


PRZEWODNICZÑCA MA G¸OS

Szanowne Kole˝anki i Koledzy!

Czas szybko biegnie, mamy kolejny rok VI kadencji. Staramy si´, co wcale nie jest ∏atwe, z nadziejà i optymizmem
patrzeç i zastanawiaç si´ co nam przyniesie nowy rok w sprawach zawodowych. 

W dalszym ciàgu goràcym tematem sà minimalne normy zatrudnienia zawarte w rozporzàdzeniu ministra zdrowia.
W dniu 27 marca br. odby∏o si´ posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia  poÊwi´cone problemowi norm zatrudnienia
piel´gniarek i po∏o˝nych. W posiedzeniu aktywny udzia∏ wzi´li: Prezes NRPiP Gra˝yna Rogala-Pawelczyk,
Sekretarz NRPiP Joanna Walewander, Cz∏onkowie NRPiP Mariola Bartusek, Mariola ¸odziƒska, Ewa Przes∏awska 
i Tadeusz Wadas. Zastrze˝enia Êrodowiska piel´gniarskiego do Rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grud-
nia 2012 r. przedstawi∏a Prezes NRPiP. Do nich m.in. nale˝à:
- obni˝enie czasu czynnoÊci poÊrednich z 50% do 25% czasu piel´gnacji bezpoÊredniej,
- brak zapewnienia minimum 2 piel´gniarek/po∏o˝nych na zmian´,
- brak zapisu: 2 piel´gniarek do zabiegu operacyjnego na jeden czynny stó∏ operacyjny, czyli operowanego pacjenta,
- brak wskaêników dla nowotworzonych, restrukturyzowanych lub w trakcie reorganizacji oddzia∏ów szpitalnych 
i komórek organizacyjnych.
Prezes NRPiP podkreÊli∏a, ˝e rozporzàdzenie nie pozwala na prawid∏owe obliczenie zapotrzebowania na etaty
piel´gniarek i po∏o˝nych w szpitalach. Zapisy stanowià zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa chorych, jak i wi´ksze praw-

dopodobieƒstwo  wystàpienia  zdarzeƒ niepo˝àdanych.
Sekretarz NRPiP przypomnia∏a o trudnoÊciach, jakie od d∏u˝szego czasu przedstawiciele samorzàdu zawodowego napotykajà w kontaktach ze
stronà rzàdowà. Zarzuci∏a Ministrowi Zdrowia zaniechanie dialogu z najliczniejszà i tak wa˝nà grupà zawodowà w systemie ochrony zdrowia.
Uwaga!!! Pe∏ny zapis posiedzenia, w tym wystàpienia wszystkich przedstawicieli NRPiP mo˝na obejrzeç na stronie Sejmu RP, pod adresem
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=569E32C5E9ED74FFC1257CA5004269CB#

Sytuacjà alarmujàcà jest równie˝ fakt, ˝e  Êrednia wieku piel´gniarek i po∏o˝nych w najbli˝szym czasie  b´dzie wynosi∏a oko∏o pi´çdziesi´ciu
lat. Niskie zarobki piel´gniarek i po∏o˝nych nie przyciàgajà ch´tnych do naszych zawodów, byç mo˝e dlatego Ministerstwo zastanawia si´ jak zlik-
widowaç tak du˝à rozbie˝noÊç w p∏acach miedzy lekarzami i piel´gniarkami. Cz´sto absolwenci piel´gniarstwa i po∏o˝nictwa wyje˝d˝ajà do pracy
za granic´. Polska jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod wzgl´dem liczby piel´gniarek przypadajàcych na tysiàc mieszkaƒców-
wskaênik 5,4. W Czechach wskaênik wynosi 8,1, nie mówiàc o Szwajcarii do której trudno si´ odnieÊç, wskaênik w tym kraju wynosi 16.
Minister Bartosz Arukowicz podczas konferencji prasowej 21 marca br. w Warszawie na temat poprawy sytuacji w ochronie zdrowia stwierdzi∏, ˝e
piel´gniarki otrzymajà od 2016 r. mo˝liwoÊç zlecania niektórych badaƒ oraz wypisywania recept na wybrane leki, a tak˝e ordynowanie wyrobów
medycznych. B´dà te˝ mog∏y wystawiaç recepty w ramach kontynuacji ordynacji lekarskiej. Jak mówi∏ minister: „wi´kszoÊç piel´gniarek to dzisiaj
osoby wykszta∏cone muszà mieç kompetencje takie, jak ich partnerzy krajach Europy Zachodniej”. Zgadzam si´, ˝e piel´gniarki i po∏o˝ne sà Êwiet-
nie wykszta∏cone i mog∏yby wykonywaç zadania proponowane przez ministra, ale za tym powinny iÊç  dzia∏ania zmierzajàce do uregulowania
norm zatrudnienia oraz godnego wynagradzania podobnie jak w  krajach Europy Zachodniej.

Kolejnà  sprawà sà szkolenia dla piel´gniarek i po∏o˝nych prowadzone przez ró˝ne podmioty. Jednym z nich jest spó∏ka „Wydawnictwo FORUM”
w Poznaniu i powiàzana z nim „Firma Szkoleniowa Centrum Kompetencji Forum”, która zorganizowa∏a szkolenia na temat: „Jak motywowaç i dy-
scyplinowaç piel´gniarki i po∏o˝ne”. Szkolenie skierowane jest mi´dzy innymi do lekarzy i „sióstr” oddzia∏owych. Program szkolenia narusza
samodzielnoÊç naszych zawodów oraz jest szko∏à mobbingu na naszej grupie zawodowej. Okr´gowe Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych zwróci∏y si´
do Naczelnej Rady o pilne podj´cie dzia∏aƒ zmierzajàcych do wykluczania takich podmiotów kszta∏cenia, które poprzez swoje dzia∏ania narusza-
jà godnoÊç naszych zawodów. Moja rada to: przed rozpocz´ciem szkolenia sprawdzajmy podmiot, w którym zamierzamy podnosiç swoje kwali-
fikacje. 

Szanujmy siebie, nasze zawody piel´gniarki i po∏o˝nej - zawody zaufania publicznego. 

Zbli˝ajà si´ Âwi´ta

Niech te Âwi´ta Wielkanocne b´dà pe∏ne nadziei i wiary,
Niech Chrystus Zmartwychwsta∏y przyniesie
wiosenne kwiaty radoÊci, mi∏oÊci, spokoju i szcz´Êcia.

˝ycz´ 
pe∏nych radosnej nadziei Âwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego,
rodzinnego ciep∏a, radosnych spotkaƒ przy wielkanocnym stole
oraz smacznego Êwi´conego jajka i niespodzianki od zajàczka 

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
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SPIS TREÂCI

SPRAWY SAMORZÑDU
• Kalendarium
• Sprawozdanie Przewodniczàcej z dzia∏alnoÊci

Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych VI kadencji 
za okres 01.03.2013 - 28.02.2014r.

• Sprawozdanie z Obrad XXIX Okr´gowego Zjazdu 
Sprawozdawczego Samorzàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych

• Stanowisko Prezydium NRPiP

WARTO PRZECZYTAå
• Abc zarzàdzania
• 48 lat medycyny transplantacyjnej w Polsce

MY TE˚ TAM BYLIÂMY
• Projekt Leonardo
• 2 bal dla singli i par

Z KART HISTORII
• Szpital Psychiatryczny w Âwieciu nad Wis∏à

- rys historyczny

POZNAJMY SI¢   
• Kilka s∏ów o nas
• Profilaktyka chorób uk∏adu krà˝enia

SZKOLENIA DLA PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH
• Pelargos -Wprowadzanie pokarmów uzupe∏niajàcych 

do diety niemowl´cia
• Zaproszenia na konferencje
• Jak podnosiç swoje kwalifikacje

PODZI¢KOWANIA

GRATULACJE

Z ˚A¸OBNEJ KARTY

Od Redakcji

Szanowne 
Kole˝anki i Koledzy

Pierwszy numer biuletynu informacyjnego Okr´gowej
Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w tym roku przed Wami.
Wszystkie otrzymane materia∏y zosta∏y zamieszczone 
w tym wydaniu. Zach´cam do lektury.

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych
sk∏adam Wam Kole˝anki i Koledzy 
Serdeczne ˝yczenia 

Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

Zach´camy wszystkich cz∏onków samorzàdu do dziele-
nia si´ pomys∏ami dotyczàcymi nast´pnych numerów
naszego biuletynu.
Napisz, a my wydrukujemy:
- podzi´kowania 
- gratulacje
i inne artyku∏y

Zajrzyj na stron´ internetowà naszej Izby

www.oipip.bydgoszcz.pl
Dok∏adamy wiele staraƒ aby treÊci

na niej zawarte, by∏y zawsze 
aktualne i wyczerpujàce.

Czekamy na Wasze uwagi i opinie.

Âwiàt prawdziwie Wielkanocnych
z jajkiem, s∏oƒcem 
i Dyngusem rozeÊmianym,
z wiarà mocnà w lepsze 
jutro i nadziejà…
a przy stole niech zasiàdà 
Przyjaciele, których 
mi∏oÊç, dobroç, radoÊç 
pozostanà z Paƒstwem 
na dni wiele 
i tygodni…
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29.03.2014r. - Rozpocz´cie Kursu specjalistycznego  „Re-
suscytacja krà˝eniowo oddechowa noworodka” dla
piel´gniarek i po∏o˝nych w Lipnie zorganizowanego przez
OÊrodek Szkoleniowy OIPiP w Bydgoszczy i OIPiP we
W∏oc∏awku

29.03.2014r. - Rozpocz´cie Kursu specjalistycznego „Re-
suscytacja krà˝eniowo oddechowa noworodka” dla pie-
l´gniarek i po∏o˝nych w Lipnie zorganizowanego przez
OÊrodek Szkoleniowy OIPiP w Bydgoszczy i OIPiP we
W∏oc∏awku

27.03.2014r. - Odby∏o si´ spotkanie edukacyjne dla po∏o˝-
nych i piel´gniarek  w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy zorga-
nizowane we wspó∏pracy  z Komisjà ds. Po∏o˝nych oraz
firmà Pelargos nt: „Wprowadzanie pokarmów uzupe∏niajà-
cych do diety niemowl´cia”

26.03.2014r. - Odby∏o si´ posiedzenie  Komisji Historycznej 

22.03.2014r. - Rozpocz´cie Kursu specjalistycznego
„Szczepienia ochronne” dla piel´gniarek we W∏oc∏awku zor-
ganizowanego przez OÊrodek Szkoleniowy OIPiP w Byd-
goszczy i OIPiP we W∏oc∏awku - uczestniczy∏a Przewodni-
czàca Ewa Kowalska

21.03.2014r. - Odby∏ si´ egzamin na  Kursie  specjalistycz-
nym „Piel´gnowanie pacjenta w warunkach lecznictwa
uzdrowiskowego dla piel´gniarek” w Sanatorium MSW
ORION  Ciechocinku, w którym uczestniczy∏a Przewodni-
czàca Ewa Kowalska

18-20.03.2014r. - Przewodniczàca Ewa Kowalska uczest-
niczy∏a w posiedzeniu Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych w Warszawie

Odby∏o si´ posiedzenie Komisji Konkursowej na stano-
wisko Piel´gniarki Oddzia∏owej Oddzia∏u Pediatrii, Chorób
Infekcyjnych i Hepatologii Wojewódzkiego Szpitala
Obserwacyjno-Zakaênego w Bydgoszczy - Przewodniczà-
ca mgr Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

Odby∏o si´ posiedzenie Komisji ds. Opieki D∏ugoterminowej
i Opieki Paliatywnej, w której udzia∏ wzi´∏a Konsultant
Wojewódzki w dziedzinie Piel´gniarstwa Rodzinnego mgr
Wies∏awa Kujawa

12.03.2014r. - Odby∏o si´ posiedzenie Prezydium ORPiP,
Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych 

Odby∏ si´ XXIX Zjazd Sprawozdawczy Okr´gowej Izby

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy

07.03.2014r. - Przewodniczàca Ewa Kowalska uczest-
niczy∏a w otwarciu po remoncie i modernizacji Zak∏adu
Medycyny Nuklearnej w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicz-
nym z Poliklinikà

01.03.2014r. - Rozpocz´cie Kursu specjalistycznego
„Szczepienia ochronne” dla piel´gniarek, w którym uczest-
niczy∏a Przewodniczàca Ewa Kowalska

28.02.2014r. - Rozpocz´cie Kursu specjalistycznego
„Piel´gnowanie pacjenta w warunkach lecznictwa uzdro-
wiskowego dla piel´gniarek” zorganizowanego przez
OÊrodek Szkoleniowy OIPiP w Bydgoszczy i OIPiP we
W∏oc∏awku - uczestniczy∏a Przewodniczàca Ewa Kowalska

27.02.2014r. - Odby∏o si´ post´powanie  konkursowe na
stanowiska Piel´gniarek Oddzia∏owych Oddzia∏ów Stacji
Dializ, Okulistyki, Kardiologii i Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego, Opieki Paliatywnej w Szpitalu Wielo-
specjalistycznym im. dr L. B∏a˝ka w Inowroc∏awiu - Prze-
wodniczàca Ewa Kowalska

26.02.2014r. - Odby∏o si´ posiedzenie Komisji ds.
Piel´gniarstwa Ârodowiska Nauczania i Wychowania

25.02.2014r. - Przewodniczàca Ewa Kowalska uczest-
niczy∏a w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady
Miasta w Bydgoszczy

24.02.2014r. - Rozpocz´cie Kursu specjalistycznego „Le-
czenie ran” dla piel´gniarek - uczestniczy∏a Przewodni-
czàca Ewa Kowalska

21.02.2014r. - Na zaproszenie Stowarzyszenia im. Sue
Ryder Przewodniczàca Ewa Kowalska i Wiceprzewodni-
czàca Wies∏awa Stefaniak-Gromadka bra∏y udzia∏ w uro-
czystym otwarciu Domu Seniora im. Sue Ryder  przy ul.
Siewnej  w Bydgoszczy

20.02.2014r. - Rozpocz´cie Kursu kwalifikacyjnego  „Pie-
l´gniarstwo opieki d∏ugoterminowej” dla piel´gniarek 
- uczestniczy∏a Przewodniczàca Ewa Kowalska

19.02.2014r. - Posiedzenie Komisji ds. Kszta∏cenia i Dosko-
nalenia Zawodowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych

17.02.2014r. - Rozpocz´cie Kursu specjalistycznego
„Resuscytacja krà˝eniowo oddechowa” dla piel´gniarek
Uczestniczy∏a Przewodniczàca Ewa Kowalska 



12.02.2014r. - Odby∏o si´ posiedzenie ORPiP,  Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Przyznawania Zapomóg
Losowych,  Komisji Skarg i Wniosków, Komisji ds. Po∏o˝-
nych

11.02.2014r. - Odby∏o si´ posiedzenie Zespo∏u ds. Indywi-
dualnych i Grupowych praktyk Piel´gniarek i Po∏o˝nych
Rodzinnych

Rozpocz´cie Kursu specjalistycznego ,,Endoskopia” dla
piel´gniarek uczestniczy∏a Przewodniczàca Ewa Kowalska

07.02.2014r. - Odby∏ si´ egzamin na Kursie specjalistycz-
nym  „Szczepienia ochronne” dla piel´gniarek zorganizo-
wanego przez OÊrodek Szkoleniowy OIPiP w Bydgoszczy 
i OIPiP we W∏oc∏awku

05.02.2014r. - Odby∏o si´ posiedzenie  Komisji Historycznej
na które zosta∏y zaproszone Naczelne Piel´gniarki Szpitala
Uniwersyteckiego nr 1im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy Pani
mgr Jadwiga Tomaszewska, dr n. med. Maria Wyrzykow-
ska, mgr Aleksandra Szczypiorska oraz mgr Miros∏awa
Zió∏kowska. W spotkaniu uczestniczy∏a Przewodniczàca
Ewa Kowalska

04.02.2014r. - Odby∏o si´ II Posiedzenie Komisji Konkur-
sowej w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Mogilnie na
stanowisko Naczelnej Piel´gniarki - Przewodniczàca Ewa
Kowalska

31.01.2014r. - Odby∏o si´ II Posiedzenie Komisji Konkur-
sowej w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr L. B∏a˝ka 
w Inowroc∏awiu na stanowiska Piel´gniarek Oddzia∏owych
Oddzia∏ów I Wewn´trznego i Gastroenterologicznego, Po-
∏o˝niczego, Dzieci´cego - Przewodniczàca mgr Wies∏awa
Stefaniak-Gromadka

30.01.2014r. - Odby∏o si´ II Posiedzenie Komisji Konkur-
sowej w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr L. B∏a˝ka 
w Inowroc∏awiu na stanowiska Piel´gniarek Oddzia∏owych
Oddzia∏ów Urologii i Onkologii Urologicznej, Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, Izby Przyj´ç i Szpitalnego Oddzia∏u
Ratunkowego, Chirurgii Urazowej i Ortopedii - Przewodni-
czàca mgr Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

28.01.2014r. - Odby∏o si´ II Posiedzenie Komisji Konkur-
sowej w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr L. B∏a˝ka 
w Inowroc∏awiu na stanowiska Piel´gniarek Oddzia∏owych
Oddzia∏ów Neurologii i Udarowego - Przewodniczàca Ewa
Kowalska, II Wewn´trznego i Endokrynologicznego, I Chi-
rurgii Ogólnej i Onkologicznej, II Chirurgii Ogólnej - Prze-
wodniczàca mgr Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

24.01.2014r. - Odby∏o si´ rozpocz´cie  Kursu specjalisty-
cznego „Piel´gnowanie pacjenta w warunkach lecznictwa
uzdrowiskowego dla piel´gniarek” Sanatorium MSW
ORION w  Ciechocinku zorganizowanego przez OÊrodek
Szkoleniowy OIPiP w Bydgoszczy i OIPiP we W∏oc∏awku

Odby∏ si´ egzamin na  kursie specjalistycznym „Wyko-
nywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla
piel´gniarek i po∏o˝nych” w Szpitalu Wielospecjalistyczny
im. dr L. B∏a˝ka w Inowroc∏awiu

23.01.2014r. - Odby∏o si´ II Posiedzenie Komisji Konkur-
sowej w Wojewódzkim Szpitalu Dzieci´cym w Bydgoszczy
na stanowiska Piel´gniarek Oddzia∏owych Oddzia∏ów
Patologii Noworodka, Neurologii Dzieci´cej, Otolaryngo-
logii, Audiologii i Foniatrii Dzieci´cej - Przewodniczàca  mgr
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

22.01.2014r. - Odby∏o si´ II Posiedzenie Komisji Konkur-
sowej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim  im. dr E.
Warmiƒskiego w Bydgoszczy na stanowisko Naczelnej
Piel´gniarki – Przewodniczàca Ewa Kowalska

21.01.2014r. - Odby∏o si´ spotkanie z Konsultantami
Krajowymi i Wojewódzkimi oraz Dyrektorami ds. Piel´g-
niarstwa, Naczelnymi Piel´gniarkami, Prze∏o˝onymi i Ko-
ordynujàcymi, w którym uczestniczy∏y Przewodniczàca
Ewa Kowalska i Wiceprzewodniczàca  Wies∏awa Stefaniak-
Gromadka

20.01.2014r. - Odby∏o si´ spotkanie z Pe∏nomocnymi
przedstawicielami Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych, w którym uczestniczy∏y Przewodniczàca  Ewa Kowal-
ska i Wiceprzewodniczàca   Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

17.01.2014r. - II posiedzenie Komisji Konkursowej w Szpi-
talu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy na
stanowisko Piel´gniarki Oddzia∏owej Kliniki Chorób Naczyƒ
i Chorób Wewn´trznych - Przewodniczàca Ewa Kowalska

15.01.2014r. - 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 

14.01.2014r. - Przewodniczàca Ewa Kowalska uczest-
niczy∏a w spotkaniu Rady Spo∏ecznej 10 Wojskowego
Szpitala Klinicznego z Poliklinika w Bydgoszczy

13.01.2014r. - Odby∏o si´ rozpocz´cie  Kursu specjalistycz-
nego „Resuscytacja krà˝eniowo oddechowa” dla pie-
l´gniarek i po∏o˝nych” - uczestniczy∏a Przewodniczàca Ewa
Kowalska
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Na dzieƒ 01.01.2014 r. iloÊç zareje-
strowanych piel´gniarek i po∏o˝nych: 
1. Piel´gniarek - 7649, w tym:
- piel´gniarek - 7508
- piel´gniarzy -   141

2. Po∏o˝nych - 994, w tym
- po∏o˝nych (kobiet) -   989
- po∏o˝nych (m´˝czyzn) - 5

Razem zarejestrowanych - 8643

Stwierdzono praw wykonywania
zawodu:
Piel´gniarkom - 114
Po∏o˝nym       - 17
Ogó∏em:           131

Wydano zaÊwiadczeƒ o kwalifikacjach
do pracy w UE
Piel´gniarkom -  29
Po∏o˝nym       -    1
Ogó∏em: 30

Wpisano do Rejestru Podmiotów
Wykonujàcych Dzia∏alnoÊç Leczniczà
Piel´gniarek:
- indywidualna praktyka piel´gniarki 

- 146
- indywidualna specjalistyczna prakty-
ka piel´gniarki -  33
Ogó∏em:179

Po∏o˝nych:
- indywidualna praktyka po∏o˝nej - 17
- indywidualna specjalistyczna prakty-
ka po∏o˝nej - 6  
Ogó∏em: 23

Okr´gowa Rada Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych odby∏a pi´ç posiedzeƒ, na
których podj´to 130 uchwa∏.
Prezydium Okr´gowej Rady Piel´g-
niarek i Po∏o˝nych odby∏o siedem po-
siedzeƒ, na których podj´to 184
uchwa∏y.

Dzia∏ Szkoleƒ

Zgodnie z ustawà o zawodach piel´g-
niarki i po∏o˝nej rozdzia∏ VI art. 61.1
piel´gniarka i po∏o˝na majà obowiàzek

sta∏ego aktualizowania swojej wiedzy 
i umiej´tnoÊci zawodowych oraz pra-
wo do doskonalenia zawodowego 
w ró˝nych rodzajach kszta∏cenia pody-
plomowego. 
Specyfika naszych zawodów wymaga
wi´c ustawicznego kszta∏cenia, pod-
noszenia kwalifikacji.
Wychodzàc naprzeciw Dzia∏ Szkoleƒ
przy Okr´gowej Izbie Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych organizuje ró˝ne formy
kszta∏cenia dla piel´gniarek i po∏o˝-
nych.
W 2013r. OÊrodek Kszta∏cenia Po-
dyplomowego Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych przy OIPiP w Bydgoszczy
przeszkoli∏ 633 osoby w tym 550
piel´gniarek i 83 po∏o˝ne:
- przeprowadzono 29 ró˝nych form
kszta∏cenia, w tym 16 edycji dofinan-
sowanych z funduszy  Unijnych
- zakoƒczono szkolenie specjaliza-
cyjne w dziedzinie piel´gniarstwa ne-
frologicznego dla piel´gniarek, 
a uczestniczàce w nim piel´gniarki
zda∏y egzamin paƒstwowy w Warsza-
wie najlepiej spoÊród wszystkich w tej
dziedzinie.
Rozpocz´to specjalizacj´ w dziedzinie
piel´gniarstwa psychiatrycznego, dofi-
nansowanà  z Ministerstwa Zdrowia, 
w specjalizacji uczestniczy 35 piel´g-
niarek.
Zakoƒczono szkolenia w ramach pro-
jektu unijnego pod nazwà: Wy˝sze
kwalifikacje i umiej´tnoÊci zawodowe
osób w wieku 50+. Termin realizacji
projektu 01.03.2012-31.05.2013, licz-
ba przeszkolonych piel´gniarek i po-
∏o˝nych - 310.
Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych w Bydgoszczy bierze udzia∏
w mi´dzynarodowym projekcie part-
nerskim Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji Leonardo da Vinci  w ramach
programu „Uczenie si´ przez ca∏e
˝ycie” - zakoƒczenie projektu - sier-
pieƒ 2014r.
W ramach wymiany zrealizowano:
-  wyjazd do Belgii - 19-20.02.2013r., 

w którym uczestniczy∏y 3 piel´gniarki 
i 1 piel´gniarz
-  wyjazd na W´gry - 19-24.05.2013r.,
w którym uczestniczy∏y 2 piel´gniarki 
i 1 piel´gniarz

24-27.06.2013r. goÊciliÊmy w Byd-
goszczy i Inowroc∏awiu przedstawicieli
z Belgii i W´gier.
Jedno ze spotkaƒ odby∏o si´ w siedzi-
bie Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych w Bydgoszczy.
Nasz oÊrodek nadal organizuje szkole-
nia dla piel´gniarek i po∏o˝nych dla
Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych we W∏oc∏awku.
Przeprowadzono cztery edycje:
- piel´gniarstwo anestezjologiczne 

- kurs kwalifikacyjny
- monitorowanie dobrostanu p∏odu 

w czasie cià˝y i porodu
- szczepienia ochronne
- piel´gnowanie pacjenta 

w warunkach lecznictwa 
uzdrowiskowego 

Konferencje, seminaria, 
dyplomatoria…

08.03.2013r. - wraz z Wiceprzewodni-
czàcà Wies∏awà Stefaniak-Gromadkà
uczestniczy∏am w Mi´dzynarodowej
Konferencji Szkoleniowej „Rozwój
oraz charakter pracy piel´gniarek i po-
∏o˝nych w kraju i na Êwiecie” w Gdaƒ-
skim Urz´dzie Marsza∏kowskim.

15-17.04.2013r. - uczestniczy∏am wraz
Rzecznikiem OdpowiedzialnoÊci Za-
wodowej El˝bietà Lorenc oraz Za-
st´pcà Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej Aleksandrà Szczypiorskà
w Konferencji Piel´gniarstwo i Prawo.
Praktyka, Etyka w Warszawie.

24.04.2013r. - uczestniczy∏am wraz 
z Koordynatorem ds. Szkoleƒ Kata-
rzynà Florek w konferencji „Wyrów-
nywanie szans na rynku pracy dla
osób 50+ - SolidarnoÊç pokoleƒ”, która

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZÑCEJ
z dzia∏alnoÊci Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych VI

kadencji za okres 01.03.2013 - 28.02.2014r.
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odby∏a si´ w Urz´dzie Marsza∏kow-
skim w Toruniu.

25.07.2013 r. - w siedzibie NIPiP
odby∏o si´ centralne szkolenie dla
wybranych piel´gniarek z miast
obj´tych akcjà „Zdrowe Niemowl´”,
organizowanej w ramach ogólnopol-
skiej kampanii edukacyjnej „Powstrzy-
maj Rotawirusy”.
Do projektu przestàpi∏o dziewi´ç
OIPiP w tym OIPiP w Bydgoszczy.
Celem warsztatów by∏o podnoszenie
ÊwiadomoÊci na temat rotawirusów
wÊród rodziców. W Bydgoszczy
bezp∏atne warsztaty dla m∏odych mam
i kobiet w cià˝y odby∏y si´ w dniu
6 sierpnia w restauracji Sowa przy ul.
Mostowej. Prowadzi∏a je piel´gniarka
Ma∏gorzata Meldo oraz psycholog.

11.09.2013r. - Okr´gowa Izba Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy
zorganizowa∏a bezp∏atne szkolenie
warsztatowe dla piel´gniarek i po∏o˝-
nych nt. Mam Prawo… odpowiedzial-
noÊç piel´gniarki i po∏o˝nej eliminacja
zagro˝eƒ i podstawowe zasady post´-
powania”.
Szkolenie  odby∏o si´ w restauracji
„Telimena” w Bydgoszczy

16.09.2013r. - uczestniczy∏am wraz 
z Koordynatorem ds. Szkoleƒ Kata-
rzynà Florek w konferencji w Warsza-
wie w ramach projektu systemowego
nt. „Profesjonalne piel´gniarstwo sys-
temu ratownictwa medycznego w Pol-
sce - wsparcie kszta∏cenia podyplo-
mowego”, wspó∏finansowanego ze
Êrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo∏eczne-
go. 

28.09.2013r. - uczestniczy∏am z Wice-
przewodniczàcà Wies∏awà Stefaniak-
Gromadkà w Ogólnopolskiej Konfe-
rencji po∏àczonej ze Zjazdem Polskie-
go Towarzystwa Piel´gniarek Neuro-
logicznych we W∏oc∏awku oraz uro-
czystoÊci obchodów 20-lecia Hospi-
cjum „Âwiat∏o” w Toruniu

10.10.2013r. - uczestniczy∏am w ze-
braniu naukowym „Quo vadis stomio”
w 20 rocznic´ powstania Poradni

Stomijnej w Szpitalu Uniwersyteckim
nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

22.10.2013r. - uczestniczy∏am w kon-
ferencji pt. „Polityka Senioralna w Eu-
ropie na Przyk∏adzie DoÊwiadczeƒ
Szwajcarii”, która odby∏a si´ w Nowym
Domu Poselskim w Warszawie 

23.10.2013r. - uczestniczy∏am w war-
sztatach dla Organizatorów Kszta∏ce-
nia w ramach projektu systemowego,
wspó∏finansowanego ze Êrodków UE
w ramach EFS pt. „Rozwój kwalifikacji
i umiej´tnoÊci kadry piel´gniarskiej 
w kontekÊcie zmian epidemiologicz-
nych, b´dàcych nast´pstwem starze-
jàcego si´ spo∏eczeƒstwa, które
odby∏y si´ w Warszawie.

25.11.2013r. - uczestniczy∏am w kon-
ferencji pt. „Realizacja Priorytetu II
Rozwoju zasobów ludzkich i poten-
cja∏u adaptacyjnego przedsi´biorstw
oraz poprawa stanu zdrowia osób
pracujàcych Programu Operacyjnego
Kapita∏ Ludzki 2007-2013” Konferen-
cja odby∏a si´ w siedzibie Ministerstwa
Praca i Polityki Spo∏ecznej w Warsza-
wie.

29.11.2013r. - wraz z Wiceprzewodni-
czàcà Wies∏awà Stefaniak - Gromad-
kà, Sekretarzem Beatà Czerniak
uczestniczy∏am w I Konferencji
„Kontrola Zaka˝eƒ w województwie
kujawsko-pomorskim” pod patronatem
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
w Urz´dzie Wojewódzkim w Bydgosz-
czy, której byliÊmy wspó∏organiza-
torem.

30.11.2013r. - uczestniczy∏am w uro-
czystym wr´czeniu dyplomów absol-
wentom Kierunku Piel´gniarstwo i Po-
∏o˝nictwo w Collegium Medicum 
w Bydgoszczy

W sali konferencyjnej OIPiP organi-
zowane sà cyklicznie we wspó∏pracy 
z Komisjà  ds. Po∏o˝nych oraz firmà
„Pelargos” spotkania edukacyjne dla
piel´gniarek i po∏o˝nych. Szkolenia te
nadzoruje i wspó∏organizuje Wiceprze-
wodniczàca ORPiP Wies∏awa Stefa-
niak-Gromadka oraz Przewodniczàca

Komisji ds. Kszta∏cenia i Doskonalenia
Zawodowego Katarzyna Florek. 
W siedzibie OIPiP spotykajà si´
komisje problemowe, powo∏ane przez
ORPiP - sprawozdania z ich dzia-
∏alnoÊci zostanà przedstawione przez
Przewodniczàce poszczególnych
komisji problemowych.  

Krajowy Dzieƒ Po∏o˝nej oraz Mi´-
dzynarodowy Dzieƒ Piel´gniarki

Has∏em Mi´dzynarodowego Dnia Pie-
l´gniarki w 2013r., ustalonym przez
Mi´dzynarodowà Rad´ Piel´gniarek
i Po∏o˝nych by∏o:
„Niwelowanie Ró˝nic: Milenijne Cele
Rozwoju: 8,7,6,5,4,3,2,1.” Nawiàzuje
ono do Milenijnych Celów Rozwoju. Sà
one oÊmioma dà˝eniami, które 189
cz∏onków ONZ zobowiàza∏o si´ osiàg-
nàç w ramach tzw. „Projektu Milenij-
nego”

Z okazji Krajowego Dnia Po∏o˝nej oraz
Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarki
na wniosek ORPiP odznaczenia otrzy-
ma∏y:

I. Odznak´ Honorowà za zas∏ugi dla
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
nadawanà przez Sejmik
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- prof. dr hab. Maria Teresa
Szewczyk

II. Odznaczenie honorowe „Za Zas∏ugi
dla Ochrony Zdrowia” przyznawane
przez Ministra Zdrowia:
- dr n. med. Anna Andruszkiewicz
- mgr Halina Idczak
- dr n. med. Miros∏awa Felsmann

III. Medal Marsza∏ka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat
Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”
otrzyma∏y Panie:
- mgr Anna Bàkowska
- Marianna Holz
- mgr Bernadeta Ho∏ysz
- mgr Iwona Jorka
- mgr Aleksandra Szczypiorska
- mgr Barbara Zielazna 

Uroczyste obchody Krajowego Dnia
Po∏o˝nej i Mi´dzynarodowego Dnia
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Piel´gniarki odby∏y si´ 09.05.2013r. 
w Zespole Pa∏acowo-Parkowym 
w Ostromecku.

Imprezy plenerowe

11.05.2013r.- z okazji Krajowego Dnia
Po∏o˝nej i Mi´dzynarodowego Dnia
Piel´gniarki, OIPiP na Wyspie M∏yƒ-
skiej OIPiP zorganizowa∏a  dla miesz-
kaƒców Bydgoszczy i okolic  imprez´
plenerowà nt. „Piel´gniarka i Po∏o˝na
w ˝yciu Rodziny”, podczas której odby∏
si´ pierwszy bieg z piel´gniarkà 
i po∏o˝nà ulicami Bydgoszczy.
W akcji wzi´∏y udzia∏ piel´gniarki i po-
∏o˝ne z Zak∏adu Promocji Zdrowia przy
Centrum Onkologii, Lux Medu, Woje-
wódzkiego OÊrodka Medycyny Pracy,
NZOZ Almach, Piel´gniarki z Woje-
wódzkiej Przychodni Dermatologicznej
w Bydgoszczy, Po∏o˝ne Rodzinne,
Piel´gniarki Szpitala Uniwersyteckiego
Nr 1 i Nr 2, studenci Wydzia∏u Pie-
l´gniarstwa wraz z Opiekunami 
z Collegium Medicum Uniwersytetu
Miko∏aja Kopernika.  

Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych czynnie uczestniczy w festynach
zwiàzanych z  profilaktykà i promocjà
zdrowia mieszkaƒców, organizowa-
nych przez inne podmioty.

UroczystoÊci, w których 
uczestniczy∏am 
z przedstawicielami ORPiP 

05.04.2013r. - obchody Âwi´ta Pra-
cownika Wojskowej S∏u˝by Zdrowia
w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym
z Poliklinikà w Bydgoszczy, po∏àczone
z prezentacjà pierwszego w regionie, 
a ósmego w skali kraju Centrum
Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran 

13-16.04.2013r. – XVI Zjazd Piel´g-
niarek Epidemiologicznych w WiÊle 

20.04.2013r. – uroczystoÊç obchodów
50-lecia Sanatorium Uzdrowiskowego
Energetyk w Inowroc∏awiu

10.05.2013r. – obchody Krajowego
Dnia Po∏o˝nej i Mi´dzynarodowego
Dnia Piel´gniarki w 10 Wojskowym

Szpitalu Klinicznym z Poliklinikà 
w Bydgoszczy 

14.05.2013r. – obchody Krajowego
Dnia Po∏o˝nej i Mi´dzynarodowego
Dnia Piel´gniarki w NZOZ Nowy
Szpital w Nakle 

21.05.2013r.– uroczyste otwarcie pier-
wszego w Polsce Parku Aktywnej
Rehabilitacji i Sportu przy Centrum
Onkologii

28.05.2013r. – uroczystoÊç wr´czenia
nagród laureatom plebiscytu Expressu
Bydgoskiego „Z∏oty Stetoskop 2013” 
w Hotelu „S∏oneczny M∏yn” w Byd-
goszczy

07.06.2013r. – uroczystoÊç nadania
imienia Aliny Pienkowskiej, piel´gniar-
ki walczàcej o prawa pacjenta,
dzia∏aczki Wolnych Zwiàzków Zawo-
dowych, bohaterki Sierpnia'80 OÊrod-
kowi Profilaktyki i Epidemiologii Nowo-
tworów w Poznaniu, 

08.06.2013r. – fina∏ I Ogólnopolskiego
Konkursu „Dzia∏am Bezpiecznie”, skie-
rowanego do uczniów gimnazjów 
w Gimnazjum Nr 24 przy ul. KoÊciusz-
ki w Bydgoszczy,

27.06.2013r. - przyj´cie z okazji Dnia
Flandrii i wizyty w Polsce Pana Jo
Vandeurzen, Flamandzkiego Ministra
Polityki Spo∏ecznej, Zdrowia i Rodziny
w Operze Nova w Bydgoszczy.  

18.09.2013r. - uroczystoÊç otwarcia
Zespo∏u Sal Operacyjnych z Oddzia-
∏em Anestezjologii i Intensywnej
Terapii Medycznej, Centralnà Stery-
lizatornià oraz Szpitalnym Oddzia∏em
Ratunkowym Szpitala Uniwersytec-
kiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Byd-
goszczy.

26.09.2013r. uroczystoÊç z okazji
przyznania po raz czwarty Statusu
Szpitala Akredytowanego - Certyfikatu
Akredytacyjnego, Szpitalowi Wielo-
specjalistycznemu im. dr. L. B∏a˝ka 
w Inowroc∏awiu

07.11.2013r. - uroczyste obchody 95

rocznicy odzyskania przez Polsk´
niepodleg∏oÊci w 10 Wojskowym
Szpitalu Klinicznym z Poliklinikà.

08.11.2013r. - uroczystoÊç z okazji
155 urodzin dr Jana Biziela  - patrona
Szpitala oraz pierwszego Przewodni-
czàcego Rady Miasta. 

28.11.2013r. - uroczystoÊç oddania do
u˝ytku Pracowni Badaƒ Naczyniowych
i Interwencyjnych w Klinicznym Za-
k∏adzie Radiologii Lekarskiej 10
Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Poliklinikà w Bydgoszczy.  

09.12.2013r.- I Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa Piel´gniarstwa Pedia-
trycznego nt. „Interdyscyplinarna opie-
ka w neuropediatrii” w Szpitalu
Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza 

12.12.2013r. - uroczyste otwarcie roz-
budowanego Zak∏adu Piel´gnacyjno-
Opiekuƒczego w Bydgoszczy. 

Konkursy na stanowiska
Naczelnych Piel´gniarek
i Oddzia∏owych 

Szpital Uniwersytecki Nr 1 
im. A. Jurasza w Bydgoszczy:
26.03.2013r. –  na stanowisko
Naczelnej  Piel´gniarki

Kujawsko-Pomorskie Centrum
Pulmonologii: 
20-21 i 24.06.2013r. – na stanowiska
Piel´gniarek Oddzia∏owych

Wojewódzki Szpital Dzieci´cy 
w Bydgoszczy
26.06.2013r. - na stanowisko
Naczelnej Piel´gniarki 
23.01.2014r. - na stanowiska
Piel´gniarek Oddzia∏owych

10 Wojskowy Szpital Kliniczny 
z Poliklinikà w Bydgoszczy.
05.09.2013r. - na stanowisko
Piel´gniarki Oddzia∏owej 

Szpital Uniwersytecki Nr 2 
im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.
17.01.2014r. - na stanowisko
Piel´gniarki Oddzia∏owej 
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Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 
w Bydgoszczy
22.01.2014r.- na stanowisko
Naczelnej Piel´gniarki 

Szpital Wielospecjalistyczny 
im. dr. L. B∏a˝ka w Inowroc∏awiu.
27-28, 30-31.01.2014r. - na
stanowiska Piel´gniarek
Oddzia∏owych

SPZOZ w Mogilnie:
04.02.2014r. - na stanowisko
Naczelnej Piel´gniarki

Prewencja

Przewodniczàca, Wiceprzewodniczà-
ca ORPiP, Rzecznik Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej  lub Zast´pca oraz
Koordynator ds. Szkoleƒ uczestniczy∏y
w spotkaniach prewencyjnych z pie-
l´gniarkami i po∏o˝nymi:

13.03.2013r. -  w Nowym Szpitalu 
w Nakle i Szubinie-spotkanie odby∏o
si´ w Nakle. 

21.03.2013r. w PSZOZ 
w Inowroc∏awiu

03.04.2013r. w NZOZ Florencja 
w Âwieciu 

24.04.2013r. w Centrum Onkologii 
w Bydgoszczy 

Ponadto w siedzibie OIPiP odbywa-
jà si´ cyklicznie spotkania Przewodni-
czàcej, Wiceprzewodniczàcej ORPiP 
z Dyrektorami ds. Piel´gniarstwa,
Piel´gniarkami Naczelnymi, Prze∏o˝o-
nymi Piel´gniarek, Piel´gniarkami
Koordynujàcymi, Pe∏nomocnikami, jak
równie˝   z Konsultantami Krajowymi 
i Wojewódzkimi.
Celem spotkaƒ jest wymiana doÊwiad-
czeƒ, proponowanie rozwiàzaƒ poja-
wiajàcych si´ problemów, zwiàzanych
z wykonywaniem zawodów piel´gniar-
ki i po∏o˝nej oraz dyskusje nad aktual-
noÊciami dotyczàcymi ochrony zdro-
wia.   
Rady Spo∏eczne, Komisje Dialogu
Spo∏ecznego, Komisja Polityki Spo-
∏ecznej

Jestem cz∏onkiem Rady Spo∏ecznej
Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr.
J. Biziela w Bydgoszczy  oraz SP ZOZ
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Poliklinikà w Bydgoszczy.
Regularnie i czynnie uczestnicz´ 
w posiedzeniach rady, reprezentujàc
OIPiP.

Rady Spo∏eczne:
10 Wojskowy Szpital Kliniczny 
z Poliklinikà w Bydgoszczy:
09.04.2013r.
28.06.2013r.
29.10.2013r.

Szpital Uniwersytecki Nr 2 
im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy:
12.04.2013r.
04.05.2013r.

Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddzia∏u NFZ w Bydgoszczy:
10.07.2013r.
05.12.2013r.

Posiedzeniu Komisji Polityki
Zdrowotnej Rady Miasta Bydgoszczy:
24.01.2013r.
26.02.2013r.
23.04.2013r.
24.09.2013r.
06.12.2013r.

Zespó∏ Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Spo∏ecznego w Urz´dzie Wojewódz-
kim w Bydgoszczy 16.05.2013r. 

Kontrole
Od 13 maja 2013r. rozpocz´∏a si´ kon-
trola z ZUS, kontrola dotyczy∏a okresu
07.2009r. - 12.2012r. – nie wykazano
˝adnych uchybieƒ.

Refundacje
1049 piel´gniarek i po∏o˝nych skorzys-
ta∏o z refundacji za szkolenia, konfe-
rencje i studia na kwot´ 552.328,04 z∏

Udzielanie pomocy 
dla cz∏onków OIPiP
Raz w miesiàcu spotyka si´ Komisja
ds. Przyznawania Zapomóg Loso-
wych, która na bie˝àco rozpatruje
wp∏ywajàce wnioski o zapomogi
losowe. 

Ponadto, w miar´ mo˝liwoÊci rozpatru-
jemy proÊby Okr´gowych Rad Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych o pomoc dla
piel´gniarek i po∏o˝nych nale˝àcych
do ich Izb, b´dàcych w ci´˝kiej sytu-
acji losowej. 

Centralny Rejestr

Na bie˝àco uaktualnianie sà dane,
gromadzone w Centralnym Rejestrze
Piel´gniarek  i Po∏o˝nych.
Prowadzona jest akcja przypominajà-
ca o obowiàzku aktualizacji danych
przez piel´gniarki, piel´gniarzy, po∏o˝-
ne, po∏o˝nych.

Do Centralnego Rejestru wprowa-
dzane sà systematycznie dane o pod-
noszeniu kwalifikacji zawodowych
ukoƒczonych przez cz∏onków OIPiP 
w ramach kszta∏cenia podyplo-
mowego. 

Po przerwie w wykonywaniu zawodu
wi´kszej ni˝ 5 lat przeszkolono 11
piel´gniarek  i 1 po∏o˝nà.

Sprawami zwiàzanymi z przeszkole-
niem piel´gniarek i po∏o˝nych po 
przerwie w wykonywaniu zawodu  zaj-
muje si´ Sekretarz ORPiP Pani Beata
Czerniak.

Strona internetowa, biuletyn

Na naszej stronie internetowej na
bie˝àco umieszczane sà informacje
dotyczàce dzia∏ania naszego samo-
rzàdu oraz konferencji, szkoleƒ organi-
zowanych nie tylko na terenie naszej
Izby.

Biuletyn wydawany jest w nak∏adzie
2000 sztuk, redaktorem naczelnym
jest Wiceprzewodniczàca ORPiP
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka.
Na 2014 rok wydano kalendarze
trójdzielne.

Rok by∏ bogaty w wydarzenia.
Staram si´ uczestniczyç z cz∏onkami
Prezydium i Okr´gowej Rady we
wszystkich wydarzeniach, dotyczà-
cych naszego Êrodowiska na dobre 
i z∏e.
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Przypominam, ˝e obowiàzkiem cz∏on-
ka samorzàdu jest znajomoÊç i prze-
strzeganie aktów prawnych oraz
Kodeksu etyki zawodowej piel´gniarki
i po∏o˝nej Rzeczypospolitej Polskiej, 
w którym zawarte sà m. in. s∏owa:.

„Stosunki mi´dzy cz∏onkami samorzà-
du powinny opieraç si´ na wzajemnym
szacunku, lojalnoÊci, kole˝eƒstwie 
i solidarnoÊci zawodowej. Powinni oni
dzieliç si´ swoimi doÊwiadczeniami 
i s∏u˝yç sobie pomocà. Wzajemna
ocena winna byç sprawiedliwa,
a krytyk´ nale˝y formu∏owaç w sposób
bezstronny, przekazujàc jà w pierw-
szej kolejnoÊci osobie zainteresowa-
nej. W przypadku braku reakcji i pow-
tarzajàcych si´ b∏´dów piel´gniarka
/po∏o˝na powinna poinformowaç w∏aÊ-
ciwà Okr´gowà Rad´ za poÊrednic-
twem w∏aÊciwej Okr´gowej Izby Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych.”

Pami´tajmy wi´c o szacunku do
siebie, kole˝anek i kolegów, a przede
wszystkim do pacjenta.

Serdecznie dzi´kuj´ Wiceprzewodni-
czàcej ORPiP, Skarbnikowi, Sekreta-
rzowi, Cz∏onkom Okr´gowej Rady Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych oraz Rzeczni-
kowi OdpowiedzialnoÊci Zawodowej 
i Zast´pcom, Przewodniczàcym 
i Cz∏onkom organów naszego samo-
rzàdu, Konsultantom Wojewódzkim
oraz Kadrze Kierowniczej Piel´gniarek
i Po∏o˝nych za wspó∏prac´ na rzecz
podnoszenia profesjonalizmu i pozycji
naszych zawodów.

Równie serdecznie dzi´kuj´
Pracownikom biura za dobrà
wspó∏prac´.

Przewodniczàca ORPiP
Ewa Kowalska 

Przewodniczàca OIPiP Ewa Kowal-
ska otworzy∏a XXIX Okr´gowy Zjazd
Samorzàdu   Piel´gniarek i Po∏o˝nych.
Zjazd rozpoczà∏ si´ wprowadzeniem
Sztandaru OIPiP przez Poczet Sztan-
darowy. Przewodniczàca goràco po-
wita∏a delegatów, wojewódzkich kon-
sultantów w dziedzinie piel´gniarstwa,
kierowniczà kadr´ piel´gniarskà,
wszystkich zaproszonych goÊci. 

Nast´pnie przystàpiono do wyboru
Prezydium Zjazdu w nast´pujàcym
sk∏adzie:
Przewodniczàca Okr´gowego Zjazdu
- Wies∏awa Stefaniak - Gromadka
Wiceprzewodniczàca  
-  Gra˝yna Krzemiƒska 
Sekretarze - Krystyna Ritter, 
Beata Czerniak 

Dokonano wyboru Asesorów Zjazdu:
Renata Jakobi, Gmura-˚abiƒska,
Hanna Koliƒska 

Dokonano wyboru Komisji
Mandatowej w sk∏adzie: 
Violetta Dobrowolska, 
Hanna KuÊnierz, Barbara Dobosz 

Komisji Uchwa∏ i Wniosków 
w sk∏adzie: Agnieszka Nowak, 
Izabela Ograbek, Ilona Polasik.  

Zgodnie z porzàdkiem obrad Pani mgr
Krystyna Wegner-Kowalska wystàpi∏a
z wyk∏adem: „Stres i radzenie sobie 
w sytuacjach trudnych. Jak przeciw-
dzia∏aç syndromowi wypalenia zawo-
dowego”
Nast´pnie przystàpiono do odczytania
sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci:    

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci okr´-
gowej rady piel´gniarek i po∏o˝nych VI
kadencji za okres od 01.03.2013r. do
28.02.2014r. odczyta∏a Pani Ewa Ko-
walska - Przewodniczàca Okr´gowej
Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci finanso-
wej okr´gowej izby piel´gniarek i po-
∏o˝nych w Bydgoszczy za okres od
01.01.2013r. do 31.12.2013r. odczy-
ta∏a Pani Aleksandra Popow - Skar-
bnik Okr´gowej Rady Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych.

Sprawozdanie Okr´gowego Rzeczni-
ka OdpowiedzialnoÊci Zawodowej Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych VI kadencji   za
okres od 01.02.2013r. do 30.01.2014r.
odczyta∏a Pani El˝bieta Lorenc - Okr´-
gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej.

Sprawozdanie Okr´gowego Sàdu
Piel´gniarek i Po∏o˝nych za okres od
01.01.2013r. do 31.12.2013r. odczy-
ta∏a Pani Gra˝yna Wenda – Przewod-
niczàca Okr´gowego Sàdu.

Sprawozdanie Okr´gowej Komisji Re-
wizyjnej OIPiP za okres od 01.02.2013r.
do 31.03.2014r. odczyta∏a Pani Hele-
na G∏owacka - Przewodniczàca Okr´-
gowej Komisji Rewizyjnej.

Odczytano równie˝ sprawozdania 
z  dzia∏alnoÊci Komisji Problemowych:
- Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji
Kszta∏cenia i Doskonalenia Zawodo-
wego odczyta∏a przewodniczàca
komisji Pani Katarzyna Florek.
- Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji

SPRAWOZDANIE Z OBRAD XXIX
OKR¢GOWEGO ZJAZDU

SAMORZÑDU PIEL¢GNIAREK 
I PO¸O˚NYCH Z SIEDZIBÑ 

W BYDGOSZCZY 
W DNIU 12 MARCA 2014 ROKU
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ds. Przyznawania Zapomóg Losowych
odczyta∏a przewodniczàca komisji
Pani Aleksandra Monarska.
- Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji
ds. Nadzoru nad Indywidualnymi,
Grupowymi, Specjalistycznymi Prakty-
kami i Zak∏adami Pracy Chronionej
odczyta∏a przewodniczàca Pani Iwona
Jorka.
- Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji
ds. Po∏o˝nych odczyta∏a przewod-
niczàca komisji Pani Wies∏awa Stefa-
niak-Gromadka.
- Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji
ds. Piel´gniarstwa Ârodowiska Nau-
czania i Wychowania  nie zosta∏o
odczytane z powodu nieobecnoÊci
przewodniczàcej.
- Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji
ds. Piel´gniarstwa Ochrony Zdrowia
Pracujàcych nie zosta∏o odczytane 
z powodu nieobecnoÊci przewodniczà-
ca komisji.
- Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji
ds. Opieki D∏ugoterminowej i Opieki
Paliatywnej odczyta∏a przewodniczàca
komisji Pani Bogus∏awa Hirt-Nowak.
- Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji
ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej
odczyta∏a przewodniczàca Aleksandra
Piàtek.
- Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji
Skarg i Wniosków odczyta∏a przewod-
niczàca komisji Pani Violetta Dobro-
wolska.
- Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji
Historycznej odczyta∏a przewodniczà-
ca komisji Pani Miros∏awa Kram.

Podj´to nast´pujàce uchwa∏y:
Uchwa∏a nr 1
w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Przewodniczàcej
Okr´gowej Rady Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych w Bydgoszczy 

Uchwa∏a nr 2
w sprawie przyj´cia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego 
za rok 2013

Uchwa∏a nr 3 
w sprawie przyj´cia sprawozdania 
z dzia∏alnoÊci finansowej oraz

rozliczenia bud˝etowego za rok 2013.
Powy˝sza uchwa∏a zosta∏a poddana
jawnemu g∏osowaniu

Uchwa∏a nr 4 
w sprawie zatwierdzenia planu
bud˝etu Okr´gowej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
na rok 2014. Powy˝sza uchwa∏a
zosta∏a poddana jawnemu g∏osowaniu

Uchwa∏a nr 5 
w sprawie zasad gospodarki 
finansowej Okr´gowej Izby
Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Bydgoszczy. Powy˝sza uchwa∏a
zosta∏a poddana jawnemu 
g∏osowaniu:

Uchwa∏a nr 6 
w sprawie upowa˝nienia Okr´gowej
Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
do dokonania przesuni´ç finansowych
mi´dzy poszczególnymi kontami.
Powy˝sza uchwa∏a zosta∏a poddana
jawnemu g∏osowaniu

Uchwa∏a nr 7 
w sprawie zatwierdzenia 
preliminarza bud˝etowego 
na I kwarta∏ 2015 roku. 
Uchwa∏a nr 8 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania
Okr´gowej Komisji Rewizyjnej 
w Bydgoszczy. Powy˝sza uchwa∏a
zosta∏a poddana jawnemu 
g∏osowaniu

Uchwa∏a nr 9 
w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Okr´gowego 
Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Bydgoszczy. Powy˝sza uchwa∏a
zosta∏a poddana jawnemu 
g∏osowaniu

Uchwa∏a nr 10 
w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Okr´gowego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych w Bydgoszczy. 
Powy˝sza uchwa∏a zosta∏a poddana
jawnemu g∏osowaniu

Uchwa∏a nr 11 
w sprawie przeprowadzenia kontroli
zgodnoÊci z Konstytucjà 
art. 50 Ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o dzia∏alnoÊci leczniczej 
oraz § 10 pkt. 4 i 5 rozporzàdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012
w sprawie sposobu przeprowadzania
konkursu na niektóre stanowiska
kierownicze w podmiocie leczniczym
nieb´dàcym przedsi´biorcà. 
Podj´to nast´pujàce stanowiska
i apele

Stanowisko nr 1 
w sprawie poparcia Stanowiska
Prezydium Naczelnej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych oraz
Prezydium Zarzàdu Ogólnopolskiego
Zwiàzku Zawodowego Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych z dnia 19 lutego 2014r.

Stanowisko nr 2 
w sprawie projektu ustawy 
o zawodzie ratownika medycznego 
i samorzàdzie zawodowym 
ratowników medycznych

Apel nr 1 
w sprawie przestrzegania 
ustawowego obowiàzku pracodawcy
w zakresie udzielania piel´gniarkom 
i po∏o˝nym urlopu szkoleniowego

Apel nr 2 
w sprawie zwolnienia piel´gniarki 
i po∏o˝nej z ponoszenia kosztów 
realizacji polityki zdrowotnej paƒstwa 
i kosztów ochrony zdrowia
spo∏eczeƒstwa

Prowadzàca Zjazd Wies∏awa Stefa-
niak-Gromadka koƒczàc obrady XXIX
Okr´gowego Zjazdu Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych w Bydgoszczy  poprosi∏a 
o powstanie i wyprowadzenie Sztan-
daru Piel´gniarek i Po∏o˝nych. Pani
Przewodniczàca OIPiP Ewa Kowalska
podzi´kowa∏a uczestnikom jak i zapro-
szonym goÊciom za udzia∏ w obra-
dach.

Beata Czerniak 
- Sekretarz 



SPRAWY SAMORZÑDU

BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2014

12



WARTO PRZECZYTAå

BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2014

ABC ZARZÑDZANIA

13

I w tym roku pod tym has∏em  kon-
tynuowaç b´dziemy tematyk´ zwià-
zanà z kierowaniem pracà zawodowà
piel´gniarek i po∏o˝nych. Oto kolejny
artyku∏  jej poÊwi´cony. 

„Szef to trudny zawód”
Logicznà konsekwencjà bycia sze-

fem jest koniecznoÊç nagradzania
podw∏adnych za postawy wa˝ne i po-
˝àdane oraz wymierzania sankcji za
przekroczenie wyznaczonych granic.

Prawie zawsze b´dà pojawia∏y si´
wàtpliwoÊci:
- jak nagradzaç i karaç skoro nie
mamy odpowiednich narz´dzi?
- w jaki sposób doceniaç ludzi, skoro
nie ma pieni´dzy?      
- ile razy mo˝na podw∏adnemu zwra-
caç uwag´?

Motywacje do pracy buduje konsek-
wencja prze∏o˝onego a nie wielkoÊç
nagród lub kar.

Zawsze sytuacjà niezwykle trudnà
dla szefa  jest  karanie. Dla wi´kszoÊci
sà to sytuacje wywo∏ujàce l´k i z∏oÊç.
Niewielu jest szefów lubiàcych karaç
podw∏adnych.

Wielu szefów d∏ugo nie reaguje karà
na destrukcyjne zachowania pracown-
ików. Dzieje si´ tak z powodu l´ku lub
bezradnoÊci, a koƒczy si´ najcz´Êciej
wybuchem z∏oÊci i bardzo surowà,
nieadekwatnà do przewinienia sank-
cjà. Konsekwencje za przekroczenie
szefowskiej granicy powinny byç stop-
niowalne, by motywowa∏y do zmiany
szkodliwego zachowania. Za pierwsze
przewinienie kara mo˝e byç symbol-
iczna, ma∏o dotkliwa, ˝eby szef mia∏ do
czego si´gaç kiedy nastàpi powtórka. 
Przyk∏ad:
- przy pierwszym wykroczeniu   

prze∏o˝ony informuje pracownika 
o swoim niezadowoleniu, udziela 
ustnego upomnienia;

- przy kolejnym, dotkliwoÊcià mo˝e 
byç wi´ksza iloÊç przydzielonej 
pracy;

- za dalszà „ recydyw´ ”, 
np. przydzielenie na sta∏e ma∏o 
atrakcyjnej (czarnej roboty)

w oddziale;
- na koniec ju˝ mocno w postaci: 

odebrania premii, udzielenia nagany,
czy nawet zwolnienia z  pracy.  
Aby karanie mia∏o walor edukacyjny

i motywujàcy do wi´kszej odpo-
wiedzialnoÊci, nie mo˝na traktowaç
podw∏adnych jak dzieci. Karanie jest
trudne, dlatego budzi w szefach silne
emocje. Jedni pod wp∏ywem z∏oÊci,
rozgoryczenia i poczucia zagro˝onego
autorytetu wchodzà w rol´ kryty-
cznego i surowego rodzica, inni bojàc
si´ utraty sympatii podw∏adnych,
zachowujà si´ bojaêliwie i nadmiernie
tolerancyjnie. Jedni i drudzy: pouczajà,
dajà dobre rady i wp´dzajà w poczucie
winy. Natomiast podw∏adni, którzy
bojà si´ karania, nie majà zazwyczaj
si∏y, by zachowaç si´ dojrzale.
Usprawiedliwiajà si´ jak dzieci, czym
jeszcze bardziej irytujà szefa.

SpecjaliÊci proponujà u˝ywaç algo-
rytmu:
1. Zapowiedê celu spotkania, 

nazwanie intencji i uczuç.
2. Powiedzenie podw∏adnemu, za co 

konkretnie b´dzie ukarany. 
zrobi∏? 

3. Przypomnienie zasady, 
którà z∏ama∏

4. Powiedzenie na co narazi∏ szefa, 
zespó∏, organizacj´.

5. Wyznaczenie kary.
6. Dopuszczenie podw∏adnego 

do g∏osu - jeden jedyny raz!
7. Propozycja pomocy na przysz∏oÊç 

w ujawnionych k∏opotach.   
Zaproszenie na ewentualne 
odr´bne spotkanie.

8. Zapowiedê bardziej surowej kary 
w przypadku „recydywy ”.

9. Polecenie naprawienia b∏´du
- o ile jest to mo˝liwe.

10. Wyraêne zakoƒczenie rozmowy.
Powy˝szy schemat u∏atwia zacho-

wanie postawy doros∏y - doros∏y.
Karanie powinno byç mo˝liwie

krótkie. Jest ono formà decyzji szefa,
bez miejsca na dyskusje. Ma mieç
wyraêny koniec. JeÊli szef ma wàtpli-
woÊci i pytania, chce zrozumieç oko-

licznoÊci i powody przewinienia pod-
w∏adnego, powinien zbieraç te infor-
macje wczeÊniej, przed podj´ciem
decyzji a nie w trakcie karania.

Dobre zasady szefa:
1. Nie karz podw∏adnego, kiedy jesteÊ
silnie wzburzony. JeÊli w gniewie
wymierzysz kar´ zbyt surowà, to
spe∏ni ona funkcj´ demotywujàcà.
2. Unikaj mów wychowawczych. Nie
przynoszà one ˝adnych efektów.
Ludzie mogà zmieniç swoje zachowa-
nia kiedy ponoszà ich konsekwencje.
3. Nie wp´dzaj w poczucie winy. Jest
to jedno z najbardziej destrukcyjnych
uczuç w kontaktach mi´dzy ludêmi.
Pracownik wp´dzany w poczucie winy
b´dzie coraz bardziej zamkni´ty 
w kontakcie, mo˝e nie zachowywaç
si´ lojalnie, nie b´dzie Ci´ informowa∏
o wa˝nych i trudnych sprawach.
4. Pami´taj aby karaç w cztery oczy 
i nie nag∏aÊniaç sprawy. Cz∏owiek ka-
rany publicznie czuje si´ jak besztany
i poni˝any uczeƒ.

Z pozdrowieniami  
Miros∏awa Zió∏kowska

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

PiÊmiennictwo  u autorki.

P.s.
Zapraszam do aktywnego udzia∏u w redagowaniu
kolumny. Artyku∏y, przemyÊlenia, propozycje
zagadnieƒ do poruszenia prosz´ przes∏aç na
adres e-mailowy Okr´gowej Izby Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych w Bydgoszczy  z  dopiskiem
w tytule: ABC ZARZÑDZANIA  

Nikt nie ma prawa do pouczania 
i oceniania ludzi doros∏ych. Szef ma
prawo do konfrontowania podw∏ad-
nych z odpowiedzialnoÊcià, wyciàga-
jàc konsekwencje za przekroczenie
zapowiedzianych granic. Kara musi
koƒczyç spraw´. Podw∏adny poniós∏
konsekwencje swojego niew∏aÊci-
wego dzia∏ania. Nie nale˝y wracaç do
przykrego tematu i nie nale˝y zbyt
d∏ugo demonstrowaç swojego nieza-
dowolenia.



WARTO PRZECZYTAå

BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2014

14

Przeszczepianie narzàdów jest
powszechnie stosowanà metodà le-
czenia ich schy∏kowej niewydolnoÊci.
Aktualny kszta∏t wspó∏czesnej trans-
plantologii klinicznej jest wypadkowà
dokonaƒ wielu dziedzin medycyny
oraz osiàgni´ç wielu zespo∏ów pro-
fesjonalistów. Pierwsze na Êwiecie
przeszczepienie nerki zakoƒczone
powodzeniem odby∏o si´ 23 grudnia
1954 roku w Brigham & Women's
Hospital w Bostonie mi´dzy bliêni´-
tami monozygotycznymi. Natomiast
pierwszego udanego przeszczepienia
nerki w Polsce dokonano 12 lat póê-
niej, 26 stycznia 1966 roku w Warsza-
wie. Pacjentkà, która zosta∏a poddana
jako pierwsza w kraju i 621. na Êwiecie
zabiegowi przeszczepienia nerki by∏a
Danuta Milewska, 19-letnia uczennica
szko∏y piel´gniarskiej.  Od tego dnia
do 2012 roku w Polsce przeszcze-
piono 24 017 narzàdów, w tym 18 696
nerek, 2860 wàtrób, 2019 serc, 77
p∏uc, wykonano 365 kombinowanych
przeszczepieƒ nerki i trzustki oraz
transplantacje koƒczyn. 

W 2013 r. w Polsce dokonano histo-
rycznego, pierwszego na Êwiecie
przeszczepienia twarzy ze wskazaƒ
pilnych.

Przeszczepiane narzàdy pobierane
sà najcz´Êciej od dawców zmar∏ych,
rzadziej od dawców ˝ywych. Pobie-
ranie i przeszczepianie narzàdów ure-
gulowane jest licznymi przepisami
prawa. Typy dawców narzàdów i pod-
stawowe regulacje prawne przedsta-
wia Ryc. 1.

Fundamentalnym problemem, z ja-
kim zmaga si´ Polska i Êwiatowa
medycyna transplantacyjna jest nie-
dostateczna liczba narzàdów do trans-
plantacji w stosunku do potrzeb spo-
∏eczeƒstwa. Âwiatowym liderem pod
wzgl´dem liczby pobieranych i prze-
szczepianych narzàdów jest Hiszpa-
nia, gdzie w 2012 roku narzàdy pobra-
no od 1643 dawców (35.1 pmp) i prze-
szczepiono 4099 (87.6 pmp) na-
rzàdów. W Polsce, mimo ˝e epidemio-
logia Êmierci mózgu nie jest pre-

cyzyjnie okreÊlona, liczb´ zgonów 
w tym mechanizmie szacuje si´ na
2500 rocznie. W 2012 roku do
Centrum Organizacyjno-Koordynacyj-
nego Poltransplant zg∏oszono 786
potencjalnych zmar∏ych dawców na-
rzàdów. Najcz´stszà przyczyn´ zgonu
stanowi∏y choroby naczyƒ mózgowych
(58%) i urazy czaszkowo-mózgowe
(30%). Narzàdy zosta∏y pobrane od
615 (16.1 pmp) dawców, co stanowi∏o
78%  zg∏oszonych dawców potencjal-
nych. W 171 (22%) przypadkach nie
dosz∏o do pobrania. W 98 przypad-
kach stwierdzono obecnoÊç przeciw-
wskazaƒ medycznych, w 73 odstà-
piono od pobrania z powodu braku
autoryzacji (70 przypadków sprzeciwu
rodziny i 3 sprzeciwy prokuratora).

W Polsce obowiàzuje zasada wy-
kluczenia sprzeciwu na pobranie ko-
mórek, tkanek i narzàdów wyra˝onego
za ˝ycia. W myÊl art. 6 Ustawy z dnia
1 lipca 2005 roku o pobieraniu, prze-
chowywaniu i przeszczepianiu komó-
rek, tkanek i narzàdów sprzeciw na
pobranie komórek, tkanek i narzàdów
wyra˝a si´ w formie wpisu w Central-
nym Rejestrze Sprzeciwów na pobra-

nie komórek, tkanek i narzàdów ze
zw∏ok ludzkich, oÊwiadczenia pisem-
nego zaopatrzonego we w∏asnor´czny
podpis i/lub oÊwiadczenia ustnego
z∏o˝onego w obecnoÊci co najmniej
dwóch Êwiadków, pisemnie przez nich
potwierdzonego. W praktyce rozmowa
z rodzinà ma na celu ustalenie sta-
nowiska osoby zmar∏ej wobec pobiera-
nia narzàdów. 

Ostatniego dnia grudnia 2012 r. 
w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów
(CRS) by∏o zarejestrowanych 26416
sprzeciwów. Z badania CBOS prze-
prowadzonego w 2012 roku wynika, ˝e
74% ankietowanych Polaków deklaru-
je wyra˝enie zgody na pobranie swo-
ich narzàdów po Êmierci. W Polsce 
i innych krajach funkcjonujà tzw.
oÊwiadczenia woli, które mimo, ˝e
zawierajà podpisanà w∏asnor´cznie
deklaracj´ ch´ci oddania narzàdów po
Êmierci w celu ich przeszczepienia, nie
majà mocy prawnej, a jedynie charak-
ter informacyjny pozwalajàcy rodzinie
zapoznaç si´ z wolà cz∏onka rodziny.
Mimo ˝e 60% Polaków zdaje sobie spra-
w´ z istnienia oÊwiadczenia woli, dotych-
czas podpisa∏o je jedynie 2% z nich.

48 LAT MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ W POLSCE

Ryc. 1 Typy dawców narzàdów. Podstawowe regulacje prawne.
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Rozmowa z bliskimi osoby zmar∏ej
ma na celu tak˝e zebranie danych
medycznych, które mogà mieç zwià-
zek z bezpieczeƒstwem potencjalnych
biorców narzàdów.

Ponadto, jeÊli komórki, tkanki lub
narzàdy majà byç pobrane od dawcy
zmar∏ego w przypadku, gdy zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ˝e zgon
nastàpi∏ w wyniku czynu zabronionego
stanowiàcego przest´pstwo, wówczas
w myÊl Rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 30 paêdzierni-
ka 2007 r. w sprawie sposobu i trybu
uzyskania informacji od prokuratora
lub stanowiska sàdu rodzinnego o nie-
wyra˝eniu sprzeciwu na pobranie ze
zw∏ok komórek, tkanek i narzàdów,
nale˝y dokonaç równie˝ takiej auto-
ryzacji pobrania.

W 2012 r. Êredni czas oczekiwania
na przeszczepienie nerki od momentu
zarejestrowania w Krajowej LiÊcie
Oczekujàcych (KLO) wynosi∏ 10 mie-
si´cy, natomiast czas dializoterapii 2.5
roku. Skrócenie czasu oczekiwania na
przeszczepienie mo˝liwe jest dzi´ki
przeszczepieniom od dawców ˝ywych.
W 2012 r. przeszczepiono 51 nerek od
dawców ˝ywych i by∏a dotychczas
najwi´ksza liczba w skali roku. 

Zgodnie z regulacjami prawnymi
narzàdy mogà byç pobierane od
˝ywego dawcy w celu przeszczepie-
nia, jeÊli pobranie nast´puje na rzecz
krewnego w linii prostej, rodzeƒstwa,
osoby przysposobionej lub ma∏˝onka.
Pobranie  na rzecz innej osoby, je˝eli
uzasadniajà to szczególne wzgl´dy
osobiste, wymaga zgody sàdu. Zasad-
noÊç i celowoÊç pobrania i przeszcze-
pienia od okreÊlonego dawcy ustalajà
lekarze na podstawie aktualnego
stanu wiedzy medycznej. Pobranie
narzàdu musi zostaç poprzedzone
niezb´dnymi badaniami lekarskimi w
celu ustalenia, czy ryzyko zabiegu nie
wykracza poza przewidywane granice
dopuszczalne dla tego rodzaju
zabiegów i nie upoÊledzi w istotny
sposób stanu zdrowia dawcy. Ponadto

potencjalny ˝ywy dawca przed
wyra˝eniem pisemnej dobrowolnej
zgody na pobranie musi zostaç
szczegó∏owo, pisemnie poinformowa-
ny o rodzaju zabiegu, ryzyku zwià-
zanym z tym zabiegiem i o dajàcych
si´ przewidzieç nast´pstwach dla jego
stanu zdrowia w przysz∏oÊci. Poten-
cjalny dawca musi równie˝ zostaç
uprzedzony o skutkach dla biorcy
wynikajàcych z wycofania zgody na
pobranie, zaÊ potencjalny biorca musi
byç poinformowany o ryzyku zwià-
zanym z zabiegiem pobrania oraz o
mo˝liwych nast´pstwach pobrania dla
stanu zdrowia dawcy, a tak˝e wyraziç
zgod´ na przyj´cie narzàdu od tego
dawcy.

W celu zwi´kszenia liczby prze-
szczepieƒ od dawców ˝ywych i zmar-
∏ych utworzono Program Wieloletni na
lata 2011-2020 Narodowy Program
Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.
W ramach Programu prowadzone sà
liczne projekty 
m.in. Program ˚ywy Dawca Nerki 
(www.zywydawcaner-ki.pl) 
i szkolenia ETPOD (European
Training on Organ Donation)
(www.poltransplant.org.pl/szkolenie_e
tpod.html). 

Wdro˝ono i rozwini´to tak˝e syste-
mowe rozwiàzania organizacyjne 
w postaci utworzenia stanowisk koor-
dynatorów transplantacyjnych. Efe-
ktywnie funkcjonujàcej sieci koordyna-

torów na poziomie centralnym, regio-
nalnym, a w szczególnoÊci lokalnym
przypisywany jest sukces programu
transplantacyjnego w Hiszpanii.  Na
terenie Polski do koƒca 2012 roku
funkcj´ szpitalnego koordynatora po-
bierania narzàdów pe∏ni∏o 218 osób, 
w tym 84 piel´gniarki. Ponadto 12 pie-
l´gniarek pe∏ni∏o funkcje koordynatora
na szczeblu regionalnym i 5 na po-
ziomie centralnym (Ryc. 2). 

Rola piel´gniarek jest wyraêna 
w wielu zadaniach zwiàzanych 
z aktywnoÊcià programu transplanta-
cyjnego. Piel´gniarki w ró˝nym stop-
niu, w zale˝noÊci od afiliacji i obszaru
aktywnoÊci, uczestniczà w procesie
pobierania i przeszczepienia narzà-
dów od dawców ˝ywych i zmar∏ych. 

PiÊmiennictwo u autorki
dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania 
i przeszczepiania narzàdów

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej 
i Transplantologii 

Szpital Uniwersytecki nr 1 
im. dr A. Jurasza 

w Bydgoszczy CM UMK 
ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz
tel./fax: 52/585 43 85

e-mail:koordynator.transpl@cm.umk.pl
Centrum Organizacyjno-

Koordynacyjne 
ds. Transplantacji POLTRANSPLANT

Ryc. 2. Struktura organizacyjna koordynatorów transplantacyjnych w Polsce w 2012 roku. 

W nawiasach podano liczb´ zatrudnionych piel´gniarek.
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W dniach 22-23.02 2014, w Inowro-
c∏awiu, odby∏o si´ kolejne spotkanie
uczestników programu Leonardo.
Oprócz sta∏ych cz∏onków zespo∏u z Bel-
gii i Polski, zaproszono piel´gniarki i ko-
ordynatorów wolontariatu z Torunia,
Poznania, Gdaƒska i Inowroc∏awia.

Przypomn´, ˝e projekt Leonardo
powsta∏ w celu stworzenia w Europie
wspólnej taktyki i programu szkolenio-
wego dla pracowników i pracodawców
zajmujàcych si´ zarzàdzaniem, koor-
dynowaniem i realizacjà opieki domo-
wej nad chorymi dotkni´tymi schorze-
niami d∏ugoterminowymi i wymagajà-
cymi opieki terminalnej. Z Okr´gowej
Izby Piel´gniarskich i Po∏o˝nych w Byd-
goszczy  w projekcie  uczestniczyli:
Anna Andruszkiewicz  - Collegium Me-
dicum Bydgoszcz, Gra˝yna Krzemiƒ-
ska - Zak∏ad Piel´gnacyjno - Opiekuƒ-
czy w Âwieciu, Bogumi∏a Zgorzelak 
i Tomasz Zawadzki - Hospicjum im. b∏.
ks. J. Popie∏uszki Bydgoszcz.

Celem obecnego spotkania, by∏o
przekazanie informacji oraz porówna-
nie ró˝nych systemów dotyczàcych
opieki paliatywnej i d∏ugoterminowej 
w Polsce, Belgii i na W´grzech. 

W pierwszym dniu spotkania w war-
sztatach uczestniczy∏a: Przewodni-
czàca ORPiP w Bydgoszczy - Ewa
Kowalska oraz Wiceprzewodniczàca 
- Wies∏awa Stefaniak-Gromadka. Spot-
kanie rozpocz´∏o si´ od przypom-
nienia podstawowych definicji doty-
czàcych piel´gniarstwa Êrodowisko-
wego, d∏ugoterminowego, hospicyj-
nego, warunków zawierania kontrak-
tów oraz celów i zadaƒ poszczegól-
nych Êwiadczeniodawców, którzy nio-
sà pomoc chorym obj´tym opiekà
d∏ugoterminowà i paliatywnà w warun-
kach domowych i stacjonarnych. Omó-
wiono systemy finansowania i rodzaje
obowiàzujàcych sk∏adek na∏o˝onych
na obywateli w poszczególnych kra-
jach. Zaznaczono koniecznoÊç moni-
torowania i oceny jakoÊci opieki oraz
oceny jakoÊci ˝ycia pacjenta. Zauwa-
˝ono, ˝e w opiece paliatywnej ca∏ko-
wicie nieprzydatne sà tak zwane
„twarde” kryteria, jak ÊmiertelnoÊç czy
pogorszenie stanu zdrowia. Wykorzy-
stuje si´ bardziej przydatne kryteria
„mi´kkie” jak np. satysfakcja z opieki,
choç jak twierdzi wielu autorów, kryte-
ria te sà gorzej zdefiniowane. Analizo-
waliÊmy przypadki chorobowe pod
kontem oceny jakoÊci pracy, stosujàc
skal´ STAS i ECOG oraz kwestiona-
riusz satysfakcji z opieki domowej.
Analizie poddano równie˝ rodzaje ko-
munikacji, potrzebne kompetencje 

i zasady etyki niezb´dne podczas
zarzàdzania organizacjà  na poziomie:
makro, mezo i mikro. PodkreÊlono rol´
lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej, który najcz´Êciej jest specjalistà
medycyny rodzinnej. Odpowiedzialny
jest on za leczenie oraz prowadzenie
profilaktyki zdrowotnej zapisanych do
niego pacjentów. W przypadku, gdy
choroba pacjenta wymaga leczenia
specjalistycznego, lekarz POZ wydaje
skierowania do poradni specjalistycz-
nej, szpitala, realizatorów opieki poza
szpitalnej. Wa˝nym elementem  opieki
POZ  jest udzielenie pacjentowi  przez
lekarza wzgl´dnie osob´ wyznaczonà
/piel´gniarka Êrodowiskowa jako lider
zespo∏u/ wszelkich informacji o mo˝li-
woÊciach leczenia, opieki socjalnej,
wolontaryjnej i refundacjach z NFZ.

PROJEKT LEONARDO
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Istotnym elementem spotkania by∏y
wizyty z∏o˝one w Domu Pomocy
Spo∏ecznej i Zak∏adzie Piel´gnacyjno -
Opiekuƒczym w Inowroc∏awiu. Dom
Pomocy Spo∏ecznej chocia˝ wybu-
dowany w latach 60-tych okaza∏ si´
bardzo mi∏ym miejscem dla ludzi w po-
desz∏ym wieku. W swoich pokoikach,
mieszkaƒcy mogà posiadaç pamiàt-
kowe meble lub inne przedmioty prze-
niesione z domu rodzinnego. Nie-
którzy z podopiecznych hodujà Êwinki
morskie lub ptaki. Za to wszyscy z nich
dokarmiajà bezdomne koty, które gro-
madami przychodzà na taras budynku.
Pokoje sà jedno i dwu osobowe.
Miesi´czny koszt pobytu wynosi ok.
2800 z∏. W oÊrodku znajduje si´
Êwietlica i sala rehabilitacyjna dostoso-
wane do potrzeb pacjentów.  W Êwie-
tlicy prowadzone sà zaj´cia warszta-
towe. Du˝e wra˝enie na wszystkich
zwiedzajàcych zrobi∏y obrazy wyko-
nane haftem matematyczny, przedsta-
wiajàce ciekawe krajobrazy oraz kartki
okolicznoÊciowe wykonane w∏asno-
r´cznie przez pensjonariuszy.  Zak∏ad
wspó∏pracuje z wolontariuszami, har-
cerzami, organizacjami koÊcielnymi,
organizacjami pozarzàdowymi itp.
Zapraszajà na spotkania ciekawych lu-
dzi. Podopieczni biorà udzia∏ w  impre-
zach integracyjnych i okolicznoÊcio-
wych. W oÊrodku wyczuwa si´  atmos-
fer´ ciep∏a, zrozumienia i przytulnoÊci.
Spotkanie zakoƒczy∏o si´ w niedzielne
popo∏udnie. Nast´pne w czerwcu 2014
roku.

tekst, foto: Bogumi∏a Zgorzelak 

II BAL DLA SINGLI I PAR

Dnia 7 lutego w piàtkowy wieczór karnawa∏owy
spotkaliÊmy si´ w goÊcinnych progach 
Dworku Gerwazego na
2 Balu Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych. 

Zabawa rozpocz´∏a 
si´ powitalnym toastem.
Wspania∏e jedzenie,
znakomite humory 
oraz muzyka 
przyczyni∏y si´ do tego, 
˝e zabawa by∏a znakomita.

Zapraszamy
na 3 Bal Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych, który odb´dzie
si´ w pierwszy piàtkowy
wieczór lutego 2015 r.

Dnia 5.02.2014 r. odby∏o si´ posiedzenie Komisji Historycznej 
na które zosta∏y zaproszone Naczelne Piel´gniarki Szpitala
Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy 
Pani mgr Jadwiga Tomaszewska, dr n. med. Maria Wyrzykowska,  
mgr Aleksandra Szczypiorska oraz mgr Miros∏awa Zió∏kowska. 

W spotkaniu uczestniczy∏a równie˝
Przewodniczàca Ewa Kowalska.

Pani mgr Jadwiga Tomaszewska
przekaza∏a na rzecz OIPiP 
do biblioteki ksià˝ki medyczne 
oraz podzieli∏a si´ 
wspomnieniami.

tekst, foto: 
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka
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RYS HISTORYCZNY:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Âwieciu jest
najstarszym dzia∏ajàcym w Polsce
szpitalem psychiatrycznym. Rozpoczà∏
swojà dzia∏alnoÊç 1 kwietnia 1855
roku. 

Tradycje opieki nad chorymi psy-
chicznie w Âwieciu si´gajà jeszcze
czasów Êredniowiecza. Ju˝ w 1428
roku istnia∏ przy Konwencie Krzy˝ac-
kim Dom Ob∏àkanych. Tradycje te
musia∏y przetrwaç w jakiejÊ formie do
XIX wieku, gdy˝ w 1822 roku po seku-
laryzacji klasztoru oo. Bernardynów 
w budynku poklasztornym utworzono
100- ∏ó˝kowy Szpital Krajowy, a w nim
20 ∏ó˝kowy oddzia∏ dla chorych psy-
chicznie, ten 20 ∏ó˝kowy oddzia∏ psy-
chiatryczny mo˝na uznaç jako zalà˝ek
obecnego szpitala. Ju˝ na prze∏omie
roku 1855 i 1856 liczba chorych
wynosi∏a 99 osób, a w roku nast´pnym
194 osoby. W 1878 roku w szpitalu
przebywa∏o ju˝ 375 osób i nie by∏o
mo˝liwoÊci, aby takà liczb´ chorych
uda∏o si´ umieÊciç w budynkach
przeznaczonych dla tak du˝ej iloÊci
chorych. W zwiàzku z tym wybu-
dowano dodatkowe pawilony. Liczba
chorych ulega∏a sta∏emu wzrostowi
zwi´kszy∏a si´ znacznie po wejÊciu 
w ˝ycie ustawy z dnia 11 lipca 1891
roku nak∏adajàcej na gminy obowiàzek
opieki nad „umys∏owo chorymi”. 

W 1907 roku przystàpiono do dal-
szej rozbudowy szpitala. W okresie
poprzedzajàcym wybuch I Wojny
Âwiatowej liczba chorych wynosi∏a
860. W 1920 roku nastàpi∏o przej´cie
zak∏adu przez w∏adze polskie. W tym
okresie szpital nosi∏ nazw´ Krajowy
Zak∏ad Psychiatryczny w Âwieciu nad

Wis∏à. Pierwszym polskim dyrektorem
szpitala zosta∏ Stanis∏aw Dekowski,
który poÊwi´ca∏ wszystkie swoje si∏y
dla jego dobra oraz wprowadzenia 
w nim wzorowego ∏adu i porzàdku. 
W okresie tym usuni´to wysokie mury
odgraniczajàce pawilony od miasta. 
W 1924 roku zbudowano piekarni´, 
a w 1927 roku uruchomiono masarni´
i sklep rzeênicki. Starano si´ jak naj-
wi´kszà liczb´ chorych zatrudniç do
ró˝nych prac w celach leczniczych.
Stworzono wi´c ca∏à sieç ró˝nych
warsztatów: krawiecki, szewski, siod-
larski, stolarski, koszykarski, kowalski,
Êlusarski, a póêniej introligatorski,
blacharski i poƒczoszniczy. Du˝à
chlub´ zak∏adu w tym okresie sta-
nowi∏o gospodarstwo rolne, które da-
wa∏o stosunkowo du˝y dochód. Od-
biorcà wszystkich produktów gospo-
darstwa i ogrodu by∏ zak∏ad. Przy pra-
cach zatrudniano pacjentów. P∏acono
im ka˝dorazowo za prac´ wed∏ug
obowiàzujàcych stawek lub w postaci
dodatków ˝ywnoÊciowych. Warty jest
te˝ podkreÊlenia fakt, i˝ przy zak∏adzie
psychiatrycznym istnia∏a szko∏a spec-
jalna. Zosta∏a powo∏ana do ˝ycia 
w dniu 1 wrzeÊnia 1923 roku. Dzieci
uczy∏y si´ w trzech oddzia∏ach w za-
le˝noÊci od stopnia upoÊledzenia
umys∏owego. W nauczaniu stosowano
metody indywidualne dobrane do po-
trzeb dziecka. Szko∏a posiada∏a doÊç
pokaêny zestaw pomocy naukowych:
mapy, aparat do wyÊwietlania prze-
êroczy, ruchome alfabety. 

W 1932 roku dyrektorem szpitala
zosta∏ dr Józef Bednarz. Oznacza∏ si´
on du˝à wiedzà psychiatrycznà.
Bardzo dba∏ o poziom naukowy pla-
cówki, którà kierowa∏. Popiera∏ prace
naukowe swoich wspó∏pracowników,
stawia∏ im równoczeÊnie du˝e wyma-
gania zawodowe. W trakcie jego dy-
rektorowania liczba chorych w szpitalu
wzros∏a do 1600 osób. Taki stan
utrzymywa∏ si´ do wybuchu drugiej
wojny Êwiatowej. Po zaj´ciu Âwiecia
przez wojska niemieckie 3 wrzeÊnia
1939 roku w szpitalu zacz´li urz´-

dowaç niemieccy administratorzy - dr
Loehr i dr Neber. Doktor Bednarz do
dnia 25 wrzeÊnia formalnie sprawowa∏
swoje obowiàzki. Opiekowa∏ si´ chory-
mi, wzywa∏ i nak∏ania∏ rodziny do wy-
pisywania nawet chorych niespokoj-
nych. We wrzeÊniu zakazano mu po-
ruszaç si´ po terenie szpitala i osadzo-
no go w areszcie domowym. Z polece-
nia dr Nebera zacz´to na oddzia∏ach
sporzàdzaç listy pacjentów pocho-
dzenia ˝ydowskiego i zdolnych do
pracy. Pod koniec wrzeÊnia zacz´to
wywoziç pacjentów z poszczególnych
oddzia∏ów. Pacjenci wyruszali w swojà
ostatnià drog´, nie by∏a ona daleka,
poniewa˝ masowych rozstrzeliwaƒ
pacjentów dokonywano w okolicznych
miejscowoÊciach: Mniszek, Borówno,
Luszkowo, Luszkówko i Nekla. We
wrzeÊniu i w paêdzierniku 1939 roku
zamordowano oko∏o 1350 chorych
psychicznie. W po∏owie paêdziernika
do jednego z transportów do∏àczono dr
Bednarza, który mimo ostrze˝eƒ nie
skorzysta∏ z mo˝liwoÊci ucieczki i po-
zosta∏ do koƒca z chorymi. Zosta∏ wraz
z nimi zamordowany w pobli˝u miejs-
cowoÊci Mniszek. Zag∏ad´ chorych
psychicznie w Âwieciu nad Wis∏à
prze˝y∏o tylko 6 osób. W czasie oku-
pacji uleg∏o zniszczeniu ca∏e wypo-
sa˝enie medyczne szpitala i bogata
wielotomowa biblioteka. 

Szpital wznowi∏ swojà dzia∏alnoÊç
ju˝ w kilka tygodni po wyzwoleniu
Âwiecia jeszcze przed zakoƒczeniem
wojny. Lata 40 by∏y to lata organizowa-
nia szpitala, g∏ównie zapewnienie pa-
cjentom znoÊnych warunków byto-
wych i opieki medycznej.

W roku 1980 w 125 rocznic´ swo-
jego istnienia decyzjà Wojewody
Bydgoskiego Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Âwieciu nad
Wis∏à otrzyma∏ imi´ doktora Józefa
Bednarza. Od tej chwili decyzjà z dnia
24 marca 1980 roku oficjalna nazwa
szpitala brzmi: Wojewódzki Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Âwieciu nad Wis∏a im dr Józefa
Bednarza.

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ÂWIECIU NAD WIS¸Ñ
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Niebawem b´dziemy obchodziç 10-
lecie otwarcia Klinicznego Oddzia∏
Kardiochirurgii w 10 Wojskowym Szpi-
talu Klinicznym w Bydgoszczy. W dniu
otwarcia oddzia∏u by∏a nas garstka bo
a˝ lub tylko 10 piel´gniarek, dwóch
anestezjologów tyle˝ samo chirurgów
no i  nasz szef.

Postaç niepowtarzalna która w  tym
nowym  miejscu tchn´∏a w  nas wszys-
tkich swojà wielkà pasj´ pracy z pa-
cjentem. W ciàgu tych kilku lat osób
wszystkich profesji przyby∏o sporo, 
a nie sà to osoby tuzinkowe. Oprócz
zawodu, który wykonujemy mamy
wiele pasji i zainteresowaƒ, lecz ch´ç
towarzyszenia pacjentowi to nasza
najwi´ksza misja.

Moje  kole˝anki i koledzy z wyksz-
ta∏ceniem muzycznym, z zakresu
socjologii, pedagogiki, a nawet historii
twierdzà, ˝e praca w charakterze
piel´gniarki to sposób na spe∏nianie
si´ zawodowo. Dlatego te˝ nieustan-
nie podnosimy swoje kwalifikacje
zawodowe, wiele z nas jest wyk∏adow-
cami w oÊrodkach kszta∏càcych pie-
l´gniarki. To nasz oddzia∏ jest wybie-
rany w celu odbywania sta˝y i praktyk
zawodowych przez piel´gniarki 
z innych szpitali naszego i oÊciennych
województw.

Pozytywne opinie i zadowolenie 
z pobytu w oddziale zrodzi∏y inicjatyw´
i myÊl napisania cyklu artyku∏ów, doty-

czàcych mniej znanej sfery piel´g-
niarstwa  w kardiochirurgii.

Tematy, które chcemy zapropono-
waç czytelnikom na ∏amach biuletynu
jako interesujàce, które b´dà dotyczy-
∏y:
- Krà˝enia  pozaustrojowego oraz 

wykorzystania metody ECMO 
w kardiochirurgii.

- Emocji pacjenta zwiàzanych 
z pobytem i leczeniem 
kardiochirurgicznym.

- Z∏o˝onego procesu rehabilitacji, 
oraz korzyÊci zdrowotne 
po zabiegach kardiochirurgicznych 
metoda ma∏oinwazyjnà.

-  Opowiemy o pracy piel´gniarki 
anestezjologicznej, 

która towarzyszy pacjentowi 
podczas zabiegu  operacyjnego.

-  Dotkniemy problemu  pacjenta 
z cukrzycà w kardiochirurgii, 
oraz pacjenta z rozrusznikiem 
serca.

Tematów  i  problemów  zwiàzanych
z opiekà  pacjentów w oddziale kar-
diochirurgicznym  jest  ca∏e  mnóstwo
my  przedstawimy ich namiastk´.
Rozpoczniemy od problemu dotyczà-
cego ca∏ego spo∏eczeƒstwa, czyli od
„Profilaktyki Chorób Uk∏adu Krà˝enia".

piel. specjalistka Dorota Siek
Piel´gniarka Oddzia∏owa 
Oddzia∏u Kardiochirurgii

10 WSKzP w Bydgoszczy  

Choroby uk∏adu krà˝enia nale˝à do
najbardziej rozpowszechnionych cho-
rób na Êwiecie, zw∏aszcza w krajach
wysokorozwini´tych. Badania wskazu-
jà, i˝ 1/3 populacji ogólnej choruje na 
to schorzenie, a ponad 30% osób
chorych nie wie o jej istnieniu. Co za-
tem spowodowa∏o obecne upowszech-
nieniem wyst´powania CHUK? Czy
mo˝liwe jest post´powanie prewen-
cyjne, które istotnie zmniejszy cz´-
stoÊç wyst´powania tej choroby?

Choroby serca sà schorzeniami, 
o których to w∏aÊnie my mo˝emy zde-

cydowaç, bo a˝ w 50% odpowiadamy
za nasz styl ˝ycia. Schorzenie naj-
cz´Êciej ujawnia si´ u ludzi prowadzà-
cych niew∏aÊciwy tryb ˝ycia. Wa˝nà
rol´ odgrywa minimalizacja czynników
ryzyka chorób sercowo-naczynio-
wych, m.in. nadciÊnienia t´tniczego. 
W profilaktyce istotne znaczenie ma
prewencja pierwotna i wtórna. Obie
majà wspólny cel, czyli eliminacj´ 
z ˝ycia codziennego tych czynników,
które przyczyniajà si´ do rozwoju m.in.
nadciÊnienia t´tniczego odpowiedzial-
nego za rozwój choroby serca. Ele-
menty podlegajàce modyfikacji to:

dieta, zwi´kszenie aktywnoÊci fizycz-
nej, zaprzestanie nadu˝ywania alko-
holu, rzucenie palenia tytoniu, reduk-
cja masy cia∏a, roz∏adowanie napi´cia
emocjonalnego. 

Dietoterapia odgrywa kluczowà rol´
w regulacji prawid∏owych wartoÊci
ciÊnienia t´tniczego krwi. Polskie To-
warzystwo Kardiologiczne zaleca
przestrzeganie diety DASH. Nazwa
pochodzi od programu badawczego
„Dietary Approaches to Stop Hypler-
tension”, czyli „Dieta w leczeniu nad-
ciÊnienia i zapobieganiu nadciÊnieniu”.

KILKA  S¸ÓW  O  NAS

Profilaktyka chorób uk∏adu krà˝enia

„Bowiem o wszystkim decyduje serce i ono ustanawia prawa” 
Paulo Coelho
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Twórcy diety podzielili produkty spo-
˝ywcze na osiem grup. Ka˝dej z nich
przypisali okreÊlonà liczb´ porcji, które
wolno zjeÊç w ciàgu dnia. Produkty
mo˝na ze sobà dowolnie ∏àczyç.
Zaleca si´ 5-6 posi∏ków dziennie.
Dostarcza to ok. 2000 kcal. Nie wolno
spo˝ywaç wi´cej ni˝ 5-6g soli kuchen-
neji. Wskazane jest picie 1,5 litra
p∏ynów, najlepiej niskosodowej wody
mineralnej i zielonej herbaty. Grupy
produktów w diecie DASH:
- Kasze i przetwory zbo˝owe - dostar-
czajà du˝à iloÊç b∏onnika, który utrud-
nia przyswajanie t∏uszczu i obni˝a
st´˝enie cholesterolu. Nale˝y spo-
˝ywaç 5-6 porcji dziennie. Porcja to:
kromka chleba pe∏noziarnistego, lub
razowego, ma∏a grahamka, 3 ∏y˝ki
muesli wielozbo˝owego, p∏atków ow-
sianych, lub pó∏ szklanki ugotowanego
ry˝u bàd˝ kaszy.
- Warzywa - sà zród∏em potasu, regu-
lujàcego gospodark´ wodnà w orga-
nizmie i obni˝ajàcego ciÊnienie. Za-
leca si´ spo˝ywaç 4-5 porcji dziennie,
najlepiej na surowo lub gotowane na
parze. Porcja to: szklanka soku wa-
rzywnego, szklanka warzyw surowych
lub pó∏ szklanki gotowanych.
- Owoce - zawierajà du˝o witaminy C
oraz beta-karotenu, które chronià
t´tnice przed dzia∏aniem wolnych rod-
ników. Nale˝y spo˝ywaç 4-5 razy 
dziennie, najlepiej ze skórkà. Porcja to
Êredni owoc: garÊç owoców suszo-
nych, pó∏ szklanki sezonowych
owoców, 1/4 szklanki soku owo-
cowego.
- Chudy nabia∏- dostarcza sporo wap-
nia i witaminy B2, która ∏agodzi objawy
stresu. Nale˝y jesç 2-3 razy dziennie.
Porcja to: pó∏ szklanki jogurtu natural-
nego, szklanka maÊlanki, 1/4 kostki
chudego twarogu.
- Ryby morskie- sà ˝ród∏em kwasów
t∏uszczowych omega-3, które zapobie-
gajà powstawaniu zakrzepów. Zaleca
si´ spo˝ywaç je 2-3 razy w tygodniu.
Porcja to: 100g gotowanej lub sma-
˝onej ryby.
- Orzechy, nasiona, stràczkowe - po-
siadajà w∏aÊciwoÊci witalne dla serca,
a jednoczeÊnie redukujà st´˝enie z∏e-
go cholesterolu o 30%. Nale˝y zjadaç
4-5 razy w tygodniu. Porcja to: 1/3 szk-
lanki orzechów lub migda∏ów, 2 ∏y˝ki
nasion s∏onecznika lub dyni, 1/2 szk-
lanki zielonego groszku.
- T∏uszcze roÊlinne - zawierajà zdrowe
dla serca nienasycone kwasy t∏usz-

czowe. Zaleca si´ spo˝ywaç 2-3 razy
dziennie. Porcja to: ∏y˝eczka marga-
ryny mi´kkiej, ∏y˝eczka majonezu,
∏y˝ka sto∏owa oliwy z oliwek lub oleju
lnianego, sojowego. 
- Miód, gorzka czekolada - posiadajà
w∏aÊciowÊci utleniajàce, które zmniej-
szajà ryzyko zakrzepów. Nale˝y
spo˝ywaç 3-4 razy w tygodniu. Porcja
to: kostka czekolady, ∏y˝eczka miodu.
Po wprowadzeniu diety DASH, zaob-
serwowano systematyczny spadek
zarówno ciÊnienia skurczowego o 10
mmHg, jak i rozkurczowego o 5-8
mmHg. Ograniczenie m.in. sodu wp∏y-
n´∏o na obni˝anie wartoÊci ciÊnienia.
Obserwacje przekonujà, i˝  redukcja
masy cia∏a dzi´ki przestrzeganiu praw-
id∏owych nawyków ˝ywieniowych,
pozytywnie wp∏ywa na regulacj´
ciÊnienia t´tniczego, co w konsek-
wencji prowadzi do normalizacji masy
cia∏a. Nale˝yta masa cia∏a, uchroni
nas przed oty∏oÊcià brzusznà, która
zwi´ksza ryzyko chorób sercowo-
naczyniowych. Obwód brzucha mier-
zony na wysokoÊci p´pka nie powinien
przekraczaç 102 cm u m´˝czyzn, oraz
88 cm u kobiet. 

Negatywnym zachowaniem zdrowot-
nym, które nale˝y wyeliminowaç to
palenie tytoniu. Dym nikotynowy
pobudza wydzielanie adrenaliny oraz
noradrenaliny, które m.in. stymulujà
wzrost ciÊnienia t´tniczego krwi.
Palenie papierosów skraca Êrednià
d∏ugoÊç ˝ycia, dlatego im wczeÊniej
nastàpi zerwanie z na∏ogiem, tym
korzystniej dla nas. W zaprzestaniu
palenia pomocna mo˝e byç niko-
tynowa terapia zast´pcza ( gumy i
plastry nikotynowe, inhalatory niko-
tynowe, tabletki do ssania itd.), a tak˝e
ró˝ne metody zmniejszajàce napi´cie
emocjonalne np. çwiczenia gimnasty-
czne, joga, masz, taniec itd. Zero
papierosów to zdrowe serce i niski
odsetek wystàpienia zawa∏u serca.
Je˝eli palisz okazjonalnie, tj. 3-5 sztuk
dziennie, to z ka˝dym wypalanym
papierosem roÊnie Twoje ryzyko wys-
tàpienia choroby serca, a wi´c stanu
zagro˝enia ˝ycia.

Ograniczenie spo˝ycia alkoholu jest
kolejnym zaleceniem, którego prze-
strzeganie obni˝a mo˝liwoÊç rozwoju
problemów sercowo-naczyniowych.
Nadmierne picie alkoholu jest przyczy-
nà a˝ w 10% wyst´powania nadciÊnie-

nia t´tniczego. Porzucenie na∏ogu
diametralnie normalizuje ciÊnienie, 
a rozmiary redukcji spo˝ycia alkoholu
korelujà z wielkoÊcià spadku ciÊnienia
t´tniczego krwi. Bezpieczna iloÊç
spo˝ywanego alkoholu przez osoby
doros∏e to 10 g dziennie dla kobiet 
i 20-30 g dziennie dla m´˝czyzn. 
W przeliczeniu na czysty etanol, 10 g
zawiera 250 ml piwa lub 100 ml wina. 

Zwi´kszona aktywnoÊç fizyczna
wp∏ywa na spadek wartoÊci ciÊnienia
t´tniczego, lub mo˝e opró˝niç moment
pojawienia si´ nadciÊnienia t´tniczego
u osób zdrowych. Regularne podej-
mowanie wysi∏ku fizycznego, obni˝a
ryzyko rozwoju nadciÊnienie t´tnicze-
go nawet o 30-50%. Metodà doboru
wysi∏ku jest tzw. zasada 3x30x130
tzn. ˝e aktywnoÊç fizycznà podejmuje-
my trzy razy w tygodniu, trwa ona 30
minut, a nasze t´tno nie przekracza
130 uderzeƒ/ minut´. Zaleca si´ wyko-
nywanie treningu fizycznego 3-5 razy
w tygoniu przez 30-45 minut. 

Ró˝ne techniki relaksacyjne (rzadko
stosowane w naszym kraju) istotnie
wp∏ywajà na regulacj´ wartoÊci ciÊnie-
nia t´tniczego krwi. Stres sta∏ si´ nie-
od∏àcznym towarzyszem naszego co-
dziennego ˝ycia i trudno jest go wye-
liminowaç, dlatego tak wa˝ne jest, aby
skutecznie roz∏adowaç napi´cie emo-
cjonalne. Istnieje wiele metod odre-
agowania stresu np. joga, trening
autogenny Schultza, medytacja, mu-
zyka relaksacyjna, taniec itd. Pozyska-
nie umiej´tnoÊci radzenia sobie ze
stresem, wywiera korzystne dzia∏anie
hipotensyjne. 

W tym miejscu nale˝y równie˝ pod-
kreÊliç koniecznoÊç systematycznego
badania st´˝enia cholesterolu i jego
frakcji w surowicy krwi cz∏owieka
uznawane za prawid∏owe wynosi
odpowiednio: Cholesterol ca∏kowity
(TChol) 150 - 200 mg/dl Cholesterol
LDL (LDL-Chol) 66 – 130 mg/dl
Cholesterol HDL (HDL-Chol) m´˝-
czyêni > 35 mg/dl Cholesterol HDL
(HDL-Chol) kobiety > 40 mg/dl Trój-
glicerydy (TRG) 35 – 150 mg/dl.
Podwy˝szony poziom cholesterolu i je-
go frakcji LDL sprzyja rozwojowi
mia˝d˝ycy. Dlatego wa˝ne jest okre-
sowe sprawdzanie lipidogramu i jeÊli
wykazuje on nieprawid∏owoÊci, ko-
nieczne staje si´ wprowadzenie zmian
w codziennej diecie, o czym jest
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wy˝ej. JeÊli sama dieta nie skutkuje
lub obecne sà inne czynniki ryzyka
mia˝d˝ycy, to konieczne staje si´
w∏àczenie farmakoterapii przez leka-
rza. Nie tylko lipidogram, ale równie˝
poziom glukozy we krwi odgrywa istot-
nà rol´ w eliminacji chorób serca.

W przebiegu cukrzycy dochodzi do
zaburzeƒ gospodarki cholesterolowej
oraz wielu innych, nie do koƒca poz-
nanych, zaburzeƒ metabolicznych,
które u∏atwiajà rozwój mia˝d˝ycy
t´tnic. Dlatego konieczna jest okre-
sowa kontrola poziomu cukru we krwi
na czczo i jeÊli jest on podwy˝szony,
wymaga leczenia. Prawid∏owa glike-
mia na czczo to 100 mg/dl
(5,6mmol/l).

Profilaktyka ma na celu zapobiega-
nie rozwojowi chorób sercowo-naczy-
niowych. Od dawna wiadomo, ˝e zdro-

wy styl ˝ycia, polegajàcy na syste-
matycznym uprawianiu sportu, za-
przestaniu stosowania u˝ywek i umie-
j´tnym radzeniu sobie ze stresem,
zmniejsza zagro˝enie rozwoju chorób
serca. Osoby które w danym roku
kalendarzowym sà w wieku 35, 40, 45,
50 lub 55 lat mogà skorzystaç z bez-
p∏atnego „Programu profilaktyki cho-
rób uk∏adu krà˝enia NFZ”. Program
ten umo˝liwia okreÊlenie indywidual-
nego zagro˝enia chorobami uk∏adu
krà˝enia i wdro˝enie odpowiedniego
post´powania profilaktycznego. Pro-
wadzàc zdrowy styl ˝ycia w oparciu 
o powy˝sze zalecenia profilaktyczne
mamy szans´ cieszyç si´ zdrowym
sercem na 100% przez d∏ugi czas. 

mgr Miros∏awa Kowalkowska
10 WSKzP w Bydgoszczy
Oddzia∏ Kardiochirurgii

27.03.2014 r.
Spotkanie edukacyjne dla Piel´gniarek i Po∏o˝nych

nt: „Wprowadzanie pokarmów uzupe∏niajàcych do diety niemowl´cia”
dr n. med. Ewa Barczykowska

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

Tekst,foto: Wies∏awa Stefaniak-Gromadka             

WARSZTATY EDUKACYJNE

X PRZYKAZA¡ PROFILAKTYKI

CHORÓB SERCA:

1. Dieta i antyoksydanty.

2. Rzucenie palenia.

3. Ograniczenie spo˝ycia alkoholu.

4. Ruch.

5. Kontrola ciÊnienia t´tniczego

krwi.

6. Kontrola poziomu cholesterolu.

7. Nadzór nad poziomem cukru 

we krwi.

8. Kwas acetylosalicylowy.

9. Nauka umiej´tnego radzenia

sobie ze stresem.

10. Program profilaktyki chorób

uk∏adu krà˝enia.
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PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI:
- PROF. DR HAB. N. MED. KORNELIA K¢DZIORA-
KORNATOWSKA, DZIEKAN WYDZIA¸U NAUK 
O ZDROWIU COLLEGIUM MEDICUM W BYD-
GOSZCZY, UNIWERSYTET MIKO¸AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
- EWA KOWALSKA, PRZEWODNICZÑCA OKR¢GO-
WEJ RADY PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH W BYD-
GOSZCZY
- BOGUMI¸A BA¸UTA, PRZEWODNICZÑCA OKR¢-
GOWEJ RADY PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH W TO-
RUNIU
- MA¸GORZATA ZAWIROWSKA, PRZEWODNI-
CZÑCA OKR¢GOWEJ RADY PIEL¢GNIAREK I PO-
¸O˚NYCH WE W¸OC¸AWKU

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczàca: 
- mgr Wies∏awa Stefaniak-Gromadka
Cz∏onkowie Komitetu Organizacyjnego:
- dr Mariola Banaszkiewicz
- mgr Maria Bigorowska
- spec. po∏. Barbara Dobosz
- mgr Anna Gruszczyƒska
- mgr Aleksandra Mazur
- mgr Barbara Przybysz-Tafelska
- mgr Magdalena Tuczyƒska
- mgr Miros∏awa Uczyƒska
- mgr Miros∏awa Zió∏kowska
Sekretarze:
- mgr Maria Bigorowska
- mgr Anna Gruszczyƒska

KOMITET NAUKOWY
Przewodniczàca: 
- dr Mariola Banaszkiewicz
Cz∏onkowie:
- dr Janina Fa∏kowska
- dr Gra˝yna Gebuza

- dr Ma∏gorzata Gierszewska
- dr Marzena Kaêmierczak
- dr Bogumi∏a Kie∏bratowska
- dr Dorota Rogala

MIEJSCE KONFERENCJI:
Sala Konferencyjna Restauracji Telimena Bydgoszcz,
ul. Fordoƒska 15
SIEDZIBA BIURA KONFERENCJI:
Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy
ul. T. KoÊciuszki 
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:
16 maja 2014 od godziny 9.00 w Restauracji Telimena

PROGRAM  KONFERENCJI
- Otwarcie Konferencji - godzina 10.00
Ewa Kowalska - Przewodniczàca Okr´gowej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych
- SESJA PLENARNA - godzina 10.15 – 12.15
- mgr Leokadia J´drzejewska - Krajowy Konsultant 
w Dziedzinie Piel´gniarstwa Po∏o˝niczo Ginekolo-
gicznego - „Realizacja standardu opieki
oko∏oporodowej w praktyce po∏o˝nych”.
- mgr Janina Wroniecka – Wojewódzki Konsultant 
w Dziedzinie Piel´gniarstwa Po∏o˝niczo-Ginekolo-
gicznego - „Realizacja standardu opieki
oko∏oporodowej w województwie kujawsko -
pomorskim”.
- dr n. med. Bogumi∏a Kie∏bratowska - Polskie
Towarzystwo Po∏o˝nych - „Plan porodu - czy jest
potrzebny?”.
- Barbara Dobosz - Specjalista w dziedzinie
piel´gniarstwa rodzinnego - „Pozycje wertykalne”
12.15 – 12.45  Przerwa na kaw´
SESJE TEMATYCZNE: 12.45 – 15.15
I sesja: 12.45 – 13.45
Opieka piel´gniarska w ginekologii onkologicznej
Prowadzàca sesj´: mgr Aleksandra Mazur
- mgr Teresa Wierzchucka - „Rola i udzia∏ po∏o˝nej 

w opiece nad pacjentkà ze schorzeniem ginekolog-
icznym. Profilaktyka onkologiczna i diagnostyka onko-
logiczna.”
-  mgr Beata Wiland - „Rozpoznanie choroby nowot-
worowej ˝eƒskich narzàdów p∏ciowych. Edukacja przed
zabiegiem operacyjnym. Przygotowanie do zabiegu
operacyjnego.”
-  mgr Barbara Przybysz-Tafelska - „Specyfika
rozleg∏ych zabiegów operacyjnych w ginekologii onko-
logicznej. Sylwetka pacjentki poddanej WPC (Wielo-
narzàdowa Pierwotna Cytoredukcja). TrudnoÊci i prob-
lemy piel´gnacyjne w pracy po∏o˝nej.”
Dyskusja - 13.45 – 14.00
14.00 – 14.30   Przerwa na kaw´
II sesja: 14.30 – 15.15
Pozycja zawodowa i spo∏eczna po∏o˝nych w woje-
wództwie kujawsko - pomorskim
Prowadzàca sesj´: dr n. med. Mariola Banaszkiewicz
- „Aktualna sytuacja zawodowa po∏o˝nych zatrud-
nionych w województwie kujawsko – pomorskim”.
- „Pozycja zawodowa i spo∏eczna po∏o˝nych województ-
wa kujawsko – pomorskiego w opinii po∏o˝nych, przed-
stawicieli zawodów medycznych i spo∏eczeƒstwa”.
- Dyskusja: 15.15 – 15.30
15.30  Zakoƒczenie konferencji i wr´czenie certyfikatów

Z pozdrowieniami
Przewodniczàca Komitetu Organizacyjnego 

mgr Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

REJESTRACJA drogà elektronicznà na stronie 
internetowej OIPiP Bydgoszcz www.oipip.bydgoszcz.pl  
do 12  MAJA 2014 r. 
OP¸ATA REJESTRACYJNA 30 PLN 
do dnia 12 MAJA 2014 r. (uczestnictwo, materia∏y kon-
ferencyjne, przerwy kawowe)
KONTO: Kredyt Bank S.A. Oddzia∏ Bydgoszcz 88 1500
1360 1213 6004 1987 0000 
z dopiskiem „Konferencja 16.05.2014”

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
Komisja ds. Po∏o˝nych przy OIPiP W Bydgoszczy

Oddzia∏ Akademicki Polskiego Towarzystwa Po∏o˝nych w Bydgoszczy 
Zak∏ad Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´gniarek

Wydzia∏u  Nauk o Zdrowiu UMK 
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika w Toruniu
majà zaszczyt zaprosiç 

na 

KONFERECJ¢ NAUKOWO-SZKOLENIOWÑ
z okazji  KRAJOWEGO DNIA PO¸O˚NYCH

w dniu 16 maja 2014 roku
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Na te pytania odpowiedzieli sobie piel´gniarki i pie-
l´gniarz pracujàcy w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Ino-
wroc∏awiu.

Zg∏osili oni zainteresowanie kursem specjalistycznym
„Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” Naczelnej Piel´g-
niarce mgr Ewie Dynowskiej. 
Dyrekcja nie tylko wyrazi∏a zgod´ na odbycie tego kursu w
naszym szpitali ale pokry∏a w ca∏oÊci koszty tego szkolenia. 

Za to bardzo dzi´kujemy naszej Naczelnej Piel´gniarce 
i ca∏ej Dyrekcji.

Wyk∏ady prowadzili specjaliÊci z kardiologii lekarze: Beata
CieÊlak i Piotr Nowakowski. 

Po trudnych godzinach teorii - serce jako dipol elek-
tryczny, cz´stoskurcze komorowe, bloki przedsionkowe czy
komorowe, rytmy zast´pcze.... itd. kursanci rozpocz´li nau-
czanie praktyczne. 

Zaj´cia praktyczne odbywa∏y si´ na oddziale kardiolo-
gicznym i OINK oraz w Poradni kardiologicznej gdzie poz-
nawano tajniki prób wysi∏kowych oraz badania Holterow-
skiego.

Pod czujnym profesjonalnym okiem opiekunów szkolenia
praktycznego w oddziale: Wies∏awy Ku∏akowskiej, Moniki
Che∏stowskiej i Izabeli Ograbek oraz w pracowni kardiolo-
gicznej: Katarzyny Kamper i Gra˝yny Fràtczak, kursanci
wykonywali elektrokardiogramy, stawiali pierwsze jeszcze
nie zawsze trafne diagnozy.

Po∏àczony wysi∏ek intelektualny i praktyczny pozwoli∏ 20
stycznia 2014r. przystàpiç wszystkim uczestnikom szkole-
nia do egzaminu koƒcowego przed komisjà egzaminacyjnà,
powo∏anà przez OIPiP w Bydgoszczy.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali uprawnienia do
samodzielnego wykonywania standardowego i spoczynko-
wego badania elektrokardiograficznego oraz rozpoznawa-
nia cech elektrokardiograficznych stanów zagro˝enia ˝ycia
i zdrowia. By∏a to niewàtpliwie zas∏uga samych uczestników
ale i  wyk∏adowców i opiekunów szkolenia praktycznego.

Na zakoƒczenie „dnia testowego”  wszyscy stan´li do
zbiorowego zdj´cia i rozstali si´ z zapewnieniem „do zoba-
czenia na nast´pnym kursie …..”

Pozdrawiam i dzi´kuj´ 
kierownik szkolenia Urszula Myszkowska

JAK PODNOSIå SWOJE KWALIFIKACJE?  
CO ZROBIå ABY UNIKNÑå WYPALENIA ZAWODOWEGO? 

I WRESZCIE, CO ZROBIå ABY JAKOÂå WYKONYWANYCH US¸UG
BY¸A NA NAJWY˚SZYM POZIOMIE I BY SPE¸NIA¸A STANDARDY

OBOWIÑZUJÑCE W PLACÓWCE S¸U˚BY ZDROWIA?
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KONKURSY na kierownicze stanowiska 

Na stanowisko 

Naczelnej Piel´gniarki 

w Wielospecjalistyczny 

Szpital Miejski 

w drodze post´powania 

konkursowego 

zosta∏a wybrana

Pani Gra˝yna Wenda

Na stanowisko 

Piel´gniarki Oddzia∏owej 

Oddzia∏u Pediatrii, Chorób

Infekcyjnych i Hepatologii 

w Wojewódzkim Szpitalu

Obserwacyjno-Zakaênym

w drodze post´powania 

konkursowego 

zosta∏a wybrana

Pani Maria Dachniewicz 

Na stanowisko 

Piel´gniarki Oddzia∏owej

Oddzia∏u Patologii Noworodka

w Wojewódzkim 

Szpitalu Dzieci´cym

w drodze post´powania 

konkursowego

zosta∏a wybrana

Pani Magdalena Orzech

Na stanowisko 

Piel´gniarki Oddzia∏owej

Oddzia∏u Neurologii Dzieci´cej 

w Wojewódzkim 

Szpitalu Dzieci´cym

w drodze post´powania 

konkursowego

zosta∏a wybrana

Pani Maria Wilczyƒska

Na stanowisko 

Piel´gniarki Oddzia∏owej

Oddzia∏u Otolaryngologii, 

audiologii i foniatrii dzieci´cej

w Wojewódzkim 

Szpitalu Dzieci´cym

w drodze post´powania 

konkursowego

zosta∏a wybrana

Pani Alicja Przybysz

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr L. B∏a˝ka w Inowroc∏awiu
z dniem 1 marca powo∏a∏ na stanowiska Piel´gniarek Oddzia∏owych
nowo wybranà kadr´ zarzàdzajàcà w drodze post´powaƒ konkursowych.
Piel´gniarkami Oddzia∏owymi  zosta∏y wybrane nast´pujàce osoby:

Oddzia∏: 
Dzieci´cy- mgr Danuta ˚urek
Opieka paliatywna - specjal. Mariola Skonieczna
Stacja dializ - specjal. Barbara St´pniewska
SOR z Izbà Przyj´ç - specjal. Bernadetta Kwiatkowska
OIOM - mgr Monika Karska
Ortopedia - mgr Gra˝yna Zieliƒska
Po∏o˝nictwo - mgr Marzena Macioszek
I Chirurgia Ogólna i Onkologiczna - lic. Ma∏gorzata Cieçka
II Chirurgia Ogólna - mgr Katarzyna Arent
Kardiologia i INK - mgr Urszula Myszkowska
II Wewn´trzny i Gastroenterologiczny - mgr Agnieszka Nowak
II Wewn´trzny i Endokrynologiczny - specjal. Maria Zakrzewska
Neurologia i Udarowy - mgr Violetta J´dykiewicz
Urologia i Onkologia Urologiczna - mgr Lila Kuliƒska 
Okulistyka - mgr Barbara Sa∏aj

W imieniu Dyrekcji Szpitala wszystkim
Paniom serdecznie gratuluj´ i ˝ycz´

sukcesów w pracy zawodowej

Ewa Dynowska 
Naczelna Piel´gniarka

Wszystkim kole˝ankom 
sk∏adam 

Serdeczne gratulacje

w imieniu ORPiP
Ewa Kowalska

Przewodniczàca
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Kole˝ance  
Gabrieli Oksik

Piel´gniarce

serdeczne wyrazy wspó∏czucia 
z powodu Êmierci M´˝a Wies∏awa oraz Mamy Wandy 

sk∏adajà Kole˝anki i koledzy 
Kliniki Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

„Ci, których kochamy nie umierajà nigdy,
bo mi∏oÊç to nieÊmiertelnoÊç”

Pani Marioli WiÊniewskiej
Piel´gniarce Oddzia∏owej Kliniki Reumatologii i Uk∏adowych Chorób Tkanki ¸àcznej 

Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J. Biziela

wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia z powodu Êmierci Ojca

sk∏ada
Przewodniczàca ORPiP w Bydgoszczy Ewa Kowalska

„Cz∏owiek nie ginie - przeobra˝a si´ w echo, sen, cieƒ,
cz∏owiek nie umiera, lecz przechodzi przez bram´ zmierzchu na innà ulic´.”

Z g∏´bokim smutkiem ˝egnamy naszà kole˝ank´ piel´gniark´ 

Ilon´ Pierowskà 
z  Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

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

sk∏adajà Zarzàd oraz wspó∏pracownicy 
ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im A. Jurasza w Bydgoszczy

Ci, których kochamy zostajà zawsze, bo zostawiajà Êlad w naszych sercach.

Panu Jakubowi Meysnerowi
radcy prawnemu OIPiP

w trudnych chwilach po Êmierci Ojca

sk∏adajà Piel´gniarki i Po∏o˝ne
oraz pracownicy Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy

W dniu 30.12.2013 r. w wieku 62 lat zmar∏a nasza kole˝anka 

Â.p. Barbara Janowiak
Po∏o˝na 

D∏ugoletni pracownik szpitala w Szubinie i przychodni w Kcyni

Pozostawiasz Basiu  w naszej pami´ci swój uÊmiech, 
˝yczliwoÊç i pracowite r´ce… 

¸àczymy si´ w bólu z córkà Kasià i Rodzinà
Kole˝anki Piel´gniarki i Po∏o˝ne

z Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie i NZOZ Nasza Przychodnia w Kcyni






