia-
∏anie na rzecz zdrowia wczeÊniaków”,
którego celem jest poprawa jakoÊci
˝ycia dzieci przedwczeÊnie urodzo-
nych poprzez ujednolicenie standar-
dów opieki na wczeÊniakami w ca∏ej
Europie oraz opieka i wsparcie dla
rodzin tych dzieci.

Konsekwencje wczeÊniactwa
WczeÊniejsze urodzenie si´ dziecka

wp∏ywa na jego zdrowie nie tylko 
w pierwszych godzinach ˝ycia, ale
tak˝e mo˝e mieç swoje konsekwencje
w przysz∏oÊci.

WczeÊniaki sà najliczniejszà grupà
pacjentów dzieci´cych. Przedwczesny
poród jest jednà z g∏ównych przyczyn
ÊmiertelnoÊci i zachorowalnoÊci nie-
mowlàt (dane Fundacji WczeÊniak).

Przedwczesne urodzenie jest przy-
czynà s∏abszego rozwoju narzàdów
wewn´trznych. Konsekwencjà wczeÊ-
niactwa w póêniejszych latach mogà
byç równie˝ m.in. trudnoÊci w uczeniu
si´ i zaburzenia ruchowe, mózgowe
pora˝enie dzieci´ce, deficyt senso-
ryczny, problemy uk∏adu krà˝enia,
cukrzyca i alergie. Przedwczesne uro-
dzenie podwy˝sza tak˝e ryzyko zabu-
rzeƒ umys∏owych, w tym tak˝e w ˝yciu
doros∏ym.

Czynniki zwi´kszajàce ryzyko
wczeÊniactwa
Mo˝na wyodr´bniç trzy grupy ryzyka.
Te zwiàzane ze stylem ˝ycia to m.in.
palenie papierosów i spo˝ywanie alko-
holu przez kobiet´ w cià˝y, za˝ywanie
narkotyków, wysoki poziom stresu,
póêna opieka lekarska w okresie cià˝y
czy brak wsparcia spo∏ecznego.
Do czynników o charakterze medycz-
nym zalicza si´ infekcje dróg moczo-
wych i pochwy, wysokie ciÊnienie krwi,
cukrzyc´, zaburzenia krzepni´cia krwi,
niedowag´ lub oty∏oÊç.
Czynnikami demograficznymi sà wiek
matki poni˝ej 17. lub powy˝ej 35. roku
˝ycia, niski status spo∏eczno-ekonom-
iczny.

FUNDACJA WCZEÂNIAK

Fundacja WczeÊniak Rodzice-Rodzi-
com powsta∏a w 2003 roku z inicjatywy
rodziców wczeÊniaka pod patronatem

merytorycznym Instytutu Matki i Dziec-
ka w Warszawie. Od 2010 r. jest orga-
nizacjà po˝ytku publicznego (KRS:
0000191989).
G∏ównym obszarem dzia∏aƒ jest sze-

roko rozumiana pomoc rodzicom dzie-
ci urodzonych przed 36. tygodniem
cià˝y w postaci dost´pu do informacji,
fachowej literatury, grup wsparcia
dzia∏ajàcych przy Programie Mentor,
wsparcia finansowego oraz kontaktów 
z innymi rodzicami wczeÊniaków za-
przyjaênionych z Fundacjà.

Wi´cej informacji na stronie:
www.wczesniak.pl

KLINIKA NEONATOLOGII 

I INTENSYWNEJ TERAPII

NOWORODKA INSTYTUTU 

MATKI I DZIECKA

Klinika Neonatologii i Intensywnej Te-
rapii Noworodka rozpocz´∏a swoje
dzia∏anie w obecnym kszta∏cie w 1997
roku. Sk∏ada si´ z 2 cz´Êci: w jednej
przebywajà dzieci w okresie adaptacji
do samodzielnego ˝ycia po urodzeniu
razem z mamami (system „rooming
in”, czyli „matka razem z dzieckiem”).
Cz´Êç druga to Intensywna Terapia,
wyposa˝ona w specjalistyczny sprz´t
s∏u˝àcy do leczenia i monitorowania
czynnoÊci ˝yciowych noworodków
urodzonych przedwczeÊnie.

WCZEÂNIACTWO 
POWA˚NY PROBLEM OGÓLNOÂWIATOWY
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Instytut Matki i Dziecka od dawna in-
teresowa∏ si´ problemami wczeÊniac-
twa, a Klinika Neonatologii od poczàtku
swojego istnienia uzna∏a to zagadnie-
nie za swój priorytet. Zajmuje si´
noworodkami skrajnie niedojrza∏ymi,
urodzonymi przed ukoƒczeniem 28.
tygodnia cià˝y i z masà cia∏a poni˝ej
1000 gramów, które wymagajà wspar-
cia oddechowego, leczenia niewydol-
noÊci krà˝enia, specjalnych metod
˝ywienia przez wiele miesi´cy, zanim
b´dà mog∏y oddychaç samodzielnie 
i ssaç pokarm z piersi swojej mamy.

W Instytucie Matki i Dziecka powsta∏y
pierwsze na terenie Polski badania
regionalne oceniajàce rozwój somaty-
czny, poznawczy i psychiczny dzieci
urodzonych przed 32. tygodniem
cià˝y, z masà cia∏a poni˝ej 1500 g po
osiàgni´ciu 2 i 6 lat.

Wieloletnie i wielodyscyplinarne doÊ-
wiadczenie w diagnostyce i leczeniu
noworodków z wadami wrodzonymi 
i patologiami wymagajàcymi interwen-
cji chirurgicznej pozwala na ich kom-
pleksowe leczenie. Osiàgni´cia diag-
nostyki prenatalnej, po∏o˝niczej, kar-
diologicznej i genetycznej, szybkie
podj´cie dzia∏aƒ przez neonatologa 
i chirurga ma olbrzymie znaczenie 
w powodzeniu leczenia operacyjnego 
i mo˝liwoÊci powrotu do zdrowia.

TRZECI ÂWIATOWY DZIE¡

WCZEÂNIAKA 17.11.2013 r. 

Obchody Âwiatowego Dnia WczeÊ-
niaka zorganizowane przez Fundacj´
WczeÊniak obejmowa∏y;
- organizacj´ wystawy 

„Oni te˝ byli wczeÊniakami”
- podÊwietlenie na kolor fioletowy 

w ramach Global Illumitaion Initiative
najbardziej charakterystycznych
budynków w Polsce 

- zamieszczenie na oddzia∏ach
wczeÊniaków skarpetek 
symbolizujàcych, i˝ jedno na 10
dzieci w ca∏ej Europie rodzi si´
przedwczeÊnie.

Wystawa „Oni te˝ byli wczeÊniakami”,

zorganizowana przez Fundacj´
WczeÊniak, zosta∏a uroczyÊcie otwarta
przez Krajowego Konsultanta ds. Neo-
natologii Panià Profesor dr hab. Ew´
Helwich oraz Prezesa Zarzàdu Fun-
dacji WczeÊniak Pana dr Tomasza
Makaruka. 

Dzieci prezentowane na zdj´ciach sà
podopiecznymi Instytutu Matki i Dziec-
ka, Szpitala Âw. Zofii oraz Szpitala im.
Âw. Rodziny. 

Ideà jest pokazanie rodzicom nowo
narodzonych wczeÊniaków, ˝e choç
majà tak trudny poczàtek ˝ycia, to 
w przysz∏oÊci mogà z nich wyrosnàç
wielkie postacie, które na zawsze
zapiszà si´ w dziejach historii ludz-
koÊci. 

Autorkà zdj´ç jest mama Maxa z 24
tyg. cià˝y - pani Dominika Czerniew-
ska (www.czerniewska.pl). 
Do 12 grudnia br. wystaw´ mo˝na
oglàdaç w Centrum Dydaktycznym
Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego. Póêniej wystawa zostanie prze-
niesiona do szpitala Êw. Zofii w War-
szawie.

Na kolor fioletowy b´dàcy kolorem
obchodów Âwiatowego Dnia WczeÊ-
niaka podÊwietlone zosta∏y mi´dzy
innymi Muzeum Narodowe, Szpital
Âw. Zofii, Instytut Matki i Dziecka,
Szpital im. Âw. Rodziny oraz Most
Âlàsko-Dàbrowski w Warszawie, Spo-
dek w Katowicach, a tak˝e k∏adka im.
Ojca Bernatka w Krakowie.

ÂWIATOWY DZIE¡

WCZEÂNIAKA 

W WIELOSPECJALISTYCZNYM

SZPITALU MIEJSKIM 

IM.DR. E. WARMI¡SKIEGO 

W BYDGOSZCZY 

Za przyk∏adem Fundacji WczeÊniak,
Âwiatowy Dzieƒ WczeÊniaka Êwi´tuje
si´ tak˝e w ró˝nych szpitalach w ca∏ej 
Polsce. Oprócz zdj´ç i wystawy prac
wczeÊniaków oddzia∏y neonatologiczne
przyozdabia si´ sznurem ze skarpet-

kami, które sà znakiem rozpoznaw-
czym obchodów Âwiatowego Dnia
WczeÊniaka na ca∏ym Êwiecie. 
Skarpetki symbolizujà stwierdzenie, ˝e
1 na 10 dzieci rodzi sie przedwczeÊnie
- dlatego sznur 9 wi´kszych skarpetek
i 1 malutkiej wÊród nich ma byç wizual-
nym zobrazowaniem tego faktu.

Dla nas pracowników Oddzia∏u
Noworodków i Intensywnej Terapii
WczeÊniak to sprawa wielkiej wagi,
jest malutki jak muszelka a potrzebuje
wiele troski ciep∏a opieki cierpliwoÊci 
i mi∏oÊci. 

Nasz  zespó∏ jest zawsze wsparciem
dla rodziców którzy znaleêli si´ w sytu-
acji nie planowanej i nie wiedzà co si´
dzieje, potrzebujà naszego wsparcia 
i pomocy.

Zawsze otaczamy rodziców para-
solem pomocy, teraz jeszcze dodat-
kowo mamy „Niezb´dnik Rodzica-
WczeÊniaka" który otrzymaliÊmy od
Fundacji WczeÊniak Rodzice-Rodzi-
com. Niezb´dnik jest du˝ym wspar-
ciem i pomocà dla rodziców.                

Pozdrawiam Serdecznie 
piel´gniarka Mariola J´drusik
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Zbli˝ajàcy si´ koniec roku zawsze
wzbudza nostalgi´, przywo∏uje wspom-
nienia, zarówno te mi∏e i niemi∏e.
Jednak wraz z up∏ywem lat te gorsze
si´ zacierajà. Pozostajà te najwa˝-
niejsze. Dla mnie ju˝ dziÊ emeryto-
wanej po∏o˝nej bardzo wa˝ny by∏
poczàtek mojej drogi zawodowej. 
Jak trafi∏am do pracy w Izbie Po-

rodowej w Janowcu.? Na spotkaniu
podyplomowym, Dyrektorka Szko∏y 
i Instruktorka Wojewódzka z Byd-
goszczy ustala∏y kto ma podjàç prac´
w powstajàcej Szkole Po∏o˝nych w cha-
rakterze instruktorki zawodu. Pad∏o
na mnie. Ta propozycja mi odpowia-
da∏a, gdy˝ moja rodzina mieszka∏a 
w Sierpcu, wi´c by∏oby blisko do rodzi-
ców. By∏ rok 1956, ja 20-letnia absol-
wentka Szko∏y Po∏o˝nych w PrzemyÊlu. 
By∏o dobrze, dopóki nie zg∏osi∏am si´

w kadrach Wojewódzkiego Wydzia∏u
Zdrowia w Bydgoszczy w celu podpi-
sania umowy o prac´. Okaza∏o si´,
obiecane mieszkanie jest, ale w inter-
nacie szko∏y. Internatu mia∏am serdecz-
nie dosyç. Wtedy zrzàdzenie losu
sprawi∏o, ˝e w tym czasie w kadrach
za∏atwiali sprawy szefowie Przychod-
ni Obwodowej w ˚ninie. Wykorzystali
moment, aby zdobyç po∏o˝nà do swo-
jego powiatu. Wtedy by∏o bardzo ma-
∏o po∏o˝nych i ma∏o szkó∏ w Polsce.

Szefowie byli samochodem, starà
„skodzinà” ale na owe czasy luksus.
Zdecydowa∏am si´ jechaç z nimi, aby
obejrzeç ewentualne miejsce pracy 
z mieszkaniem. Zwiedzi∏am oddzia∏ po-
∏o˝niczy w ˚ninie. Potem Izb´ Poro-
dowà  Gàsawie i w Rogowie - miejsca
nieciekawe. Ostatnie miejsce, to by∏a
Izba Porodowa w Janowcu Wlkp. Tu
by∏a najwi´ksza potrzeba, gdy˝ po∏o˝-
na by∏a w wieku emerytalnym i do
tego nies∏yszàca. Porodów w tamtych
czasach by∏o du˝o, zarówno w Izbie
jak i w domach, w mieÊcie i na wsiach.
Nie przera˝a∏o mnie to, zawsze chcia-
∏am pracowaç samodzielnie. By∏ ju˝
póêny wieczór. ZostaliÊmy zaproszeni
na kolacj´ przez prze∏o˝onà piel´gnia-
rek oraz kierownika OÊrodka Zdrowia
i za∏o˝yciela Izby Porodowej. By∏o
bardzo serdecznie. Postanowi∏am tu
zostaç na 2 lata, a zosta∏am na 30 lat.
By∏a póêna pora, pó∏noc, ró˝e wokó∏
rynku pachnia∏y i zach´ca∏y by tu byç.
Praktycznà stronà by∏o to, ˝e jest
dworzec kolejowy, co oznacza∏o
mo˝liwoÊç kontaktu z domem rodzin-
nym. Pojecha∏am rano do Bydgosz-
czy, aby podpisaç umow´ o prac´. Po
miesiàcu wakacyjnym 1 wrzeÊnia za-
cz´∏am prac´. Mieszkania mimo
obietnic nie by∏o, ale korzysta∏am 
z goÊciny starszej jeszcze zatrud-
nionej po∏o˝nej.

Izb´ Porodowà stanowi∏y 2 pokoje,
∏azienka i korytarzyk, który by∏ jedno-
czeÊnie izbà przyj´ç. Praca by∏a w za-
sadzie ciàg∏a. W razie patologii poma-

ga∏ kierownik OÊrodka, lekarz inter-
nista, ale z du˝à praktykà równie˝
po∏o˝niczà.

Chrzest bojowy odby∏ si´ po tygod-
niu pracy. Poród by∏ bliêniaczy, w tym
jeden poÊladkowy. By∏am zestreso-
wana, ale wszystko odby∏o si´ bez
problemów.

Mieszkania po miesiàcu pracy nadal
nie by∏o. Wynaj´∏am pokoik na parte-
rze, aby ktoÊ kto mnie potrzebowa∏, 
a nie mia∏ telefonu, móg∏ ∏atwiej mnie
powiadomiç, szczególnie w nocy.
Wciàgu dnia przebywa∏am w Izbie, bo
opieka nad matkà i noworodkiem oraz
badania ci´˝arnych wype∏nia∏y ca∏y
czas.
Min´∏y cztery miesiàce ciàg∏ej pracy.

Nadchodzi∏y Âwi´ta Bo˝ego Narodze-
nia 1956 rok. Chcia∏am pojechaç do
rodziców, lecz nie mia∏am zast´pstwa.
By∏ pi´kny wigilijny dzieƒ, s∏oƒce,
Ênieg. Jak z marzeƒ, ale w samot-
noÊci bez rodziny. Mia∏am niewielu
znajomych, tylko z pracy. Na sali
matek by∏y 4 po∏o˝nice i 1 rodzàca.
By∏am potrzebna. Poprosi∏am kuchar-
k´, aby przygotowa∏a na kolacj´ Êle-
dzia w Êmietanie, pierniki mia∏y po∏o˝-
nice od rodzin. Nakry∏yÊmy z salowà
stó∏ nowym przeÊcierad∏em, do wa-
zonu wstawi∏am ga∏àzki Êwierku 
z ogródka salowej. Âwieczki w tam-
tych czasach by∏y w Izbie zawsze,
op∏atek przynios∏y rodziny po∏o˝nic.
Z∏o˝y∏yÊmy sobie ˝yczenia, zaÊpie-
wa∏am moje ulubione kol´dy - Cicha
Noc, a potem Gdy Âliczna Panna
Syna ko∏ysa∏a. Otar∏am ∏ezk´, myÊlàc
o domu, o rodzicach, choince, pre-
zentach, które mimo ci´˝kich czasów
by∏y zawsze. Tego wieczoru nowo-
rodki cichutko spa∏y  jakby wyczuwa-
jàc Êwiàteczny nastrój. Jeszcze by∏o
kilka takich wigilii, ale by∏y ju˝ bardziej
przygotowane. Potem mia∏am przy-
jació∏, kole˝anki, kolegów. W koƒcu
po roku mia∏am pokoik w Urz´dzie
Miasta, by∏a wtedy prawdziwa choin-
ka i du˝o goÊci. Dopiero  1961 roku,
gdy mia∏am w∏asne mieszkanie 
w nowym bloku, by∏o normalnie, by∏a
rodzina, mà˝, pó∏roczna córeczka,
która jest obecnie po∏o˝nà z 30-letnim
sta˝em, by∏y równie˝ dwie babcie,
op∏atek i rodzinne kol´dowanie. Mimo
dobrej atmosfery, pozosta∏ niepokój,
czy nie zadzwoni telefon, bo poród
nie poczeka. W takim systemie pra-
cowa∏am 11 lat, uzale˝niona od
dzwonka i telefonu. By∏y to czasy
si∏aczek. DziÊ nikt nie jest w stanie
sobie wyobraziç, jak mo˝na by∏o tak
˝yç.

Pola Cywiƒska z m´˝a Dàbrowska
PS. Mo˝e kiedyÊ jeszcze 

powspominam
Wspomnieƒ wys∏ucha∏a 

Barbara Dobosz

jest jedynà  Êwiatowà  organizacjà,
która oferuje  samopomocowy  pro-
gram zdrowienia  dla  rodzin i przy-
jació∏ alkoholika, bez wzgl´du na to,
czy alkoholik  szuka  pomocy czy nie,
czy  uÊwiadamia  sobie  istnienie prob-
lemu z piciem czy nie. Jedynym  moty-
wem  dzia∏ania  w  Al-Anon jest  nie-
sienie pomocy  rodzinom  alkoholików.
Realizowane jest to  poprzez praktyko-
wanie Dwunastu Stopni, przez serdecz-
ne  przyjmowanie  i  dodawanie otuchy
rodzinom  alkoholików  oraz  zrozumie-
nie i dodawanie odwagi samemu  alko-
holikowi.”

Cz∏onkowie dajà oraz otrzymujà
wsparcie i zrozumienie przez  wzajem-
nà  wymian´  doÊwiadczenia, si∏y i  na-
dziei. Dzielenie si´ podobnymi proble-
mami  ∏àczy poszczególne  osoby  i  gru-
py razem w granicach tego, co jest
chronione, poprzez zasad´ anoni-
mowoÊci.

Cz∏onkowie Al-Anon sà  przekonani,
˝e  alkoholizm  jest  chorobà  rodzinnà
i  ˝e  zmiana  ich  nastawienia  mo˝e
przyczyniç  si´  do  jej  wyleczenia.

Al-Anon nie  jest
• organizacjà  religijnà,
• agencjà  doradczà,
• pomocà  spo∏ecznà  ani  oÊrodkiem
leczenia, nie ∏àczy si´ równie˝ z  orga-
nizacjami oferujàcymi podobne us∏ugi.

Grupy Rodzinne Al-Anon nie wyra-
˝ajà opinii  na  tematy  nie  dotyczàce
Wspólnoty ani nie u˝yczajà swej
nazwy innym  pokrewnym oÊrodkom.
Nie sà wymagane ˝adne op∏aty ani
sk∏adki. Udzia∏ we Wspólnocie jest
dobrowolny, a jedynym warunkiem
cz∏onkostwa jest to, czy na czyjeÊ
˝ycie ma negatywny wp∏yw ktoÊ pijàcy
problemowo.                                      

Stowarzyszenie S∏u˝b Grup
Rodzinnych Al-Anon 
Skrytka poczt. nr 14,

60-980 Poznaƒ 13
tel./fax 61-828 93 07
www.al-anon.org.pl

Region Wielkopolska, Okr´g
Bydgoski, tel.696 280 586

Al-Anon CZAR WSPOMNIE¡

13



MY TE˚ TAM BY¸YÂMY

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2013

14

25 lipca 2013 r. w Warszawie w siedzibie NIPiP odby∏o
si´ centralne szkolenie (merytoryczne i medialne) dla
wybranych piel´gniarek z miast obj´tych akcjà ,,Zdrowe
Niemowl´”,  organizowanej w ramach ogólnopolskiej kam-
panii edukacyjnej „Powstrzymaj Rotowirusy”. 

Do projektu przystàpi∏y miasta: Kraków, Katowice,
Kielce, Poznaƒ, ¸ódê, Lublin, Gdaƒsk, Bia∏ystok i Byd-
goszcz.

W ramach projektu „Zdrowe  Niemowl´” zorganizowanych
zosta∏o dziewi´ç regionalnych warsztatów skierowanych
do kobiet w cià˝y i m∏odych mam. 
Celem warsztatów by∏o podnoszenie ÊwiadomoÊci wÊród

rodziców na temat zaka˝enia rotawirusem, edukowanie 
w zakresie zagro˝eƒ, jakie niosà za sobà te zaka˝enia
oraz metod ochrony i profilaktyki, zw∏aszcza w grupie nie-
mowlàt. 

W Bydgoszczy w dniu 6 sierpnia od-by∏y si´ bezp∏atne
warsztat, miejscem spotkania by∏a restauracja Sowa przy
ul. Mostowej. W spotkaniu uczestniczy∏y kobiety w cià˝y,
m∏ode mamy z naszego miasta. Warsztaty prowadzone
by∏y przez Dorot´ Zawadzkà - psychologa, Ma∏gorzat´
Meldo - piel´gniark´, która wyg∏osi∏a wyk∏ad na temat
objawów, przebiegu choroby rotowirusowej oraz mo˝li-
wych powik∏aniach.  Obecna  by∏a równie˝ blogujàca
mama Ma∏gorzata Kaptur. W trakcie spotkania nie pro-
mowano konkretnej szczepionki, ale przekazano informa-
cje dotyczàce dost´pnych na polskim rynku szczepionek
przeciw rotawirusom. 

Rodzice mieli wiele pytaƒ dotyczàcych nie tylko szcze-
pieƒ p/w Rotowirusom, ale te˝ innym obowiàzkowym 
i zalecanym szczepionkom.  

przygotowa∏a
mgr Ma∏gorzata Meldo

Dnia 19 paêdziernika w Zespole Szkó∏ nr 24 w Bydgosz-
czy odby∏ si´ festyn rodzinny: „Szko∏a i rodzina - to jedna
dru˝yna”. Wydarzenie to by∏o realizacjà przyznanego
naszej szkole Bydgoskiego Grantu OÊwiatowego. 
G∏ównymi  celem  festynu by∏o zaanga˝owanie ca∏ych ro-

dzin we wspólne sp´dzanie wolnego czasu, propago-
wanie zdrowego stylu ˝ycia, integracja szko∏y ze Êrodo-
wiskiem lokalnym oraz prezentacja dorobku uczniów
szko∏y.

Na zaproszenie Dyrektora szko∏y piel´gniarki  i po∏o˝ne
z OIPiP w czasie festynu: mierzy∏y ciÊnienie krwi, dokony-
wa∏y pomiaru poziomu cukru (dzi´ki sprz´towi do pobiera-
nia przygotowanego przez firm´ Vitalabo), udziela∏y porad
dotyczàcych prozdrowotnego stylu ˝ycia, instrukta˝u
udzielania pierwszej pomocy, udziela∏y porad kobietom 
w ró˝nym okresie ˝ycia, w zakresie profilaktyki raka sutka
z instruktarzem i naukà praktycznà technik samobadania
piersi na fantomie oraz udziela∏y porad zdrowego
˝ywienia w okresie dorastania.

OGÓLNOPOLSKA 
KAMPANIA EDUKACYJNA 

„POWSTRZYMAJ
ROTAWIRUSY”

SZKO¸A I RODZINA, 
TO JEDNA DRU˚YNA

Dzi´kuj´ 
Piel´gniarkom i Po∏o˝nym za udzia∏ w festynie

Sponsorom
Paƒstwu Annie i Norbertowi Pietrykowskim z Firmy

Vitalabo - dzi´ki, którym mo˝na by∏o dokonaç 
pomiaru poziomu cukru we krwi

Przewodniczàca ORPiP
Ewa Kowalska



MY TE˚ TAM BY¸YÂMY

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2013

15

RESUSCYTACJA KRÑ˚ENIOWO-ODDECHOWA NOWORODKA

W okresie od 05.10.2013 r. do 17.10.2013 r na terenie Pa∏uckiego Centrum Zdrowia w ˚ninie, odby∏ si´ kurs

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

Kurs zosta∏ zorganizowany przez OÊrodek Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych dzia∏ajàcy

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

Uczestniczy∏y w nim po∏o˝ne z Pa∏uckiego Centrum Zdrowia w ˚ninie oraz piel´gniarki z Nowego Szpitala 

w Szubinie. 

Dnia 17 paêdziernika po zdanym celujàco egzaminie oraz otrzymaniu zaÊwiadczeƒ ukoƒczenia kursu spe-

cjalistycznego po∏o˝ne i piel´gniarki spotka∏y si´ z Przewodniczàcà ORPiP w Bydgoszczy panià Ewà Kowalskà

oraz Rzecznikiem OdpowiedzialnoÊci Zawodowej panià El˝bietà Lorenc.

Pragniemy podzi´kowaç
za mo˝liwoÊç skorzystania z nauki 

w miejscu pracy. 

JednoczeÊnie osobne podzi´kowania 
kierujemy do Pani 

mgr Magdaleny Michalskiej
- kierownika kursu oraz wyk∏adowcy 

za profesjonalne i bardzo ciekawe przekazanie wiedzy dotyczàcej tematyki kursu.

Uczestniczki kursu
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11 listopada 2013 r. przypada 95
rocznica odzyskania Niepodleg∏oÊci
przez Polsk´. Narodowe Âwi´to Nie-
podleg∏oÊci to jedno z najwa˝niejszych
Êwiàt paƒstwowych. Zwraca uwag´ na
ponowne zaistnienie Polski na mapie
Êwiata po latach rozbiorów. Niezwykle
istotne jest upami´tnienie postaci tych,
którzy walczyli o niepodleg∏oÊç naszej
ojczyzny, o zbiorowym czynie, wysi∏ku
ówczesnego spo∏eczeƒstwa i wybitnych
jego przedstawicielach, bez których
nie bylibyÊmy w tym miejscu, w którym
jesteÊmy i tym kim jesteÊmy.

Z tej okazji dnia 7 listopada br. w 10

Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Po-
liklinikà SP ZOZ w Bydgoszczy odby∏a
si´ uroczystoÊç. Niezwykle istotnym 
i dostojnym momentem uroczystoÊci

by∏o nadanie Oddzia∏owi Klinicznemu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii 10
WSzKzP SP ZOZ im. pu∏kownika pro-
fesora doktora medycyny Stanis∏awa
Porzywnickiego. W zwiàzku z powy˝-
szym zaszczyci∏a nas swojà obecno-
Êcià rodzina Pana Profesora - córka
lek. Evelyne Rybicka wraz z m´˝em
prof. dr hab. med. Zbigniewem Rybic-
kim. W uroczystoÊci na zaproszenie
Komendanta szpitala p∏k dr n. med.
Krzysztofa Kasprzaka udzia∏ wzi´∏y
Przewodniczàca Ewa Kowalska oraz
Wiceprzewodniczàca Wies∏awa Stefa-
niak-Gromadka.

95 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEG¸OÂCI 
PRZEZ POLSK¢

Z przyjemnoÊcià pragniemy poinfor-
mowaç, ˝e w dniu 28.11.2013 w 10
Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Po-
liklinikà SP ZOZ w Bydgoszczy na-
stàpi∏o uroczyste otwarcie zmoderni-
zowanej Pracowni Radiologii Naczy-
niowej i Interwencyjnej Klinicznego
Zak∏adu Radiologii Lekarskiej. Historia
Pracowni Diagnostyki Naczyniowej
si´ga poczàtków szpitala, wówczas
jako jedna z dwóch w regionie posia-
da∏a seriograf firmy Siemens na
którym wykonywano badania diagnos-
tyczne uk∏adu naczyniowego oraz
pierwsze nieÊmia∏e próby plastyki
naczyƒ obwodowych. 

Po pierwszym remoncie w marcu
2001 roku, dzi´ki staraniom ówczes-
nego Komendanta Szpitala, Kierowni-
ka Zak∏adu Radiologii Lekarskiej 
i Ordynatora Klinicznego Oddzia∏u
Kardiologii oddano do u˝ytku najnowo-
czeÊniejszà wówczas w regionie Pra-
cowni´ Radiologii Naczyniowej po∏à-

czonà z Pracownià Hemodynamiki.
Angiograf firmy Philips Integris V5000
by∏ w tamtym czasie marzeniem wielu
oÊrodków zajmujàcych si´ radiologià
zabiegowà, b´dàcà dynamicznie roz-
wijajàcà si´ dziedzinà  radiologii. 

Z czasem w pracowni prócz badaƒ
diagnostycznych zacz´to wykonywaç
zabiegi plastyki i stentowania naczyƒ
obwodowych, embolizacji t´tniaków 
i malformacji naczyniowych OUN oraz
implantacji stentgraftów piersiowych 
i brzusznych. Mo˝na powiedzieç, ˝e
byliÊmy pionierami tej metody leczenia
t´tniaków aorty w województwie
kujawsko-pomorskim - pierwszy za-
bieg wykona∏ prof. Stanis∏aw Molski 
z zespo∏em w Szpitalu Uniwersyteckim
nr1 w Bydgoszczy, nieca∏y miesiàc
póêniej zespó∏ radiologów i chirurgów
implantowa∏ kolejne cztery stentgrafty
w województwie w Pracowni Radio-
logii Naczyniowej i Interwencyjnej  na-
szego szpitala. 

Po prawie 13 latach pracy wyek-
sploatowany angiograf zosta∏ dziÊ wy-
mieniony na najnowoczeÊniejszy
aparat angiograficzny firmy Philips
Allura Xper FD 20 otwierajàc nowe
mo˝liwoÊci diagnostyczne i lecznicze. 

System Allura Xper FD 20 rozszerza
mo˝liwoÊci przeprowadzania zaawan-
sowanych zabiegów naczyniowych
dzi´ki obrazom najwy˝szej jakoÊci 
i sprawnemu dzia∏aniu. Ten bardzo
nowoczesny system wykorzystujàcy

OTWARCIE PRACOWNI RADIOLOGII NACZYNIOWEJ 
I INTERWENCYJNEJZAK¸ADU RADIOLOGII

10 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO 
Z POLIKLINIKÑ SP ZOZ
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p∏aski detektor mo˝e s∏u˝yç do
wykonywania ca∏ego spektrum zabie-
gów radiologii interwencyjnej - inter-
wencje naczyniowe obwodowe, inter-
wencyjne zabiegi onkologiczne i neu-
roradiologiczne. 

Nowej generacji dynamiczny detek-
tor p∏aski firmy Philips i zaawanso-
wane narz´dzia interwencyjne pomo-
gà rozszerzyç zakres wykonywanych
zabiegów. Cyfrowy tor obrazowy 
i technologia obrazowania 2k zapew-
niajà ostroÊç i niemal ca∏kowicie
pozbawionà zniekszta∏ceƒ wizualiza-
cj´ szczegó∏ów i obiektów na potrzeby
zabiegu, a system zarzàdzania pro-
mieniowaniem DoseWise pozwala na
obni˝enie dawki promieniowania 
i uzyskanie Êwietnej jakoÊci obrazów
co przek∏ada si´ na bezpieczeƒstwo

pacjenta i personelu.  
Program XperCT pozwala na obra-

zowanie tkanek mi´kkich majàc na
celu ocen´ stanu przed i po zabiegu 
- szczególnie przydatne w zabiegach
neuroradiologii (embolizacje t´tniaków
i malformacji OUN). Wyjàtkowe narz´-
dzia do prowadzenia instrumentów 
w podglàdzie na ˝ywo tzw. Live 3D
dostarczajà dodatkowych informacji
na potrzeby skomplikowanych zabie-
gów wewnàtrznaczyniowych. Narz´-
dzie Dynamic 3D Roadmap s∏u˝y do
uwidocznienia ruchu prowadników,
cewników i spiral embolizacyjnych 
w czasie rzeczywistym, podczas inter-
wencji wewnàtrznaczyniowych. Sys-
tem Allura Xper FD 20 posiada
jeszcze wiele przydatnych w trakcie
zabiegów funkcjonalnoÊci a zintegro-

wany tok pracy, intuicyjny interfejs
oraz spersonalizowane ustawienia
pozwalajà ró˝nym u˝ytkownikom na
sprawne korzystanie z systemu przy
stole zabiegowym w trakcie zabiegów
radiologii interwencyjnej.   

Godnym podkreÊlenia jest fakt, ˝e
Kliniczny Zak∏ad Radiologii Lekarskiej
po wzbogaceniu si´ o nowy angiograf
zapewnia dost´p do niemal˝e wszyst-
kich obrazowych badaƒ diagnostycz-
nych, a we wspó∏pracy z klinikami
i oddzia∏ami szpitalnymi równie˝ do
nowoczesnego, ma∏oinwazyjnego le-
czenia wewnàtrznaczyniowego.  

pp∏k lek. Cezary Wa∏´sa
Kierownik Klinicznego Zak∏adu

Radiologii Lekarskiej
10 Wojskowego Szpitala

Klinicznego z Poliklinikà SP ZOZ

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie
Handlu i Us∏ug w Bydgoszczy po raz
kolejny razem z Okr´gowà Izbà Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy
zorganizowa∏o imprez´ „BIA¸A SOBO-
TA NA TARGOWISKU”, która odby∏a
si´ w dniu 7 grudnia 2013 roku,

Mimo zimowej aury uczestnicy im-
prezy mogli  skorzystaç z bezp∏atnych
badaƒ profilaktycznych: poziomu cu-
kru, ciÊnienia t´tniczego krwi, porad
prozdrowotnych itp. 

WÊród atrakcji by∏ grill i Gwiazdor ze
s∏odkoÊciami.

Zarzàd Kujawsko-Pomorskiego 
Zrzeszenia Handlu i Us∏ug w Bydgoszczy

sk∏ada serdeczne podzi´kowania 

dla  
OKR¢GOWEJ IZBY PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH 

oraz POLSKIEGO CZERWONEGO KRZY˚A W BYDGOSZCZY
za wsparcie, udzia∏ wraz ze Êwiadczeniem fachowych us∏ug medycznych

oraz uÊmiech i dobre serce okazane podczas imprezy

Dzi´kuj´ 

Piel´gniarkom za udzia∏ w imprezie dla mieszkaƒców.

Sponsorom
Paƒstwu Annie i Norbertowi Pietrykowskim z Firmy Vitalabo 

- dzi´ki, którym mo˝na by∏o dokonaç pomiaru poziomu cukru we krwi

Przewodniczàca OIPiP
Ewa Kowalska
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II MI¢DZYNARODOWY KONGRES 
Ogólnopolskiego Programu Edukacji Poporodowej Szko∏y Matek i Ojców Razem ¸atwiej.

„JAKOÂå ˚YCIA WCZEÂNIAKÓW- WALKA I TROSKA”
1-3.12.2013 r. KO¸OBRZEG 

ORGANIZATORZY PATRONAT HONOROWY

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej
Kierownik Katedry Italienistyki US - dr Angelo Rella
Konsultant Krajowy w dziedzinie piel´gniarstwa ginekologicznego 
i po∏o˝niczego - mgr Leokadia J´drzejewska

KOMITETOWI NAUKOWEMU przewodniczy∏  prof. Jacek Rudnicki.

Zaproponowany przez organizatorów program obejmowa∏ nast´pujàce tematy:

DZIE¡ 1
- WczeÊniactwo to nie choroba - prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka 
- Personel Medyczny i Rodzice-zespó∏ terapeutyczny w opiece nad noworodkiem w ITN - prof. Bengt Andreasson, Szwecja 
- Niepe∏nosprawna matka, niepe∏nosprawny noworodek - opieka profesjonalnej po∏o˝nej - prof. Ewa Dmoch Gajzlerska 
- Cià˝a a dysfunkcja dna miednicy - dr Sebastian Kwiatkowski 
- Wprowadzenie do wypracowania zasad zapewniajàcych bezpieczeƒstwo noworodka i matki po porodzie 

- prof. Jacek Rudnicki, dr Katarzyna Augustyniuk 

DZIE¡ 2
- Opieka oko∏oporodowa w aspekcie wielokulturowoÊci - dr Katarzyna Augustyniuk 
- Program zindywidualizowanej, ukierunkowanej na rozwój, opieki i oceny noworodka - NIDCAP - Wioletta Cedrowska 
-„PrzyjÊç do Êwiat∏a”-  refleksje na temat narodzin w myÊli Hannah Arendt- dr Diana Del Mastro - W∏ochy 
- S∏owa matki do „nienarodzonego dziecka” - dr Angelo Rella- W∏ochy 
- Zaka˝enia wirusem RS u dzieci przedwczeÊnie urodzonych -  prof. Jacek Rudnicki 

Warsztaty
1. KANGUROWANIE - Anna Romaƒska 
2. RESUSCYTACJA NOWORODKA,  

WCZEÂNIAKA - Agnieszka Góralska 
3. OCENA I STYMULACJA APARATU 

ARTYKULACYJNEGO 
NOWORODKA/WCZEÂNIAKA 
– WSPARCI E W LAKTACJI 
- Agata Piechowicz 

DZIE¡ 3
- Zanim wczeÊniak stanie si´ wczeÊniakiem - Ewa Prokurat 
- ˚ywienie wczeÊniaka po wypisie z oddzia∏u noworodkowego - prof. Marek Szczepaƒski 
- Kiedy przeciàç p´powin´ - dr Justyna To∏∏oczko 
- Prawo a nastoletnie macierzyƒstwo - Joanna Szymczak 
- Rola terapii muzycznej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci i jej zastosowanie w OÊrodku Wczesnej Interwencji 

dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie - dr El˝bieta Górna 
- Fizjoterapia dla wczeÊniaka - metody wspierania rozwoju - Marek Boberski 
- Poprawa relacji personel medyczny rodzice - Tomasz Grzegorzewski 

Tematyka kongresu by∏a bardzo  interesujàca, wiele z poruszonych tematów sta∏o si´ dobrà   okazjà do  wymiany poglàdów wÊród
kole˝anek i kolegów z ca∏ej Polski. Wieczorem pierwszego  dnia spotkaliÊmy si´ przy stole wigilijnym, sk∏adajàc sobie ˝yczenia z okazji
zbli˝ajàcych si´ Êwiàt. Drugiego dnia po kolacji odby∏a si´ wspania∏a zabawa W ramach dodatkowych „atrakcji” zwiàzanych z pobytem
w hotelu Marine znajdujàcym si´ w nadmorskim kurorcie Ko∏obrzeg  w odleg∏oÊci 20 metrów od pla˝y,  do dyspozycji GoÊci by∏o  tak˝e
dobrze wyposa˝one zaplecze rekreacyjne,  spa i zaplecze odnowy biologicznej. Pogoda w miar´ sprzyja∏a i mo˝na by∏o spacerowaç 
w wolnych chwilach brzegiem morza i wdychaç wspania∏e morskie powietrze. 
Kongres nale˝y zaliczyç do udanych, gdy˝ by∏ dobrà okazjà do zaprezentowania naukowych zainteresowaƒ oraz poszerzenia wiedzy.

Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

Dzi´kujemy Organizatorom Paƒstwu Magdalenie i Grzegorzowi Tomaszewskim 
za profesjonalne przygotowanie Kongresu
uczestniczki Kongresu Cz∏onkowie Komisji ds. Po∏o˝nych przy ORPiP w Bydgoszczy i nie tylko 



ZAKA˚ENIA POD KONTROLÑ

KONGRESY, KONFERENCJE, SZKOLENIA

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2013

19

Warsztaty edukacyjne dla Po∏o˝nych
14.10.2013 r.

1. Cukrzyca cià˝owa
2. Synbiotyki XXI wieku
3. Przyjaciele w bezpiecznej, skutecznej 

i wygodnej piel´gnacji dziecka
od pierwszych lat ˝ycia

Wszystkie uczestniczki otrzyma∏y: certyfikat uczestnictwa w spotkaniu, skrypty tematyczne, 
interesujàce materia∏y informacyjne. 
W przerwie pomi´dzy wyk∏adami firma Pelargos zaprosi∏a na pocz´stunek.

Z ogromnà satysfakcjà informuj´, ˝e
w województwie - kujawsko-pomor-
skim zakoƒczono prace zwiàzane z przy-
gotowaniem do wdro˝enia programu
WHO Clean Care is Safer Care - Higie-
na Ràk to Bezpieczna Opieka. 

Celem nadrz´dnym programu jest
propagowanie przestrzegania higieny
ràk zarówno wÊród personelu medycz-
nego jak i samych pacjentów. 

Akcj´ promocyjnà programu rozpo-
cz´to w roku 2010 za poÊrednictwem
Aleksandry Màczyƒskiej, Infection
Control Clinical Nurse Specialist,
Galway University Hospital, która
propagowa∏a program podczas wielu
szkoleƒ wewnàtrzszpitalnych. Od roku
2012 wsparcia merytorycznego dla
tego projektu udzielajà m.in. Sheila
Donlon, koordynator programu w Irlan-
dii, dr Hugo Sax ze Szwajcarii, który
jest jednym z twórców programu, a tak-
˝e Kate Ryan koordynator programu 
z Australii. 

Dzi´ki ich pomocy oraz otrzymanym
materia∏om, mo˝liwe by∏o opracow-
anie programu dla naszego wojew-
ództwa na bardzo wysokim poziomie
merytorycznym.

Inauguracja programu Higiena Ràk
to Bezpieczna Opieka odby∏a si´ 29
listopada 2013 r. w Urz´dzie Woje-
wódzkim w Bydgoszczy podczas I Kon-
ferencji „Kontrola Zaka˝eƒ w woje-
wództwie kujawsko - pomorskim”. 

Spotkanie patronatem obj´∏a Wojewo-
da Ewa Mes.

Organizatorami konferencji byli:
• Konsultant wojewódzki w dziedzinie

piel´gniarstwa epidemiologicznego,
• Narodowy Fundusz Zdrowia

Kujawsko – Pomorski 
Oddzia∏ Wojewódzki w Bydgoszczy,

• Urzàd Marsza∏kowski Województwa
Kujawsko Pomorskiego w Toruniu,

• Paƒstwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w Bydgoszczy,

• Bydgoska Izba Lekarska, 
• Kujawsko Pomorska Izba Lekarska 

w Toruniu,
• Okr´gowa Izba Piel´gniarek 

i Po∏o˝nych w Bydgoszczy, 
• Okr´gowa Izba Piel´gniarek 

i Po∏o˝nych w Toruniu, 
• Okr´gowa Izba Piel´gniarek 

i Po∏o˝nych we W∏oc∏awku, 

• Wydzia∏ Lekarski Collegium Medicum 
w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

• Wydzia∏ Nauk o Zdrowiu Collegium
Medicum w Bydgoszczy, 
UMK w Toruniu.

• Koordynator Krajowy Badania
European Point Prevalence Survey
and Antimicrobial Use, Przedstawiciel
Polski do ECDC w zakresie HAI.

Konferencja sta∏a si´ poczàtkiem
zintegrowanych na poziomie woje-
wództwa dzia∏aƒ w zakresie walki 
z zaka˝eniami szpitalnymi, prowa-
dzàcymi zdaniem organizatorów
wy∏àcznie do poprawy bezpieczeƒ-
stwa pacjenta.

Marlena Karwacka
Konsultant Wojewódzki 

w dziedzinie piel´gniarstwa 
epidemiologicznego

foto: www.bydgoszcz.uw.gov.pl

tekst i foto: WG
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Dnia 9 grudnia w Sali Konferencyjnej
Szpitala Jurasza odby∏a si´ I Konfe-
rencja Naukowo-Szkoleniowa Pie-
l´gniarstwa Pediatrycznego „Inter-
dyscyplinarna opieka w neuropedia-
trii”.      

Konferencja zorganizowana zosta∏a
wspólnie przez  Zak∏ad Piel´gniarstwa
Pediatrycznego Collegium Medicum,
Okr´gowà Izb´ Piel´gniarek i po∏o˝-
nych w Bydgoszczy oraz Szpital
Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza.

Sesj´ I dotyczàcà problemów kli-
nicznych i piel´gnacyjnych w neuro-
pediatrii poprowadzi∏y dr Maria Maç-
kowska oraz  Ewa Kowalska.

Przedstawiono nast´pujàce tematy:

Konsekwencje zdrowotne wczeÊniact-
wa - dr Iwona Sadowska-Krawczenko 
Nast´pstwa niedotlenienia oko∏oporo-
dowego oraz nowoczesne metody le-
czenia i opieki piel´gniarskiej - mgr
Estera Mieczkowska
Za tà FASadà tylko problemy - dr Lidia
Wika 
Stanowisko piel´gniarek dotyczàce
problemu krzywdzenia dzieci - wyniki
badaƒ. - mgr Marta Grabinska oraz 
dr Ewa Barczykowska

Sesj´ II dotyczàcà problemów psy-
chospo∏ecznych i rehabilitacyjnych
w neuropediatrii
poprowadzi∏y mgr Miros∏awa Zió∏kow-
ska oraz mgr Wies∏awa Stefaniak-
Gromadka 

Przedstawiono nast´pujàce tematy:

Trzy obrazy opieki nad dzieckiem
niepe∏nosprawnym - matki, piel´gniar-
ki oraz matki - piel´gniarki - mgr Bo-
gumi∏a Ma∏ecka 
Dziecko niepe∏nosprawne - wybrane
aspekty medyczne, psychospo∏eczne 
i prawne - dr Justyna Szrajda, mgr
Oliwia Beck 
Wsparcie dla rodziny dziecka z diag-
nozà ADHD - mgr Martyna G´bska 
Zasady usprawniania ruchowego oraz
wybrane metody specjalne stosowane
w neurorehabilitacji dzieci - dr Iwona
Szymkuç 
Zapobieganie neuroinfekcjom. Posta-
wy rodziców wobec nieobowiàzko-
wych szczepieƒ ochronnych - mgr Re-
nata Graczkowska
Konsultacj´ naukowà sprawowa∏ 
- prof. dr hab. Andrzej Kurylak - Kie-
rownik Zak∏adu Piel´gniarstwa Pedia-
trycznego, Wojewódzki Konsultant 
w Dziedzinie Pediatrii

W sk∏ad komitetu organizacyjnego
wchodzi∏y:
Przewodniczàca:
dr Ewa Barczykowska - Adiunkt 
w Zak∏adzie Piel´gniarstwa 

Pediatrycznego, Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK
w Toruniu

Cz∏onkowie:
mgr Wies∏awa Stefaniak-Gromadka 
- Wiceprzewodniczàca Okr´gowej 

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

mgr Miros∏awa Zió∏kowska 
- Naczelna Piel´gniarka 
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

mgr Anna Smoliƒska 
- Z-ca Naczelnej Piel´gniarki 
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 

INTERDYSCYPLINARNA OPIEKA W NEUROPEDIATRII
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Mijajàcy rok obfitowa∏ w wiele cie-
kawych i kszta∏càcych wydarzeƒ. Na-
le˝a∏o do nich mi´dzy innymi ukoƒcze-
nie przez Nasze piel´gniarki specjali-
zacji w dziedzinie piel´gniarstwa nefro-
logicznego. Nasze kole˝anki egzamin
paƒstwowy zda∏y najlepiej w Polsce 
o czym Êwiadczy statystyka zamiesz-
czona na stronie internetowej CKPPiP
w Warszawie. 

W tym roku w ró˝nych formach
kszta∏cenia przeszkoliliÊmy ogó∏em
653 osoby w tym 570 piel´gniarek  i 83
po∏o˝ne.

Poni˝ej przedstawiam krótkà statys-
tyk´ ze zrealizowanych zadaƒ.
Szkolenie specjalizacyjne w dzie-
dzinie piel´gniarstwa nefrologicznego
- kierownik naukowy mgr Beata Bia∏o-
brzeska ukoƒczy∏o 25 piel´gniarek
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pie-
l´gniarstwa anestezjologicznego 2 edy-
cje w Bydgoszczy i 1 edycja we
W∏oc∏awku,  ukoƒczy∏o  78 osób w tym
4 piel´gniarzy. 
Kierownikami naukowymi szkolenia
by∏y: mgr Beata Walecka, mgr Donata
Gacka oraz mgr Izabela Patroniak
(kole˝anka z OIPiP we W∏oc∏awku).
Kursy specjalistyczne - 17 edycji, 
w których udzia∏ wzi´∏o ogó∏em 76
po∏o˝nych i 330 piel´gniarek:
- terapia bólu ostrego u doros∏ych
- kierownik naukowy mgr Dorota Bo-
rucka i mgr Wies∏awy Jagodziƒskiej
- resuscytacja krà˝eniowo - oddecho-
wa - kierownik naukowy mgr Lidia
Iwiƒska - Tarczykowska
- leczenie ran - kierownik naukowy
prof. Maria Teresa Szewczyk
- wykonanie konikopunkcji, odbarcze-
nie odmy pr´˝nej oraz wykonanie doj-
Êcia doszpikowego kierownik nauko-
wy mgr Jacek Pawlak
- szczepienia ochronne - kierownik na-
ukowy mgr Ma∏gorzata Kilichowska
- wykonanie i interpretacja zapisu EKG
- kierownik  naukowy  piel. spec. Doro-
ta Rampalska

- monitorowanie dobrostanu p∏odu 
w czasie cià˝y i porodu 1 edycja 
w Bydgoszczy - kierownik naukowy
mgr El˝bieta Gryczka oraz 1edycja 
we W∏oc∏awku kierownik naukowy 
- mgr Danuta P∏oszaj-Zió∏kowska
- przygotowanie i podawanie leków
przeciwnowotworowych u doros∏ych
- kierownik naukowy dr Anny Koper
- piel´gnowanie pacjenta doros∏ego wen-
tylowanego mechanicznie - kierownik
naukowy piel. spec. Beata Cyranowicz
- resuscytacja krà˝eniowo-oddechowa
noworodka - kierownik naukowy mgr
Magdalena Michalska
- wykonywanie i ocena testów skór-
nych - kierownik naukowy dr Ewa
Szynkiewicz
- piel´gnowanie pacjenta w warunkach
lecznictwa uzdrowiskowego edycja dla
piel´gniarek z Sanatorium Wieniec
Zdrój - kierownik naukowy mgr Anna
˚ebrowska
Kursy dokszta∏cajàce - 9 edycji, 
w których przeszkolonych zosta∏o 
7 po∏o˝nych i 144 piel´gniarki:
- problematyka uzale˝nieƒ, diagnoza,
terapia i rehabilitacja - kierownik nau-
kowy mgr Gra˝ynaWenda
- post´py w pulmonologii, wspó∏czes-
na opieka nad pacjentem ze schorze-
niami uk∏adu oddechowego - kierow-
nik naukowy mgr Ewa Maƒkowska
- nowe kierunki i strategie w szczepie-
niach ochronnych - kierownik nauko-
wy mgr Ma∏gorzata Meldo 
- doskonalenie umiej´tnoÊci spo∏ecz-
nych niezb´dnych w kontakcie z pac-
jentem i jego rodzinà - 5 ostatnich edy-
cji zamykajàcych szkolenia wspó∏-
finansowane ze Êrodków UE.
Na tym nie koniec ….
Szkolenia w trakcie realizacji to:
- specjalizacja w dziedzinie piel´g-
niarstwa kardiologicznego dofinan-
sowana ze Êrodków MZ - kierownik
naukowy mgr Urszula Myszkowska
- specjalizacja w dziedzinie piel´g-
niarstwa psychiatrycznego dofinanso-

wana ze
Êrodków MZ 
- kierownik
naukowy 
mgr Anna
Stosik
- specjalizacja
w dziedzinie 

piel´gniarstwa nefrologicznego kolej-
na edycja - kierownik naukowy mgr
Beata Foksiƒska.

W listopadzie rozpocz´∏a si´ czwarta
ju˝ edycja kursu specjalistycznego 
w zakresie wykonania i interpretacji
zapisu EKG dla piel´gniarek i po∏o˝-
nych zatrudnionych w Szpitalu Wielo-
specjalistycznym im. dra B∏a˝ka w Ino-
wroc∏awiu. Warto tutaj nadmieniç, ˝e
wszystkie cztery edycje odby∏y si´ ze
Êrodków zarezerwowanych na ten cel
przez Dyrekcj´ Szpitala.

W grudniu na koniec roku rozpoczy-
namy 3 kursy specjalistyczne: endo-
skopi´ dla piel´gniarek, monitorowa-
nie dobrostanu p∏odu w czasie cià˝y 
i porodu dla po∏o˝nych oraz szczepie-
nia ochronne dla piel´gniarek we
W∏oc∏awku. 
MyÊl´, ˝e jest w czym wybieraç, ofer-

ta nasza choç nie zawiera wszystkiego
czym jesteÊcie Paƒstwo zainteresowa-
ni to i tak jest bogata. 

Nowy Rok 
z pewnoÊcià przyniesie nam 
kolejne nowe doÊwiadczenia 

i mi∏e wydarzenia, 
na które ju˝ dzisiaj czekam, 

˝yczàc Paƒstwu
zdrowych spokojnych

Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, 
spe∏nienia marzeƒ 

w nadchodzàcym Nowym Roku
i mo˝liwoÊci do podnoszenia

zawodowych kwalifikacji.

Katarzyna Florek
koordynator ds. szkoleƒ
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Obrady czterdziestej drugiej sesji

sejmiku województw kujawsko-pomor-

skiego  poprzedzi∏o uroczyste wr´cze-

nie Odznaki Honorowej za Zas∏ugi dla

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

prof. dr hab. Marii Teresie Szewczyk.

O przyznanie Odznaki Honorowej za

Zas∏ugi dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego wnioskowa∏a ORPiP 

w Bydgoszczy jako akt uznania za

szczególne dokonania indywidualne

bàdê zbiorowe, przyczyniajàce si´ do

realizacji zadaƒ Samorzàdu Woje-

wództwa Kujawsko-Pomorskiego.

Odznaczona, jako piàta piel´gniarka

w kraju, uzyska∏a w 2011 roku stopieƒ

samodzielnego pracownika naukowe-

go. Pi´ç lat wczeÊniej za∏o˝y∏a Polskie

Towarzystwo Piel´gniarstwa Angiolo-

gicznego, które by∏o nast´pstwem

wieloletniej pracy nad popularyzacjà

opracowanej przez siebie metody le-

czenia ran przewlek∏ych. Obecnie jest

kierownikiem Zak∏adu Piel´gniarstwa

Chirurgicznego Collegium Medicum

UMK i konsultantem krajowym w dzie-

dzinie piel´gniarstwa chirurgicznego 

i operacyjnego. 

ODZNAKA HONOROWA ZA ZAS¸UGI 
DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W dniu 08.11.2013 r., w Auli budyn-
ku Rektoratu Collegium Medicum 
w Bydgoszczy, odby∏a si´ wspó∏orga-
nizowana przez Szpital Uniwersytecki
nr 2 im. dr J. Biziela i Urzàd Miasta
Bydgoszczy uroczystoÊç z okazji 155
Rocznicy Urodzin dr. Jana Biziela,

Patrona Szpitala oraz pierwszego
Przewodniczàcego Rady Miasta Byd-
goszczy i Honorowego Obywatela
Bydgoszczy.

Okr´gowà Izb´ Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych w Bydgoszczy reprezentowa∏a
Przewodniczàca ORPIP Ewa Kowalska.

Podczas spotkania zas∏u˝onym pra-
cownikom Szpitala wr´czone zosta∏y
odznaczenia paƒstwowe oraz medale 
i listy gratulacyjne.  

WÊród odznaczonych znalaz∏a si´ licz-
na grupa piel´gniarek i po∏o˝nych:

OBCHODY 155 ROCZNICY URODZIN 
DOKTORA JANA BIZIELA  

„Z¸OTYM MEDALEM ZA D¸UGOLETNIÑ S¸U˚B¢” ODZNACZONE ZOSTA¸Y:
• mgr GRA˚YNA BEDNARDSKA - Piel´gniarka Oddzia∏owa, 

Oddzia∏ Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu
• MA¸GORZATA BUDNIK - st. piel´gniarka, Klinika Kardiologii 
• mgr ALDONA JAB¸ONOWSKA  - Koordynator Opieki Piel´gniarskiej, ZARZÑD
• mgr SEWERYNA JAKIELEWICZ  - Piel´gniarka Oddzia∏owa, Oddzia∏ Otolaryngologii i Onkologii 

Laryngologicznej z Pododdzia∏em Chirurgii Szcz´kowej
• JADWIGA KOWHAN  - st. piel´gniarka,Blok Operacyjny
• mgr ALINA KWAÂNA  - Z-ca Piel´gniarki Oddzia∏owej, Oddzia∏ Kliniczny Medycyny Ratunkowej
• STEFANIA TRZCI¡SKA  - specjalista piel´gniarka, Oddzia∏ Chirurgii Dzieci´cj z Pododdzia∏ami Urologii

i Leczenia Oparzeƒ Poradnia Chirurgii Dzieci´cej
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„SREBNYM MEDALEM ZA D¸UGOLETNIÑ S¸U˚B¢” ODZNACZONE ZOSTA¸Y:
• RENATA GORDON - piel´gniarka, Oddzia∏ Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu
• KATARZYNA JANKOWSKA - piel´gniarka, Oddzia∏ Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu 
• GABRIELA KAZIMIERSKA  - st. piel´gniarka, Klinika  Kardiologii
• EL˚BIETA KOMOROWSKA-SZYPERSKA - Z-ca Piel´gniarki Oddzia∏owej, 

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewn´trznych
• MARIA KRAUSE  - piel´gniarka, Oddzia∏ Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu
• MA¸GORZATA NEBUS - specjalistka piel´gniarka, Oddzia∏ Kliniczny Medycyny Ratunkowej
• MARIA REKOWSKA - piel´gniarka, Oddzia∏ Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu
• mgr ALINA STODOLSKA - Piel´gniarka Oddzia∏owa, Oddzia∏ Okulistyczny
• RENATA ÂWITA¸A - piel´gniarka, Klinika  Kardiologii
• MA¸GORZATA ˚ELAZKO - Z-ca Piel´gniarki Oddzia∏owej, Oddzia∏ Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu

„ODZNAKÑ HONOROWÑ ZA ZAS¸UGI DLA OCHRONY ZDROWIA” 

– MINISTERSTWA ZDROWIA, ODZNACZONE ZOSTA¸Y:
• mgr JOLANTA BAMBROWICZ  - Piel´gniarka Koordynujàca,Oddzia∏ Kliniczny Chirurgii Ogólnej, 

Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej
• mgr LIDIA NOWAK  - p.o. Piel´gniarki Oddzia∏owej, Oddzia∏ Urologii Laparoskopowej, 

Ogólnej i Onkologicznej
• mgr ALEKSANDRA POPOW  - Dyrektor ds. Piel´gniarstwa, ZARZÑD
• mgr JANINA SCHABOWSKA  - Piel´gniarka Oddzia∏owa, Oddzia∏ Kliniczny Hematologii 

i Chorób Rozrostowych i Uk∏adu Krwiotwórczego
• WIES¸AWA SULARZ  - Z-ca Piel´gniarki Oddzia∏owej, Klinika Kardiologii

„MEDALEM ZAS¸U˚ONY DLA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO NR 2

IM. DR. JANA BIZIELA” W BYDGOSZCZY ODZNACZONE ZOSTA¸Y: 
• EL˚BIETA  KARPUS  - st. po∏o˝na, Pion Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
• ANNA ¸ABU¡SKA  - piel´gniarka, Oddzia∏ Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, 

Kolorektalnej i Onkologicznej
• mgr LIDIA ÂCIESZY¡SKA  - Po∏o˝na Oddzia∏owa, Pion Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
• KRYSTYNA TARNOWSKA  - st. po∏o˝na, Pion Po∏o˝nictwa i Patologii Cià˝y
• EWA TUCZKOWSKA  - st. po∏o˝na, Pion Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

LIST GRATULACYJNY DYREKTORA SZPITALA ZOSTA¸ PRZYZNANY: 
• mgr ANNA BURAK  -  Piel´gniarka Oddzia∏owa,Oddzia∏ Kliniczny Medycyny Ratunkowej
• dr n. med. RENATA JAB¸O¡SKA  -  Piel´gniarka Oddzia∏owa,Oddzia∏ Neurochirurgii i Neurotraumatologii 

z Pododdzia∏em Usprawniania Leczniczego
• KALISZEWSKA ALEKSANDRA - st. Po∏o˝na, Pion Po∏o˝nictwa i Patologii Cià˝y
• MA¸GORZATA LEWANDOWSKA - piel´gniarka, Oddzia∏ Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu
• BARBARA ¸UCZAK  - piel´gniarka, Oddzia∏ Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu
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MAMY NOWE SPECJALISTKI 
W DZIEDZINIE PIEL¢GNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

Ciesielska Bo˝ena, Dolata Alicja Wanda, Dziuba Miros∏awa, Gastecka Jolanta, Gawe∏ Ma∏gorzata, 
Gierszewska Danuta Teresa, Imbiorowicz Gra˝yna, Kociƒska Jolanta Maria, Kontna Ewa, Kowalkowska Katarzyna, 
Krawczyk Wioletta Maria, Laskowska Ewa, Marzeta-Brzyska El˝bieta Zuzanna, Nowacka Iwona, Ossowska Mariola, 
Pawlak Gabriela, Paw∏owska Beata, Piàtek Aleksandra, Piotrzkowska Hanna, Polaszewska Beata, 
Skoczek-ChruÊciƒska Marianna, Stypczyƒska Natalia, Szwed-Koliƒska Marzena Maria, Urbaƒska Bogumi∏a, 
Jestratjew Ilona, Woêniak Renata

W imieniu ORPiP sk∏adam serdeczne gratulacje specjalistkom

Przewodniczàca Ewa Kowalska

Serdeczne
podzi´kowania

dla Kierownika 
specjalizacji w dziedzinie

piel´gniarstwa pediatrycznego

Pani 
dr n. med. Ewy Barczykowskiej

za ogromne 
zaanga˝owanie

oraz trud w∏o˝ony 
w proces naszego kszta∏cenia

sk∏ada

niepowtarzalna grupa specjalistek

Pani
BO˚ENIE OBERDA

Piel´gniarce Oddzia∏u XI B
Wojewódzkiego Szpitala

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Âwieciu

przechodzàcej po 30 latach pracy 
w szpitalu na emerytur´

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

dla dobra chorego prac´,
wraz z ˝yczeniami zdrowia i pomyÊlnoÊci

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

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Âwieciu
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WIGILIJNE I BO˚ONARODZENIOWE PRZYSMAKI 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia, to okres bardzo bogaty w obrz´dy i zwyczaje. Zw∏aszcza na Kujawach, gdzie Wigilie i Âwi´ta Bo˝ego
Narodzenia zawsze by∏y dostatnie. 

Wieczerze wigilijne zawsze sk∏ada∏y si´ z 7, 9, 11 albo 12 potraw postnych które przyrzàdzano z tego, co ros∏o w polu, sadzie, lesie 
i ˝y∏o w wodzie. Przestrzegano jednak zasady, aby na wigilijnym stole znalaz∏y si´ potrawy przyrzàdzone z produktów, które „urodzi∏y si´”
w gospodarstwie w danym roku, co mia∏o zapewniç pomyÊlnoÊç i obfitoÊç zbiorów w nadchodzàcym. W czasie kolacji nale˝a∏o zjeÊç choç
po ∏y˝ce ka˝dej potrawy, bo kto ilu potraw wigilijnych jeÊç nie b´dzie, tyle go radoÊci w roku nast´pnym ominie.
Do przygotowywania wieczerzy wykorzystywano kasz´ jaglanà, groch, kapust´, fasol´, grzyby, Êledzie, jab∏ka, orzechy i mak. Podawano

zup´ z suszonych owoców, barszcz lub zup´ grzybowà.
Ryby najcz´Êciej sma˝ono, a kasz´ jaglanà podawano ze Êliwkami i cynamonem. 
Dodatkowo mo˝na by∏o skosztowaç klusek z makiem, ciasta dro˝d˝owego, strucli z makiem, pierniczków i ciasteczek na amoniaku.

ZUPA OWOCOWA Z KLUSKAMI

Sk∏adniki:
garÊç suszonych owoców (Êliwek, gruszek, jab∏ek), 
1 s∏oik kompotu ze Êliwek, 3 ∏y˝ki màki ziemniaczanej, kilka goêdzików, cukier, sól,
szklanka Êmietany.
Sposób przygotowania:
W garnku zagotowaç 2 litry wody ze szczyptà soli. Owoce 
suszone namoczyç, wrzuciç do wrzàtku, gotowaç, a˝ b´dà
mi´kkie, dolaç kompot ze Êliwkami i gotowaç oko∏o 15 minut.
Zag´Êciç màkà ziemniaczanà lub zabieliç Êmietanà, dos∏odziç.
Z màki i wody zagnieÊç Êcis∏e ciasto. Urywaç ma∏e kawa∏eczki 
i wrzucaç na wrzàcà, osolonà wod´. 
Po ugotowaniu dodaç do zupy.

KLUSKI Z MAKIEM

Sk∏adniki:
30 dag makaronu „krajanki”, „∏azanek” lub innego, 25 dag maku, szklanka
miodu, szklanka bakalii (rodzynki, orzechy, migda∏y), ∏y˝ka mas∏a.
Sposób przygotowania:
Mak zalaç wrzàtkiem i gotowaç na bardzo ma∏ym ogniu. Odcedziç, przepuÊciç
przez maszynk´, nast´pnie wymieszaç z miodem i bakaliami.
Ugotowane, goràce kluski wymieszaç z mas∏em.

ÂLEDZIE PO KUJAWSKU

Sk∏adniki:
pó∏ kilo solonych Êledzi, 1 szklanka mleka, 30 dag winnych jab∏ek, 2 ∏y˝ki przecieru
pomidorowego, sok z 3 cytryn, paczka majeranku, paczka papryki mielonej, p´czek
zielonej pietruszki, sól, pieprz, cukier.
Sposób przygotowania:
Umyte Êledzie zalaç zimnà wodà, zostawiç na noc. Nast´pnego dnia obraç ze skóry i oÊci,
zalaç mlekiem na 2 godziny. 
Jab∏ka obraç, usunàç gniazda pokroiç w plasterki i wrzuciç do rondelka na rozgrzany t∏uszcz, 
dodaç przyprawy, wymieszaç, poddusiç wszystko, ostudziç. 
Âledzie pokrojone w czàstki uk∏adaç na pó∏misku, przykryç dekoracyjnie musem jab∏kowym,
a nast´pnie folià i wstawiç na kilka godzin do lodówki

˚YCZYMY SMACZNEGO!!!
REDAKCJA
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„Gdyby mi∏oÊç mog∏a uzdrawiaç,
a ∏zy wskrzeszaç, By∏abyÊ z nami”

W dniu 26.11.2013 r. w wieku 51 lat 
w wyniku tragicznego wypadku 

zmar∏a nasza Kole˝anka

Magdalena Powalska

¸àczymy si´ w bólu z rodzinà

Kole˝anki i Koledzy 
ze Szpitalnego Oddzia∏u Ratunkowego w Inowroc∏awiu

„Cz∏owiek umiera... Znowu za szybko! 
Cz∏owiek umiera... Razem z nim wszystko.

Tylko wspomnienia po nim zostajà,
Które wcià˝ mgliste z czasem si´ stajà,

Których tak wiele, jednak za ma∏o...
Znowu za szybko wszystko si´ sta∏o!.. „

Kole˝ance

HALINIE SIERADZKIEJ

piel´gniarce Êrodowiska nauczania i wychowania

serdeczne wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci MAMY

sk∏adajà kole˝anki  
z Komisji ds. Piel´gniarstwa Ârodowiska Nauczania i Wychowania

przy ORPiP w Bydgoszczy

Kole˝ance

Iwonie Kalitowskiej

wyrazy wspó∏czucia z powodu Êmieci Matki

sk∏adajà

Kole˝anki
z Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego 

Zak∏adu Opieki Zdrowotnej MSW w Bydgoszczy





Zamów fotoupominek
dla siebie i bliskich

fotopuzzle

fotoukładanki

fotospinacze
do papieru

fotopodstawki
pod kubek fotopodkładki

pod mysz

fotokubki

Niepowtarzalny prezent dla bliskich i przyjaciół,
który możesz sam stworzyć. 

Oferujemy Państwu atrakcyjne, wysokiej jakości 
fotoupominki na każdą okazję – Boże Narodzenie, 
Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet… 

Wszystkie przyjmowane przez nas zlecenia 
traktujemy indywidualnie -  spersonalizujemy 
i dostosujemy je do Państwa potrzeb. 

Tworzymy z wyobraźnią!

Aby zamówić fotogadżet zadzwoń pod numer 52 52 51 539

19 99

7 99

14 99

11 997 99

12 99

120 elementów
Wymiary 20x29cm
Zadruk 20x29cm
Nadruk foll color

Rozmiar 7,5x9cm
Zadruk 5,5x7cm
Nadruk full color
Dostępne również 
inne rozmiary

Rozmiar 4,5x4,5cm
Zadruk 3x3cm
Nadruk full color
Zestaw 10szt. 12,99zł
Zestaw 20szt. 19,99zł

Szklana podstawka
Gumowe nóżki
Rozmiar 10x10cm
Zadruk 10x10cm
Zestaw 4szt. 24,99zł
Zestaw 6szt. 34,99zł

Rozmiar 19x25cm
Zadruk 19x25cm
Nadruk full color

szt.

szt.

kpl.

szt.

szt.

kpl.

Rozmiar: średnica 8cm, wys. 9,5cm
Zadruk: 20x8,5cm


