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Szanowne  
Koleżanki i Koledzy

  Przed nami upragnione 
wakacje, czas urlopu, czas 
odpoczynku . Za nami rok trudnej 
pracy, ale też maj, w którym 
obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Pielęgniarki i Krajowy Dzień 
Położnej. Podobnie jak w latach 
poprzednich rozpoczęliśmy te 

obchody od uczestnictwa w Mszy św. w intencji 
pielęgniarek i położnych, odprawionej w Katedrze p.w. 
Św. Marcinai Mikołaja. 9 maja odbyła się uroczystość w 
Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku, następnego 
dnia  impreza  plenerowa dla mieszkańców Bydgoszczy  
i okolic na Wyspie Młyńskiej. 
 Na zakończenie odbyły się dwie konferencje 
Naukowo-Szkoleniowe jedna nt. „Problemy zdrowotne 
populacji wieku rozwojowego” dla Pielęgniarek 
Pediatrycznych, a druga zorganizowana dla Położnych.  
Z okazji naszego święta otrzymaliśmy  wiele życzeń  
zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy. Co roku 
mamy nadzieję, że te życzenia się spełnią i będzie to rok, 
w którym będziemy mieli co świętować.
 W tym roku hasło obchodów brzmiało:  
„Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian, kluczowymi zasobami 
na rzecz zdrowia”. Bez pielęgniarek i położnych trudno 
sobie wyobrazić prawidłowe funkcjonowanie 
jakiegokolwiek podmiotu leczniczego, nie mówiąc już  
o ich wkładzie pracy, kiedy placówka stara się o akredytację, 
czy ISO. Niestety Minister Zdrowia, wprowadzając zmiany 
w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadza 
kolejny akt prawny, który jest sporządzony bez konsultacji 
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych. 
Dotyczy to wypisywania recept przez pielęgniarki. Pan 
Minister Zdrowia stwierdził - cytuję: „żeby pacjent przewlekle 
chory za każdym razem nie musiał po receptę ustawiać się   
w kolejce do lekarza specjalisty, żeby ta pielęgniarka, która 
jest najbliżej pacjenta, która funkcjonuje  w systemie bardzo 
blisko pacjenta mogła temu pacjentowi pomóc. Proponujemy 
także kontynuację wypisywania recept na zlecenie lekarskie 
dla pielęgniarek z pierwszym stopniem ukończenia studiów, 
a także po ukończonym kursie, w związku z tym chcemy 
zwiększyć kompetencje pielęgniarek i pielęgniarzy, ludzi 
świetnie wykształconych, którzy od wielu lat funkcjonują  
w tym systemie, bez których tak naprawdę systemu ochrony 
zdrowia by nie było.” 
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 Szkoda, że Pan Minister pamięta o nas tylko wówczas, 
kiedy trzeba dołożyć nam zadań, nie rozwiązując sprawy 
minimalnych norm zatrudnienia,  wiedząc o tym, że liczba 
pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę ma 
bezpośredni wpływ na występowanie zdarzeń niepożądanych. 
Dobrze, jeżeli u osób zarządzających zwycięża rozsądek  
i dbałość o bezpieczeństwo pacjenta, a nie nierealne 
oszacowanie czasu pracy pielęgniarek i położnych i wzory 
prowadzące do zawyżonych minimalnych norm zatrudnienia. 
 Najwyższy czas, aby pielęgniarki zaczęły godnie 
zarabiać, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i odpowiedzialnością 
zawodową, gdyż często jest to płaca w wysokości takiej, jaką 
przedstawiciele rządu wydają na jeden obiad. Obserwując to, 
co dzieje się w służbie zdrowia i w Polsce mam wrażenie,  
że niestety przed laty coś spadło na cztery łapy. 
 5 maja w Teatrze Ateneum w Warszawie odbyły się 
uroczystości Obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Krajowego Dnia Położnej zorganizowane przez Ogólnopolski 
Związek Pielęgniarek i Położnych. Podczas uroczystości 
odbyła się debata, podczas której między innymi poruszono 
sprawę minimalnych norm zatrudnienia oraz płace.
 W czerwcu w Bydgoszczy uczestniczyłam w konferencji 
pt: „Jakość świadczeń zdrowotnych- zmierzyć się i premiować”, 
zorganizowanej przez Rynek Zdrowia wraz z CKL Medical  
na której przedstawiłam problemy z jakimi stale borykają się 
nasze zawody. Uczestnikami konferencji byli również 
dyrektorzy ze szpitali województwa kujawsko-pomorskiego. 
Miło było usłyszeć, kiedy Pani Krystyna Zaleska – Dyrektor 
Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika  
w Toruniu, mówiąc o roli dyrektora stwierdziła – „To, że szpital 
otrzymał akredytację, do której przygotowywał się 10 lat jest  
w znacznej mierze zasługą pielęgniarek”.
 W Biuletynie zamieszczony jest list, który pozwoliłam 
sobie wysłać do Pani Marszałek RP Ewy Kopacz. Uważam,  
że powinniśmy walczyć ze stereotypami i nomenklaturą 
komunistyczną,  jaka jest w codziennym użyciu w stosunku  
do naszych zawodów.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
życzę Wam udanego urlopu oraz nabrania sił, 

aby móc pokonywać niedogodności i trudy naszych 
zawodów. Miejmy nadzieję, że przyjdzie taki dzień, 

kiedy na szczytach władzy znajdą się ludzie, 
którzy należycie będą postrzegać naszą pracę 

i bezpieczeństwo pacjenta.
                                                                                            

Z pozdrowieniami
Ewa Kowalska

PRZEWODNICZĄCA MA GŁOS
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Dokładamy wiele starań aby treści
na niej zawarte, były zawsze  

aktualne i wyczerpujące.
Czekamy na Wasze uwagi i opinie.

 Nakład 2000 egzemplarzy
Redakcja:
- zastrzega sobie prawo redagowania i skracania materiałów,
- nie zamówionych materiałów nie zwraca,
- materiały należy dostarczać na nośnikach elektronicznych 
- wszystkie materiały są objęte prawem autorskim, przedruk materiałów 
w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej zgody jest zabronione.

  Biuletyn BEZPŁATNY dla Członków Samorządu

  SPIS TREŚCI

  SPRAWY SAMORZĄDU
- Ostatnie pożegnanie
- Kalendarium
- Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu
- Pismo do Marszałka Sejmu RP

  WARTO PRZECZYTAĆ
- Święto Wojskowej Służby Zdrowia
- Promocja doktorska
- Odznaczenia honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

  OBCHODY KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ  
  I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI
- Msza św.
- Uroczystość w Zespole Pałacowo Parkowym w Ostromecku
- Impreza Plenerowa dla mieszkańców
- Spacer i bieg po zdrowie z Pielęgniarką i Położną 
- Uroczyste obchody Krajowego Dnia Położnej i Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki  w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym  
z Polikliniką sp ZOZ w Bydgoszczy

  KONGRESY, KONFERENCJE, SZKOLENIA  
  DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
- II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego
- Konferencja Naukowo – Szkoleniowa z okazji Krajowego Dnia 
Położnych.
- Sesja pielęgniarska „Od teorii do praktyki” w Centrum Onkologii 
w Bydgoszczy
- XII Kongres Pielęgniarek Polskich
Pelargos

  MY TEŻ TAM BYLIŚMY
- Gala Złoty Stetoskop 2014
- Laureatka o sobie….
- „Otwarte Dni Funduszy Europejskich''
- 14 Czerwca Światowy Dzień Krwiodawcy
- Marsz Kapeluszowy
- Promowanie Zdrowia Przez Pielęgniarki Środowiska Nauczania  
i Wychowania

  WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ
- ABC zarządzania
- Emocje pacjenta związane z pobytem i leczeniem w oddziale 
kardiochirurgicznym

  Z KART HISTORII
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

  PODZIĘKOWANIA

  POŻEGNANIE/ KONDOLENCJE

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BYDGOSZCZY

                       Od Redakcji

                             Szanowne Koleżanki 
                          i Koledzy

 Świąteczny  biuletyn informacyjny przed 
Wami. Bo oto zbliżają się nasze święta Krajowy Dzień 
Położnej i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki.

Z tej okazji 
 Życzę, by spotkało Was w życiu wszystko,  
co najlepsze, ponieważ wykonujecie pracę na rzecz 
ludzi chorych, cierpiących i potrzebujących pomocy. 
 Życzę , aby wszelkie marzenia Wasze 

spełniłysię,tak w życiu prywatnym jak i 
zawodowym. 

 Życzę zdrowia, którego zawsze wszystkim  
nam potrzeba. 

Szczególnie życzę nam, wzajemnego szacunku   
oraz tolerancji w naszym gronie.

Wiesława Stefaniak-Gromadka

 Dziękujęmy za przesłane do redakcji materiały. 
Zachęcam do dzielenia się opiniami, pomysłami 
dotyczącymi kolejnych numerów Biuletynu OIPiP .
 Napisz, a my wydrukujemy: artykuły, 
podziękowania, gratulacje, kondolencje.   
Przedstawiamy Państwu biuletyn informacyjny cały 
kolorowy w nowej odsłonie graficznej.  
Życzymy miłej lektury. 
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Kalendarium 
od 1 kwietnia do 30-06-2014r.        

30-06-2014r. Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła 
w obchodach 100 urodzin Pana płk w st. spoczynku dr n. 
med. Jerzego Jana Klepackiego pierwszego Szefa Służby 
Zdrowia Pomorskiego Okręgu Wojskowego w 10 Wojskowym 
Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy.

24-06-2014r. Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-
Gromadka uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki 
Zdrowotnej Rady Miasta Bydgoszczy.

17-06-2014r. Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła 
w spotkaniu Rady Społecznej 10 Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy.

16-06-2014r. Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła 
w roli prelegenta w Konferencji nt. „Jakość świadczeń 
zdrowotnych – zmierzyć i premiować” w Bydgoszczy. 

12-06-2014r.Odbyło się osiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Ochrony Zdrowia Pracujących. 

Przewodnicząca Ewa Kowalska, Wiceprzewodnicząca 
Wiesława Stefaniak-Gromadka, Skarbnik Alekandra Popow, 
Sekretarz Beata Czerniak, Koordynator ds. szkoleń 
Katarzyna Florek uczestniczyły w XII Kongresie Pielęgniarek 
Polskich w Krakowie.

Odbyło się spotkanie edukacyjno-warsztatowe  
nt. „Opatrunki nowoczesne w leczeniu ran przewlekłych” 
prowadzone przez Firmę „Hartman” i OIPiP w Bydgoszczy.

11-06-2014r. Odbyło się posiedzenie: Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej, Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania 
i Wychowania,  Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, 
Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i ZPCh  

09-06-06-2014r. Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła 
w posiedzeniu Komisji Etyki w NRPiP Warszawie.

06-06-2014r. Przewodnicząca Ewa Kowalska  
i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka 
uczestniczyły w uroczystym wręczeniu nagród laureatom 
plebiscytu „Expressu Bydgoskiego” Złoty Stetoskop 2014  
w „Hotelu Słoneczny Młyn” w Bydgoszczy

03-06-2014r. Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła 
w festynie z okazji Dnia Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu 
Dziecięcym w Bydgoszczy.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu 
Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 
w Bydgoszczy

02-05-06-2014r. Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-
Gromadka, Bogusława Hirt-Nowak, Grażyna Krzemińska, 

OSTATNIE POŻEGNANIE
 

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
  że 23 czerwca 2014 roku odeszła od nas nagle   

Ilona Tułodziecka
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych II i III kadencji.

Jej pełne dobroci serce oraz oddanie się pracy na rzecz środowiska pielęgniarek 
 i położnych pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie wyrazy szczerego współczucia 
w imieniu pielęgniarek i położnych z OIPiP w Bydgoszczy

składa 

Przewodnicząca ORPiP

Ewa Kowalska
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Anna Andruszkiewicz, Tomasz Zawadzki, Bogumiła 
Zgorzelak – uczestniczyli w wyjazdowym spotkaniu  
w Brukseli związanym z projektem unijnym Leonardo  
da Vinci.

30-31-05-2014r. Odbyło się wyjazdowe posiedzenie 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechocinku.

27-05-2014r.  Odbył się egzamin kończący kurs 
specjalistyczny w zakresie wykonania i interpretacji zapisu 
elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych – 
miejsce egzaminu OIPiP w Bydgoszczy.

Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka 
uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej 
Rady Miasta w Bydgoszczy.

22-05-2014r. Odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dla 
pielęgniarek i położnych w sali konferencyjnej OIPiP 
zorganizowane we współpracy z Komisją ds. Położnych oraz 
firmą Pelargos nt: „Alergia i nietolerancje pokarmowe  
u niemowląt” oraz „Pielęgnacja skóry oraz suplementacja 
diety noworodków i niemowląt”   

21-05-2014r. Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła 
w uroczystości związanej z  oddaniem do użytku  
po modernizacji Apteki Zakładowej 10 WSK z Polikliniką.

Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła IV 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej 
zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa 
Angiologicznego. 

16-05-2014r. Odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
z okazji Krajowego Dnia Położnej w Sali Konferencyjnej 
Restauracji Telimena w Bydgoszczy.

15 maja 2014r. Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła 
w  Sesji Pielęgniarskiej  pt: „ Od teorii do praktyki” 
zorganizowanej w ramach obchodów  20-lecia istnienia 
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy .

14-05-2014r. Odbyła się II Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa Pielęgniarstwa Pediatrycznego nt. Problemy 
zdrowotne populacji wieku rozwojowego w Sali 
Konferencyjnej Restauracji Telimena w Bydgoszczy w której 
uczestniczyła Przewodnicząca Ewa Kowalska.

Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych w 10 
Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy.

13-05-2014r. Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła  
w  posiedzeniu Rady Społecznej w Szpitalu Uniwersyteckim 
Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.

Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w  posiedzeniu 
Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. 
Jurasza w Bydgoszczy.

10-05-2014r. Odbyła się Impreza plenerowa dla 
mieszkańców  na   Wyspie Młyńskiej  pod hasłem 
„Pielęgniarka i Położna w Życiu Dziecka”.

09-05-2014r. Odbyło się posiedzenie: Prezydium ORPiP,  
Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Przyznawania 
Zapomóg Losowych 

W Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku odbyły się 
uroczyste Obchody Krajowego Dnia Położnej  
i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.

08-05-2014r. Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Opieki 
Długoterminowej i Opieki Paliatywnej

07-05-2014r. Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła 
w spotkaniu Komitetu Organizacyjnego VII Krajowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

05-05-2014r. Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła 
w  obchodach Krajowego Dnia Położnej i  Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki  zorganizowanych przez  Zarząd Krajowego 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek  
i Położnych oraz Fundacji im. F. Eberta Warszawie.

Rozpoczęcie kursu specjalistycznego dla pielęgniarek  
w zakresie opieka pielęgniarska nad pacjentem ze stomią 
jelitową.       

30-04-2014r. II Posiedzenie Komisji Konkursowej  
na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Kardiochirurgii Szpitala 
Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – 
Przewodnicząca Aleksandra Popow.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę 
Oddziałową Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej  
i Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza 
w Bydgoszczy – Przewodnicząca Aleksandra Popow.

29-04-2014r. Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła 
w Radzie Społecznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego  
z Polikliniką w Bydgoszczy.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę 
Oddziałową Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala 
Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – 
Przewodnicząca Aleksandra Popow.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę 
Oddziałową Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantologii 
Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza  
w Bydgoszczy – Przewodnicząca Aleksandra Popow.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę 
Oddziałową Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 
z Oddziałem Wczesnej Rehabilitacji w Schorzeniach 
Ortopedyczno-Urazowych Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 
im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Aleksandra 
Popow.

SPRAWY SAMORZĄDU
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28-04-2014r. II Posiedzenie Komisji Konkursowej  
na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Chorób Oczu Szpitala 
Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – 
Przewodnicząca Ewa Kowalska.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę 
Oddziałową Kliniki Otolaryngologii i Onkologii 
Laryngologicznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. 
Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę 
Oddziałową Kliniki Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego 
Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Ewa 
Kowalska.

25-04-2014r. II Posiedzenie Komisji Konkursowej  
na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. 
Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę 
Oddziałową Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla 
Dzieci Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza  
w Bydgoszczy – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę 
Oddziałową w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii  
Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza  
w Bydgoszczy – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

24-04-2014r. II Posiedzenie Komisji Konkursowej  
na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Neurologii Szpitala 
Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – 
Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę 
Oddziałową Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych 
Drogą Płciową i Immunodermatologii Szpitala 
Uniwersyteckiego     Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – 
Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę 
Oddziałową Kliniki Psychiatrii (Oddział Zaburzeń Lękowych  
i Afektywnych Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. 
Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-
Gromadka.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę 
Oddziałową Kliniki Psychiatrii (Oddział Psychiatryczny) 
Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza  
w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-
Gromadka.

23-04-2014r. II Posiedzenie Komisji Konkursowej  
na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Geriatrii Szpitala 
Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – 
Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę 
Oddziałową w Oddziale Medycyny Paliatywnej Szpitala 
Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – 
Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę 
Oddziałową Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego  
i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1               
im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława 
Stefaniak-Gromadka.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę 
Oddziałową Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Szpitala 
Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – 
Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

16-04-2014r. Odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania,  
Komisji Historycznej 

11-04-2014r. Rozpoczęcie kursu specjalistycznego  
dla pielęgniarek i położnych w zakresie wykonania  
i interpretacji zapisu EKG

09-04-2014r. Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła 
w posiedzeniu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy 
kierownika (dyrektora ds. lecznictwa) Szpitala 
Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.  

Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych,  Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych,  
Komisji ds. Nadzoru na Indywidualnymi, Grupowymi, 
Specjalistycznymi Praktykami i ZPCh.

07-04-2014r. Egzamin kończący kurs specjalistyczny  
w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek – miejsce 
egzaminu sala konferencyjna OIPiP.

04-04-2014r. Przewodnicząca Ewa Kowalska  
i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka 
uczestniczyły w Promocji Doktorskiej w Collegium Medicum 
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.

Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka 
uczestniczyła w uroczystości z okazji Święta Wojskowej 
Służby Zdrowia w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym  
z Polikliniką.

Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu 
komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika 
(dyrektora ds. lecznictwa) Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 
im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.  

08-04-2014r. Zakończenie kursu dokształcającego dla 
pielęgniarek i położnych w zakresie postępy w pulmonologii 
- współczesna opieka pielęgniarska nad pacjentem  
ze schorzeniami układu oddechowego organizowanego 
przy współudziale Kujawsko-Pomorskiego Centrum 
Pulmonologii w Bydgoszczy.
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SPRAWY SAMORZĄDU

UWAGA! 
Pielęgniarki i Położne, 
które ukończyły:
- liceum medyczne
- szkołę policealną albo 
szkołę pomaturalną 
kształcącą w zawodzie 
pielęgniarki, położonej  
i dotychczas nie wystąpiły 
o stwierdzenie prawa 
wykonywania zawodu lub 
nie wymieniły posiadanego 
prawa wykonywania 
zawodu do dnia 31 grudnia 
2001r., zgodnie  
z obowiązkiem wynikającym 
z poprzednio obowiązującej 
Ustawy z dnia 5 lipca 1996r. 
o zawodach pielęgniarki  
i położnej  
(nie posiadają tzw. 
nowego prawa 
wykonywania zawodu 
w formie granatowej 
książeczki).

Mogą uzyskać 
stwierdzenie prawa 
wykonywania zawodu, 
jeżeli do dnia 01 stycznia 
2015r. złożą w biurze 
OIPiP stosowny wniosek. 

Po tym terminie prawo 
wykonywania zawodu 
wygasa
Podstawa prawna:

Art. 97 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz.U.2011 Nr 174 poz.1039):
Art. 97. 1. Osoby, które przed 
dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy ukończyły liceum medyczne 
lub szkołę policealną albo szkołę 
pomaturalną kształcącą w zawodzie 
pielęgniarki albo ukończyły szkołę 
policealną albo szkołę pomaturalną 
kształcącą w zawodzie położnej, 
które nie uzyskały stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu przed 
dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, a spełniają inne wymagania 
określone w art. 28 albo art. 31, 
mogą uzyskać stwierdzenie prawa 
wykonywania zawodu, jeżeli do 
dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły 
stosowny wniosek.
2. Po upływie terminu określonego 
w ust. 1 prawo wykonywania 
zawodu albo ograniczone prawo 
wykonywania zawodu wygasa.

W przypadku pytań  
prosimy o kontakt:  
tel. 52 322 07 83,  
e-mail: pwz@oipip.bydgoszcz.pl

Obowiązujący wzór prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i połoznej.



BIULETYN INFORMACYJNY NR 2/2014

8

POŁOŻNA NA MEDAL 
Warszawa, 15 kwietnia 2014 r.

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że 
z dniem 7 kwietnia 2014 r. 
rozpoczęła się wspierana 
merytorycznie przez  
Naczelną Radę Pielęgniarek 
i Położnych oraz Polskie 
Towarzystwo Położnych 
– kampania społeczna 
„POŁOŻNA NA MEDAL”. 
Celem Kampanii jest wzrost 
świadomości położnych 
nowoczesnych standardów 
opieki okołoporodowej  
i podniesienie standardów 
pracy w zgodzie z 
przyjętymi wymaganiami 
środowiska i oczekiwaniami 
pacjentów. Cel społeczny: 
uświadomienie roli położnej, 
jej kompetencji  
i odpowiedzialności  
w oparciu o przyjęte 
standardy pracy jaką na co 
dzień wykonuje. Oczekiwany 
wynik: pozytywny wpływ na 
jakość opieki nad pacjentem  
i postrzeganie roli położnej 
przez pacjenta. Czas trwania 
kampanii – jest spójny  
z okresem ciąży – 9 miesięcy 
od 7 kwietnia 2014 r. W tym 
czasie pacjenci będą mogli 
zagłosować na wybraną 
przez siebie położną – 
każdorazowo uzasadniając 
swój wybór – zgodnie  
z przyjętym regulaminem. 
Kryteria oceny położnej 
zostały przygotowane  
w oparciu o rekomendacje 
Konsultanta Krajowego  
w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologicznego 
ipołożnictwa. 3 najlepsze 
położne otrzymają medale 
oraz wartościowe nagrody 
rzeczowe. Z poważaniem

Grażyna Rogala-Pawelczyk
Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

WARTO PRZECZYTAĆ
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ŚWIĘTO WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 2014
 Wojskowa Służba Zdrowia jest 
jedną z najstarszych rodzajów służb 
w Wojsku Polskim, tradycja opieki 
medycznej sięga bowiem jeszcze 
czasów średniowiecza. Na przestrzeni 
wieków władcy oraz wodzowie armii, 
przykładali coraz większą wagę do 
pomocy medycznej, odpowiednio 
wyposażonej w sprawne, właściwe, 
ruchome i stałe wyposażenie medyczne. 
Wraz z rozwojem sztuki wojennej 
konieczny był postęp wojskowego 
systemu opieki medycznej, który trwa 
do dziś.
   Doceniając cały dorobek 
Wojskowej Służby Zdrowia oraz 
codzienną pracę poszczególnych 
osób, które swoim wysiłkiem i trudem 
przyczyniają się do jej rozwoju, 10 
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
SP ZOZ, jak każdego roku, obchodził 
Święto Wojskowej Służby Zdrowia.
   Uroczystość, która odbyła 
się dnia 4 kwietnia 2014 r. rozpoczęła 
się przywitaniem zaproszonych gości 
przez płk. dr. n. med. Krzysztofa 
Kasprzaka Komendanta 10 WSzKzP 
SP ZOZ. Wśród przybyłych znaleźli się 

m.in. reprezentanci władz rządowych, 
wojskowych, dostojni kościelni, 
służby mundurowe, członkowie 
Rady Społecznej, dyrektorzy innych 
placówek, sponsorzy Szpitala oraz byli 
pracownicy i przyjaciele 10 WSzKzP SP 
ZOZ. W dalszej kolejności przypomniano 
bogatą historię Wojskowej Służby 
Zdrowia oraz odczytano Rozkaz 
Komendanta Szpitala zgodnie, z którym 
wręczono:
- wyróżnienia za osiągnięcia  
w działalności:  naukowo – badawczej, 
działalności organizacyjno – 
dydaktycznej,  za indywidualne 
osiągnięcia w działalności naukowo 
– badawczej,  za obronę rozprawy 
doktorskiej i uzyskanie stopnia 
naukowego, za uzyskanie tytułu 
specjalisty.
 Zgromadzeni mieli zaszczyt 
wysłuchać również wystąpień:
- płk Roberta Gregulskiego – Szefa 
Oddziału Operacyjno - Medycznego 
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych
- Ewy Mes - Wojewody Kujawsko – 
Pomorskiego

- Edwarda Hatwicha – Wicemarszałka 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego
- płk. Edmunda Łącznego - Zastępcy 
Prezesa Kujawsko – Pomorskiego 
Związku Wojewódzkiego Żołnierzy 
Wojska Polskiego
- płk. w st. spocz. Wojciecha Wałęsy - 
Prezesa Koła Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego
- gen. bryg. dr n. med. Andrzeja 
Wiśniewskiego
- Wiesławy Stefaniak – Gromadka – 
Wiceprzewodniczącej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych.
Zwieńczeniem uroczystości były 
prezentacje wprowadzonych nowych 
metod leczenia w 2013 r. 
   Wszystkim pracownikom 
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy 
w tym uroczystym dniu składamy 
najserdeczniejsze życzenia - by kolejne 
lata przyniosły wiele motywacji, 
zapału do działania oraz satysfakcji  
z należycie wykonywanych obowiązków 
oraz powodzenia w życiu osobistym  
i zawodowym.

PROMOCJA DOKTORSKA
 
 
 
 
 
       

    4 kwietnia 2014 r. o godz. 12:00 odbyła się uroczysta 
Promocja doktorska na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk 
o Zdrowiu. Na uroczystość zaprosił  Prorektor ds. Collegium 
Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Dziekani Wydziału 
Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Promocję doktorską otrzymały
dr nauk o zdrowiu:
Monika Biercewicz, Janina Fałkowska, Grażyna Gebuza, 
Marzena Kaźmierczak, Paulina Mościcka Aleksandra Popow.
dr nauk medycznych:
Jolanta Czajkowska-Fesio, Marlena Karwacka, Aleksandra 
Woderska.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
gratulacje, upominek oraz symboliczną różę  

wręczyły obecne na uroczystości  
Przewodnicząca OIPiP Ewa Kowalska  

oraz Wiceprzewodnicząca  
Wiesława Stefaniak-Gromadka.

Uczestnicy uroczystości. Wiceprzewodnicząca składa życzenia na ręce Naczelnej Pielęgniarki  
por. mgr Iwony Żuczek dla wszystkich PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY I POŁOŻNYCH.

Teks, foto ze strony www.10wsk.mil.pl

Tekst, foto: W.G

Pielęgniarki i Położne, które otrzymały promocję doktorską  
wraz z Przewodniczącą Ewą Kowalską oraz z Zofią Woderską.

WARTO PRZECZYTAĆ
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  Jak co roku obchody Krajowego Dnia Położnej i Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki rozpoczęliśmy   8 maja 2014r. o godz. 18.00 mszą św.   
w Katedrze  Bydgoskiej pw Św. Marcina i Mikołaja odprawioną w intencji 
Pielęgniarek i Położnych. Mszę św. sprawował ks. dr Zygmunt Zaborowski, 
Alumni Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji służyli przy 
ołtarzu, a swoim śpiewem Mszę św. uświetnił chór Cantus Cordis pod 
dyrekcją pana Janusza Sierszulskiego. Poczet sztandarowy stanowili Katarzyna 
Florek, Grażyna Bartkowiak, Grzegorz Ulenberg.

Zapraszamy za rok 8 maja 2015 roku na godz. 18.00

MSZA ŚW.  

UROCZYSTOŚĆ W ZESPOLE PAŁACOWO PARKOWYM W OSTROMECKU 

OBCHODY KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ I MIĘDZYNARODOWEGO 
DNIA PIELĘGNIARKI w OKRĘGOWEJ IZBIE PIELĘGNIAREK  

I POŁOŻNYCH W BYDGOSZCZY

ODZNACZENIA HONOROWE „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”
 W dniu 5 maja 2014 r. w Warszawie, podczas 
uroczystości w zorganizowanej przez OZZPiP  Katarzyna 
Bajer, Hanna Lament oraz Jan Słysz odebrali przyznawaną 
przez Ministra Zdrowia odznakę honorową „Za Zasługi dla 
Ochrony Zdrowia”. Odznaka ta jest przyznawana za wybitne 
osiągnięcia i profesjonalne podejście do pracy na rzecz 
ochrony zdrowia.
KATARZYNA  BAJER
- Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca w 10 
WOJSKOWYM SZPITALU  KLINICZNYM  Z POLIKLINIKĄ  SP 
ZOZ w  BYDGOSZCZY z 30 letnim stażem pracy – specjalistka 
w dziedzinie pielęgniarstwa  chirurgicznego.Odpowiada 
za higienę  i stan epidemiologiczny szpitala, wprowadza 
instrukcje i procedury ISO- lider procesów ISO w szpitalu. 
Koordynuje i nadzoruje pracę personelu. Edukuje personel 
rozpoczynający pracę, promuje zdrowy styl życia wśród 
personelu, pacjentów i ich rodzin oraz  otoczenia. Wykazuje 
profesjonalne podejście do pracy na rzecz ochrony zdrowia 
pacjentów. Aktywny działacz związkowy- sekretarz Regionu 
Kujawsko Pomorskiego OZZPIP .
HANNA LAMENT
- Pielęgniarka koordynująca w Wojewódzkim Szpitalu 
Dziecięcym w Bydgoszczy w zawodzie pracuje  od 1987r. 
, od 2011r.  mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego. Na co dzień edukuje 
personel rozpoczynający pracę, promuje  zdrowy stylu życia 
wśród pacjentów  i ich rodzin. Profesjonalnie podchodzi do 
pracy na rzecz ochrony zdrowia pacjentów. Przewodnicząca 
OZZPIP w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy.

SŁYSZ JAN
- Pielęgniarz Oddziałowy ds. Pielęgniarstwa w Szpitalu 
Uniwersyteckim Nr 1 im. A. Jurasza Bydgoszcz. Pracuje  
w zawodzie od 1977r. Specjalista w dziedzinie  pielęgniarstwa 
zachowawczego. Współtwórca Izb Pielęgniarek i Położnych 
oraz OZZPIP. Aktywny uczestnik wdrażania nowych 
procedur medycznych także w pielęgniarstwie oraz  przy 
opiniowaniu aktów prawnych , uczestnik tworzenia JGP dla 
neurologii, swoją wiedzę wykorzystuje w codziennej pracy  
z pacjentami, środowiskiem medycznym , także poprzez 
edukację  personelu , edukację w zakresie promocji zdrowia 
i zdrowego stylu życia pacjentów  i ich rodzin. Aktywny 
działacz samorządowy i związkowy- Sekretarz Regionu 
Kujawsko-Pomorskiego OZZPIP. 

W imieniu ORPiP gratulecje i życzenia odznaczonym 
złożyła Przewodnicząca Ewa Kowalaska.

 Już tradycyjnie obchody Krajowego Dnia Położnej  
i Międzynarodowego  Dnia  Pielęgniarki organizowane 
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy 
odbyły się w Sali Koncertowej Zespołu Pałacowo-Parkowego 
w Ostromecku w dniu 9 maja 2014r..Oficjalnego otwarcia 
uroczystości dokonała Przewodnicząca OIPiP Ewa Kowalska. 

 Wśród zaproszonych gości obecni byli: Zastępca 
Prezydenta miasta Bydgoszczy Elżbieta Rusielewicz,  
Katarzyna  Serwińska z Toruńskich Zakładów Materiałów 
Opatrunkowych, Norbert Pietrykowski z Firmy Vitalabo, 
Konsultanci Wojewódzcy, Dyrektorzy ds. pielęgniarstwa, 
Naczelne Pielęgniarki.

Odznaczeni wraz z Przewodniczącą Ewą Kowalską oraz Przewodniczącą ZZPiP Haliną Peplińską.

Tekst. WG, foto z archiwum OIPiP

Organizatorzy Mszy św. Od lewej Violetta Jędykiewicz, 
ks. Z.Zaborowski, Przewodnicząta Ewa Kowalska, Poczet 
Sztandarowy, Wiceprzewodnicząca Wiesława Gromadka, Alumni 
Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy.

Tekst: WG, foto: MP

WARTO PRZECZYTAĆ   OBCHODY KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI
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 W czasie uroczystości wyróżniona została na wniosek ORPiP  nasza koleżanka Pielęgniarka  Halina Peplińska 
Medalem  Prezydenta Bydgoszczy ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr.A.Jurasza.
 Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy jest nadawany dla uhonorowania osób, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji 
szczególnie zasłużonych dla Bydgoszczy.

 

 

                                                                                                                                                      
                                          Bydgoszcz dn. 09 maja 2014

 
Prof. UMK Maria T. Szewczyk, 
Konsultant Krajowy w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego

List Gratulacyjny

                                           Pani  Przewodnicząca, Szanowni Państwo,

 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Krajowy Dzień 
Położnej- to szczególny dzień. 
 Z tej okazji chciałabym złożyć serdeczne 
Gratulacje wszystkim Paniom Pielęgniarkom, Pielęgniarzom  
i Położnym. Przesyłam Państwu serdeczne życzenia wszelkiej 
pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, wielu 
radości i uśmiechu, a także podejmowania nowych wyzwań  
na rzecz rozwoju zawodu i wzrostu jakości opieki nad chorym . 
Wszystkiego najlepszego, 

                                                                     Z wyrazami szacunku,
                                                               Konsultant Krajowy  

w dziedzinie 
                            Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego

Tekst. WG, foto z archiwum OIPiP

 Na ręce Pani Przewodniczącej  złożyli gratulacje 
i wiązanki kwiatów z okazji naszych świąt : w imieniu 
Prezydenta Bydgoszczy - Zastępca Prezydenta Elżbieta 
Rusielewicz, Katarzyna Serwińska, Norbert Pietrykowski.  
 Odczytany został list gratulacyjny od  Pani profesor 
Marii Teresy Szewczyk.

Medal wręcza Zastępca Prezydenta 
Elżbieta Rusielewicz.

Od lewej Norbert Pietrykowaski, Ewa Kowalska,
Katarzyna Serwińska.

 W imieniu ORPiP Pani Przewodnicząca Ewa Kowalski 
wręczyła gratulacje dla Pani Aldony Kubicy  za uzyskanie stopnia  
naukowego dr habilitowany.  

 Pani Przewodnicząca Ewa Kowalska wręczyła wyróżnienie 
„Partner w działaniu na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia 
pacjentów” dla Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych 
reprezentowanych przez Panią Dyrektor Katarzynę Serwińską 
oraz dla Firmy Vitalabo reprezentowanej przez Pana Norberta 
Pietrykowskiego. 

dr hab. n. o zdr. Aldona Kubica 
 wraz z Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącą.

OBCHODY KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI

Medal  
Prezydenta Bydgoszczy
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 Szczególne podziękowania zostały skierowane do koleżanek, które brały udział w licznych imprezach  
dla mieszkańców naszego miasta. 

 Ucztą dla ducha było wysłuchanie koncertu z repertuaru Czesława Niemena w wykonaniu Joachima Perlika. 

 Na zakończenie chętni mogli zwiedzić wraz z przewodnikiem Zespół Pałacowo-Parkowy i wysłuchać ciekawostek  
z historii tego miejsca.

Osoby, które dostały podziękowania za udział w imprezach dla mieszkańców. Gratulacje z okazji 
otrzymania odznaczenia.

Cała sala bawiła się w takt muzyki.

Uroczysty obiad.

Tekst WG, foto MP

OBCHODY KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI 
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W dniu 10 maja 2014r. Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych w Bydgoszczy zorganizowała po raz kolejny 

imprezę plenerową dla mieszkańców.   
W  tym roku pod hasłem: 

 „Pielęgniarka i Położna w Życiu Dziecka”
 W imprezie wzięły udział pielęgniarki i położne 
oraz studenci z COLLEGIUM MEDICUM- PIELĘGNIARSTWO, 
PIELĘGNIARKI  DERMATOLOGICZNE, POŁOŻNE RODZINNE, 
PIELĘGNIARKI Z WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO 
W BYDGOSZCZY, SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO NR 2 IM 
DR J. BIZIELA  CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY, 
ZAKŁADU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA, LUX MED. 
SP. Z O.O., WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY  
W BYDGOSZCZY.  
 Na scenie wystąpiły: Zespoły z Pałacu Młodzieży: 
Zespół Piosenki i Ruchu Rytmisie, Zespół Tańca 
Współczesnego BRAX III, Amulecik, Amulecik II oraz 
Dziecięco-Młodzieżowa Schola z parafii Świętych Polskich 
Braci Męczenników  w Bydgoszczy.
 W rozstawionych w tym celu namiotach 
pielęgniarki oferowały przybyłym mieszkańcom: pokaz 
i instruktaż udzielania pierwszej pomocy, pomiary 
ciśnienia krwi, pomiary glikemii,  BMI, Udzielano  porad 
co robić, żeby jak najdłużej zachować zdrowie. Zakład 
Profilaktyki i Promocji Zdrowia  zaoferował  profilaktykę  
dla dzieci na zasadach Europejskiego Kodeksu Walki   
z Rakiem:
• Ruch to zdrowie
• Aktywny wypoczynek dla całej rodziny
• Zdrowe odżywianie – rola warzyw i owoców
• Unikanie używek
SKLEPY MEDYCZNE EU- Wiesława i Marek Faściszewscy
 Ustawiające się długie kolejki chętnych  
do wykonania badania i skorzystania z porady są najlepszy 
dowodem na to, że w świadomości społecznej pielęgniarki  
i położne to osoby cieszące się autorytetem i zaufaniem.

SPONSORZY:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych: 

KatarzynaSerwińska,  
Vitalabo - Anna i Norbert Pietrykowscy.

IMPREZA PLENEROWA 
pt. „Pielęgniarka i Położna 

w Życiu Dziecka”

Dziękuję
Pielęgniarkom i Położnym, 

Studentom oraz ich opiekunom,  
którzy wzięli

czynny udział w zorganizowaniu  
i przeprowadzeniu akcji

profilaktycznej dla mieszkańców 
naszego miasta
oraz sponsorom   

Pani Katarzynie Serwińskiej  
z TORUŃSKICH ZAKŁADÓW

MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH, 

Państwu Annie i Norbertowi 
Pietrykowskich 

z firmy VITALABO  
dzięki, którym można było

dokonać pomiaru  
poziomu cukru we krwi.

Przewodnicząca OIPiP
Ewa Kowalska

Uroczysty obiad.

Pielęgniarki i Położne z upominkami od TZMO.

OBCHODY KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI 
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        W  dniu 10 maja 2014r odbył się po 
rozgrzewce przeprowadzonej pod okiem  Prezesa 
Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki 
Krzysztofa Wolsztyńskiego odbył się  II Bieg po Zdrowie 
z Pielęgniarką i  Położną. Start nastąpił o godz. 14.00  
z deptaku przy Amfiteatrze. Trasa – ul. Mennica- ul. Focha- 
ul.Jagiellońska – Most Bernardyński - Plac Kościeleckich- 
ul. Magdzińskiego, Stary Rynek, ul. Mennica-Meta- Wyspa 
Młyńska deptak przy Amfiteatrze.Dystans: ok. 1900 m.  
 Impreza miała charakter rodzinny. W biegu mógł 
wziąć udział każdy niezależnie od wieku, przygotowania 
fizycznego i umiejętności. Miał on charakter symboliczny,  
nie była prowadzona typowa rywalizacja sportowa  

z pomiarem czasu. Nie został wyłoniony oficjalny zwycięzca. 
Uczestnicy biegu pokonywali trasę dowolną techniką: bieg, 
trucht, marsz.
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz 
medal pamiątkowy ufundowany przez Prezydenta Miasta 
Bydgoszczy.

Odbył się również

I  SPACER  Z PIELĘGNIARKĄ I POŁOŻNĄ
NORDIC WALKING 
 Start z  Wyspy Młyńskiej- deptak przy Amfiteatrze, 
deptak wokół plaży na Wyspie Młyńskiej - kładka przy 
Operze Nova, Bulwar na Brdą. Powrót -wokół Opery Nova, 
kładka przy Operze Nova, Meta- Wyspa Młyńska deptak przy 
Amfiteatrze. Dystans: ok. 1000 m. Na zakończenie każdy 
z uczestników otrzymał dyplom oraz medal pamiątkowy 
ufundowany przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy. 

W imieniu ORPiP w Bydgoszczy  
serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom. 

Zapraszam za rok
 Ewa Kowalska  

Przewodnicząca OIPiP

II BIEG PO ZDROWIE Z PIELĘGNIARKĄ I POŁOŻNĄ

UROCZYSTE OBCHODY
 KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI  

W 10 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W BYDGOSZCZY
 Szanując codzienny trud, poświęcenie, ogrom 
pracy i olbrzymi wkład w sprawne funkcjonowanie i rzetelne 
działanie Szpitala, w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym 
z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy w dniu 14 maja 2014 r. 
odbyły się uroczyste obchody z okazji Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej.
 Uroczystość zapoczątkowało wystąpienie 
okolicznościowe por. mgr piel. Iwony Żuczek - Naczelnej 
Pielęgniarki 10 WSzKzP SP ZOZ, która przywitała wszystkich 
przybyłych, wśród których znalazła się m.in. Ewa Mes – 
Wojewoda Kujawsko – Pomorski, a także Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ewa Kowalska. 
Następnie krótko przypomniano historię oraz znaczenie 
zawodów pielęgniarki i położnej.
 Kolejnym elementem programu było wystąpienie 
płk dr n. med. Krzysztofa Kasprzaka – Komendanta 10 

WSzKzP SP ZOZ, podczas którego Komendant podkreślił jak 
ważną rolę w systemie ochrony zdrowia pełnią pielęgniarki 
i położne. W dalszej kolejności został odczytany rozkaz 
Komendanta 10 WSzKzP SP ZOZ, zgodnie z którym dokonano 
wręczenia wyróżnień dla pielęgniarek i położnych:
   Wszyscy zgromadzeni mieli również możliwość wysłuchania 
prezentacji pt. „Żywienie w procesie terapeutycznym” 
przygotowanej przez mgr piel. spec. Krystynę Rainko, mgr 
piel. spec. Jolantę Prościńską oraz lic. piel. spec. Elżbietę 
Chmielnik.
   Zwieńczeniem uroczystości był koncert okolicznościowy 
w wykonaniu Magdaleny Bathis – uczennicy z Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy.

Uczestnicy rozgrzewki przed biegiem.

Uczestnicy uroczystości.          Teks, foto ze strony www.10wsk.mil.pl Uczestnicy uroczystości. 

OBCHODY KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI 
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II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA 
PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

 14 maja 2014 roku w Restauracji Telimena odbyła 
się II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego „Problemy zdrowotne populacji wieku 
rozwojowego”, której Organizatorem był Zakład 
Pielęgniarstwa Pediatrycznego CM UMK w Toruniu oraz 
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych z Bydgoszczy, 
Torunia oraz Włocławka. Łącznie wydarzenie, które 
połączone było ze świętowaniem Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki oraz Krajowego Dnia Położnej, zgromadziło 
blisko 120 pielęgniarek z całego województwa kujawsko-
pomorskiego. Majowa  Konferencja była okazją zarówno 
do wymiany doświadczeń zawodowych w gronie słuchaczy 
jak i okazją do uaktualnienia stanu wiedzy oraz spotkania 
towarzyskiego naszej grupy zawodowej. 

 
 
 
 
 

  W tym miejscu chcielibyśmy raz jeszcze podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Wydarzenie 
to miało miejsce – Zaproszonym Gościom, że zaszczycili 
nas swoją obecnością, Prelegentom za przygotowanie 
prezentacji i wygłoszenie wykładów oraz sponsorom  
i współorganizatorom. Chcielibyśmy również podziękować 
Uczestnikom  Konferencji, bez których to wydarzenie 
nie miałoby sensu - za Ich obecność i wytrwałość w 
wielogodzinnym uczestniczeniu. Wasza Obecność Koleżanki 
i Koledzy utwierdziła nas w przekonaniu, że pielęgniarstwo 
pediatryczne tak często pomijane i zapominane, musi o sobie 
przypominać i musi regularnie łączyć grupy pielęgniarek, 
których praca zawodowa związana jest ze zdrowiem i życiem 
najmłodszych. 
 Mamy nadzieję, że przygotowany przez 
Organizatorów program oraz organizacja wydarzenia 
pozostanie na długo miłym wspomnieniem w gronie 

wszystkich Uczestników Konferencji. Tym samym mamy 
nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie w jeszcze 
szerszym gronie. 

Do zobaczenia 13 maja 2015 roku!
 

Profesor Maria Korzon z Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, 
Hepatologii i Żywienia Dzieci

Uczestnicy konferencji.                                                                                                                 Tekst dr n. med. Ewa Barczykowska. Foto z archiwum OIPiPUczestnicy uroczystości. 

KONGRESY, KONFERENCJE, SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
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 Dnia 16 V 2014 r. w  Sali Konferencyjnej Restauracji 
Telimena w Bydgoszczy, odbyła się Konferencja Naukowo 
– Szkoleniowa z okazji Dnia Położnych. Konferencja 
zorganizowana została wspólnie przez Komisję ds. Położnych 
przy ORPIP w Bydgoszczy, Oddział Akademicki Polskiego 
Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy, Zakład Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek WNoZ  CM im. L. Rydygiera w 
Bydgoszczy. Patronat Honorowy Konferencji objęty został 
przez:  - Prof. dr hab. n .med. Kornelię Kędiora- Kornatowską 
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum 
w Bydgoszczy  – Panią Ewe Kowalską –Przewodniczącą 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy - 
Panią Bogumiłę Bałuta – Przewodniczącą  Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Toruniu  -  Panią Małgorzatę  
Zawirowską  -  Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych we Włocławku
Sesję Plenarną składającą się z 4 referatów,  poprowadziła 
mgr Wiesława Stefaniak – Gromadka. 
Przedstawiono następujące tematy:        
,,Realizacja standardu opieki okołoporodowej w praktyce 
położnych ’’  mgr Leokadia Jędrzejewska -  Krajowy Konsultant 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczo- Ginekologicznego.                                                                                                                                
,,Realizacja standardu opieki okołoporodowej  
w województwie kujawsko – pomorskim’’ mgr Janina  
Wroniecka. ,,Plan porodu – czy jest potrzebny ’’   dr n. med. 
Bogumiła Kiełbratowska  Polskie Towarzystwo Położnych                                                                                                                           
,, Pozycje wertykalne’’ – Barbara Dobosz  Specjalista w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Rodzinnego.                                                                                                                                                                                                                                                         
Sesję I dotyczącą opieki pielęgniarskiej w ginekologii  
onkologicznej poprowadziła mgr Aleksandra Mazur.                                                     
Przedstawiono następujące tematy:            
,,Rola i udział położnej w opiece nad pacjentką ze 
schorzeniem ginekologicznym. Profilaktyka onkologiczna  
i diagnostyka onkologiczna’’ mgr Barbara Przybysz- Tafelska.
,,Rozpoznanie choroby nowotworowej żeńskich narządów 
płciowych. Edukacja przed zabiegiem operacyjnym. 
Przygotowanie do zabiegu operacyjnego’’ mgr Beata Wiland.            
,,Specyfika rozległych zabiegów operacyjnych w ginekologii 
onkologicznej. Sylwetka pacjentki poddanej WPC / 
Wielonarządowa Pierwotna Cytoredukcja/. Trudności  
i problemy pielęgnacyjne w pracy położnej’’.
Sesję II dotyczącą pozycji zawodowej i społecznej położnych 
w województwie kujawsko – pomorskim poprowadziła dr n. 
med. Mariola Banaszkiewicz.
Przedstawiła następującą problematykę:
,,Aktualna sytuacja zawodowa położnych zatrudnionych  
w województwie kujawsko – pomorskim’’.
,,Pozycja zawodowa i społeczna położnych województwa 
kujawsko- pomorskiego w opinii położnych, przedstawicieli 
zawodów medycznych i społeczeństwa’’.
Ostatnim punktem konferencji była dyskusja, w której każda 

z uczestniczek mogła zabrać głos i podzielić się swoimi 
doświadczeniami, oraz refleksjami na temat poruszanej 
problematyki.
 Na zakończenie konferencji wręczono certyfikaty, 
oraz upominki ufundowane przez firmy będące 
współorganizatorami konferencji.

   
 Dziękujemy za liczny udział w konferencji  

i zapraszamy do udziału za rok 15 maja 2015r.

KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA Z OKAZJI 
KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNYCH.

Sponsorzy

Organizatorzy konferencji.

Uczestnicy konferencji.

Goście konferencji.

Tekst: Magdalena Tuczyńska

KONGRESY, KONFERENCJE, SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
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  Podczas XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej i XX- lecia Centrum Onkologii w Bydgoszczy 
miało miejsce ważne wydarzenie dla pielęgniarstwa. Było 
nim zorganizowanie sesji pielęgniarskiej pt.: „Od teorii do 
praktyki”. Sesja odbyła się dnia 15 maja 2014 roku w sali 
konferencyjnej Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu przy 
ulicy Romanowskiej 2. 
W skład komitetu naukowego weszły:
• dr n. med. Anna Koper – Z-ca Dyrektora ds. Medycznych 
i Pielęgniarstwa w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, 
konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 
onkologicznego, 
• prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, UMK- CM  
w Bydgoszczy, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego i operacyjnego, 

• dr n. med. Janina Książek - Prodziekan, Kierownik Oddziału 
Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Do przygotowania sesji pielęgniarskiej powołano Komitet 
organizacyjny w następującym składzie:
• mgr Beata Borzych – Kierownik Opieki Medycznej Oddziału 
Klinicznego Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej 
Centrum Onkologii w Bydgoszczy, konsultant wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, 
• mgr Bernadeta Rutkowska – Kierownik Opieki Medycznej 
Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy,
• mgr Sylwia Dahms – Kierownik Opieki Medycznej Oddziału 
Radioterapii II Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
W sesji „Od teorii do praktyki” uczestniczyli zaproszeni goście 
m.in.: 
• dr Barbara Kot-Doniec - Dyrektor Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
• Ewa Kowalska - Przewodnicząca Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,
• mgr Barbara Jobda - Prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Onkologicznych,
Liczną grupę uczestników stanowili konsultanci wojewódzcy 
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego a wśród nich: dr 
n. o zdrowiu Anna Skura- Madziała, mgr Zenona Radwańska, 
mgr Beata Szeszko, mgr Elżbieta Wach a także dr n. med. 
Katarzyna Cierzniakowska - konsultant wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego.
  
  
  
  

 

SESJA PIELĘGNIARSKA 
„OD TEORII DO PRAKTYKI” 

W CENTRUM ONKOLOGII 
W BYDGOSZCZY

Od lewej: dr Barbara Kot-Doniec, Zbigniew Pawłowicz Dyrektor 
Centrum Onkologii, dr Anna Koper, mgr Bernadeta  Rutkowska.

Zbigniew Pawłowicz Dyrektor Centrum Onkologii w towarzystwie 
Pani Ewy Kowalskiej i Pani Barbary Kot-Doniec przed rozpoczęciem 
sesji.

Od lewej: prof. dr hab.. Jan Skokowski , prof. dr hab. n. med. Maria 
T. Szewczyk, dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska. 

Sponsorzy
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  Uroczystego otwarcia sesji pielęgniarskiej dokonał 
Dyrektor Centrum Onkologii dr n. med. Zbigniew Pawłowicz. 
Zaplanowano trzy zasadnicze grupy tematów powiązanych 
 z pielęgniarstwem onkologicznym i chirurgicznym: 
I. Pielęgnacja ran w świetle nowoczesnych standardów 
postępowania pielęgniarskiego.
II. Problemy pielęgnacyjne wynikające z niedożywienia 
wywołanego
chorobą nowotworową.
III. Problemy pielęgnacyjne w opiece nad pacjentem  
z wyłonioną stomią.
Inauguracyjny wykład wygłosiła dr Barbara Kot-Doniec - 
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych. Tematyka tego wykładu odnosiła się  
do kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
 w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego i chirurgicznego 
w latach 2000–2013.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  W I części sesji pielęgniarskiej XX Zjazdu 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej zostały 
poruszone problemy pielęgnacji zmian skórnych, ran 
przewlekłych i odleżyn. Wprowadzając w ten cykl zagadnień 
głos zabrała prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk 

przedstawiając prezentację tematu.: „Rany przewlekłe  
o różnej etiologii T.I.M.E. w leczeniu ran przewlekłych”. 
Problemy pielęgnacyjne związane z niedożywieniem, 
wyniszczeniem stanowiły tematykę sesji II. Podczas 
jej trwania można było zweryfikować swoją wiedzę  
z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem odżywianym 
parenteralnie. Natomiast pielęgnacja pacjenta z wyłonioną 
stomią podczas zabiegów w chirurgii onkologicznej została 
omówiona w sesji III. 
 Dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska, wygłosiła 
wykład dotyczący problemów dermatologicznych pacjenta 
z wyłonioną stomią. W innych prezentacjach omówiono 
warunki przebiegu prawidłowej edukacji pacjenta w celu 
osiągnięcia satysfakcjonującej jakości życia pacjenta 
onkologicznego.
 Bazując na opinii uczestników należy stwierdzić, 
że treści zaprezentowane przez prelegentów podczas 
poszczególnych wykładów przyczynią się do zaktualizowania 
stanu wiedzy i podniesienia poziomu opieki pielęgniarskiej. 
Aktualizacja wiedzy jest niezbędna do stosowania 
nowoczesnych standardów praktyki pielęgniarskiej. Należy 
również podkreślić, że pożądany efekt jakościowy pracy 
związany jest zawsze z właściwie dobranymi metodami 
pracy. Każdy z uczestników sesji pielęgniarskiej otrzymał 
materiały zjazdowe z programem konferencji i streszczeniem 
wszystkich wykładów, a także pamiątkowy album wydany  
z okazji XX-lecia Centrum Onkologii, zawierający 
najważniejsze wydarzenia z rozwoju Centrum na przestrzeni 
minionych dwudziestu lat. 
 Po zakończeniu naukowej sesji pielęgniarskiej 
uczestnicy, goście i  pracownicy Centrum Onkologii zostali 
zaproszeni na uroczystą galę z okazji XX-lecia Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy , która odbyła się w Bydgoskiej 
Operze Nova. W trakcie uroczystości Dyrektor Szpitala 
wręczył pamiątkowe statuetki dla najdłużej pracujących  
i najbardziej zasłużonych dla Centrum.

Mgr Renata Matyjasek
Mgr Małgorzata Trzcińska

Dr n. med. Anna Koper

Od lewej w I rzędzie: mgr Danuta Króliczewska, mgr Mariola 
Muzyczuk, mgr Ewa Madajewska, mgr Barbara Cichocka,  
mgr Barbara Jobda, prof. dr hab. Jan Skokowski, Ewa Kowalska, 
dr Barbara Kot-Doniec.

Goście uroczystej gali XX-lecia Centrum Onkologii  w Operze Nova.

KONGRESY, KONFERENCJE, SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH



BIULETYN INFORMACYJNY NR 2/2014

19

W dniach od 13-15 czerwca odbył się XII Kongres 
Pielęgniarek Polskich. Patronat Honorowy nad Kongresem 
objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.  
Do szczególnych gości należały Panie Jean Watson oraz 
Laura Serrant- Green.

 Jean Watson (ur. 1940 roku w Zachodniej Wirginii 
(USA)) jest pielęgniarką. W 1964 roku zdobyła tytuł licencjata 
pielęgniarstwa (BScN), a w 1966 roku tytuł Magistra 
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, tytuł doktora uzyskała 
w 1973 roku. Stworzyła Centrum Ludzkiej Troskliwości  
w Kolorado, a w 2008 roku założyła fundację pod nazwą 
Instytut Nauki o Trosce im. Jean Watson (Watson Caring 
Science Institute). Jean Watson napisała ponad 18 książek 
na temat teorii humanistycznej troskliwości. Za swoją pracę  
w zakresie rozwoju teorii humanistycznej troskliwości 
otrzymała 10 Honorowych Doktoratów, w tym 7 
międzynarodowych (Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, 
Kolumbii Brytyjskiej i Quebec, Kanady i Japonii).
 
 
 

  Laura Serrant-Green jest profesorem 
Pielęgniarstwa Społecznego i Zdrowia Publicznego  
na Wydziale Edukacji, Zdrowia i Dobrego Samopoczucia 
Uniwersytetu Wolverhampton (Wielka Brytania).
Prof. Serrant-Green jest profesorem wizytującym  
na Uniwersytecie of the West Indies oraz na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu w Dominica State College. Posiada także tytuł 

adiunkta Uniwersytetu Alberta w Kanadzie. Jest również 
dyrektorem Heart of England Foundation Trust and Skills 
for Health – Anglia. Profesor jest laureatką wielu nagród 
naukowych oraz stypendiów, m.in.: nagroda Mary Seacole 
Nursing Research Leadership; Florence Nightingale Travel 
Fellowship oraz Smith and Nephew Research Fellowship. 
Laura Serrant-Green posiada ponad 30-letnie doświadczenie 
w praktyce pielęgniarskiej, prowadzeniu badań naukowych, 
rozwoju polityki, zarządzaniu i nauczaniu. Jej największym 
atrybutem jest umiejętność wspierania, inspirowania 
do rozwoju innych w celu osiągnięcia ich największego 
potencjału – dla ich własnego dobra jako jednostek, dla 
dobra pracodawców i szerszych społeczności. Laura posiada 
bogate doświadczenie w rozwoju usług, profesjonalnym 
zarządzaniu i strategicznym przywództwie w opiece 
zdrowotnej oraz społecznej poprzez podejmowane działania 
zarówno w Wielkiej Brytanii jak i poza.
 Zainteresowania naukowe profesor Laury Serrant-
Green dotyczą zdrowia publicznego, pielęgniarstwa 
społecznego, szczególnie zaś zdrowia seksualnego  
i reproduktywnego mężczyzn. Wiele jej prac skupia się 
na nierównościach zdrowotnych oraz na potrzebach 
marginalizowanych i „rzadko słyszalnych” społeczności. 
Jej zaangażowanie w pracę na rzecz równości szans, 
determinacja oraz umiejętności przywódcze przejawiają 
się zarówno w działaniach formalnych jak i nieformalnych 
we współpracy z decydentami politycznymi, organizacjami 
charytatywnymi, organizacjami trzeciego sektora, kolegami 
i lokalnymi społecznościami poprzez mentoring i efektywne 
zarządzanie.
 Kongres był okazją do uczestniczenia czynnie,  
do wysłuchania ciekawych tematów. Był szczególną okazją 
do określenia kierunków polskiego pielęgniarstwa. 
Czas spędzony w Krakowie zostanie w pamięci jej 
uczestników. 

XII KONGRES PIELĘGNIAREK POLSKICH

WARSZTATY EDUKACYJNE      22.05.2014r.

Spotkanie edukacyjne dla Pielęgniarek i Położnych

Pt: „Alergia i nietolerancje pokarmowe u niemowląt.
Pielęgnacja skóry oraz suplementacja diety noworodków  

i niemowląt. dr n. med. Ewa Barczykowska"
Wszystkie uczestniczki otrzymały: certyfikat uczestnictwa  

w  spotkaniach, skrypty tematyczne,  
interesujące materiały promocyjne. 

W przerwie pomiędzy wykładami firma Pelargos  
zaprosiła na poczęstunek.

Teks, foto: WG           

Tekst, foto: WGUczestniczki konferencji.
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GALA „ZŁOTY STETOSKOP 2014”      
 W piątek, 6 czerwca 2014r. w hotelu „Słoneczny 
Młyn”, odbyła się gala corocznego plebiscytu Expressu 
Bydgoskiego. Już po raz dwudziesty pierwszy, dzięki 
zorganizowanemu przez gazetę plebiscytowi, pacjenci 
mieli okazję uhonorować najbardziej lubianych i cenionych 
lekarzy, pielęgniarki, położne i jednostki służby zdrowia. 
Zwycięzcy odebrali wyróżnienia m.in. z rąk prezydenta 
Rafała Bruskiego. 
 W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
gratulacje, upominek oraz symboliczną różę wręczyły 
obecne na uroczystości Przewodnicząca OIPiP Ewa Kowalska 
oraz Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.
Co roku Express Bydgoski ogłasza konkurs - wielkie 
poszukiwania lekarza, pielęgniarki i położnej oraz przychodni 
na medal. Głosowanie w plebiscycie „Złoty Stetoskop” ma na 
celu nagrodzenie pracowników służby zdrowia, którym wielu 
pacjentów zawdzięcza powrót do zdrowia, a nieraz nawet 
uratowanie życia. Czytelnicy oddają swoje głosy wysyłając  
na swoich faworytów SMS-y.
W tym roku najwięcej głosów zdobyli: 

Kategoria Pielęgniarka i Położna: 
 
1. miejsce – Beata Tomaszewska -Pielęgniarka -  
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy 
2. miejsce – Renata Kamińska – Pielęgniarka-10 Wojskowy 
Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy 
3. miejsce – Anna Siwek –Położna- Szpital Uniwersytecki  
nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Kategoria Lekarz: 
 
1. miejsce – Maciej Socha - Alfa-Med, Gabinet Lekarski,  
ul. Pestalozziego 7, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana 
Biziela w Bydgoszczy (ginekolog, onkolog, androlog) 
2. miejsce – Stanisław Frankowski - Wielospecjalistyczny 
Szpital Miejski SPZOZ im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy 
(ortopeda, chirurg) 
3. miejsce – Maciej Borowicz - NZOZ Centrum Medyczne 
Ikar, Bydgoszcz (fizjoterapeuta, specjalizacja: rehabilitacja 
medyczna)

Kategoria Przychodnia: 
 
1. miejsce – NZOZ Centrum Medyczne Ikar 
2. miejsce – Poradnia Ortopedyczna 
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. 
dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy 
3. miejsce – Poradnia Hematologiczna przy Szpitalu 
Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

 Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski laureatom 
plebiscytu wręczył statuetki „Łuczniczki”. Gratulując 
zwycięzcom podkreślił ich zaangażowanie w pracę, 
codzienny trud w imię najważniejszych wartości życia  
i godności człowieka. Prezydent podziękował laureatom za 
pracę, która spotkała się ze społecznym uznaniem i została 
doceniona przez najważniejsze jury, jakim są pacjenci.

Laureatka o sobie…

Anna Siwek 
 
 Od 1992 roku, po ukończeniu Medycznego Studium 
Zawodowego w Bydgoszczy Wydziału Położnych związana 
jestem cały czas ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 
im dr. J Biziela w Bydgoszczy. Obecnie pracuję na stanowisku 
położnej zabiegowej w Pionie Ginekologii i Ginekologii 
Onkologicznej.
 Studia magisterskie ukończyłam w 2005 roku na 
kierunku Zdrowie Publiczne o specjalności Organizacja i 
zarządzanie w Ochronie Zdrowia w Collegium Medicum UMK  
w Toruniu z wyróżnieniem.
 Swoją wiedze zawodową poszerzam uczestnicząc 
w licznych konferencjach naukowo-szkoleniowych  
i sympozjach. W dorobku posiadam wiele kursów  

 
 
 

 
kwalifikacyjnych i specjalistycznych. W 2011 roku uzyskałam 
tytuł położnej specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologicznego.
 Od kilku lat prowadzę zajęcia praktyczne ze 
studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum. 
Współpracuję również z Kliniką FFX,  prowadząc szkolenia 
dla pielęgniarek i położnych.
 Mój ostatni sukces to zdobycie trzeciego miejsca 
w plebiscycie Expressu  Bydgoskiego „Złoty Stetoskop”. 
Nagroda tym cenniejsza, bo przyznawana przez pacjentów.
 Sądzę, że dla nas- pracowników ochrony zdrowia- 
lekarzy, pielęgniarek/ położnych nie ma nic cenniejszego niż 
uznanie ze strony naszych pacjentów. 

Laureaci „ZŁOTEGO STETOSKOPU 2014”.      
 

Tekst WG, foto ze strony www.bydgoszcz.pl

Serdecznie gratuluję Laureatom zwycięstwa  
w Plebiscycie Expresu Bydgoskiego  

życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej  
oraz szczęścia w życiu osobistym

EWA KOWALSKA
Przewodnicząca OIPiP

w Bydgoszczy
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-pod takim hasłem 10 maja 2014 r w Szpitalu Uniwersyteckim 
nr.2 zorganizowano Promocję Kliniki Położnictwa, Chorób 
Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.
Pacjentki mogły bezpłatnie wykonać badania KTG, USG  
a także zwiedzić Salę Porodową, porozmawiać z położną  
oraz doradcą laktacyjnym.

 Dzięki naszym sponsorom pacjentki otrzymały 
wiele upominków takich jak pieluszki, kosmetyki, herbatki 
laktacyjne, czasopisma, płyty dotyczące pielęgnacji 
noworodka etc... Była też degustacja specjalnej kawy dla 

kobiet w ciąży i matek karmiących „mama coffe" i Toruńskich 
Pierników. 
 Polski Bank Komórek Macierzystych ufundował bon 
na kwotę 500 zł na zakupy do sklepu  MotherCare, a także 
żele położnicze Natalis. 
 Atmosfera była bardzo przyjazna, maskotka 
Kangura umilała nam nasze spotkanie. Pacjentki jak zawsze 
nie zawiodły. 

Katarzyna  Barszczyk

 Dnia 14 czerwca 2014 r. przy sklepie Intermarche 
w Bydgoszczy przy ul. Magnuszewskiej 8 odbyła się po raz 
siódmy ogólnopolska akcja ,,Zbieramy krew dla Polski’’. 
Tego dnia  obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawstwa.  
Wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża w godz. od 
10.00 do 15.00 zachęcali do oddawania krwi oraz odpowiadali 
na pytania związane z honorowym krwiodawstwem.  Odbyły 
się także liczne konkursy z nagrodami i  pokazy udzielania 
pierwszej pomocy PCK. Dla dzieci atrakcją były kolorowe 
baloniki oraz wolontariusze poprzebierani za krople krwi. 
Do akcji włączyła się również Państwowa Straż Pożarna. 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy 
także przyłączyła się do  kampanii promującej honorowe 
krwiodawstwo. Pielęgniarki wykonywały badanie poziomu 
cukru we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi. 
Wiele osób chętnie skorzystało z  możliwości wykonania 
pomiarów, jednoczenie uczestnicy zostali wyedukowani co 
do wartości prawidłowych poziomu glikemii i ciśnienia krwi, 
systematycznego przyjmowania leków, regularnych wizyt 
lekarskich i zaleceń dietetycznych. Cala kampania ma na 
celu pomoc w zaspokojeniu potrzeb polskich szpitali, gdyż  w  
wielu przypadkach krew jest często jedynym i niezastąpionym 

,,lekiem’’ ratującym życie. Każdy kto dzieli się cząsteczką 
siebie ratuje ludzkie życie. Polski Czerwony Krzyż ponad 
55 lat prowadzi działania na rzecz promocji honorowego 
krwiodawstwa. Inicjatywa związana z oddawaniem krwi, 
podjęta we współpracy z Grupą Muszkieterów, to odpowiedź 
na wzrastające potrzeby zgłaszane przez banki krwi w całej 
Polsce.

Dziękuję
Marii Jędraszak

i Natali Prus
za czynny udział w imprezie

oraz sponsorowi
Firmie Vitalabo

Annie i Norbertowi  Pietrykowskim
dzięki, którym można było
dokonać pomiaru poziomu

cukru we krwi
Przewodnicząca OIPiP

Ewa Kowalska

 Dnia 27 czerwca 2014 r. po raz 6. odbył się 
Marsz Kapeluszowy i II Juwenalia Bydgoskich  Słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pochód wyruszył o godz. 
11.00 z Placu Wolności w Bydgoszczy. Kilkuset seniorów  
z fantazyjnymi kapeluszami na głowach w kształcie tortów, 
lodów, meksykańskich sombrer, bogato zdobionych 
kwiatami przemaszerowało ul. Gdańską, ul. Focha, kładką 
przy Operze Nova na Wyspę Młyńską. Uczestnicy zaskoczyli 
pomysłami, można było podziwiać kapelusz z kart, kapelusz 
– tort i kapelusz przedstawiający kraje Unii Europejskiej. 
Wśród uczestników znaleźli się nie tylko bydgoscy słuchacze 
UTW ale także podopieczni Domów Dziennego pobytu  
i członkowie bydgoskich Klubów Seniora. Wszyscy   
z żółtymi balonikami w dłoniach utworzyli barwny korowód. 
Do pochodu przyłączyli się także mieszkańcy miasta  
i okolic. Wszyscy razem za orkiestrą dętą podążyli dziarskim 
krokiem na Wyspę Młyńską, gdzie rozpoczęła się zabawa. 
Podczas imprezy mogliśmy oglądać występy Orkiestry Dętej  

z Koronowa wraz z pokazem musztry, prezentacje artystyczne 
znanych bydgoskich muzyków, pokaz ratownictwa 
wodnego, ciekawe konkursy oraz wiele innych atrakcji. Było 
wesoło i kolorowo. Również Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Bydgoszczy przyłączyła się do tej akcji. Seniorzy 
bardzo chętnie podchodzili do stoiska na pomiar ciśnienia 
krwi i badanie poziomu cukru we krwi. Dzielili się swoimi 
przeżyciami z przemarszu i atrakcji na Wyspie a wszystko 
przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze. Można było 
także  uzyskać poradę dietetyka i obliczyć wskaźnik masy 
ciała BMI (Body Mass Index), który określa nam ilość tkanki 
tłuszczowej w organizmie a także otrzymać informacje 
na temat badań przesiewowych w kierunku wystąpienia 
chorób nowotworowych. Cała akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem ze strony seniorów i nie tylko. Uczestnicy 
aktywnie brali udział w licznych konkursach, pokazach  
i zabawach.

„OTWARTE DNI FUNDUSZY EUROPEJSKICH”

14 CZERWCA ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY
POLSKI CZERWONY KRZYŻ I INTERMARCHE „ZBIERA KREW DLA POLSKI” VII EDYCJA.

MARSZ KAPELUSZOWY

Laureaci „ZŁOTEGO STETOSKOPU 2014”.      
 

Tekst WG, foto ze strony www.bydgoszcz.pl
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Dziękuję
Natalii Prus, Patrycji Zdrojewskiej,

 oraz Ilonie Gabrysiak
 za czynny udział w imprezie

oraz sponsorowi
Firmie Vitalabo

Annie  i Norbertowi  Pietrykowskim
dzięki, 

którym można było
dokonać pomiaru poziomu

cukru we krwi
Przewodnicząca OIPiP

Ewa Kowalska

PROMOWANIE ZDROWIA  
PRZEZ PIELĘGNIARKI  

ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
 We współczesnej medycynie zwraca się coraz 
większą uwagę na prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród  
ludzi zdrowych. Aby człowiek zapobiegał chorobom i urazom, 
poddawał się badaniom profilaktycznym, identyfikował 
wczesne objawy zaburzeń, aktywnie uczestniczył w ich 
leczeniu i rehabilitacji musi posiadać podstawową wiedzę 
i umiejętności związane z chorobą, funkcjonowaniem 
własnego organizmu, zapobieganiem, radzeniem sobie  
w sytuacjach trudnych, oraz rozumieć, umieć i chcieć to robić.  
 Pielęgniarka środowiska nauczania  
i wychowania ma szczególnie  dobre warunki 
do prowadzenia edukacji zdrowotnej, ponieważ 
swoją opieką obejmuje całą populację dzieci  
i młodzieży. Jest również jedynym pracownikiem w szkole 
z przygotowaniem medycznym co powoduje że jest 
traktowana przez uczniów  jako osoba kompetentna  
w sprawach zdrowia. Uczniowie, podobnie jak dorośli 
pacjenci, czują się w kontaktach z pielęgniarką mniej 
onieśmieleni niż w kontaktach z lekarzem. 
 Udzielanie świadczeń zdrowotnych, rozmowy  
z uczniami i ich rodzicami są dobrą okazją do prowadzenia 
edukacji zdrowotnej i porad dotyczących zdrowia  
i zachowań prozdrowotnych.
 Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia  
to  jedno z wielu zadań pielęgniarek pracujących  
w środowisku nauczania i wychowania. Sposobnością do 
realizacji tych zadań  był  na przykład  festyn, który odbył się 
31 maja br  z okazji Dnia Dziecka pt. „Z rodziną raźniej” oraz 
„Dzień Dawcy” pt. „Przeciw białaczce” w Zespole Szkół nr 21  
w Bydgoszczy.  
 W kąciku porad medycznych  - czyli dowiedz 
się trochę o sobie, pielęgniarki pracujące na co dzień  
w szkołach udzielały  profesjonalnych porad medycznych. 
Chętnym uczestnikom festynu mierzyły poziom cukru  

we krwi, ciśnienie tętnicze krwi  oraz obliczały wskaźnik BMI. 
 Zainteresowanie było duże. Około 100 osób  
skorzystało z kontrolnego pomiaru poziomu cukru we 
krwi. Również wiele osób  chętnie badało ciśnienie tętnicze 
krwi.   
 Dużym zainteresowaniem cieszyło się także  
stanowisko, na którym można było dokonać pomiaru wzrostu 
i wagi ciała oraz obliczyć wskaźnik BMI.  Korzystającym 
z kącika porad medycznych udzielono  informacji na 
temat   prawidłowego sposobu wykonania  poszczególnych 
pomiarów i obecnie obowiązujących norm badań RR, 
poziomu cukru i BMI.  
 Największe zainteresowanie poradami udzielanymi 
przez pielęgniarki było wśród osób starszych mieszkających 
na osiedlu Bartodzieje jak i wśród rodziców dzieci 
uczęszczających do Zespołu Szkół nr 21. 

Do zobaczenia 
 na kolejnym festynie  

za rok. 

Koleżanka Patrycja Zdrojewsja pobiera krew na badanie.

Tekst, foto: Aleksandra Piątek
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 Na strzelnicy sportowo- myśliwskiej w Osiu odbył 
się I Piknik sportowo-rekreacyjny dla pracowników szpitala.  
Na imprezie stawiło się sporo osób. Część dojechała własnym 
transportem, jednak znaczna część dotarła  podstawionym 
autobusem. Pracownicy przyjechali  wraz ze swoimi 
rodzinami. Obecne również były Panie Mirosława Ziółkowska- 
Naczelna Pielęgniarka, Zastępca Pani Anna Smolińska  
oraz Pan Dyrektor Jacek  Kryś. Organizatorzy zadbali  
o różne formy rekreacji: dla dzieci konkursy, gry i zabawy, dla 
dorosłych strzelanie na strzelnicy z broni sportowej, strzelanie  
z łuku, spacer z trenerem nordic walking, przeciąganie liny.  

 Z wielkim zaciekawieniem wszyscy oglądali popisy 
strażaków. Wśród obecnych  rozlosowano cenne nagrody 
przygotowane przez sponsorów. Do tych wszystkich atrakcji 
pyszne jedzenie sprawiło, ze wszyscy wspaniale się bawili.

Do zobaczenia za rok!

I PIKNIK PRACOWNIKÓW  
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO  

IM.DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY
OSIE 7 CZERWCA 2014R.

ABC ZARZĄDZANIA
Kontynuując tematykę związaną  
z zarządzaniem przedstawiam Państwu 
kolejny artykuł poświęcony problemom, 
tym razem o nieco większym stopniu 
abstrakcyjności. 
„Pochwała lidera niedoskonałego”
 Wyzwania współczesności 
powodują, że zbyt wiele oczekujemy od 
zarządzających. Uważamy, że powinni 
dysponować:
• zdolnościami intelektualnymi - aby 
nadawać sens i właściwie interpretować 
wszelkie problemy i wydarzenia;
• siłą i wyobraźnią - aby wymyślić  
i zakomunikować wizję przyszłości, 
a tym samym budzić entuzjazm 
podwładnych;
• operacyjnym know-how (know 
-„wiedzieć”, how -„jak”) - aby tłumaczyć 
strategię na konkretne plany;
• umiejętnościami interpersonalnymi 
- aby zaangażować pracowników  
w realizację zadań. 
Niestety, nie ma liderów doskonałych! 
Nikt nie jest w stanie sprostać tym 
wymaganiom. Czas więc skończyć  
z mitem przywódcy kompletnego 
- osoby  na szczycie hierarchii 
organizacyjnej, która ogarnia wszystko 
i umie samodzielnie zrealizować 
wszystkie zadania. Nawet najlepsi nie 
starają się tacy być – raczej koncentrują 
się na wzmacnianiu swoich mocnych 
stron i znajdowaniu ludzi, którzy 
pomogą im przezwyciężać ich 
ograniczenia. Swoją pracę rozumieją 

jako koordynowanie pracy innych na 
wszystkich szczeblach w strukturze.
           Dzielenie się odpowiedzialnością 
i inicjatywą jest dzisiaj koniecznością, 
i wiąże się ze spłaszczeniem struktur, 
rosnącym znaczeniem wiedzy  
w zarządzaniu oraz konkurowaniu.  
Żaden z liderów nie jest w stanie 
ogarnąć wszystkich problemów 
firmy. I tu pojawia się problem. Mit 
lidera doskonałego i obawa przed 
posądzeniem o brak kompetencji 
sprawia, że wielu stara się to zrobić, 
przyczyniając się tym samym do 
porażek swoich organizacji.
 Współcześnie zalecany jest 
model rozproszonego przywództwa. 
Jego podstawą jest sensemaking 
(rozumienie kontekstu organizacji), 
budowanie relacji (wewnątrz 
organizacji i  organizacji z otoczeniem), 
wizja (opracowanie i komunikowanie 
obrazu przyszłości firmy) oraz inwencja 
(rozwijanie nowych, niestandardowych 
sposobów realizacji wizji).  
Sensemaking      
Termin został wprowadzony prze 
psychologa organizacyjnego Karla 
Weicka i oznacza nadawanie sensu 
światu dookoła nas. Liderzy starają 
się cały czas zrozumieć i wytłumaczyć 
kontekst swoich działań. Jest to 
analiza stanu obecnego, a zarazem akt 
kreatywności. Nabiera  szczególnego 
znaczenia w sytuacjach kryzysu. Wtedy 
zmieniają się oceny, wymagania 

otoczenia i oczekiwania zarządzających. 
Działalność firmy podlega 
przedefiniowaniu i ponownej ocenie. 
Sensemaking jest procesem ciągłym. 
To permanentny dialog pozwalający 
na interpretację i ocenę. Pomaga na 
wyjście z kryzysu i realizację zmian  
z zachowaniem istotnych wartości 
firmy.
Aby dobrze zaangażować się  
w sensemaking, należy:       
• pozyskiwać informacje z różnych źródeł 
(od klientów, pracowników, dostawców, 
inwestorów , konkurentów);
• angażować innych w proces; 
komunikować się – mówić co się 
widzi, weryfikować to ze spojrzeniem  
z różnych perspektyw;
• wykorzystać wstępne obserwacje do 
małych eksperymentów i testowania 
własnych potencjalnych konkluzj;,
• być otwartym na nowe możliwości, 
próbować nie opisywać świata  
w sposób stereotypowy.
Relacje
Współczesny obraz lidera zakłada, że 
wymogiem efektywnego przywództwa 
jest budowanie relacji opartych na 
zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. 
Trzema kluczowymi czynnikami  
w osiąganiu tej efektywności stają się: 
zasięganie informacji, rzecznictwo  
i łączenie.
Zasięganie informacji oznacza aktywne 
słuchanie, a więc otwartość i chęć 
rozumienia motywów działań, odczuć 

Koleżanka Patrycja Zdrojewsja pobiera krew na badanie.

Tekst WG, foto MSZ, z archiwum szpitala.
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i intencji drugiej strony w komunikacji.  
Rzecznictwo jest prezentacją własnego 
stanowiska w sposób rzeczowy  
i z podaniem konkretnych argumentów.
Łączenie oznacza umiejętność 
oddzielania zasięgania informacji od 
orzecznictwa; dobrzy liderzy potrafią 
postawić granicę między swoimi 
obserwacjami a interpretacjami  
i ocenami.
          Aby skutecznie budować relacje, 
należy:
• poświęcać czas na zrozumienie 
innych punktów widzenia, słuchać bez 
uprzedzeń i wstępnych założeń;
• zachęcać innych do wyrażania opinii;
• przewidzieć reakcje innych, możliwe 
pytania, komentarze, wątpliwości;
• wyjaśniać i argumentować;
• oceniać mocne strony relacji z innymi.
Wizja
Sensemaking i budowanie relacji 
są umiejętnościami przywódczymi 
pomagającymi w tworzeniu 
warunków do motywowania ludzi  
i podtrzymywania zmian. Dwie 
następne umiejętności: wizja i inwencja 
(oraz jej wyzwalanie u podwładnych) są 
bazą kreatywności w organizacji i dają 
szansę zaistnieć zmianom.
          O ile sensemaking jest próbą 
wykreślenia mapy stanu obecnego, 
to wizja jest obrazem przeszłości ( jak 
ma być). Tworzenie wizji jest procesem 
dynamicznym i kolektywnym, jest 
artykułowaniem tego, co członkowie 
organizacji chcą wspólnie stworzyć. 
          Liderzy, którzy potrafią skutecznie 

budować wizję organizacji, umieją 
równocześnie utrzymywać entuzjazm 
ludzi, zachęcać ich do udziału  
w tworzeniu tej wizji.
          Aby skutecznie kreować wizję, 
należy:
• często zadawać pytanie : co chcę 
stworzyć;
• realizować swoje wizje z entuzjazmem;
• wziąć pod uwagę fakt, że nie wszyscy 
będą podzielali entuzjazm przywódcy, 
być przygotowanym na wyjaśnienia, 
próbować wypracować wspólną wizję;
• używać metafor, obrazów i historii, 
aby ułatwiać zrozumienie wizji  
i angażować ludzi do jej realizacji.

Inwencja, inicjatywa
codzienną działalnością organizacji  
i aby nadać jej wymiar realnych zadań 
należy pamiętać o dwóch rzeczach. 
Pierwsza dotyczy uatrakcyjnienia 
działań – ludzie nie mogą robić tych 
samych rzeczy w ten sam sposób 
zbyt długo. Druga to konieczność 
uświadomienia pracownikom związku 
między ich pracą a wizją organizacji. 
          Aby podtrzymać inwencję należy:
• zakładać, że nie zawsze i nie wszystko 
zostaje wykonane w sposób najlepszy 
z możliwych;
• zachęcać do poszukiwania nowych, 
niekonwencjonalnych rozwiązań 
problemów;
• testować nowe sposoby organizacji 
pracy;
• ciągle poszukiwać nowych opcji 
działania.

W poszukiwaniu równowagi
Powyższe cztery umiejętności 
przywódcze są wzajemnie zależne. 
Bez sensemakingu nie ma wspólnego 
spojrzenia na organizację i jej 
otoczenie. Bez budowania relacji, 
ludzie zaczynają pracować w izolacji 
lub realizować własne i między sobą 
sprzeczne cele. Brak wizji to brak 
wspólnego, akceptowanego kierunku 
działań. Bez inwencji każda wizja staje 
się iluzją.
      Nikt nie jest w stanie w jednakowym 
stopniu wykazać się powyższymi 
umiejętnościami w swojej pracy. 
Zwykle liderzy są mocni w jednej lub 
dwóch dziedzinach, które stają się 
motorem ich działania. Sztuką jest 
poszukiwanie wśród podwładnych tych 
umiejętności, których brakuje liderowi. 
To wymaga od niego świadomości 
własnych mocnych i słabych stron oraz 
odwagi w korzystaniu z rad i pomocy 
podwładnych.
Gwarantowanie różnorodności 
umiejętności, wiedzy i punktów 
widzenia jest jedną z metod skutecznej 
konkurencji.
      Niewielu z ludzi ma świadomość, 
że źle określają wizję lub nie potrafią 
budować relacji w zespole. Swoje 
słabości odczuwają  zwykle jako 
chroniczne i trudne do wytłumaczenia 
problemy organizacji.
Na podstawie badań opracowano listę 
kontrolną umiejętności przywódczych :

Oznaki słabego sensemakingu
1.Czujesz, że zawsze masz rację, a inni się mylą.

2.Uważasz, że twoje wizje są adekwatne do rzeczywistości, 
a innych nie.

3.Orientujesz się, że zbyt często nie dostrzegasz zmian w 
organizacji.

4.Kiedy zachodzą zmiany, czujesz rozczarowanie (bo nie tak 
miało być!). 

Oznaki problemów z relacjami
1.Obwiniasz innych o porażki w realizacji projektów.

2.Masz poczucie, że inni ciągle cię frustrują lub zawodzą.
3.Wiele z twoich relacji zawodowych nie sprawia ci 

przyjemności.
4.Uważasz, że wielu ludzi, z którymi pracujesz, nie zasługuje 

na zaufanie. 

Oznaki błędów w określaniu wizji
1.Czujesz,że praca to konieczność zarządzania i 

odnajdywania się w sytuacji niekończących 
   się kryzysów.

2.Ciągle zadajesz sobie pytania: dlaczego to robimy, czy 
naprawdę warto? 

3.Nie pamiętasz, kiedy mówiłeś o swojej pracy z 
entuzjazmem.

Oznaki słabej inwencji
1.Wizja twojej organizacji jest dla ciebie abstrakcją.

2.Masz trudności z powiązaniem wizji z bieżącą pracą.
3.Widzisz dysfunkcjonalne różnice między aspiracjami 

organizacji a aktualną organizacją 
   pracy. 

Powyższa lista kontrolna umiejętności przywódczych pozwala rozpoznać szanse i zagrożenia, a ich świadomość pozwala 
rozwijać swoje umiejętności przywódcze.

                                                               Z pozdrowieniami  i życzeniami miłych wakacji               
                                                                                   Mirosława Ziółkowska   

                                                      Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy     
                                                                                                              Piśmiennictwo  u autorki.

P.s.
Zapraszam do aktywnego udziału w redagowaniu kolumny. Artykuły, przemyślenia, propozycje zagadnień do poruszenia 
proszę przesłać na adres  e-mailowy Okręgowej  Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy  z  dopiskiem  w tytule : ABC 
ZARZĄDZANIA                      
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EMOCJE PACJENTA ZWIĄZANE Z POBYTEM I LECZENIEM  
W ODDZIALE KARDIOCHIRURGICZNYM

Choroba dla każdego człowieka jest 
sytuacją niewątpliwie trudną. Jako 
wydarzenie nowe, nieoczekiwane, 
wpływa na psychikę, dając odbicie  
w zachowaniu chorego, jak również  
w postrzeganiu przez niego owej 
sytuacji. Pacjent planuje żyć  
i funkcjonować normalnie, jednak 
zaspokojenie tych potrzeb komplikuje 
choroba i operacja.
Jak wspomniałam, choroba 
jest źródłem sytuacji trudnej. 
Na stopień trudności składa się: 
stopień zaawansowania choroby, 
kształtowanie reakcji i postaw wobec 
własnej choroby w zależności od cech 
osobowościowych, odbiór i znaczenie, 
jakie chory przypisuje swojej chorobie, 
zaangażowania innych osób wobec 
chorego i jego choroby, konsekwencje 
społeczno-ekonomiczne jakie niesie 
choroba, ograniczenia lub odsunięcie  
z pełnionych dotychczas ról społecznych                 
zawodowych.
 Dodatkowym obciążeniem 
dla chorego jest konieczność pobytu    
w szpitalu. Wiąże się to ze zmianą 
środowiska, na zupełnie nowe, nieznane 
powodując nagłą i nieoczekiwaną 
sytuację życiową. Czeka na niego sporo 
nowych zadań, a rozwiązanie ich to 
uczenie się roli pacjenta.
 Niemal natychmiast po 
przybyciu do szpitala, pacjent staje 
się członkiem nowej grupy społecznej,  
w której jego pozycja jest z góry 
ustalona. Specyficzny klimat oddziału, 
pełen nieznanych choremu zapachów  
i dźwięków, pomieszczenia wyposażone 
w specjalistyczną aparaturę medyczną 
nabierają w oczach pacjentów 
„przerażającego” wyglądu. Również 
relacje interpersonalne pomiędzy 
chorymi tworzą określony klimat 
społeczny. W zależności od tego,  
z jakim przyjęciem spotka się chory 
w szpitalu,  na oddziale, będzie 
on w mniejszym, bądź większym 
nasileniu odczuwał dotychczasowe 
dolegliwości, do których mogą dołączyć 
się trudności natury emocjonalnej. 
Pielęgniarka już podczas pierwszej 
rozmowy nawiązuje pozytywne relacje 
i buduje właściwy wizerunek specjalisty 
w oczach pacjenta. Umiejętne 
zadawanie pytań, aktywne słuchanie 
odpowiedzi, właściwe interpretowanie 
problemów i podejmowanie próby 
radzenia sobie z nimi niesie tak 

istotne dla pacjenta poczucie 
bezpieczeństwa. „Wprowadzenie”  
w oddział – zaznajomienie z   rozkładem 
pomieszczeń, poinformowanie  
o zwyczajach panujących, przywilejach  
i obowiązkach pacjenta oraz 
zapoznanie z regulaminem szpitalnym 
zmniejsza nieco poczucie zagrożenia.  
W trakcie pobytu w szpitalu zachwiane 
jest zaspokajanie takich potrzeb jak: 
bliski kontakt emocjonalny, potrzeba 
bezpieczeństwa, autonomii, intymności, 
które mogą wprowadzić organizm  
w stan frustracji czy deprywacji. 
Bezradny, zagrożony, zależny pacjent 
oczekuje wiarygodnych informacji, 
wyjaśnień i słów przynoszących 
uspokojenie. Istotne jest w rozmowie 
sygnalizowanie o naszej stałej, 
całodobowej obecności i gotowości 
niesienia pomocy. W ten sposób 
możliwe jest pozyskanie zaufania. 
Wymaga to również od personelu 
okazywania pacjentowi szacunku  
i akceptacji. Podejmowanie działań 
i zachowań akceptujących pacjenta 
takim jakim on jest umacnia w nim 
poczucie własnej wartości. Pozytywna 
komunikacja jest drogą do właściwej, 
skutecznej,efektywnej współpracy 
 Dla wielu pacjentów operacja 
kardiochirurgiczna jest pierwszą 
operacją w życiu, a niejednokrotnie 
też pierwszym pobytem w szpitalu. 
Fakt ten wiąże się z koniecznością 
przystosowania do nowej, nieznanej 
sytuacji oraz z nowym wysiłkiem 
adaptacyjnym. Operacja serca to                  
dla większości pacjentów zagrożenie 
życia, zakończenie pewnego etapu. 
Dominuje poczucie że cele osiągnięte 
do tej pory kończą się wraz z operacją. 
Rodzi się poczucie niepewności 
co do dalszych losów. Przeżywane 
zagrożenie utraty zdrowia potęguje 
wyobrażenie że dalsze życie może być 
tylko ograniczoną wegetacją..
 Zabieg kardiochirurgiczny 
jest wydarzeniem szczególnie 
trudnym, ma charakter kryzysu 
psychologicznego. Chorzy w stanie 
zagrożenia życia żegnają się z bliskimi, 
spisują testament. Poczucie to jest 
niezwykle silne i realne. Do zabiegu 
kwalifikowani są pacjenci w różnym 
stanie i różnej sytuacji psychologicznej. 
Tym łatwiej podjąć decyzję o leczeniu 
operacyjnym , im więcej choroba 
stworzyła niebezpiecznych epizodów 

kardiologicznych (zawał mięśnia 
sercowego czy nagłe zatrzymanie 
krążenia). Ich świadomość zagrożenia 
życia jest większa, a tym samym 
są lepiej zmotywowani do leczenia 
operacyjnego. 
 Intensywny lęk powoduje 
u chorego obniżenie rezerw 
odpornościowych oraz utrudnia 
współpracę z personelem medycznym. 
Wśród pacjentów operowanych 
można zaobserwować wystąpienie 
mechanizmu zaprzeczenia, który 
objawia się unikaniem informacji, 
współpracy pooperacyjnej  
i rekonwalescencji, bagatelizowaniem 
niebezpieczeństwa, maskowaniem 
odczuć przez dowcipkowanie                          
 i towarzyskie zaangażowanie. 
Niewątpliwie duży wpływ na 
odczuwanie lęku mają informacje 
uzyskiwane od innych pacjentów, 
często subiektywne, odbiegające od 
prawdy. W celu zapobiegnięciu utracie 
sił i   spadkowi kondycji psychicznej 
pacjenta  korzystne jest skrócenie 
czasu oczekiwania na zabieg. 
 Oczekiwanie na zabieg 
operacyjny, to czas odczuwania silnego 
zagrożenia. Dominującą reakcją 
emocjonalną u pacjentów jest lęk; lęk 
przed okaleczeniem, przed bólem, 
przed śmiercią. 
 Podczas trwania zabiegu 
operacyjnego chory odczuwa 
całkowitą utratę kontroli. Pozbawiony 
możliwości działania i decydowania 
o sobie jest całkowicie uzależniony 
od personelu medycznego. Okres 
rekonwalescencji jest poprzedzony 
trudnym etapem, jakim jest pobyt 
na sali intensywnego nadzoru 
medycznego. Czas ten związany jest  
z wynikiem oddziaływania znieczulenia 
ogólnego, bólem, trudem poruszania 
się itp. Wczesny okres pooperacyjny 
wiąże się z sytuacją frustracji. Można 
zatem spodziewać się u pacjentów 
takich reakcji emocjonalnych jak: 
dysforia, apatia, a nawet stan 
depresyjny. Bezpośrednio po operacji 
zdarzają się epizody splątania  
z dezorientacją i pobudzeniem 
psychoruchowym, zakłócenia funkcji 
poznawczych. Często w związku  
z krążeniem pozaustrojowym i specyfiką 
znieczulenia. Występująca po zabiegu 
psychoza egzogenna jest wynikiem 
stresu i urazu pooperacyjnego. 
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Najczęściej objawiają się jako krótkie 
przemijające zaburzenia świadomości 
oraz zaburzenia nastroju typu 
depresyjnego i lękowego. Zdarzają się 
u pacjentów  zaburzenia typu zespołu 
urojeniowego. Inne towarzyszące 
pobytowi pacjenta w oddziale 
objawy to: zmęczenie, wyczerpanie, 
rozdrażnienie, obniżenie energii 
życiowej, zakłócenie snu, brak apetytu. 
Pacjentom towarzyszy osłabienie, 
ból, ograniczenie ruchomości  
i samodzielności. Konieczna jest 
mobilizacja do rehabilitacji ruchowo – 
oddechowej. Ze względu na ochronę 
zrastającego się mostka konieczne są: 
wymuszona pozycja ciała, zwłaszcza 
spanie                na wznak i poruszanie 
się zgodnie z wymogami. 
       Warto wspomnieć ozależności 
między bólem, strachem i lękiem: 
„Strach – a także lęk – potęguje ból. 
Redukując strach, między innymi 
przez właściwe informowanie 
pacjenta o chorobie i postępowaniu 
diagnostyczno – leczniczym, osłabiamy 
reakcje bólowe”.
 Kolejną reakcją towarzyszącą 
chorobie jest gniew. Przyczyną tego 
stanu jest niemoc w zaspakajaniu 
wielu potrzeb, takich jak samodzielne 
działanie, kontaktowanie się z bliskimi 
itp. Jest to gniew na los, które niweczy 
plany, na swoją słabość, a nawet 
na innych ludzi. Emocja ta rodzi się 
zazwyczaj w sytuacjach frustracyjnych, 

co może prowadzić do agresji. 
 Nieobce jest również uczucie 
przygnębienia, zwłaszcza w przypadku 
pacjenta kardiochirurgicznego  
o wątpliwym rokowaniu, lub                                          
o powikłanym przebiegu dającym 
liczne, obciążające dolegliwości. 
Znajduje wyraz w apatii i bierności, 
a co za tym idzie niewystarczającej 
współpracy.
 Stopień poprawy po operacji 
zależy od wieku pacjenta, ogólnej 
kondycji i stanu zdrowia przed 
operacją. Istotny jet również rodzaj 
motywacji do poddania się operacji. 
Pacjenci z niewielkimi dolegliwościami 
przed zabiegiem, niekiedy nie są gotowi 
do zmiany stylu życia na bardziej 
sprzyjający zdrowiu. Wymagane 
ograniczenia pooperacyjne i potrzebę 
kontynuacji leczenia , niejednokrotnie 
ignorują. Wówczas, nie ma gwarancji na 
długotrwały efekt leczenia. Odczuwają 
pogorszenie komfortu życia, co 
przyjmują ze złością, żalem, buntem, 
że poddali się leczeniu operacyjnemu. 
W przypadku odczuwania poważnych 
dolegliwości, zakłócających normalne 
funkcjonowanie przed operacją, 
gotowość do współpracy z rehabilitacją 
pooperacyjną jest ogromna. Pacjenci 
tacy stawiają sobie realne cele, 
wykazują chęć zmiany  stylu życia, 
gotowi są zwolnić tempa.  
 Wyżej wymienione reakcje 
nie wykazują znamion patologii. 

Wymagają starannego uwzględnienia 
w oddziaływaniu na stan psychiczny 
pacjenta. Objęcie profesjonalną opieką 
lekarską, pielęgniarską  i psychologiczną 
pacjenta hospitalizowanego może 
przyczynić się do ugruntowania 
stanów emocjonalnych 
wspomagających proces leczenia  
z jednoczesnym minimalizowaniem 
objawów utrudniających ten 
stan. Podstawowym, istotnym 
elementem kontaktu z chorym, 
któremu towarzyszą negatywne 
emocje jest przede wszystkim jego 
akceptacja – holistyczny model terapii  
i pielęgnowania – okazanie szacunku, 
uznanie jego godności, wartości 
autonomii... 
     Cierpliwe, spokojne wyjaśnienie  
i zobiektywizowane informacji  
w przebiegu leczenia kształtuje  
u pacjenta nowy często optymistyczny 
obraz sytuacji. Rozmowa mająca 
na celu rozwiązanie problemów 
związanych ze zmianą trybu życia 
po operacji kardiochirurgicznej, 
możliwości podjęcia pracy i  uzyskania 
dobrej jakości życia minimalizuje 
wystąpienie negatywnych emocji.   
 
          mgr Katarzyna Karczewska 
Pielęgniarka Specjalistka Anestezjologii 
i Intensywnej Opieki Medycznej 10 WSK 
z Polikliniką w Bydgoszczy Kliniczny 
Oddział Kardiochirurgii.

     Obiekt Kujawsko Pomorskiego 
Centrum Pulmonologii przy ulicy 
Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy  
i budynki dawnego „Sanatorium  
w Smukale” to jedna całość, która od 
kilku dziesięcioleci, sięgających końca 
XIX wieku realizuje zadania lecznicze  
w zakresie chorób płuc i rehabilitacji.
   Geneza Centrum sięga roku 1885, 
kiedy to ze środków przekazanych 
testamentem przez Ludwikę Giese 
z domu Rafalską zbudowano Szpital 
Diakonisek zwany później Szpitalem 
im. Giese-Rafalskiej. Ówczesne 
władze Bydgoszczy przekazały plac 
pod budowę właśnie przy ulicy 
Seminaryjnej. 
   Na przestrzeni lat, opieka 
pielęgniarska nad pacjentami 
dotkniętymi schorzeniami układu 
oddechowego stanowiła istotny, 

wręcz niezbędny element leczenia  
i opieki. W nowopowstałym szpitalu 
pielęgnowaniem chorych zajmowały 
się siostry Diakoniski z kościoła 
ewangelickiego. Początkowo w szpitalu 
funkcjonowały tylko dwa oddziały: 
wewnętrzny i chirurgiczny. Po 17 
latach, w roku 1902 wybudowano 
barak, w którym zlokalizowany został  
25-cio  łóżkowy Oddział Zakaźny. 
   Z zapisów historycznych wynika, że 
w 90-cio łóżkowym szpitalu pracowało 
trzech lekarzy, 14 sióstr Diakonisek  
i dwóch pielęgniarzy. W 1926 r. 
leczono 977 chorych, przeprowadzono 
346 różnych operacji: nosogardzieli, 
tarczycy, żeber, sutka, żołądka, dróg 
żółciowych, wyrostka robaczkowego, 
przepuklin, kości i narządów rodnych 
wymagających wszechstronnej wiedzy 
chirurgicznej. W okresie 12 miesięcy 

wykonano zaledwie 133 zdjęcia  
i 52 prześwietlenia, a przeszkolona 
pielęgniarka wykonywała podstawowe 
badanie moczu i krwi. 
   Rosnące zapotrzebowanie na 
leczenie pulmonologiczne, szczególnie 
wzrost zachorowalności na gruźlicę 
powodowało ciągłe przepełnienie 
baraku. Wobec rosnących potrzeb 
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lokalowych, w 1926 roku wybudowano 
w sąsiedztwie budynku głównego 
Szpitala drugi barak z 30-to łóżkowym 
oddziałem dla chorych na gruźlicę płuc. 
Tuż przed II wojną światową Szpital 
im. Giese-Rafalskiej dysponował bazą 
128 łóżek. W czasie wojny tak jak 
wiele innych tego typu obiektów, 
przekształcony został na niemiecki 
szpital wojskowy.
  Po wyzwoleniu już w lutym Szpital 
rozpoczął swoją działalność dzięki 
dr. med. W. Baranowskiemu, który 
został skierowany do Bydgoszczy jako 
delegat PKWN w celu zorganizowania  
i zabezpieczenia obiektów medycznych 
w mieście. Początkowo był on 
kierownikiem Miejskiego Wydziału 
Zdrowia w Bydgoszczy a następnie objął 
stanowisko ordynatora 20 łóżkowego 
Oddziału Gruźlicy. Szpital mieścił 
się początkowo w dwóch barakach, 
ponieważ gmach główny był zajęty 
przez Wojskowy Szpital Ewakuacyjny. 
Leczono tu wówczas wszystkie choroby 
zakaźne. Kiedy w 1949 r. otwarto 
Szpital Zakaźny przy ul. Św. Floriana, 
obiekt przy ul. Seminaryjnej 1 ze 144 
łóżkami został przeznaczony na Szpital 
Gruźliczy, którego dyrektorem został dr 
med. Władysław Baranowski. Utworzył 
on dwa oddziały; pierwszy 80-cio 
łóżkowy oddział w gmachu głównym, 
dla chorych z gruźlicą kwalifikującą 
się do leczenia odmą, natomiast  
w dwóch drewnianych barakach 
60-cio łóżkowy oddział dla chorych 
z gruźlicą nie kwalifikującą się do 
leczenia zapadowego. Ordynatorem 
tego drugiego oddziału była dr. med. 
Aleksandra Obuchowicz. Zaplecze 
diagnostyczne, sala operacyjna,  
w której wykonywano zabiegi 
przepalania zrostów, gabinety 
zabiegowe oraz administracja Szpitala 
mieściły się w gmachu głównym.
   Personel pielęgniarski, personel 
pracowni RTG i analityczno-
bakteriologicznej stanowiły siostry 
zakonne, które stopniowo były 
zastępowane przez pielęgniarki 
świeckie. Z oddaniem pielęgnowały 
one chorych jeszcze w latach 80-
tych XX wieku; były to s. Bazyliana 
(pielęgniarka oddziału IV) oraz  
s. Stanisława (pielęgniarka oddziałowa 
bloku operacyjnego). 
   W okresie powojennym główną 
metodą leczenia gruźlicy płuc była 
sztuczna odma. Wielkim zwolennikiem 
tej metody był ówczesny dyrektor 
dr W. Baranowski, który w ciągu 

10 lat wykonał w szpitalu ok. 2000 
torakokaustyk. Szpital przy ul. 
Seminaryjnej stał się ośrodkiem 
szkoleniowym dla ftyzjatrów podobnej 
rangi, jak w pierwszych sześciu latach 
po wojnie „Sanatorium w Smukale”.
   W 1956 roku w Wojewódzkim Szpitalu 
Płucnochorych im A Sokołowskiego 
(Szpital Gruźliczy zmienił nazwę) 
otwarto Oddział Chirurgii Klatki 
Piersiowej, którego ordynatorem 
został torakochirurg Bogdan Macheta. 
Funkcję pielęgniarki oddziałowej 
pełniła pani Aniela Rydz, która od 
1955 roku była również przełożoną 
pielęgniarek.
  Służące przez długie lata baraki 
były w coraz gorszym stanie, dlatego 
też w roku 1959 rozpoczęto prace 
budowlane w zachodniej części 
gmachu głównego. Na czas rozbudowy 
pacjentów przeniesiono do budynku 
przy ul. Stawowej, gdzie w bardzo 
trudnych warunkach byli leczeni od 
grudnia 1959 r. do września 1963 
r., kiedy to rozbudowany Szpital 
na 210 łóżek rozpoczął normalną 
działalność. W dobudowanej części 
znalazły się nowe oddziały, pracownia 
analityczna i bakteriologiczna. Obok 
portierni zbudowano pracownię 
anatomo-patologiczną z prosektorium.  
W starej części gmachu poszerzono 
pomieszczenia apteki oraz 
zabudowano werandy do leżakowania. 
Utworzono cztery oddziały:
Oddział I – chirurgii klatki piersiowej, 40 
łóżek – ordynator lek. Bogdan Macheta, 
Pielęgniarką oddziałową latach 1963 
– 1964 była pani Regina Prejbisz,  
a następnie od 1965 roku pani Łucja 
Ziomkowska, 
Oddział II – 61 łóżek – ordynator 
lek. Romana Iwicka, pielęgniarką 
oddziałową została pani Amanda 
Bilicka.
Oddział III – 64 łóżka – ordynator lek. 
Halina Grzybowska,
stanowisko pielęgniarki oddziałowej 
powierzono pani Annie Ren, w 1965 
roku na stanowisko pielęgniarki 
oddziałowej powołano panią Martę 
Kufel, ,
Oddział IV – 45 łóżek – ordynator 
dr med. Władysław Baranowski, 
obowiązki pielęgniarki oddziałowej 
pełniła Rozalia Woźniak. 
W tym okresie w Szpitalu pracowało 
14 lekarzy i 44 pielęgniarki, magister 
biologii zatrudniony w pracowni 
bakteriologicznej i trzech magistrów 
farmacji. Szpital wyposażono w dwa 

4-wentylowe aparaty RTG.
W 1967 roku dyrektorem Szpitala został 
lekarz Jan Ruchalski. Już wówczas Szpital 
stanowił dobrą bazę szkoleniową kadry 
ftizjopneumonologicznej. Zmieniało się 
również zapotrzebowanie na rodzaj 
zabiegów i prowadzonej terapii. 
Wykonywano coraz więcej zabiegów 
operacyjnych z powodu raka oskrzeli  
i coraz mniej resekcji z powodu gruźlicy 
płuc.
   W 1975 r. w Szpitalu znalazła 
siedzibę Klinika Ftizjopneumonologii 
Filii Akademii Medycznej w Gdańsku, 
kierowana przez dr med. Jadwigę 
Tyrakowską. Kadrą pielęgniarską na 
tym oddziale kierowała pani Irena 
Plecha. 
   Z Wojewódzkiej Przychodni 
Przeciwgruźliczej przeniesiono 
do głównego budynku szpitala 
laboratorium bakteriologiczne, 
oraz laboratorium analityczne. 
Decyzja ta znacznie poprawiła 
warunki pracy laborantów. Obydwie 
pracownie wykonywały badania dla 
wszystkich jednostek organizacyjnych 
utworzonego 1-września 1975 r. 
Przeciwgruźliczego Specjalistycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej. Dyrektorem 
Zespołu został lek. Stanisław Górski. 
Utworzono stanowisko Naczelnej 
Pielęgniarki, którą została mgr Helena 
Tajak. W skład ówczesnego ZOZ-u 
wchodziły trzy obiekty: Wojewódzka 
Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc 
przy ul. Gimnazjalnej 11, Wojewódzki 
Szpital Płucnochorych im. Alfreda 
Sokołowskiego przy ul. Seminaryjnej 
1 oraz Sanatorium Przeciwgruźlicze 
w Smukale. W 1978 r, po przejściu na 
emeryturę dra Górskiego, dyrektorem 
ZOZ-u został dr Stanisław Kot. Funkcję 
tę pełnił do 1992 r.
   Kolejna zmiana nazwy Szpitala na 
Wojewódzki Szpital Gruźlicy i Chorób 
Płuc nastąpiła w r. 1992 (dyrektor – 
dr n. med. Wojciech Sikorki). Zespół 
Opieki Zdrowotnej został rozwiązany,  
a wszystkie jego jednostki organizacyjne 
znalazły się pod jedną dyrekcją. 
Naczelną Pielęgniarką Szpitala została 
mgr Mariola Brodowska.
   W 1993 roku, kiedy dyrektor 
Wojciech Sikorki objął stanowisko 
Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu 
Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 
dyrektorem Szpitala została mgr 
Mariola Brodowska (funkcję tą pełni 
do dnia dzisiejszego), a Naczelną 
Pielęgniarką mgr Bernadeta Hołysz 
(również pełni tą funkcje do dzisiaj).
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W kolejnych latach sukcesywnie 
postępowała restrukturyzacja 
jednostki, w tym przeniesienie 
Przychodni z ul. Gimnazjalnej 11 do 
budynku Szpitala na ul. Seminaryjnej 1, 
utworzenie Oddziału Leczenia Gruźlicy 
i Oddziału Rehabilitacji w Smukale 
oraz kolejna zmiana nazwy Szpitala 
na Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Pulmonologii.
   Obecnie Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 
posiada dwie lokalizacje: przy ul. 
Seminaryjnej 1 oraz przy ul Meysnera 
9 w Smukale. Przy ul. Seminaryjnej 
funkcjonują cztery sprofilowane 
oddziały zachowawcze, Oddział 
Kliniczny Chorób Płuc Nowotworów 
i Gruźlicy, Oddział Chirurgii Klatki 
Piersiowej i Nowotworów, Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, Wojewódzka Przychodnia 
Gruźlicy i Chorób Płuc z Poradniami 
Specjalistycznymi oraz Centrum 
Przewlekłej Obturacyjnej Choroby 
Płuc i Niewydolności Oddechowej. 
W Smukale natomiast znajduje 
się Oddział Rehabilitacji, Oddział 
Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział 
Rehabilitacji Oddechowej, Oddział 
Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc.
   Profil Szpitala się nie zmienia, jednak 
szczególnie ostatnie dziesięciolecie 
to w historii naszej placówki okres 
wielu inwestycji, modernizacji  
i ważnych zakupów. Między innymi 
wyremontowano wszystkie oddziały, 
zainwestowano w modernizację 
Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej, 
który świadczy usługi z zakresu 
mikrobiologicznej diagnostyki gruźlicy 
i zakażeń nieswoistych zgodne  
z zakresem zalecanym przez Krajowego 
specjalistę w dziedzinie mikrobiologii 
oraz kierownika Krajowego 
Referencyjnego Laboratorium Prątka. 
Pracownia Endoskopowa naszego 
Szpitala wykonuje ponad 2 tys. badań 
bronchofiberoskopowych rocznie, 
posiada również nowoczesny aparat 
do badań transbrionchialnych EBUS.
Zdecydowanej poprawie uległa 
jakość usług świadczonych przez 
Dział Żywienia; przestarzały sprzęt 
zastąpiono nowoczesną kuchnią  
i pięknie odnowioną stołówką. 
   Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Pulmonologii jest w regionie 
kujawsko-pomorskim liderem  
w zakresie kompleksowego leczenia 
pulmonologicznego, a kontynuując 
bezcenną tradycję leczenia 
pulmonologicznego nadaje temu 

obszarowi leczenia nowoczesny kształt. 
Posiada wysoko wykwalifikowaną 
kadrę lekarską i pielęgniarską. 
Kwalifikacje zawodowe, połączone  
z kulturą osobistą, empatią, 
życzliwością i podmiotowym 
podejściem do pacjenta obniżają 
poziom stresu wynikający z choroby 
oraz gwarantują, kompleksową i 
fachową opiekę, opartą na modelu 
medycyny interdyscyplinarnej i 
zintegrowanej. 
   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
pacjentów oraz nadążając za wymogami 
współczesnej medycyny, Kujawsko 
Pomorskie Centrum Pulmonologii 
objęte zostało rozbudową realizowaną 
przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje 
Medyczne w ramach „Pakietu Stulecia” 
obejmującego placówki ochrony 
zdrowia naszego regionu. Fundusze na 
ten cel zapewnił Kujawsko-Pomorski 

Urząd Marszałkowski ze środków 
Europejskiego Banku Światowego. 
Inwestycja sprawi, że już w 2015 
roku pacjenci Centrum będą leczeni 
w nowoczesnych pomieszczeniach, 
odpowiadających europejskim 
standardom XXI wieku. 

 Opracowała: mgr Ola Kosińska 
 Fotografie: lek. Włodzimierz Grądzki

Z KART HISTORII                                                                                                                        PODZIĘKOWANIA
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             POŻEGNANIE                                                                                                              KONDOLENCJE

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,
Kto jeszcze mógł być z nami”

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 maja 2014 roku
odeszła od nas pozostawiając po sobie szacunek i wspomnienie dobrego człowieka

Położna Barbara Woźniak
Żegnamy Cię Basieńko !

Koleżanki i Koledzy 
z Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

„Bliscy, których kochamy zostaną zawsze, 
bo zostawiają ślad w naszych sercach”

Koleżance

Annie Najdowskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają: 
Pielęgniarki 

Oddziału Chorób Płuc i Leczenia Raka Płuc 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą"

Koleżance

Ewie Mikołajczyk
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty

składają: 
Koleżanki 

z Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Wewnętrznym 
Szpitala MSWiA w Bydgoszczy
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„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność.”

Koleżance

Małgorzacie Marciniak
wyrazy głębokiego współczucia z powodu nagłej śmierci Syna Łukasza

składają: 
Pielęgniarki 

Oddziału Chorób Płuc i Leczenia Raka Płuc 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Koleżance

Małgorzacie Strabel
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy

składają:
Koleżanki i Koledzy 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy

Koleżance

Małgorzacie Zimeckiej
Pielęgniarce Oddziału XI B

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża
składają: 

Dyrekcja, Przełożona Pielęgniarek i Pracownicy
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

Koleżance

Grażynie Bodzak
Pielęgniarce Izby Przyjęć

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża
składają: 

Dyrekcja, Przełożona Pielęgniarek i Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
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8 MAJA 2014 MSZA ŚW. W KATEDRZE PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA

9 MAJA 2014 UROCZYSTOŚĆ W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWY W OSTROMECKU

SPACER NORDIC WALKING I BIEG Z PIELĘGNIARKĄ I POŁOŻNĄ

10 MAJA 2014 IMPREZA PLENEROWA DLA MIESZKAŃCÓW „PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA W ŻYCIU DZIECKA"

Foto: Monika Pezacka
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