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Szanowni Pańswo

        Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny 
biuletyn. 
    W maju obchodziliśmy Krajowy Dzień Położnej  
i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki.
Międzynarodowa Rada Pielęgniarek ICN ogłosiła temat 
przewodni dla tegorocznych obchodów „Pielęgniarki są 
siłą na rzecz zmian”.
   W Polsce niestety, doszło do pogorszenia się 
warunków wykonywania zawodów pielęgniarki  
i położnej, a więc należy działać na rzecz zmian. 
Nakłada się coraz więcej obowiązków na nasze zawody, 
a nastąpił spadek wynagrodzeń pielęgniarek  
i położnych,  nie mówiąc o przypadającej ilości 
pacjentów na jedną pielęgniarkę i położną oraz 
pełnienie pojedynczych dyżurów, co zwiększa 
niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń  
niepożądanych. Ta zła sytuacja polskiej pielęgniarki  
i położnej spowodowana jest niewłaściwą polityką 
Ministra Zdrowia. Naczelna Rada Pielęgniarek  
i Położnych dwa lata temu przekazała Ministrowi 
Zdrowia „Raport o stanie pielęgniarstwa w Polsce”. Bez 
odzewu. W związku z powyższym zostało podpisane 
porozumienie między Naczelną Radą Pielęgniarek  
i Położnych, reprezentowana przez Prezesa Grażynę 
Rogalę-Pawelczyk i Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych, reprezentowany przez 
Przewodniczącą Lucynę Dargiewicz, którego zadaniem 
jest stworzenie warunków umożliwiających poprawę 
sytuacji pielęgniarek i położnych w Polsce. W naszym, 
podobnie jak w innych województwach powstał Komitet 
Obrony Pielęgniarek i Położnych Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, w skład którego wchodzą 
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, 
Toruniu i Włocławku oraz Ogólnopolski Związek 
Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Regionu Kujawsko-
Pomorskiego, zostało również podpisane porozumienie 
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między Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych,  
a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek  
i Położnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Dotychczas spotkaliśmy się z Panią Wojewodą, Dyrektorem 
NFZ oraz z niektórymi Posłami i Senatorami, gdzie została 
przedstawiona zła sytuacja pielęgniarek i położnych  
w Polsce i w naszym województwie.
       Rozpoczęła się Ogólnopolska Kampania Społeczna pt. 
„Ostatni dyżur”.                           
       Proszę o podpisywanie recept drogą elektroniczną lub 
papierową.
     Docierają do mnie informacje, że są przypadki gdzie 
pielęgniarka  i położna będąca na umowie o pracę jest 
zmuszana do przejścia na kontrakty. Proszę aby przed 
podpisaniem czegokolwiek skontaktować się z Izbą  
i Prawnikiem.
    2 czerwca Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
zorganizowała konferencję nt. Odpowiedzialność Prawna 
Pielęgniarek i Położnych w Praktyce. Wykłady 
przeprowadziła mec Kinga Rudnik. Uczestnicy (200 osób) 
otrzymali materiały, certyfikaty, byli bardzo zadowoleni  
z wykładów, w związku z tym planujemy 21 października 
br. powtórzyć konferencję na którą można będzie się 
zalogować na naszej stronie.  Proszę więc śledzić stronę 
internetową izby.

    

Przed nami lato i urlop, życzę więc udanego wypoczynku.

Z pozdrowieniami 

Ewa Kowalska
Przewodnicząca ORPIP 

w Bydgoszczy

PRZEWODNICZĄCA MA GŁOS

Z okazji Krajowego Dnia Położnej oraz 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki życzę 

zdrowia, zadowolenia z pracy, sukcesów  
w życiu zawodowym i osobistym oraz 

solidarności zawodowej.
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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
- Kalendarium
- Życzenia dla Prezydenta Elekta
- Spotkanie Komitetu Obrony Pielęgniarek  
  i Położnych
- Kampania Społeczna „Ostatni dyżur"
- Konferencja z okazji 5-Lecia działalności           
  Ośrodka Kształcenia Podyplomowego OIPiP  
- Z wokandy i z życia 
  Z NACZELNEJ RADY
- pismo z MZ    
  WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ
- Połozna na medal 
  OBCHODY KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ 
  I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI
- Msza Św.
- Uroczystość w Sali  Konferencyjnej  Restauracji  
  Telimena
- Impreza Plenerowa 
- III bieg po zdrowie z pielęgniarką i położną
- II spacer nordic  walking z pielęgniarką i położną
- Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
  i Krajowego Dnia Położnej w 10 Wojskowym  
  Szpitalu Klinicznym z Polikliniką sp ZOZ  
KONFERENCJE, SZKOLENIA
- III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-
  Szkoleniowa Pielęgniarstwa Pediatrycznego
- Konferencja  Naukowo – Szkoleniowa z okazji 
  Krajowego Dnia Położnych
- Konferencja pt. „Współczesne pielęgniarstwo 
  i opieka medyczna w wybranych krajach Europy 
  stan aktualny i przyszłość”
- Konferencja pt. „Odpowiedzialność Prawna 
  Pielęgniarek i Położnych w Praktyce”
- Spotkanie edukacyjne „Rany przewlekłe, 
  postępowanie miejscowe. Analiza przypadków
- Warsztaty edukacyjne -"Pierwsza pomoc 
  w sytuacji zagrożenia życia noworodków 
  i niemowląt. Standardy postępowania”
 „Powrót do aktywności kobiet po porodzie"
 MY TEŻ TAM BYLIŚMY
- Gala  „Złoty Stetoskop 2015
- Akcja profilaktyczna
- Ósma Ogólnopolska Akcja „Zbieramy krew dla 
  polski"
  WARTO PRZECZYTAĆ
- Badanie podmiotowe  w schorzeniach układu     
   nerwowego
- Dojrzałość - drugi etap życia kobiety 
- Praca pielęgniarek w Zakładzie Radioterapii 
  Centrum Onkologii im prof. F. Łukaszczyka 
  w Bydgoszczy

 OSTATNIE POŻEGNANIE

  KONDOLENCJE

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BYDGOSZCZY

Od Redakcji

Szanowne  
Koleżanki i Koledzy

Przed Wami świąteczny  biuletyn 
informacyjny. 

Z okazji naszych świąt Krajowego Dnia Położnej  
i Międzynarodowego  Dnia Pielęgniarki.

Życzę, nam wszystkim spełnienia zamierzonych celów,
aby wszelkie marzenia spełniły się, 

tak w życiu prywatnym jak i zawodowym.
Życzę zdrowia, którego zawsze wszystkim nam potrzeba. 

Życzę, wzajemnego szacunku  
i zgody  w naszym gronie.

Życzę jednocześnie społeczeństwu polskiemu, 
aby nigdy nie zaznało braku opieki  

pielęgniarek i położnych
Życzę spokojnych, spędzonych  w rodzinnym gronie 

wakacji.

Z wyrazami szacunku 
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. 

Zajrzyj na stronę internetową naszej Izby

www.oipip.bydgoszcz.pl
Dokładamy wiele starań aby treści

na niej zawarte, były zawsze  
aktualne i wyczerpujące.

Czekamy na Wasze uwagi i opinie.
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Kalendarium 
Od 8 kwietnia 2015 do 29 czerwca 2015r.

29-06-2015r.
- Odbyło się spotkanie edukacyjne w siedzibie OIPiP   
w Bydgoszczy zorganizowane przy współpracy  
z Komisją ds. Położnych i firmą  Pelargos nt. „Pierwsza 
pomoc w sytuacji zagrożenia życia noworodków i nie-
mowląt. Standardy postępowania”.
„Powrót do aktywności kobiet po porodzie (m.in. pro-
filaktyka związana z zaburzeniami w obrębie dnia 
miednicy – pokaz/nauka ćwiczeń).”

24-06-2015r.
- Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka 
uczestniczyła w spotkaniu Rady Kujawsko-
Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia  
i Doskonalenia Zawodowego.

17-06-2015r.
- Odbyło się II posiedzenie Komisji Konkursowej  
na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala 
Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu  
– Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.
- Odbyło się II posiedzenie Komisji Konkursowej  
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału 
Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego  
i m. dr L. Błażka w Inowrocławiu  – Przewodnicząca 
Wiesława Stefaniak-Gromadka.
- Odbyło się II posiedzenie Komisji Konkursowej  
na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału 
Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Wielospecja- 
listycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu– 
Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

10-06-2015r. 
Odbyły się posiedzenia:
- Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Przyznawania  
Zapomóg Losowych.
- Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła  
w posiedzeniu Rady Społecznej w Szpitalu Uniwer-
syteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy. 

09-06-2015r.
- Odbyło się spotkanie szkoleniowo-edukacyjne  
nt. „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposoba-
mi.” Odbyło się szkolenie w zakresie higieny i dezyn-
fekcji oraz przedstawienie oferty produktów firmy 

Les-Higiena zorganizowane przez Komisję  
ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania  
i Wychowania przy OIPiP w Bydgoszczy.

08-06-2015r.
- Odbyło się spotkanie członków  Komitetu Obrony 
Pielęgniarek i Położnych z Panią Poseł Grażyną 
Ciemniak. W czasie spotkania omówiono sytuację pie-
lęgniarek i położnych oraz wręczono materiały infor-
macyjne.

02-06-2015r.
- W Sali konferencyjnej Restauracji Telimena odbyła 
się Konferencja pt. „Odpowiedzialność Prawna 
Pielęgniarek i Położnych w Praktyce”   zorganizowana 
przez OIPiP w Bydgoszczy.
- Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka 
uczestniczyła w festynie z okazji Dnia Dziecka 
w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy.

29-05-2015r.
- Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w po- 
siedzeniu komisji konkursowej na stanowisko zastęp-
cy dyrektora ds. lecznictwa Kujawsko-Pomorskiego 
Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

27-05-2015r.
- Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca 
Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły 
w uroczystej gali  wręczenia nagród laureatom plebi-
scytu Złote Stetoskopy 2015 „Expressu Bydgoskiego” 
w Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy.

26-05-2015r.
- Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w spo-
tkaniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta 
Bydgoszczy. 

21-05-2015r.
- Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Opieki Długo- 
terminowej i Opieki Paliatywnej.

19.05.2015r. 
- Z inicjatywy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy 
Mes członkowie Komitetu Obrony Pielęgniarek  
i Położnych przedstawili w Urzędzie Wojewódzkim  
w Bydgoszczy postulaty i problemy naszego środowi-
ska obecnym na spotkaniu Posłankom i Posłom.
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17-05-2015r.
- Odbyła się Impreza plenerowa dla mieszkańców  na   
Wyspie Młyńskiej  pod hasłem „Pielęgniarka i Położna
 w  życiu każdego z nas” w czasie której odbył się:
- III Bieg po zdrowie z pielęgniarką i położną,
- II spacer z Nordic Walking z pielęgniarką i położną,
- Członkowie Komitetu Obrony Pielęgniarek  
i Położnych podczas imprezy plenerowej dla miesz-
kańców rozdawali ulotki informacyjne przedstawiają-
ce sytuację pielęgniarek i położnych w Polsce  
i Województwie Kujawsko-Pomorskim.

15-05-2015r.
- W Sali konferencyjnej restauracji Telimena odbyła 
się III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. 
„Bydgoskie spotkania położnych” z okazji Krajowego 
Dnia Położnej.

14-05-2015r.
- Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w spo-
tkaniu Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego  
Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.

13-14.05-2015r.
- W Sali Konferencyjnej Restauracji Telimena  
w Bydgoszczy odbyła się III Ogólnopolska Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarstwa Pediatrycznego 
nt. „Pielęgniarka wobec wyzwań współczesnej pedia-
trii”, w której uczestniczyła Przewodnicząca Ewa 
Kowalska.

12-05-2015r.
- Odbyło się posiedzenie: Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
Losowych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
- Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w spo-
tkaniu Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego  
Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
- Odbyły się uroczyste obchody Krajowego Dnia 
Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki w Sali 
Konferencyjnej Restauracji Telimena w Bydgoszczy.

11.05.2015r. 
- W Toruniu odbyło się spotkanie członków Komitetu 
Obrony Pielęgniarek i Położnych województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z Posłem Zbigniewem 
Górzyńskim. W czasie spotkania omówiono sytuacje 
pielęgniarek i położnych oraz wręczono tematyczne 
materiały informacyjne.

08-05-2015r.
- W Bydgoszczy odbyło się spotkanie członków 
Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego z Przewodniczącym 
Sejmowej Komisji Zdrowia Posłem Tomaszem 
Latosem. Podczas spotkania  przestawiono trudną 
sytuację pielęgniarek i położnych w Polsce i woje-
wództwie Kujawsko-Pomorskim. 
- W Katedrze Diecezji Bydgoskiej pw. Św. Marcina  
i Mikołaja została odprawiona Msza św. w intencji 
Pielęgniarek i Położnych z okazji Krajowego Dnia 
Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.

07.05.2015r. 
- Przedstawicielki Komitety Obrony Pielęgniarek  
i Położnych spotkały się w Bydgoszczy z Dyrektor NFZ 
Panią Elżbietą Kasprowicz oraz Wojewodą Kujawsko-
Pomorskim Panią Ewą Mes. W obu spotkaniach oma-
wiano sytuację pielęgniarek i położnych w naszym 
województwie i w kraju.

30.04.2015r. 
Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych  przedstawił 
problemy pielęgniarek i położnych województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Wicemarszałkowi Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej Jerzemu Wenderlichowi 
podczas potkania w Toruniu.

29-04-2015r.
Odbyło się spotkanie Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego Pani  
mgr Wiesławy Kujawy z pielęgniarkami rodzinnymi.

24-04-2015r.
 W salach konferencyjnych hotelu Holiday Inn odbyła 
się konferencja z okazji 5-lecia działalności Ośrodka 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
przy OIPiP w Bydgoszczy nt. „Współczesne Koncepcje 
Kształcenia Podyplomowego – Zmiany i Perspektywy”
 
15-04-2015r.
Odbyło się posiedzenie: Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
Losowych ,Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Komisji 
Historycznej,  Komisji Skarg i Wniosków. 

10-04-2015r.
Wiceprzewodnicząca  Wiesława Stefaniak-Gromadka 
uczestniczyła w spotkaniu z okazji Święta Wojskowej 
Służby Zdrowia w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym 
z Polikliniką w Bydgoszczy.

08-04-2015r.
Odbyło się spotkanie Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego Pani  
mgr Wiesławy Kujawy z pielęgniarkami rodzinnymi.
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SPOTKANIE  
KOMITETU OBRONY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - 4 KWIETNIA 2015R. 

KOMIET OBRONY POELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

POROZUMIENIE
w sprawie ustalenia zasad współpracy

W dniu 9 kwietnia 2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: 
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych Regionu Kujawsko-Pomorskiego
reprezentowanym przez: 
Halinę Peplińską – Przewodniczącą OZZPiP zwanym w dalszym ciągu „Związkiem”
a
Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
85-079 Bydgoszcz, ul. T. Kościuszki 27/30-32,
reprezentowaną przez:
Ewę Kowalską – Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,
zwaną dalej „OIPiP w Bydgoszczy”
a
Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 254/258,
reprezentowaną przez:
Bogumiłę Bałuta – Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,
zwaną dalej „OIPiP w Toruniu”
a
Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Dziewińska 17,
reprezentowaną przez:
Małgorzatę Zawirowską – Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Włocławku,
zwaną dalej „OIPiP we Włocławku”

Uczestnicy spotkania w dniu 9 kwietnia 2015r. 
w siedzipie ORPiP w Toruniu.
Od lewej: Halina Peplińska Przewodnicząca Ogólnopolskie-
go Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu  
Kujawsko-Pomorskiego,
Wiesława Stefaniak-Gromadka Wiceprzewodnicząca ORPiP  
w Bydgoszczy.
Małgorzata Zawirowska Przewodnicząca ORPiP we Wocławku,
Bogumiła Bałuta Przewodnicząca ORPiP w Toruniu.

SPRAWY SAMORZĄDU
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Działając na mocy ustawy z dnia  1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz ustawy z dnia 23 
maja 1991 r. o związkach zawodowych, w trosce o poprawę sytuacji pracowniczej Pielęgniarek i Położnych, jak 
również kierując się koniecznością  powstrzymania deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej, w celu zagwa-
rantowania pielęgniarkom i położnym należytych warunków pracy i płacy, które to warunki w sposób bezpo-
średni wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pacjentów, strony postanowiły zawrzeć niniejsze porozumienie o 
treści następującej:

§ 1.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest stworzenie warunków umożliwiających efektywne poprawienie 
sytuacji zawodowej członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

§ 2.

W celu realizacji niniejszego porozumienia, Strony zobowiązują się do:
a) przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat oceny zabezpieczenia społeczeństwa 
województw w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
pracowniczej  pielęgniarek i położnych;
b) organizacji konferencji informującej o wynikach przeprowadzonej oceny z udziałem: podmiotów mających 
wpływ na organizację systemu ochrony zdrowia na obszarze województwa, organizacji pacjenckich;
c) rozpropagowania informacji na temat konferencji w celu zapewnienia wzięcia w nich udziału możliwie naj-
większej ilości osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób mających wpływ na kształtowanie systemu ochro-
ny zdrowia;
d) rozpropagowania wyników konferencji oraz materiałów na ich potrzeby wytworzonych w sposób umożli-
wiający zapoznanie się z nimi największej liczbie osób;
e) podejmowania działań inicjujących postępowania sądowe w sprawach stosowania nierównego traktowania 
albo mobbingu pielęgniarek lub położnych, 
f) informowania organów nadzorczych oraz kontrolnych o stwierdzonych nieprawidłowościach w poszczegól-
nych podmiotach leczniczych na obszarze działania OIPIP,
g) zawiadamiania organów ścigania o stwierdzonych nieprawidłowościach w poszczególnych podmiotach 
leczniczych na obszarze działania OIPIP w przypadkach, w których nieprawidłowości te wskazywać będą  
na istnienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa,
h) podejmowanie wszelkich innych działań mających na celu integrowanie środowiska pielęgniarek i położ-
nych, obronę ich godności zawodowej oraz reprezentowanie i ochronę.

§ 3.

W terminie do dnia 31 grudnia 2015r. strony przygotują sprawozdanie z wykonania niniejszego porozumienia, 
które zostanie wykorzystane do przygotowania debaty w Sejmie nt. Sytuacji zawodowej Pielęgniarek  
i Położnych .

§ 4.

Każda ze stron zobowiązuje się do współdziałania w celu realizacji niniejszego porozumienia.

§ 5.

Porozumienie niniejsze sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron.

§ 6.

Zmiany w niniejszym porozumieniu dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych:
w Bydgoszczy    
w Toruniu    
we Włocławku    
OZZPiP Region Kujawsko-Pomorski 

SPRAWY SAMORZĄDU
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Szanowni Państwo,

  Ogólnopolska Kampania Społeczna pt. „Ostatni dyżur” jest kampanią Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położnych, której celem jest poinformowanie Polaków o ogromnym zagrożeniu społecznym. W świetle 
najnowszych prognoz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych już za niespełna 5 lat Polacy zostaną po-
zbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej. Z roku na rok zmniejsza się liczba pielęgniarek  
i położnych w Polsce.
   Głównym założeniem kampanii jest zebranie podpisów pod petycją (Receptą) kierowaną do polskich 
decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania, a także wdrożenia programu za-
bezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne. 
  Ogólnopolska Kampania Społeczna pt. „Ostatni dyżur” uroczyście rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 2015 
roku o godzinie 11.00 konferencją prasową w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie.
   W konferencji prasowej brali udział Przewodniczący Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, Członko-
wie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczące Organów Naczelnej Izby Pielę-
gniarek i Położnych oraz zaproszeni goście.
   W trakcie konferencji przedstawiono Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pt. „Zabezpieczenie 
społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych”, który obrazuje aktualny stan populacji 
pielęgniarek i położnych oraz przedstawia zapotrzebowanie na świadczenia pielęgniarskie i położnicze  
w Polsce, a także porównuje ww. dane na tle krajów Unii Europejskiej.
   Odbyła się również projekcja krótkich spotów, przybliżenie kampanii mediom oraz zaprezentowanie 
problemów dotykających pielęgniarki i położne.
Konferencja była relacjonowana „na żywo” i znajduje się pod linkiem; http://vimeopro.com/user18456143/
ostry-dyur-2015
    Działania kampanii oraz zbieranie petycji odbywa się w całej Polsce. Na najbliższe tygodnie zaplanowany 
jest cykl konferencji „Ostatni dyżur”, który będzie  okazją do promowania kampanii w regionach. W wyda-
rzeniach regionalnych wezmą również udział politycy, do których to kierowana jest petycja.
   „Ostatni dyżur” to pierwsza kampania społeczna w Europie, a druga na świecie, która wykorzystała 
najnowszą technologię wirtualnej rzeczywistości. Na potrzeby projektu powstał spot, przedstawiający co-
dzienność pielęgniarek i położnych w technologii VR (spot interaktywny 3D). Dzięki tej technologii można 
stać się na chwilę pielęgniarką lub położną, zobaczyć jak ciężka i potrzebna jest nasza praca, a właściwie 
opieka nad pacjentami.
    Informacje o kampanii dostępne są na stronie internetowej:www.ostatnidyzur.pl. Tam również znajduje 
się Recepta, którą można podpisać on-line lub wydrukować i podpisaną przesłać na adres Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych z dopiskiem „Recepta”.
Działamy również na Facebooku oraz Twitterze, tam można śledzić przebieg kampanii i włączyć się do 
akcji udostępniając stronę do znajomych, rodziny.
   Ostatni dyżur to kampania nas wszystkich - polskich obywateli. W trosce o nasze zdrowie i życie powinni-
śmy zawalczyć o zapewnienie nam wszystkim podstawowej opieki pielęgniarskiej i położniczej. Niebezpie-
czeństwo pustych szpitali, hospicjów bez pielęgniarek i położnych jest już blisko - nie możemy pozostawać 
obojętni. Dlatego zachęcam wszystkich do włączenia się do naszej akcji i podpisywania recept.
 

Z poważaniem

Prezes
dr. n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

KAMPANIA SPOŁECZNA 
„OSTATNI DYŻUR"

SPRAWY SAMORZĄDU
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     Choć upłynęło trochę więcej niż 5 lat od utworze-
nia naszego ośrodka, to jednak postanowiliśmy 
uczcić ten mały jubileusz. 
Należy w tym miejscu wspomnieć, że powołanie do 
życia ośrodka kształcenia było możliwe tylko dzięki 
determinacji i zaangażowaniu Przewodniczącej Ewy 
Kowalskiej oraz dzięki poparciu i aprobacie ówcze-
snej ORPiP. Jednocześnie zaproponowano mi stano-
wisko koordynatora ds. kształcenia podyplomowe-
go. Od tamtej chwili mam zaszczyt i przyjemność 
nadzorować oraz prowadzić organizowane przez 
nas kursy.
  Uroczystość odbyła się 24 kwietnia br. w salach 
konferencyjnych Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy, 
pod Patronatem Honorowym Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Warszawie natomiast Patronat 
Naukowy objęła prof. dr hab. n. med. Maria Teresa 
Szewczyk.
Po powitaniu gości zostały odczytane listy gratula-
cyjne, które zamieszczamy na łamach biuletynu.
   Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział  
w naszej uroczystości wymienić należy Wojewodę 
Kujawsko-Pomorskiego Ewę Mes, Przewodniczące 
Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych Bogumiłę 
Bałutę z Torunia, Małgorzatę Zawirowską  
z Włocławka oraz Konsultantów Krajowych  
i Wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa nasze-
go regionu. Gościem specjalnym była znana wielu 
osobom w naszym środowisku, a prywatnie mój 
zawodowy mentor mgr Janina Szczypiorska.
   Program konferencji obejmował wręczenie pamiąt-
kowych statuetek i podziękowań kierownikom kur-
sów realizowanych przez nasz ośrodek, wykłady, 
pokaz sprzętu fantomowego, koncert muzyki roz-
rywkowej i uroczysty obiad.
 Głównym filarem tego wydarzenia były jednak 
wystąpienia naszych znamienitych gości. Jako 
pierwsza z wykładem na temat „ Leczenie ran – 
możliwości pozyskiwania kompetencji przez pielę-
gniarki i położne” wystąpiła prof. dr hab. n. med. 
Maria Teresa Szewczyk. Kolejny wykład wygłosiła  
dr n. o zdr. Mariola Rybka z prelekcją „ Wyzwania 
współczesnego pielęgniarstwa w opiece długoter-
minowej”.
  Przedstawiciel Centrum Kształcenia Podyplom- 
owego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie  
mgr Maria Przyszlak omówiła bardzo interesujące 

zagadnienia związane z kierunkami zmian w kształ-
ceniu podyplomowym.
   Po przerwie kawowej część oficjalną zakończyła 
mgr Wiesława Kujawa, która niezwykle profesjonal-
nie  przedstawiła przygotowaną przez mecenas 
Małgorzatę Serwach prezentację dotyczącą obo-
wiązku doskonalenia zawodowego w regulacjach 
prawnych.
   Podczas przerwy pomiędzy wykładami reprezen-
towany był sprzęt fantomowy, którym ośrodek dys-
ponuje na potrzeby szkoleń. Nasi koledzy pielęgnia-
rze mgr Waldemar Ciechanowski, mgr Jacek Pawlak 
i mgr Piotr Kowalski reprezentowali symulatory do 
badania wzroku, symulator do badania ucha oraz 
fantom osoby dorosłej przystosowany do wykony-
wania czynności resuscytacyjnych ALS i BLS,  
a przede wszystkim do prowadzenia ćwiczeń  
z zakresu badań fizykalnych. Możliwości fantomów 
dziecięcych prezentowała mgr Magdalena 
Michalska. Pokazy te cieszyły się sporym powodze-
niem, a uczestnicy konferencji chętnie zadawali 
pytania.
   Jak już wcześniej wspomniałam pamiątkowe statu-
etki z rąk Przewodniczącej ORPiP Ewy Kowalskiej  
i koordynatora ds. kształcenia podyplomowego 
Katarzyny Florek otrzymali:
- konsultanci: prof. dr hab. n. med. Maria Teresa 
Szewczyk, dr n. med. Anna Koper, dr n. med. 
Katarzyna Cierzniakowska, mgr Wiesława Kujawa,
- kierownicy naukowi naszych kursów: piel. spec. 
Beata Cyranowicz, mgr Donata Gacka, Elżbieta 
Gryczka, mgr Lidia Iwińska-Tarczykowska,  
mgr Wiesława Jagodzińska, mgr Teresa Jakubiak, 
mgr Zofia Jędrusik, mgr Brygida Karasiewicz,  
mgr Małgorzata Kilichowska, mgr Danuta Kurka, 
mgr Ewa Mańkowska, mgr Małgorzata Meldo,  
mgr Magdalena Michalska, mgr Urszula Myszkowska, 
mgr Jacek Pawlak, piel. spec. Dorota Rampalska, 
mgr Wiesława Stefaniak-Gromadka, mgr Anna 
Stosik, mgr Beata Walecka.
   Tę zacną listę kończą pielęgniarki, które swoją 
nienaganną postawą, pełnym zaangażowaniem  
w kształcenie podyplomowe oraz najlepiej zdanym 
egzaminem państwowym uzyskały tytuł specjalistki 
w dziedzinach pielęgniarstwa kardiologicznego 
Mirosława Kowalkowska i Małgorzata Pawlicka oraz 
pielęgniarstwa nefrologicznego mgr Beata Foksińska 
i mgr Stanisława Mazurkiewicz.

KONFERENCJA Z OKAZJI 5-LECIA DZIAŁALNOŚCI  
OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BYDGOSZCZY
NA TEMAT

 „WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
 - ZMIANY I PERSPEKTYWY” 
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   Wielokrotnie podczas konferencji zostały 
wygłoszone słowa uznania i podziękowania 
osobom zaangażowanym w rozwój kształcenia 
podyplomowego promowanego przez Ośrodek 
Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby 
Pielęgniareki Położnych w Bydgoszczy, ale bio-
rąc pod uwagę, że nie wszyscy wzięli udział  
w tym spotkaniu, właśnie w tym miejscu pra-
gnę wyrazić moje serdeczne podziękowanie 
wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój 
pielęgniarstwa krzewionego poprzez kształce-
nie podyplomowe.

mgr Katarzyna Florek
koordynator ds. kształcenia podyplomowego

foto ze strony internetowej Kujawsko-Pomorskiego 
Urządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Foto z archiwum OIPiP

SPRAWY SAMORZĄDU
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Foto z archiwum OIPiP
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WYBORY 2015 
DO SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

PIELĘGNIAREK  I  POŁOŻNYCH
W BYDGOSZCZY

Komisja Wyborcza OIPiP w Bydgoszczy informuje, 
iż  w miesiącu czerwcu zakończyły się  

wybory w rejonach 
na VII kadencję działalności samorządu.

Wybrano 151 delegatów na Zjazd.

XXXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
odbędzie się

 w dniach 25-26 listopada 2015r.
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Z WOKANDY I Z ŻYCIA

   

   W mojej praktyce zawodowej 
spotykam się często z zagad-
nieniem uzyskiwania kwa-
lifikacji zawodowych przez 
pielęgniarki. W związku z po-

wyższym, postaram się przybliżyć przedmiotową pro-
blematykę.  
   Zasadą jest, iż pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje za-
wodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej. Szkoła-
mi pielęgniarskimi są szkoły prowadzące kształcenie 
w zawodzie pielęgniarki. Uzyskanie odpowiednich 
kwalifikacji jest jednym z niezbędnych warunków do 
uzyskania prawa wykonywania zawodu.
   W myśl art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  
o zawodach pielęgniarki i położnej (j.t. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1435 ze zm.) szkołami pielęgniarskimi są uczelnie 
prowadzące kształcenie na kierunki pielęgniarstwo na 
poziomie:
1. studiów pierwszego stopnia,
2. studiów drugiego stopnia.
   Zaznaczam, ze wyżej cytowana ustawa o zawodach 
pielęgniarki i położnej zawiera również regulacje do-
tyczące wymiaru zajęć w szkole wyższej prowadzącej 
studia wyższe zawodowe (pierwszego stopnia). W tego 
rodzaju szkole pielęgniarskiej studia powinny trwać co 
najmniej 3 lata i obejmować co najmniej 4.600 godzin 
kształcenia zawodowego, w tym kształcenie klinicz-
ne stanowi co najmniej jedną drugą, a zajęcia teore-
tyczne co najmniej jedną trzecią wymiaru kształcenia. 
Podkreślam, iż studia te nie mogą być prowadzone  
w formie niestacjonarnej (art. 54 ust. 4 ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej).
    Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie 
studiów pierwszego stopnia może trwać krócej niż 3 
lata - w przypadku pielęgniarek, które posiadają świa-
dectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub 
szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcą-
cą w zawodzie pielęgniarki, jeżeli po ich ukończeniu 
pielęgniarka uzyska wiedzę, kwalifikacje i umiejętno-
ści odpowiadające wiedzy, kwalifikacjom i umiejętno-
ściom uzyskiwanym po ukończeniu studiów wyższych 
zawodowych pierwszego stopnia (art. 52 ust. 3 pkt 2 
ww. ustawy.). Są to tzw. studia pomostowe. 
   Precyzyjnie kształcenie to regulują zapisy rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 
r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia 
studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają 
świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne 

lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształ-
cącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2012r., 
poz. 770). Zgodnie z w/w rozporządzeniem, do podję-
cia przez pielęgniarkę studiów zawodowych, uprawnia 
świadectwo dojrzałości oraz dyplom ukończenia:
a) pięcioletniego liceum medycznego,
b) dwuletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, 
kształcącej w zawodzie pielęgniarki,
c) dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, 
kształcącej w zawodzie pielęgniarki,
d) trzyletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, 
kształcącej w zawodzie pielęgniarki;
Czas trwania studiów zawodowych w przypadku pielę-
gniarek nie może być krótszy niż:
a) dwa semestry lub 1150 godzin - dla absolwentów 
pięcioletnich liceów medycznych,
b) trzy semestry lub 2410 godzin - dla absolwentów 
dwuletnich szkół policealnych albo pomaturalnych,
c) dwa semestry lub 1984 godziny - dla absolwentów 
dwuipółletnich szkół policealnych albo pomatural-
nych,
d) dwa semestry - dla absolwentów trzyletnich szkół 
policealnych albo pomaturalnych;
   Podaję w tym miejscu, że program kształcenia na 
omawianych studiach zawodowych, w tym wymiar 
zajęć teoretycznych, praktycznych i praktyk zawodo-
wych, ustala uczelnia, uwzględniając różnice pomię-
dzy treściami kształcenia określonymi w standardach 
kształcenia dla kierunków studiów pielęgniarstwo i 
położnictwo oraz programami nauczania zrealizowa-
nymi odpowiednio w wyżej wymienionych szkołach. 
Po zaliczeniu przewidzianych programem kształcenia 
na studiach zawodowych zajęć teoretycznych i prak-
tycznych oraz praktyk zawodowych student przystę-
puje do teoretycznego i praktycznego egzaminu koń-
czącego studia zawodowe.
   Edukacja pielęgniarek na uczelni prowadzącej kształ-
cenie na kierunku pielęgniarstwo obejmuje kształ-
cenie teoretyczne i kliniczne (praktykę). W trakcie 
kształcenia teoretycznego student zdobywa wiedzę 
zawodową, doświadczenie i umiejętności niezbędne 
do planowania, organizowania i sprawowania opieki 
zdrowotnej oraz oceny działań tym związanych. 
  Podczas kształcenia klinicznego student uczy się 
sprawowania kompleksowej opieki zdrowotnej jako 
członek zespołu, w bezpośrednim kontakcie z osoba-
mi zdrowymi i chorymi. Kształcenie kliniczne odbywa 
się w podmiotach leczniczych, pod kierunkiem wykła-
dowców pielęgniarstwa lub położnictwa oraz przy po-
mocy innych specjalistów, w szczególności pielęgnia-
rek i położnych. Kształcenie kliniczne jest praktyką w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym.

Jakub Meysner

Jakub Meysner
radca prawny OIPiP
w Bydgoszczy
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PISMO Z MINISTERSTWA ZDROWIA

Z NACZELNEJ RADY
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POŁOŻNA NA MEDAL

WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ

   Wystartowała II edycja kampanii społeczno-eduka-
cyjnej i konkursu „Położna na medal” zorganizowana 
przez Akademię Malucha Alantan. Patronat mery-
toryczny nad tegoroczną kampanią i konkursem ob-
jęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie 
Towarzystwo Położnych, Fundacja Rodzić po Ludzku, 
Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni oraz portal eduka-
cjapacjenta.pl.
   Celem kampanii jest wzrost świadomości położnych 
nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej i 
podniesienie standardów pracy w zgodzie z przyjęty-
mi wymaganiami środowiska i oczekiwaniami pacjen-
tów oraz uświadomienie roli położnej, jej kompetencji 
i odpowiedzialności w oparciu o przyjęte standardy 
pracy jaką na co dzień wykonuje. 
   Przez najbliższe 9 miesięcy będzie można głosować 
na najlepsze położne w całej Polsce w konkursie „Po-
łożna na medal”. Nominowanie i oddawanie głosów 
odbywać się będzie za pośrednictwem strony www.
poloznanamedal.pl. W tym roku spośród nominowa-
nych położnych zostaną wybrane 3 najlepsze, które 
uzyskają największą liczbę głosów. Dodatkowo, kon-
kurs wyłoni 3 najlepsze położne z poszczególnych wo-
jewództw. Kryteria oceny położnej powstały w oparciu 
o rekomendacje Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego. 
  Położnictwo na przestrzeni ostatnich lat zmieniło 
swoje oblicze, a wraz z nim zmieniło się społeczne wi-
dzenie porodu i opieki okołoporodowej. Odradzająca 
się idea traktowania ciąży i porodu jako fizjologicznego 
procesu – wchodząca w program prokreacji ekologicz-
nej – spowodowała konieczność wprowadzenia zmian 
w systemie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem z 
uwzględnieniem standardów opieki okołoporodo-
wej. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z 20 września 2012 roku w sprawie standardów po-
stępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej spra-
wowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, 
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad nowo-
rodkiem (Dz.U. z 2012 r. poz. 1100) nakłada na położ-
ną realizacji określonych zasad podczas sprawowania 
opieki nad ciężarną, w tym edukacją przedporodową 
uwzględniającą praktyczne i teoretyczne przygotowa-
nie do porodu, karmienia piersią, pielęgnowania no-
worodka i rodzicielstwa.
 – Chcemy promować położne, które swój zawód wyko-
nują z pasją i prawdziwym oddaniem. Wielu pacjentów 
głosowanie traktuje jako podziękowanie położnym za 
profesjonalizm, wrażliwość i otwartość – podkreśla 
Iwona Barańska z Akademii Malucha Alantan, organi-

zatora konkursu.
  Stosowanie standardów przez położną w okresie 
porodu fizjologicznego obejmuje m.in.: monitoro-
wanie stanu rodzącej, wsparcie kobiety w wyborze i 
zastosowaniu technik oddechowych i relaksacyjnych, 
niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu, pozy-
cji, które uznaje za najwygodniejsze. Umożliwienie 
dziecku – bezpośrednio po porodzie – nieprzerwany 
i co najmniej dwugodzinny kontakt z matką „skóra do 
skóry”. W kolejnych godzinach pomoc i edukacja w za-
kresie prawidłowego karmienia piersią oraz tworzenie 
warunków do prawidłowej laktacji. Takie postępowa-
nie powoduje, że rodząca staje się ważną, a przede 
wszystkim świadomą całego procesu osobą. W wyni-
ku dokonujących się zmian w opiece okołoporodowej 
oraz przemiany kulturowej w postrzeganiu narodzin, 
które z wydarzenia medycznego stają się także wyda-
rzeniem rodzinnym, niezbędnym jest zachowanie ro-
dzących do korzystania podczas porodu ze wsparcia 
wybranej przez nią bliskiej osoby.
    W opiece nad matką i dzieckiem w środowisku do-
mowym, położna rodzinna obejmuje opieką i edukacją 
kobiety pomiędzy 21. a 26. tygodniem ciąży i prowadzi 
edukację do czasu porodu. Po porodzie realizuje nie 
mniej niż cztery wizyty, podczas których diagnozuje 
i monitoruje stan zdrowia matki i dziecka wg ustalo-
nych kryteriów, ocenia relacje w rodzinie, wspiera w 
sytuacjach trudnych. Promuje karmienie piersią i roz-
wiązuje problemy laktacyjne oraz umacnianie w rodzi-
cielstwie. 
   Położna w swojej praktyce traktuje kobietę oraz 
jej rodzinę z szacunkiem i na zasadach partnerskich, 
stara się poznać jej preferencje i potrzeby w zakresie 
sprawowanej opieki oraz uzyskuje każdorazowo zgo-
dę na wykonanie realizowanych świadczeń medycz-
nych.
   Dla uzyskania dobrych relacji z kobietą niezbędna 
jest otwartość na współpracę i współdziałanie, empa-
tia, cierpliwość i wyrozumiałość, które powinny stać 
się wyznacznikami przyjaznego położnictwa. Spokoj-
na i wzbudzająca zaufanie postawa położnej z pewno-
ścią pomoże kobiecie złagodzić lęk i stres związany z 
ciążą, porodem i połogiem oraz przyczyni się do tego, 
że narodziny dziecka staną sie najważniejszym a zara-
zem najpiękniejszym wydarzeniem rodzinnym.
 

Więcej informacji na stronie: 
www.poloznanamedal.pl.

 
Z wyrazami szacunku,

Zespół „Położna na medal”

WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ
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    Jak co roku obchody Krajowego Dnia Położnej  
i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki rozpoczęliśmy  
8 maja 2015r. o godz. 18.00 mszą św.  w Katedrze  Byd-
goskiej pw Św. Marcina i Mikołaja, którą sprawował  
ks. proboszcz Stanisław Kotowski w intencji Pielęgnia-
rek i Położnych. Mszę św. swoim śpiewem uświetniła 
Magdalena Bathis.

Zapraszamy  
za rok 8 maja 2016 roku na godz. 18.00

 

  Już tradycyjnie spotkaliśmy się z okazji  Krajowego 
Dnia Położnej i Międzynarodowego  Dnia  Pielęgniar-
ki  na uroczystości zorganizowanej przez Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy tym razem  
w Sali Konferencyjnej Restauracji Telimena w dniu 12 maja 
2015r. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała Przewod-
nicząca OIPiP Ewa Kowalska. 
     Wśród zaproszonych gości obecne  były: mgr Halina Id-
czak Przewodnicząca  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek 
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego, dr n. med. Mariola Bana-
szkiewicz Przewodnicząca Akademickiego Oddziału Polskie-
go Towarzystwa Położnych, Przewodnicząca Ogólnopolskie-
go Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu 
Kujawsko-Pomorskiego Halina Peplińska oraz Konsultanci 
Wojewódzcy:  w dziedzinie pielęgniarstwa dr n. o zdr. Alek-
sandra Popow,  w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego mgr 
Wiesława Kujawa,  w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjolo-
gicznego i intensywnej opieki mgr Marzena Komidzierska,  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dr n. med. Maria 
Maćkowska.
     Na ręce Pani Przewodniczącej życzenia dla pielęgniarek 
i położnych oraz kosz kwiatów złożyła Pani Przewodnicząca 
Halina Peplińska. Pani Przewodnicząca Halina Idczak wspo-
mniała sylwetkę Florencji Nightingale prekursorki pielęgniar-
stwa a Pani Przewodnicząca Mariola Banaszkiewicz przypo-
mniała sylwetkę patronki położnych Stanisławę Leszczyńską
   Następnie przy poczęstunku i dobrej zabawie zapewnionej 
przez Pana Krzysztofa Filasińskiego miło spędziliśmy czas.

MSZA ŚW.

OBCHODY KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI

OBCHODY KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ  
I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI 

W OKRĘGOWEJ IZBIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BYDGOSZCZY

UROCZYSTOŚĆ W SALI KONFERENCYJNEJ RESTAURACJI TELIMENA

tekst WG, foto z archiwum OIPiP

tekst WG, foto z archiwum OIPiP
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Szanowna Pani 
Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych 
w Bydgoszczy 

Szanowne Panie i Panowie 

Z okazji Waszego Święta, 
w imieniu swoim i Zarządu Mentor SA, 

składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

pomyślności i sukcesów 
w życiu zawodowym i prywatnym. 

Dajemy w takiej formie kwiaty i to takie nietypowe - 
nie w bukiecie ale rosnące na łące, 

abyście Państwo każdego dnia doświadczali 
wdzięczności ludzi, którym pomagacie i otrzymywali 

tyle uśmiechów i dobrego słowa ile Wy dajecie na 
każdy dzień. Mamy nadzieję, że wtedy każdy dzień 

usłany takimi małymi daramy wdzięczności jak 
usłana jest łąka kwiatami będzie przyjemny i pełen 

zadowolenia z dobrze wykonywanej pracy. 

Kiedyś w Internecie natknęłam się na wiersze 
zwykłej kobiety Ireny Deczyńskiej, nie żadnej 

sławnej poetki, piszącej z potrzeby chwili, 
a między nimi na wiersz 

„Pielęgniarka z powołania", 
którego fragment cytuję: 

„Gdy widzi, że komuś pomocy potrzeba,

Zjawia się przy nim jak anioł z nieba,

Taka pielęgniarka jest na wagę złota,

Kwiatami obsypać przychodzi ochota" 

Jeszcze raz życzę mnóstwo symbolicznych kwiatów. 

Pozdrawiamy 
Maria Żurawska i Daniel Pius

OBCHODY KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI
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OBCHODY KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI

UROCZYSTOŚĆ W OBIEKTYWIE
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IMPREZA PLENEROWA
PT: „PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA W ŻYCIU KAŻDEGO Z NAS”
     Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgosz-
czy zorganizowała po raz kolejny imprezę plenerową 
dla mieszkańców.  W  tym roku pod hasłem „Pielę-
gniarka i Położna w życiu każdego z nas”
W imprezie wzięły udział pielęgniarki i położne oraz 
studenci z :
COLLEGIUM MEDICUM- PIELĘGNIARSTWO, PIELĘ-
GNIARKI  DERMATOLOGICZNE, POŁOŻNE RODZIN-
NE, WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY W BYDGOSZ-
CZY, SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM DR J. BIZIELA,  
ZAKŁAD PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA przy 
CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY, LUX MED. SP. 
Z O.O., WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY  
W BYDGOSZCZY, PSSE, K-P OW NFZ, SKLEPY MEDYCZ-
NE EU- Wiesława i Marek Faściszewscy, Fundacja  
dr Clown.
   Na scenie wystąpiły: z Pałacu Młodzieży Zespół Ta-
neczny Amulet II oraz para tańca towarzyskiego, Ze-
spół wokalny Tercja  i Niespodzianka z Klubu Seniora 
Złota Jesień przy Kujawko- Pomorskim  Centrum Kul-
tury, wystąpił również Guy Cruccillo z recitalem  piose-
nek włoskich.
   W rozstawionych w tym celu namiotach pielęgniarki  
i położne  oferowały przybyłym mieszkańcom: 
Pokaz i instruktaż udzielania pierwszej pomocy, po-
miary ciśnienia krwi, pomiary glikemii,  BMI, pomiary 
tkanki tłuszczowej, edukowały mieszkańców na te-
mat rozpoznawania zaburzeń gospodarki węglowo-
danowej, badań przesiewowych oraz samokontroli   
w cukrzycy. Informowano i udzielano rad w zakre-
sie:- profilaktyki uzależnień (antynikot.,uzależnień od 
narkotyków, dopalaczy) - profilaktyki antynowotworo-
wej - bezpiecznych wakacji (promieniowania UV, praw 
człowieka-HIV,AIDS)
Zadaniem obecnych na imprezie położnych było przy-
bliżenie  roli położnej w życiu każdej kobiety, począw-
szy od najmłodszych lat aż po senium, czyli okres sta-
rości. Położne są w większości postrzegane jako osoby 
opiekujące się kobietami w ciąży, porodzie, połogu  
i nowo narodzonymi dziećmi. Nasza obecność  
na imprezie miała na celu zapoznanie wszystkich zain-
teresowanych z miejscem położnej w życiu dziewczyn-
ki, nastolatki i kobiety dojrzałej.
Przedstawiciele K-P OW NFZ promowali programy pro-
filaktyczne realizowane przez poradnie POZ: program 
profilaktyki chorób układu krążenia, gruźlicy oraz 
chorób odtytoniowych, w tym POChP. Niezależnie od 
tematu przewodniego sporo było pytań dotyczących 
zmian wprowadzonych w systemie opieki zdrowotnej 
od 1 stycznie 2015 roku np. pytano o skierowania do 
dermatologa i okulisty, o kolejki i tzw. pierwszy wolny 
termin.
Członkowie Fundacji dr Clown świetnie bawili się  
z dziećmi obecnymi na Wyspie.

  Wśród nas obecne były również członkinie Komite-
tu Obrony Pielęgniarek i Położnych Województwa 
Kujawsko –Pomorskiego, które to rozdawały wśród 
mieszkańców informacje na temat stanu populacji 
pielęgniarek i położnych oraz  zapotrzebowania na 
świadczenia pielęgniarskie i położnicze w Polsce  po-
równując ww. dane na tle krajów Unii Europejskiej.

PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA 
W ŻYCIU KAŻDEGO Z NAS
17 maja 2015r. 
WYSPA MŁYŃSKA
od godz.10.00-16.00

III BIEG PO ZDROWIE Z PIELĘGNIARKĄ I POŁOŻNĄ
Start Wyspa Młyńska godz. 11.00 

(trasa 3000 m) zapisy na www.oipip.bydgoszcz.pl

Blok estradowy od 10.00 do 16.00
Na scenie wystąpią:

Zespół Łochowianie z Łochowa 

Zespół wokalny Tercja  i Niespodzianka z Klubu Seniora Złota Jesień 
przy Kujawko- Pomorskim Centrum Kultury

Zespoły Dziecięce z Pałacu Młodzieży

Recital piosenek włoskich – Guy CruccilloRecital piosenek włoskich – Guy Cruccillo

Zapraszamy na:

W programie m.in.

II SPACER Z NORDIC WALKING
Start Wyspa Młyńska godz. 12.30 

OBCHODY KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI
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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 TZMO, 

Firmie VITALABO  
Państwo Anna i Norbert Pietrykowscy

dzięki, którym można było
dokonać pomiaru poziomu cukru we krwi

Przewodnicząca OIPiP
Ewa Kowalska

OBCHODY KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI

tekst WG, foto z archiwum OIPiP

Członkowie Komitetu Obrony Pielęgnia-
rek i Połoznych Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego rozdawali informacje 
na temat sytuacji pielęgniarek  
i połoznych w Polsce i w naszym woje-
wództwie.



BIULETYN INFORMACYJNY NR 2/2015

23

OBCHODY KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI

   Po rozgrzewce przeprowadzonej pod okiem  Prezesa 
Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Pana   
    Krzysztofa Wolsztyńskiego odbył się  III Bieg po Zdro-
wie z Pielęgniarką i  Położną. 
Start nastąpił o godz. 11.00 z deptaku przy Amfiteatrze.
   Trasa Biegu (5 KM) Start Wyspa Młyńska z deptaku 
przy Amfiteatrze, w kierunku Opera Nowa, bulwarami 
Brdy pod mostem ul. Mostowej, Bernardyńskiej, pod 
mostem Uniwersyteckim następnie przejście przez
kładkę na  Brdzie w kierunku Hali Łuczniczka, bulwa-
rem nad Brdą w kierunku ul. Mostowej następnie w 
kierunku kładki przy Operze Nova, przebiegamy przez 
kładkę Meta Wyspa Młyńska
  Impreza miała charakter rodzinny. W biegu mógł 
wziąć udział każdy niezależnie od wieku, przygoto-
wania fizycznego i umiejętności. Miał on charakter 
symboliczny, nie była prowadzona typowa rywalizacja 
sportowa z pomiarem czasu. Nie został wyłoniony ofi-
cjalny zwycięzca. Uczestnicy biegu pokonywali trasę 
dowolną techniką: bieg, trucht, marsz.
  Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał  
dyplom oraz medal pamiątkowy. 

III BIEG PO ZDROWIE Z PIELĘGNIARKĄ I POŁOŻNĄ

II SPACER Z PIELĘGNIARKĄ I POŁOŻNĄ-NORDIC WALKING 
tekst WG, foto z archiwum OIPiP

    Jeszcze kilka lat temu nordic walking w Polsce pra-
wie nie istniał, a przez wielu był wręcz wyśmiewany. 
Dziś entuzjastów chodzenia z kijami można spotkać  
w każdym zakątku kraju. 
Stąd chcemy propagować tę formę aktywności fizycz-
nej zarówno wśród pielęgniarek i położnych, jak rów-
nież wśród całego społeczeństwa
    Nordic Walking to technika marszu polegająca na za-
angażowaniu do wysiłku jak największej partii układu 
ruchu poprzez zwiększone wymachy ramion, wydłu-
żony krok oraz prawidłowe zastosowanie specjalnie 
zaprojektowanych kijków. Prawidłowa technika mar-
szu pociąga za sobą wiele korzyści: odciążenie stawów 
kończyn dolnych i kręgosłupa, poprawę kondycji, siły  
i gibkość. Stanowi ona jedną z najkorzystniejszych  
i najbardziej uniwersalnych form aktywności rucho-
wych.
   Z jednej strony to doskonały sposób na poprawę 
sylwetki i kondycji, rekreacja, alternatywa dla biegania 

i treningów fitness, z drugiej – sposób na rekonwale-
scencję lub profilaktykę zdrowotną. Jednak nie wystar-
czy chwycić za kije i ruszyć przed siebie – by czerpać 
jak najwięcej korzyści i radości z tego sportu, potrzeb-
na jest odrobina wiedzy. 
   Tę minimalną wiedzę przed spacerem przekazała 
nam Pani mgr Marta Grzelczak wraz z dr. Aleksandrem 
Skaliy z Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy.       
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     Szanując codzienny trud, poświęcenie, ogrom pracy  
i olbrzymi wkład w sprawne funkcjonowanie Szpitala, 
w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP 
ZOZ w Bydgoszczy w dniu 14 maja 2015 r. odbyły się 
uroczyste obchody z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej.
   Po przywitaniu zaproszonych gości przez Naczelną 
Pielęgniarkę por. mgr piel. Iwonę Żuczek i przedsta-
wieniu przez nią krótko historii pielęgniarstwa głos 
zabrał Komendant 10WSzKzP płk dr n. med. Jarosław 
Marciniak, a następnie zaproszeni goście, m.in. Wice-
wojewoda Kujawsko-Pomorski Elżbieta Rusielewicz, 
Wicemarszałek Województwa Zbigniew Ostrowski 
oraz Wiceprzewodnicząca OIPiP mgr Wiesława Stefa-
niak-Gromadka.
Zgodnie z Rozkazem Komendanta Szpitala wręczono 
wyróżnienia dla pielęgniarek i położnych.
   Po uroczystym wręczeniu wyróżnień mgr piel. Mi-
rosława Kowalkowska przedstawiła zgromadzonej pu-

bliczności prezentację pt. „Leczenie podciśnieniowe 
ran” przygotowaną wraz z piel. spec. Dorotą Olszańską
    Następnie z gościnnym koncertem okolicznościo-
wym wystąpił kwartet smyczkowy NOVA QUARTET.

UROCZYSTE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA 
PIELĘGNIARKI I KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ 

W 10 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy  
serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom i zapraszam za rok 

 
Ewa Kowalska Przewodnicząca OIPiP

OBCHODY KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ I MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI

tekst WG, foto z archiwum OIPiP

Tekst i foto ze strony szpitala

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. 
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   W dniach  13-14 maja 2015r. w Bydgoszczy w sali 
konferencyjnej restauracji Telimena odbyła się  
III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Pielęgniarstwa Pediatrycznego zorganizowana przez 
Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego  i Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy. Patronat 
honorowy  nad konferencją objęła  prof. dr hab. Kor-
nelia Kędziora-Kornatowska – Dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Collegium Medicum im.  Ludwika Rydygiera  
UMK w Toruniu. Patronat naukowy sprawował prof. 
dr hab. Andrzej Kurylak – Kierownik  Katedry Pielę-
gniarstwa  Zachowawczego Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Collegium Medicum UMK w Toruniu. Przewodniczącą 
Komitetu Organizacyjnego była dr Ewa Barczykowska 
– adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Pediatrycznego; 
zastępcą mgr Wiesława Stefaniak – Gromadka  -  wi-
ceprzewodnicząca  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych; sekretarzem – mgr Marta Grabinska  uczest-
niczka studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o 
Zdrowiu. Wśród studentów szczególnym zaangażo-
waniem wyróżnili się lic. piel. Łukasz Pietrzykowski, lic. 
piel. Izabela Orłowska oraz mgr piel. Marta Woda.  
   Tematem przewodnim konferencji było: „Pielęgniar-
ka wobec wyzwań współczesnej pediatrii”.  Czynnymi 
uczestnikami konferencji były pielęgniarki, nauczycie-
le akademiccy z bydgoskiego CM oraz  Uniwersytetów 
Medycznych w kraju, lekarze pediatrzy, neonatolodzy, 
fizjoterapeuci, dietetycy, psycholog. Odbiorcami były 
pielęgniarki, pediatrycznych oddziałów szpitalnych, 
poradni pediatrycznych, pielęgniarki środowiska na-
uczania i wychowania oraz studenci Kierunku Pielę-
gniarstwo.    
   W ramach spotkania zorganizowano VI sesji nauko-
wych.  
Tematyka wystąpień była bardzo zróżnicowana i przez 
to bardzo interesująca pod względem merytorycznym 
i naukowym. 
   Sesja I. „Noworodek jako najbardziej wymagający 
pacjent”, zainaugurowała konferencję.  Rozpoczął ją 
temat „Czy żywienie wcześniaka jest problemem?”  
a zakończył „Punkt Konsultacyjny dla dzieci ze Spek-
trum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD)”. 
  Sesja II. „Środowisko rodzinne a zdrowie dziecka”.  
Za szczególnie interesujące dla potrzeb praktyki pie-
lęgniarskiej uznano teamty: „Profilaktyczna opieka 
dzieci młodzieży na poziomie podstawowej opieki 
zdrowotnej – zagrożenia i perspektywy” oraz „Umiej-
scowienie kontroli zdrowia oraz strategie radzenia 
sobie ze stresem wśród harcerzy i ich rodziców”. Po 
przerwie obiadowej kontynuowano obrady.  
   Sesja III. „Dziecko przewlekle chore – trudności  
i satysfakcje”. W niej przedstawiono siedem teamtów. 

Wśród nich szczególną uwagę  zwróciły:  „Organizacja 
opieki nad dzieckiem przewlekle chorym – kryteria 
kwalifikacji do opieki długoterminowej”,  „Jakość życia 
nastolatki z padaczką lekooporną” i „Zagrożenia wy-
nikające z nieprawidłowego użytkowania telefonów 
i smartfonów wśród dzieci i młodzieży”. Prezentacja 
„Sytuacje stresowe w pracy pielęgniarki środowiska 
nauczania i wychowania” zakończyła pierwszy dzień 
konferencji. 
   Na godzinę 18.00. organizatorzy zaprosili  wszystkich 
uczestników konferencji na uroczysty bankiet, tym ra-
zem  w sali balowej restauracji Telimena.   
   Drugi dzień obrad otworzyła Sesja IV. „Żywienie 
dziecka w praktyce pediatrycznej”. 
Trzy prelegentki  przedstawiły tematy, które wzbudziły 
niezwykłe zainteresowanie uczestników konferencji. 
Były to: „Interwencje żywieniowe u dzieci słabo przy-
bierających na masie ciała”,   „Postępowanie  leczni-
cze, pielęgnacyjne i psychologiczne w przewlekłym 
czynnościowym zaparciu stolca u dzieci i młodzieży”  
oraz „Anoreksja choroba duszy i ciała”. Po przerwie  
kawowej odbyła się Sesja V. „Pacjent pediatryczny w 
praktyce rehabilitacji medycznej”. Dwie prezentacje 

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

„PIELĘGNIARKA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEJ PEDIATRII”

Tekst i foto ze strony szpitala

 KONFERENCJE, SZKOLENIA
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foto: Marta Woda

„Sadzanie dziecka jako czynnik zaburzający prawidłowy 
rozwój motoryczny w pierwszym roku życia - opis przy-
padku” oraz  „Rehabilitacja i zaopatrzenie protetyczne u 
pacjentki z amputacją wrodzoną obu kończyn dolnych 
– opis przypadku” były niezwykle interesujące z punktu 
uwidzenia realiacji funkcji rehabilitacyjnej pielęgniarki 
w środowisku szpitalnym i domowym. 
Sesja VI „Dziecko w ratownictwie medycznym  
i transplantologji – wyzwania, trudne wybory, szanse” 
stanowiła ostatnią część konferencji, Sesja spotakła 
się z dużym zainteresowaniem. Skłoniły do tego tema-
ty: „Orzekanie śmierci mózgu u dziecka – status quo”, 
„Kryteria kwalifikacji dawcy narządu dla biorcy pedia-
trycznego”,  „ Pielęgniarka systemu. Powód do dumy 
czy przekleństwo?”. 
Ostatnia prezentacja na konferencji, niejako podsumo-
wująca  dotyczyła sytuacji trudnych i stresowych 
w  pracy pielęgniarek pediatrycznych i wybranych od-
działów zabiegowych i zachowawczych.   
   Odbyła się także Sesja plakatowa, na której zaprezen-
towano sześć  tematów  dotyczących 
min. zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży w świe-
tle badań – na podstawie literatury, wpływu stylu życia 
na występowanie otyłości u młodzieży, problematykę 
pielęgnacji ciała u dzieci z atopowym zapaleniem skóry. 
   Podsumowanie i refleksji końcowej dokonała dr Ewa 
Barczykowska.  Przewodnicząca OIPiP Ewa Kowalska 
i dr Ewa Barczykowska podziękowały wykładowcom, 
współorganizatorom, gościom oraz uczestnikom kon-
ferencji za udział i zaprosiły wszystkich na IV edycję.   
Pokłosiem konferencji jest monografia „Dziecko  
w zdrowiu i chorobie – teoria i praktyka”
      dr Mirosława Kram 
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KONFERENCJA  NAUKOWO – SZKOLENIOWA 
Z OKAZJI KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNYCH.

,, BYDGOSKIE SPOTKANIA POŁOŻNYCH’’

   Dnia 15 V 2015 r. w  Sali Konferencyjnej Restaura-
cji Telimena w Bydgoszczy, odbyła się II Konferencja  
Naukowo – Szkoleniowa
pt.: ,, Bydgoskie Spotkania Położnych’’. 
Konferencja zorganizowana została wspólnie przez: 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgosz-
czy, Komisję ds. Położnych przy OIPiP , Oddział Akade-
micki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy 
Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek, Pra-
cownię Podstaw Opieki Położniczej, Zakład Medycyny 
Rozrodu i Antropologii, Katedrę i Klinikę Ginekologii 
Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego
Wydziału  Nauk o Zdrowiu UMK Collegium Medicum 
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.
Patronat Honorowy Konferencji sprawowała:
prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska 
Dziekan Wydziału Nauk O Zdrowiu Collegium Medi-
cum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu, Ewa Kowalska Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek I Położnych  w Bydgoszczy.
Przybyłych na konferencję gości i uczestników powita-
ła przewodnicząca komitetu organizacyjnego 
mgr Wiesława Stefaniak – Gromadka.
    W  sesji  plenarnej składającej się z 2 referatów, 
przedstawiono następujące tematy:        
,, Czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi i raka 
jajnika’’ - dr hab. Beata Pięta prof. UM w Poznaniu.                                                                                                                                        
,, Kultura porodu ’’ – mgr Mirosława Ziókowska Dyrektor  
ds. Pielęgniarstwa Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. 
Jurasza w Bydgoszczy.
    I sesję tematyczną - dotyczącą Opieki pielęgniarskiej 
w położnictwie, ginekologii i pielęgniarstwie rodzin-
nym,  poprowadziły:  dr n. med. Mariola Banaszkie-
wicz, oraz dr n. o zdr. Grażyna Gebuza. 
Przedstawiono następujące tematy: 
,, Rola i zadania położnej w promowaniu karmienia 
piersią’’ – mgr Janina Wroniecka Konsultant Woje-
wódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczego 
i Ginekologicznego.
 ,, Opieka okołoporodowa nad matką i dzieckiem w za-
kładach penitencjalnych’’- dr n. med. Dorota Rogala.  
,, Ojciec dziecka " – aktywny uczestnik porodu’’  
– mgr Magdalena Tuczyńska. 
,, Znaczenie opieki położnej w IV okresie porodu w na-
wiązaniu relacji matka – dziecko’’ -  dr n. med. Bogumi-
ła Kiełbratowska.
   W II sesji tematycznej odbył się pokaz inspirującego  
filmu ,, Uwolnić poród ’’, przedstawiający losy węgier-
skiej położnej Agnes Gereb. 
    III sesja to sesja plakatowa.  Przedstawione plakaty 
dotyczyły problematyki :                                                    

tekst WG, foto z archiwum OIPiP
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 KONSULTANT KRAJOWY 
W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 

GINEKOLOGICZNEGO I POŁOŻNICZEGO
mgr Leokadia Jędrzejewska

DOIPiP we Wrocławiu, 53-333 Wrocław ul. 
Powstańców Śl. 50

tel/fax 71 373 20 56, tel. kom. 691 85 20 69, e-mail: 
l.jedrzejewska@wp.pl

                                                                                                            
Wrocław, dnia 14 maja 2015r.

Szanowni Organizatorzy Konferencji

      Serdecznie dziękuję za zaproszenie na III Konferencję 
Naukowo-Szkoleniową pt. Bydgoskie Spotkania 
Położnych, która tradycyjnie odbywa się w miesiacu 
maju z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej. 
Bardzo ubolewam, ze nie mogę być dzisiaj z Państwem. 
Nieprzewidziana sytuacja rodzinna, zmusiła mnie w 
dniu wczorajszym do zmiany planów.       Wyrażam 
słowa uznania dla Organizatorów Konferencji za 
podjęty trud i wspólne działanie na rzecz środowiska 
zawodowego położnych, na kształtowanie wizerunku  
nowoczesnej położnej .
        W programie Konferencji znalazły się przede wszystkim 
zagadnienia dotyczące opieki okołoporodowej oraz 
czynniki ryzyka raka szyjki macicy i raka jajnika, co w 
kontekście aktualnych wyzwań jest szczególnie istotne 
zarówno dla położnych jak i dla kobiet. 
Wzorem lat ubiegłych zapewne dzisiaj również 
zostaną zaprezentowane  sprawdzone, dobre wzory 
postępowania położnej wobec kobiety rodzacej, 
położnicy i noworodka. 
Szanowne Koleżanki, 
  Właściwie przygotowana zawodowo położna posiada 
odpowiednie umiejętności i predyspozycje do 
sprawowania profesjonalnej opieki w każdym okresie 
jej zycia, choć w świadomosci społecznej jest często 
„osobą odbierajacą poród”, lub uczącą młode mamy 
karmić piersią. I te stereotypy należy w praktyce łamać 
i pokazywać, że zakres  zadań położnej zdecydowanie 
wykracza poza położnictwo i opiekę nad noworodkiem. 
Doświadczenia wielu krajów europejskich pokazują, 

że opieka sprawowana przez położne jest tańsza, daje 
lepsze efekty społeczne i zdrowotne oraz zmniejsza 
liczbę niepotrzebnych interwencji medycznych. 
Szczególnie cenne jest szerokie uczestnictwo 
europejskich położnych w opiece nad ciężarnymi, 
prowadzeniu porodów fizjologicznych, w opiece 
poporodowej nad matką i dzieckiem. Należy docenić 
także ich udział w programach profilaktycznych  
w zakresie raka szyjki macicy i raka piersi, co przekłada 
się na korzystne wskaźniki epidemiologiczne  
w zakresie zachorowań kobiet na nowotwory oraz na 
ich jakosć życia. 
    Sięgajmy po dobre zagraniczne wzorce, wdrażajmy 
je do naszych praktyk, z odwagą poszerzajmy zgodnie 
z zapisami ustawy zadania zawodowe, ku zadowoleniu  
pacjentek i ich rodzin. 
Korzystajmy też z doświadczeń położnych krajowych, 
które krok po kroku zmieniają oblicze polskiego 
położnictwa i szeroko pojętej opieki nad kobietą. 
Drodzy Uczestnicy Konferencji,
       Wyrażam nadzieję, że Konferencja w pełni zaspokoi 
potrzeby poznawcze Państwa    oraz  będzie owocnym 
forum dyskusyjnym w obrębie roli i zadań położnej w 
opiece nad kobietą  .  
Życzę owocnych obrad i interesujących konfere- 
ncyjnych kontaktów.
   Z okazji Dnia Położnej przesyłam najserdeczniejsze 
życzenia Wszystkim Paniom uczestniczącym 
w dzisiejszej Konferencji, życzę dużo zdrowia, wszelkiej 
pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym, 
optymizmu, odwagi i siły w budowaniu nowego 
zawodowego jutra. 
                                                                                                

Z poważaniem 

                                                           Konsultant Krajowy
                                                          w dziedzinie 

pielęgniarstwa
                                                           ginekologicznego i 

położniczego
                               

 Leokadia  Jędrzejewska

1. Współczesne problemy pielęgniarstwa położnicze-
go, ginekologicznego i rodzinnego.     
2. Problemy zawodowe położnych.
   Ostatnim punktem konferencji była dyskusja, w któ-
rej każda z uczestniczek mogła zabrać głos 
i podzielić się swoimi doświadczeniami, oraz refleksja-
mi na temat poruszanej problematyki.
  
Na zakończenie konferencji wręczono certyfikaty, oraz 

upominki ufundowane przez firmy będące współor-
ganizatorami, partnerami  konferencji: Femaltiker, Vi-
tis Pharma, Hipp.  

Dziękujemy za liczny udział w konferencji 
i zapraszamy do udziału za rok.

                                            mgr M. Magdalena Tuczyńka      

 KONFERENCJE, SZKOLENIA
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KONFERENCJA PT. „WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO  
I OPIEKA MEDYCZNA W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY

- STAN AKTUALNY I PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 29.05.2015r
Katedra i Klinika Geriatrii Collegium Medicum,  

UMK Toruń
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne  

Oddział Kujawsko-Pomorski
we współpracy z

 Department of Nursing Science Medical University of 
Graz, Austria, 

NHL University of Applied Sciences, Leeuwarden, The 
Netherland, 

Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities, 
Department of Health Care Sciences

Catholic University Rožomberok, Faculty of Health
Asociácia Agentúr domácej ošetrovateľskej starostli-

vosti v Slovenskej Republike
Zorganizowali w Bydgoszczy w Collegium Medicum 
UMK Toruń Międzynarodową Konferencję Naukowo-
-Szkoleniową
„Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w 
wybranych krajach Europy-stan aktualny i przyszłość”
„Modern nursing and medical care in selected coun-
tries in Europe- current state and the future.”

   Konferencja skierowana była przede wszystkim do 
nauczycieli akademickich kształcących na kierunku 
pielęgniarstwo, kadry kierowniczej, studentów pielę-
gniarstwa, pielęgniarek, fizjoterapeutów, przedstawi-
cieli innych zawodów medycznych oraz opieki społecz-
nej. Konferencja odbyła się z udziałem zaproszonych 
wykładowców z  zaprzyjaźnionych uczelni z Europy. 
Wykładowcy oraz goście konferencji zaprezentowali 
aktualne zagadnienia związane z pielęgniarstwem i 
opieką medyczną oraz tendencje i kierunki rozwoju.  
Tematyka konferencji obejmowała: 
1. Badania w pielęgniarstwie-rodzaj i kierunki, publi-
kacje.
2. Nowoczesne technologie w pielęgniarstwie: ICT, 
ICNP, EBN, e-care plane i inne.
3. Zadania współczesnego  pielęgniarstwa  w wybra-
nych krajach: Polska, Austria, Holandia,  Włochy, Sło-
wacja.
4. Pielęgniarstwo domowe jako forma opieki nad oso-
bami starszymi i niesprawnymi.
5. Powiązanie pielęgniarstwa z innymi dziedzinami 
opieki medycznej i społecznej.
6. varia
Przewodnicząca Komitetu Naukowego:
Prof.dr hab.K.Kędziora-Kornatowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr Marta Muszalik
dr Marta Podhorecka-zastępca
Sekretarz konferencji:
dr Monika Biercewicz

foto z archiwum OIPiP
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Patronat sprawował  Prorektor CM w Bydgoszczy- 
Prof.dr hab.Jan Styczyński
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.
Na konferencji zaplanowano 3 sesje naukowo-szko-
leniowe, sesję studencką i młodych naukowców oraz 
warsztaty.
Za udział w konferencji uczestnicy otrzymali 7 punk-
tów edukacyjnych.
Uczestnicy konferencji mogli drukować swoje bada-
nia w pismach naukowych Geriatrii, Gerontologii Pol-
skiej,Folia Medica Copernicana,,Medical and Biological 
Science, Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirur-
giczne.  
Plan konferencji: 
9.00-11.00 Wystąpienia
1. Bydgoszcz, Poland CM UMK- dr Anna Andruszkie-
wicz. “ICNP in the nursing practice.”
2. Univ. Prof. Dr. rer. cur. Christa Lohrmann, -“Nursing 
research: is it helpful for nursing practice ?- experien-
ces from Austria.”
3. Prof.Dr. Ate Dijkstra -– “Happy Human by Serious 
Gaming”
4. Prof.Dr. Ate Dijkstra- “eHealth applications in the ca-
ring process”
5. Dr. Michela Piredda-  “Care dependence for oncolo-
gy patients and nurses”
6. Univ. - Prof. Dr. rer. cur. Juliane Eichhorn-Kissel 
"Competence profiles in nursing and challenges in 
nursing practice"
Dyskusja
coffee break 11.00-11.30 
sesja II /session II
11.30-12.30 Wystąpienia   
1. PhDr. Mária Kožuchová, PhD., PhDr. Mgr. Mariana 
Magerčiaková, PhD., Mgr. Anita Vargová (SK): Analýza 
vybraných demografických faktorov pracovnej spokoj-
nosti sestier na Slovensku/The analysis of the selected 
demographic factors of job satisfaction among nurses 
in Slovakia
2. PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. Inovácie 
v zdravotníckych zariadeniach Slovenskej republiky a 
ich vplyv na edukáciu pacientov. 
Innovation in Health-Care Facilities in the Slovak Repu-
blic and their influence on education of patients. 
3. PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. (SK) Meracie nástroje 
v posudzovaní kognitívnych funkcií seniora v ošetrova-
teľskej starostlivosti.
Measuring Tools in Assessing of Cognitive Functions of 
the Senior in Nursing Care
4. PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. (SK) Ageizmus a 
jeho výskyt u sestier pracujúcich v zariadeniach sociál-
nych služieb
Ageism and its Manifestation by Nurses Working in So-
cial Care Facilities.
Dyskusja 
12.30-13.30 Warsztaty.

Od dostępu naczyniowego do bezpiecznej terapii in-
fuzyjnej, czyli od rutyny do bezpieczeństwa.
13.30-14.30-lunch
Sesja studencka oraz sesja równoległa III 14.30-17.30
W sesji III odbyły się wystąpienia czynne osób zgłoszo-
nych na konferencję
Goście zagraniczni konferencji
Univ. Prof. Dr. rer. cur. Christa Lohrmann, Department 
of Nursing Science Medical University of Graz, Austria.
Dr. Ate Dijkstra - Professor iHuman Wellbeing Care 
Digital | NHL University of Applied Sciences, Leeuwar-
den, The Netherland.
Dr. Michela Piredda- Università Campus Bio-Medico di 
Roma, Italy
Univ. - Prof. Dr. rer. cur. Juliane Eichhorn-Kissel- Pro-
fessur für Pflegewissenschaft und klinische Pflege 
Großenhainer Straße 57 01968 Senftenberg( Germa-
ny)
PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. (SK) Catholic 
University Rožomberok, Faculty of Health
PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. (SK) Catholic University 
Rožomberok, Faculty of Health
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. (SK) Catholic Universi-
ty Rožomberok, Faculty of Health
   Patronat medialny: czasopismo Geriatria i Geronto-
logia Polska, Expres Bydgoski,TVP Bydgoszcz, Gazeta 
Wyborcza, terMedia, Medycyna Praktyczna.
Na konferencje zgłosiło się ponad 200 osób w tym 
blisko 60 uczestników czynnych, szczególnie młodych 
ludzi studentów oraz uczestników studiów doktoranc-
kich.
   Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim spon-
sorom, patronatowi konferencji oraz uczestnikom za 
udział oraz mają nadzieję na powtórzenie konferencji 
w przyszłości.

Patronat i sponsorzy konferencji

 

 KONFERENCJE, SZKOLENIA
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  KONFERENCJE, SZKOLENIA

KONFERENCJA PT.  
„ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PRAKTYCE”   

ZORGANIZOWANA PRZEZ OIPIP W BYDGOSZCZY

tekst WG, foto z archiwum OIPiP
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SPOTKANIE EDUKACYJNE
RANY PRZEWLEKŁE, POSTĘPOWANIE MIEJSCOWE ANALIZA PRZYPADKÓW

   W dniu 10 czerwca 2015 roku Okręgowa Izba Pie-
lęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z udziałem 
prof. dr hab. n. med. Maria Teresa Szewczyk oraz  
dr n. med. Pauliny Mościckiej zorganizowała w Re-
stauracji Telimena w Bydgoszczy spotkanie eduka-
cyjne dla pielęgniarek i położnych na temat leczenia 
ran przewlekłych. Problem związany z występowa-
niem ran przewlekłych stanowi poważne wyzwanie 
dla środowiska medycznego, a z badań epidemio-
logicznych jednoznacznie wynika, że liczba chorych  
z owrzodzeniem wykazuje tendencję wzrostową. 
Zgodnie z rekomendacjami po przeprowadzeniu dia-
gnostyki i wdrożeniu leczenia przyczynowego, należy 
podjąć specjalistyczne działania miejscowe. 
Dokonuje się to właśnie dzięki prof. Marii Szewczyk, 
która jest osobą bardzo dobrze znaną w środowisku 
pielęgniarskim, to prekursor kursu specjalistycznego 
w zakresie Leczenia ran dla pielęgniarek i Kompresjo-
terapii. To autorka wielu publikacji na temat ran prze-

wlekłych oraz pierwszego w Polsce kompleksowego 
programu dla chorych z owrzodzeniem żylnym. 
   Pani prof. Maria Teresa Szewczyk przeprowadziła 
bardzo interesujący wykład zatytułowany 
„Rany przewlekłe, postępowanie miejscowe”. Podczas 
wykładu wielokrotnie podkreślała, jak istotną rolę  
w opiece nad chorym z raną przewlekłą odgrywa wy-
specjalizowana pielęgniarka. 
   Drugi wykład zatytułowany „Analiza przypadków” 
przeprowadzony został przez pielęgniarkę 
dr n. med. Paulinę Mościcką i przedstawiał opisy pro-
cesu terapeutycznego różnych rodzajów ran przewle-
kłych.  
   Obydwa wykłady niezwykle profesjonalne, poparte 
dużym doświadczeniem i wnikliwą analizą każdego 
przypadku.Kursy, szkolenia i spotkania edukacyjne  
z udziałem prof. Szewczyk cieszą się zawsze dużym za-
interesowaniem. 

WARSZTATY EDUKACYJNE
Spotkanie edukacyjne dla Pielęgniarek i Położnych pt: 

„Pierwsza pomoc w sytuacji
zagrożenia życia noworodków i niemowląt. Standardy postępowania”

„Powrót do aktywności kobiet po porodzie
(m. in. profilaktyka związana z zaburzeniami w obrębie dna miednicy – pokaz/nauka ćwiczeń)”

Wszystkie uczestniczki otrzymały: certyfikat uczestnictwa w niniejszym spotkaniu, skrypty tematyczne
interesujące materiały informacyjne

W  przerwie pomiędzy wykładami firma Pelargos zaprosiła  na poczęstunek

 KONFERENCJE, SZKOLENIA

tekst WG, foto z archiwum OIPiP

 dr n. med. Paulina Mościcka
mgr Katarzyna Florek

Tym razem było podobnie. Lista chętnych zamknęła się bardzo 
szybko i wiele osób z powodu braku miejsc nie wzięło udziału 
w tym spotkaniu. 
Z pewnością powtórzymy ten wykład.
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GALA  „ZŁOTY STETOSKOP 2015”

LAUREATKI O SOBIE…

  W środę, 27 maja, w hotelu „Słoneczny Młyn”, od-
była się gala corocznego plebiscytu Expressu Bydgo-
skiego na najlepszych lekarzy, pielęgniarki i położne 
oraz przychodnie. To dwudziesta druga edycja plebi-
scytu, gdzie głosowanie miało  na celu nagrodzenie 
pracowników służby zdrowia, którym wielu pacjentów 
zawdzięcza powrót do zdrowia, a nieraz nawet urato-
wanie życia. Czytelnicy oddawali głosy  na swoich fa-
worytów. 
W tym roku najwięcej głosów zdobyli: 
Kategoria Pielęgniarka i Położna:
1. miejsce Alina Bethke- Pielęgniarka z Poradni Hema-
tologicznej -Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Bi-
ziela w Bydgoszczy
2. miejsce Ewa Szynkiewicz - Pielęgniarka Oddziało-
wa Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób 
Wewnętrznych.-Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana 
Biziela w Bydgoszczy
3. miejsce Maria Magdalena Tuczyńska - Położna -Wie-
lospecjalistyczny Szpital Miejski SPZOZ im. dr. Emila 
Warmińskiego w Bydgoszczy
Kategoria Lekarz:
 1. miejsce Maciej Borowicz 
 2. miejsce Mariusz Lisiak
 3. miejsce Maria Ellerik-Czerwińska

Kategoria Przychodnia:
1. miejsce - NZOZ Centrum Medyczne Ikar 
2. miejsce - Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci i Do-
rosłych Specjalnej Troski Wielospecjalistycznego Szpi-
tala Miejskiego SPZOZ im. dr. E. Warmińskiego. 
4. miejsce  Poradnia Hematologiczna Szpital Uniwer-
sytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
     W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
gratulacje, upominek oraz symboliczną różę wręczy-
ły obecne na uroczystości Przewodnicząca OIPiP Ewa 
Kowalska oraz Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefa-
niak-Gromadka.

ALINA BETHKE  - St. Pielęgniarka
Poradnia Hematologii 
 i Nowotworów Krwi
Szpital Uniwersytecki  
nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

    W 1979 roku ukończyłam Liceum Medyczne w Byd-
goszczy, Wydział Pielęgniarstwa w Inowrocławiu. Po 

otrzymaniu świadectwa dojrzałości i dyplomu pielę-
gniarki zaczęłam pracę w Wojewódzkim Szpitalu Ze-
spolonym w Bydgoszczy na Oddziale Wewnętrznym. 
Do czerwca 1981 roku pracowałam na Oddziale Aler-
gologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala XXX-lecia 
PRL-u w Bydgoszczy. Od lipca 1981 roku pracuję w 
Poradni Hematologii, a od lutego 2009 roku również  
w Poradni Nowotworów Krwi w Szpitalu Uniwersytec-
kim nr  2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.

MY TEZ TAM BYLIŚMY

EWA SZYNKIEWICZ

  Swoją pierwszą pracę rozpoczęłam na stanowisku 
położnej, następnie kolejno starszej położnej i asy-
stenta w Klinice Świętej Rodziny w Poznaniu. Ponad 
10 lat pracowałam na bloku operacyjnym jako instru-
mentariuszka, asystując przy zabiegach z zakresu 
ginekologii i położnictwa, chirurgii plastycznej, on-
kologii oraz urologii. Pracowałam także dodatkowo  
w prywatnym Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym. 

   
  Pracę w Szpitalu Wojewódzkim obecnie Szpita-
lu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy rozpoczęłam 
w 1998 roku na stanowisku starszej pielęgniarki  
w Klinice Gastroenterologii, Kardiologii i Chorób We-
wnętrznych. W połowie lipca 2001 roku zaczęłam pełnić 
obowiązki pielęgniarki oddziałowej w Klinice Alergolo-
gii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych.  
W klinice hospitalizowanych jest miesięcznie ponad 
350 pacjentów. Liczną grupę wśród nich stanowią pa-
cjenci poddani immunoterapii swoistej na jady owa-
dów błonkoskrzydłych (osy, pszczoły) oraz pacjenci  
z rozpoznanymi pierwotnymi niedoborami odporno-
ści. W Poradni Alergologicznej leczonych jest ponad 
20 tysięcy pacjentów rocznie. 
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MY TEZ TAM BYLIŚMY

MAGDALENA TUCZYŃSKA  -    
KILKA SŁÓW O  SOBIE, 
O PRACY NA ODDZIALE I SZPITALU

 W KTÓRYM PRACUJĘ

Nagrodę dedykuję swojemu Synowi, 
oraz wszystkim Matkom, 

dla których cud narodzin i dziecko
 jest największym i najważniejszym skarbem.

   Od początku swojej pracy zawodowej, a był to ma-
rzec 1987 r. związana jestem z Wielospecjalistycznym  
Szpitalem Miejskim im. E. Warmińskiego w Bydgosz-
czy.
   Przez te wszystkie lata, pracuję na Bloku Porodo-
wym, który na przestrzeni czasu przeszedł znaczące 
przeobrażenia. Obecnie jest to Oddział Położniczo 
- Noworodkowy będący III stopniem referencyjności  
w Klinice Medycyny Matczyno – Płodowej, Ginekologii  
i Neonatologii, której kierownikiem jest prof. M. Dubiel.  
W ostatnim czasie  Klinika wzbogaciła się o najnowo-
cześniejszą aparaturę ultrasonograficzną, pozwalającą 
na wnikliwą diagnostykę położniczo – ginekologiczną.                                                                                                                          
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców 
oczekujących na potomstwo szpital  posiada  Szko-
łę Rodzenia, w której prowadzę zajęcia tematycz-
ne. Uczestniczący w tej formie edukacji rodzice  
w znacznej większości decydują się na odbycie po-
rodu właśnie w naszej placówce, która to cieszy 
się dużą renomą, sympatią i uznaniem rodziców.                                                                                                                                        
    W naszym szpitalu rodzi się około 2500 tysiąca dzieci 
rocznie i liczba ta stale rośnie. Potwierdza to, że pa-
cjentki wybierają właśnie nasz szpital, co jest dla mnie 
i wszystkich współpracowników ogromną dumą 
i satysfakcją z wykonywanej trudnej przecież służby dla 
pacjentek i nowo narodzonych dzieci. W pracy całego 
zespołu interdyscyplinarnego: położnych, lekarzy, pie-
lęgniarek, rehabilitantów, oraz Pań salowych  istotny  
i zauważalny jest profesjonalizm i zaangażowanie.  
   Swoją wiedzę zawodową i umiejętności  stale po-
głębiam, uczestnicząc w sympozjach i konferencjach 
naukowo- szkoleniowych.  Posiadam kilka kursów 
specjalistycznych i kurs kwalifikacyjny.           

    W roku 2010 ukończyłam Gdański Uniwersytet Me-
dyczny, uzyskując tytuł magistra położnictwa. 
Aktualnie jestem w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa położniczego.               
 Jestem członkiem  Polskiego Towarzystwa Położnych, 
oraz Komisji ds. Położnych przy OIPIP w Bydgoszczy.  
Swoją wiedzę i umiejętności przekazuję wraz z  Doro-
tą Olszewską  i Katarzyną Kolanek – Olszewską przy-
szłym adeptkom  zawodu położnej w naszej Klinice.                                                                                                                                         
  Praca w zawodzie położnej  przynosi mi wiele 
satysfakcji, radości i spełnienia. 
     Zdobycie III miejsca w Plebiscycie Expressu to piękna 
nagroda, z której się cieszę, tym bardziej, że to właśnie 
pacjentki decydowały o jego wynikach. Ale jednocze-
śnie zdaję  sobie sprawę, że nagroda ta zobowiązuje.                                                                                   
Dlatego też  cieszę się bardzo, iż wyniki głosowania 
potwierdziły fakt, że to właśnie my jako położne pra-
cujące w Klinice Medycyny Matczyno- Płodowej Szpita-
la Miejskiego, znalazłyśmy się w gronie osób zasługu-
jących na słowa uznania i wyrazy wdzięczności. 
   Sukces ten to zasługa całego zespołu interdyscypli-
narnego, pracującego w naszym pionie, a jak również  
Pani Dyrektor  Anny Lewandowskiej, która stwarza 
warunki podnoszące standard naszej pracy, np.: wy-
miana przestarzałego sprzętu medycznego, na sprzęt 
najnowszej generacji, pozwalający na udzielanie na-
wet unikatowych świadczeń: USG prenatalne, ECHO 
serca płodu.
   Mamy również  możliwość  ciągłego  podnoszenia 
naszych kwalifikacji, dokształcania i pogłębiania na-
szej wiedzy. Pani Dyrektor wręcz zachęca i premiu-
je rozwój zawodowy personelu i zaangażowanie na 
rzecz pacjentów.      
   Być dobrą położną, nie wystarczy posiąść wiedzę  
i mieć odpowiednią praktykę. Nade wszystko trze-
ba być człowiekiem, obdarzonym niezwykłą empatią  
i zrozumieniem dla rodzącej i jej najbliższych. 
Takimi właśnie cechami charakteryzują się położne,  
z którymi pracuję od wielu lat.                 
   Prywatnie jestem zakochana w swoich czworono-
gach: ZORZY, MONTI i JAŚKU – Sznaucerach Olbrzy-
mach Czarnych. Każda chwila spędzona z nimi relak-
suje. Są dla mnie prawdziwymi wiernymi przyjaciółmi, 
którzy nigdy nie zawodzą. A swoje przywiązanie potra-
fią okazać poprzez swą bezgraniczną i bezinteresow-
ną miłość do człowieka.

   W związku z rozpoznaniem schorzeń przewlekłych 
większa część pacjentów korzysta z pomocy medycz-
nej kilka  lub nawet kilkanaście razy w ciągu roku.  Sta-
wia to przed pracownikami wysokie wymagania, ale 
także często sprawia, że traktujemy naszych pacjen-
tów jak rodzinę. 
   Praca w klinice pozwala mi na realizację życiowych 
zainteresowań: podnoszenie jakości życia pacjentów, 

zarządzanie jakością oraz prowadzenie zajęć ze stu-
dentami. 
Czynnie uczestniczę w pracach INGID - międzynaro-
dowej grupy pielęgniarek zajmującej się problemami 
pacjentów z niedoborami odporności.  \
Jestem autorką i współautorką  kilkudziesięciu  publi-
kacji, oraz  wystąpień krajowych oraz zagranicznych. 
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    Dnia 23 maja, w godz. 10.00-14.00 w Parku Aktywnej 
Rehabilitacji i Sportu Centrum Onkologii w Bydgoszczy 
odbyła się  akcja profilaktyczna między innymi dla pie-
lęgniarek i położnych oraz ich rodzin.
W Zakładzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia, można 
było wykonać:
• badania mammograficzne dla pań w wieku 50-69, 
raz na 24 m-ce,
• badania cytologiczne dla pań w wieku 25-59, raz na 
36 m-cy,
• pobranie krwi na marker PSA dla mężczyzn – miesz-
kańców Bydgoszczy od 40 r.ż.
(kryterium wykluczające: nowotwór gruczołu kroko-
wego w wywiadzie).
hol główny PARIS:
1. Stoisko edukacyjno-informacyjne Wojewódzkiego 
Ośrodka Koordynującego.
2. Stoisko edukacyjno-informacyjne Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
3. Badanie ciśnienia krwi, poziomu cukru, BMI, pomiar 
składu ciała
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medy-
cyny IFMSA-Poland).
4. Stoisko Miejskiego Centrum Kultury.
5. Stoisko Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 
Bydgoszczy (wpisane w obchody Krajowego Dnia Po-
łożnej oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki).
6. Stoisko pielęgnacji i ochrony skóry („Ziaja”).
7. Stoisko porad kosmetycznych dla osób po leczeniu 
onkologicznym (Gabinet Kosmetyczny APIS).
8. Stoisko kosmetyczne i porady perukarsko-bieliźniar-
skie dla osób po leczeniu onkologicznym („CEZAL”).
9. Kulinarne warsztaty zdrowego odżywiania (Hotel 
„Pozyton”).

10. Występ Zespołu Teatralno-Kabaretowego „Gali-
matias” z Bydgoszczy 
Sala gimnastyczna PARiS:
Warsztaty aktywności ruchowej (gratis):
1. Taniec – jedna z najlepszych form aktywności ru-
chowej - warsztaty zumby dla całej rodziny
(Studio Tańca Bailamos).
2. Instruktaż aktywności ruchowej dla różnych grup 
wiekowych (dr Diana Łożyńska-Podhrebelna)
3. Terapeutyczna moc aktywności ruchowej – warszta-
ty antystresowe (mgr Agnieszka Jarocka)
Pozostała infrastruktura PARiS:
- wejście na basen (gratis),
- wejście do groty solnej (gratis).
Na stoisku czekaliśmy na nasze koleżanki i ich rodziny 
z niespodziankami. 
Beata Lewandowska - Wojewódzki Szpital Dziecięcy
Barbara Sternal - Szpital Uniwersytecki nr 1im. A Jurasza
Maria Jędraszak - 10 Szpital Wojskowy z Polikliniką
Wiesława Stefaniak-Gromadka 

AKCJA PROFILAKTYCZNA  
Z OKAZJI KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ  

I MIĘDZNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI ORAZ DNIA MATKI I DZIECKA

ÓSMA OGÓLNOPOLSKA AKCJA  
„ZBIERAMY KREW DLA POLSKI"

   Polski Czerwony Krzyż ponad 55 lat prowadzi działania na rzecz 
promocji honorowego krwiodawstwa. Inicjatywa związana z odda-
waniem krwi, podjęta we współpracy z Grupą Muszkieterów, to od-
powiedź na wzrastające potrzeby zgłaszane przez banki krwi w całej 
Polsce. Wspomniane akcje poboru krwi, przeprowadzone przez PCK 
i Grupę Muszkieterów, pomogą zaspokoić coraz większe potrzeby 
polskich szpitali i wesprą służbę zdrowia w ratowaniu życia.
   Dnia 19.06.2015 roku przy Intermarche w Bydgoszczy pracownicy 
publicznej służby krwi pobierali krew od zgłaszających się HONO-
ROWYCH DAWCÓW KRWI. Zgłosiło się 35 osób, które bezinteresow-
nie chciały podzielić się cząstka siebie by w ten sposób wspomóc tę 
wspaniałą inicjatywę.
   Kujawsko- Pomorski Oddział Okręgowy z Bydgoszczy przygotował 

Tekst, Foto: Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia
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BADANIE PODMIOTOWE 
W SCHORZENIACH  

UKŁADU NERWOWEGO
dr n. med. Renata 
Jabłońska
spec. piel. neurologicznego

Zakład Pielęgniarstwa Neurolo-
gicznego i Neurochirurgiczne-
go CM UMK
Oddział Neurochirurgii i Neu-
rotraumatologii Szpital Uniwer-
sytecki nr  w Bydgoszczy

   Nieodłącznym elementem 
pielęgniarskiej oceny stanu zdrowia jest badanie pod-
miotowe, czyli wywiad (gr. anamnesis). Jego celem jest 
uzyskanie informacji o pacjencie, jego dolegliwościach 
somatycznych, psychicznych, o jego sytuacji rodzinnej 
i społecznej. Wywiad pozwala zrozumieć istotę scho-
rzenia, ale także, wraz z badaniem przedmiotowym i 
analizą dokumentacji, zgodnie z kompetencjami za-
wodowymi pielęgniarek, prowadzi do postawienia 
diagnozy pielęgniarskiej oraz umożliwia właściwe pla-
nowanie i wdrażanie opieki nad chorym.
   Pacjent z dysfunkcją układu nerwowego to najczę-
ściej chory z zaburzeniem przytomności/świadomości, 
uszkodzeniem motoryki i koordynacji ruchowej, nie-
prawidłowością zwieraczy, czy niepełnosprawnością 

układu informacyjno – poznawczego. Ta specyfika po-
woduje, ze w części przypadków rozpoznanie, a w kon-
sekwencji leczenie oraz określenie potrzeb pacjenta  
w zakresie opieki, zależeć będzie, w znacznym stopniu, 
od prawidłowo zebranego wywiadu chorobowego.
Literatura z zakresu neurologii podkreśla, iż istnieje 
grupa schorzeń, o których wiedza pochodzi  z dokład-
nie zebranego wywiadu, np. samoistne bóle głowy 
(migrena, klasterowy ból głowy), epizody utraty przy-
tomności (padaczka, omdlenia). Szczególnie ma to 
znaczenie w przypadku objawów występujących na-
padowo; badanie przedmiotowe w tej sytuacji może 
nie wykazywać żadnych odchyleń od stanu prawidło-
wego. Stąd należy podkreślić, iż pielęgniarka neurolo-
giczna/neurochirurgiczna  uzyskuje najwięcej wiado-
mości o możliwej przyczynie zaburzeń na podstawie 
wywiadu, a nie badania.
   Wywiad jest zaplanowaną, swobodną lub ukierun-
kowaną rozmową z chorymi/lub osobami bliskimi. Ze-
branie pełnych i wiarygodnych informacji ukierunko-
wane jest pozyskaniem zaufania chorego oraz dobrą 
współpracą z jego strony. W związku z tym, wywiad 
należy przeprowadzić w oddzielnym pomieszczeniu, 
wolnym od możliwych zakłóceń. Do pacjenta należy 
zwracać się używając nazwiska i formy Pan/Pani, po 
uprzednim przedstawieniu się. Zawsze wywiad roz-
poczynamy od stawiania pytań otwartych, stopniowo 

MY TEZ TAM BYLIŚMY WARTO PRZECZYTAĆ

wiele atrakcji szczególnie dla dzieci . 
   Poza kolorowymi balonikami dzieci otrzymały wie-
le nagród za udział w konkursach, które zasponsoro-
wał bydgoski Intermarche . Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się pokazy pierwszej pomocy zorganizowane 
przez młodzież z V Liceum Ogólnokształcącego w Byd-
goszczy . Przechodnie chętnie przystawali by popatrzeć 
jak w nagłym przypadku pomóc uratować czyjeś życie.
   Krwiodawcy po oddaniu krwi otrzymywali przy sto-
isku PCK drobny poczęstunek przygotowany przez In-
termarche oraz upominki od PCK. Mogli również przy 
stoisku grillowym posilić się ciepłą kiełbaską .
   Odbyły się pokazy wozów i sprzętu strażackiego zor-
ganizowane przez Klub HDK PCK przy Zarządzie Miej-
skim OSP w Bydgoszczy .

Dużym powodzeniem cieszył się 
punkt mierzenia ciśnienia i poziomu cukru 

zorganizowany przez Panie pielęgniarki 
z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Bydgoszczy. 

  Badania wykonywały Pielęgniarki: 
Natalia Prus, Patrycja Zdrojewska, 

Anna Superczyńska, 
- Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy

 Katarzyna Pastwa - Szpital Uniwersytecki 
nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Tekst ze strony internetowej PCK 
Foto z archiwum PCK
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przechodząc do bardziej szczegółowych. Powinniśmy 
używać języka zrozumiałego dla danego pacjenta, 
unikać formy odpytywania, a także nie zapominać o 
zwrotach, które wyrażają empatię.
   Możliwości przeprowadzenia badania podmio-
towego zależą niejednokrotnie od  stanu pacjenta. 
Rozmowa  z pacjentem cierpiącym na dolegliwości 
neurologiczne może być utrudniona w przypadku po-
stępujących zaburzeń świadomości, sprawności inte-
lektualnej lub mowy. W  takiej sytuacji niezbędne jest 
zebranie wywiadu od rodziny lub opiekunów.
   Wywiad w obrębie schorzeń układu nerwowego po-
winien uwzględniać następujące etapy:
1. Obecne dolegliwości i ich przebieg w czasie. W neu-
ropielęgniarstwie, co jest determinowane stanem 
klinicznym,  najczęściej mamy do czynienia z nagły-
mi zachorowaniami, chorobami przewlekłymi układu 
nerwowego w fazie pogorszenia oraz ze schorzeniami 
przewlekłymi w stabilnej fazie. Niezależnie od tego, 
badanie podmiotowe powinno być prowadzone sys-
tematycznie, tak aby nie pominąć ważnych elemen-
tów sytuacji zdrowotnej chorego. Jednym ze sposo-
bów zadawania pytań jest schemat zbierania danych 
OLDCART:

Wśród dysfunkcji układu nerwowego, szczególnie na-
leży uwzględnić poniższe zagadnienia, takie jak:
• Stan psychiczny pacjenta.
• Przebyte urazy czaszki, kręgosłupa, bóle głowy, bóle 
kręgosłupa i/lub kończyn.
• Zaburzenia nerwów czaszkowych.
• Czynności ruchowe – osłabienie/zniesienie siły mię-
śniowej.
• Funkcje czuciowe.
• Koordynacja i chód.
• Epizody utraty przytomności, zaburzenia świadomo-
ści.
• Zdolność pacjenta do wykonywania czynności życia 
codziennego.
   Inne dodatkowe pytania zadajemy na bieżąco, mo-
dyfikując wywiad w zależności od rodzaju i charakteru 
schorzenia. Nie możemy jednak zapomnieć o pyta-
niach dotyczących uczuleń/nadwrażliwości, przeby-
tych zabiegów operacyjnych, pobieranych leków i ich 
dawek.
  Można też zreferować pacjentowi najważniejsze 
usłyszane od niego informacje – w ten sposób pielę-
gniarka upewni się, czy dobrze zrozumiała to, co chory 

chciał powiedzieć.
2. Przebyte choroby. Informacje dotyczące przeby-
tych chorób mają znaczenie dla ustalenia związków z 
chorobami układu nerwowego, np. nadciśnienie ma 
znaczenie u pacjenta po udarze mózgu, a przebyta 
operacja usunięcia nowotworu u osób z ogniskowymi 
objawami mózgowymi, wskazującymi na przerzuty. 
Na tym etapie zbierania wywiadu ustalamy zwykle, 
czy i jakie choroby neurologiczne rozpoznano już u 
chorego, ale także, na jakie inne schorzenia pacjent 
choruje, uwzględniając szczególnie czynniki rozwoju 
miażdżycy, choroby autoimmunologiczne, endokry-
nologiczne, zakaźne oraz psychiczne. Istotne jest usta-
lenie, czy i jakie hospitalizacje pacjent przebył, jakie 
leki dotychczas stosował (kiedy lek był przyjmowany 
ostatni raz?). 
Należy ponadto pamiętać, iż dostarczenie dokumen-
tacji chorobowej  nie zwalnia z obowiązku przeprowa-
dzenia wywiadu.
3. Wywiad środowiskowy. Choroby układu nerwowego 
prowadzą często do inwalidztwa znacznego stopnia. 
W takich przypadkach jakość opieki nad pacjentem w 
dużej mierze zależy od rodzaju środowiska,  w którym 
on przebywa, jego możliwości finansowych, rodziny  
i opiekunów. Niezależnie od tego, należy ustalić też 
rodzaj wykonywanej pracy przez chorego – czy nie był 
(nie jest) narażony na działanie substancji trujących 
(alkoholu, tytoniu, neurotoksyn przemysłowych).
4. Wywiad rodzinny. Wiele zaburzeń neurologicznych 
ma podłoże genetyczne, przy czym należy zwrócić 
uwagę  nie tylko na choroby układu nerwowego. Trze-
ba ustalić, czy pacjent ma dzieci i czy są one zdrowe, 
czy też chorują i na jakie schorzenia? Jaki jest stan 
zdrowia rodziny? Kobiety pytamy, czy występowały  
w rodzinie poronienia.
5. Podsumowanie wywiadu. Po zebraniu wywiadu 
przydatne jest krótkie podsumowanie ustalonych  
w czasie wywiadu faktów. Pozwoli to na postawienie 
wstępnej pielęgniarskiej neurologicznej oceny pacjen-
ta.
  Badanie podmiotowe  jest procesem zmierzającym  
nie tylko do wyegzekwowania informacji o dolegliwo-
ściach chorobowych pacjenta, ale także poznania, jak 
on sam postrzega swoją sytuację zdrowotną. Co jesz-
cze istotne, wywiad pielęgniarski nie jest przeprowa-
dzany w celu stworzenia podstaw do rozpoznania cho-
roby czy tez określenia patomechanizmu uszkodzenia 
układu nerwowego (to zadanie lekarzy). Naszym ce-
lem jest zebranie materiału stanowiącego podstawę 
diagnozy pielęgniarskiej, określenie wpływu dysfunk-
cji neurologicznej na funkcjonowanie biopsychospo-
łeczne pacjenta, identyfikację stanów bezpośrednio 
zagrażających życiu chorego, rozpoznanie tendencji  
w stanie potrzeb i problemów pielęgnacyjnych, czy też 
umożliwienie ewentualnej modyfikacji planu opieki.

Piśmiennictwo u autorki

WARTO PRZECZYTAĆ
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     W poprzednim biuletynie przyjrzeliśmy się dojrze-
waniu kobiety. Po burzliwym okresie  dojrzewania 
około 20- tego roku życia kobieta wchodzi w okres 
fizycznej i emocjonalnej dojrzałości. Ten etap rów-
nież nie należy do łatwych. Od momentu wystąpienia 
pierwszej miesiączki, organizm kobiety poddawany 
jest naturalnym procesom. Należy do nich cykl men-
struacyjny. Jego poszczególne fazy zależą od zmian 
zachodzących w śluzówce macicy. Towarzyszą temu 
wahania hormonów żeńskich. Cykl trwa od 25 do 35 
dni. W drugiej fazie cyklu, kiedy wzrasta poziom pro-
gesteronu, może pojawić się tak zwany Zespół Na-
pięcia Przedmiesiączkowego. Ma to miejsce około 7 
dni przed spodziewanym krwawieniem miesięcznym.  
Pojawiają się wówczas nieprzyjemne objawy. Są nimi: 
drażliwość, bolesność piersi, trudności z koncentracją, 
zmęczenie i bezsenność, spadek libido, bóle głowy a 
także zatrzymanie wody powodujące obrzęki i wzdę-
cia brzucha.
    Wystąpienie miesiączki to początek następnego cy-
klu. Krwawieniu towarzyszy zwykle uczucie dyskom-
fortu, a mocne skurcze macicy powodują bóle brzucha 
i okolicy krzyżowej. Niekiedy pojawia się nadmierne 
krwawienie, które może prowadzić do anemii.
Zatrzymanie miesiączki zwykle związane jest z ciążą 

lub okresem menopauzy. Jest to  naturalny stan orga-
nizmu. Jednak istnieją inne powody zatrzymania krwa-
wień miesięcznych. Przyczyną tego problemu może 
być długotrwały nadmierny wysiłek fizyczny, duża nie-
dowaga(np. przy anoreksji). Powyższe problemy wyni-
kają m. in. z niedoboru witamin i minerałów. Kłopoty 
związane z brakiem lub nieregularnymi miesiączkami 
występują także przy zaburzeniach hormonalnych 
oraz przy bardzo dużej otyłości.
   Wyjątkowym czasem w życiu kobiety jest ciąża. Jest 
to okres wielu zmian zachodzących w  organizmie. 
Ciąża jest stanem wyjątkowym i jak mówiono dawniej 
odmiennym. Jeżeli przebiega bez komplikacji, kobieta 
powinna być aktywna fizycznie, uprawiać odpowied-
nio dobraną gimnastykę, prawidłowo się odżywiać. 
Niestety duża część współczesnych kobiet, ciążę trak-
tuje jak  chorobę. Preferują bierny wypoczynek, spo-
żywają nadmiernie kaloryczne posiłki. Prowadzi to do 
wielu komplikacji takich jak nadmierny przyrost wagi 
ciała, a w konsekwencji cukrzycę i nadciśnienie. „Cho-
rując” na  ciążę oczekują jej uleczenia poprzez poród, 
najchętniej ukończony cięciem cesarskim, ewentual-
nie, krótkim i bezbolesnym porodem siłami natury. 
Natomiast urodzone dziecko powinno zachowywać 
się jak dobrze zaprogramowana zabawka, budząca 
się co kilka godzin, nie przysparzająca kłopotów. Być 
może są to zbyt gorzkie słowa i krzywdzące niektóre 
kobiety, jednak jak wynika z własnych doświadczeń za-
wodowych dość często odzwierciedlają rzeczywistość.
   Trzeba uczciwie przyznać, że jeżeli my położne, bę-
dziemy prowadziły prawidłową edukację przedporo-
dową to takich „ chorujących” kobiet będzie niewiele, 
a  może wcale. Współczesne położnictwo to w dużej 
mierze edukacja. Dobrze wyedukowana kobieta, to 
kobieta szczęśliwa, karmiąca naturalnie swoje dziec-
ko. Mająca świadomość, że to kolejny etap jej życia, 
ani łatwiejszy, ani trudniejszy. To po prostu dojrzałość.
W kolejnym biuletynie skupimy się na menopauzie.

Barbara Dobosz

położna specjalistka
Pałuckie Centrum Zdrowia
Żnin

      DOJRZAŁOŚĆ 
DRUGI ETAP ŻYCIA KOBIETY  

MODLITWA KOBIETY DOJRZAŁEJ

BOŻE, POMÓŻ MI WALCZYĆ,
GDY MUSZĘ WALCZYĆ.

ZGADZAĆ SIĘ, GDY MUSZĘ SIĘ ZGADZAĆ 
I DAJ MI MĄDROŚĆ ROZPOZNAWANIA,
 KIEDY WALCZYĆ A KIEDY SIĘ ZGADZAĆ.
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   Choroby nowotworowe stanowią poważny problem 
medyczny, ponieważ liczba zachorowań i zgonów z ich 
powodu wciąż rośnie. Zachorowalność na nowotwór 
dotyczy ludzi w różnym wieku, nie wyłączając rów-
nież dzieci. Jednocześnie postęp medycyny daje nowe 
możliwości leczenia. Jedną z takich metod leczenia jest 
radioterapia, która odgrywa zasadniczą rolę w wielo-
dyscyplinarnym leczeniu nowotworów złośliwych.
   Współczesna radioterapia pozwala na zniszczenie 
komórek nowotworowych przy minimalnym uszko-
dzeniu struktur anatomicznych znajdujących się w ob-
rębie pola napromienianego. Wysoki poziom realizacji 
procedur radioterapeutycznych zgodnie z obowiązu-
jącymi standardami gwarantuje nowoczesny Zakład 
Radioterapii  Centrum Onkologii im prof. F. Łukasz-
czyka w Bydgoszczy. Skupia on wykwalifikowany i do-
świadczony personel medyczny: lekarzy, pielęgniarki, 
techników elektroradiologii, modelarzy, fizyków, elek-
troników, sekretarki medyczne.
Ważną rolę podczas radioterapii pełni zespół pielę-
gniarski, który realizuje  świadczenia w zakresie opieki 
w trakcie napromieniania pacjentów. 
   Opieka pielęgniarska sprawowana jest przez zespół 
pielęgniarski , którym kieruje pielęgniarka koordynu-

jąca mgr Małgorzata Trzcińska – specjalistka  w dzie-
dzinie pielęgniarstwa onkologicznego, posiadająca 
doświadczenie w pracy z pacjentami poddanymi tera-
pii promieniami jonizującymi.
   Pielęgniarstwo ukierunkowane jest na edukację pa-
cjenta  i nie ogranicza swych działań tylko do zaspoka-
jania potrzeb chorego, ale dąży do aktywnej współpra-
cy z pacjentem i jego rodziną/bliskimi, towarzyszenia, 
doradzania w sprawach zapobiegania powikłaniom 
podczas radioterapii i po terapii w zakresie trybu ży-
cia, higieny, diety.
   Pielęgniarki w Zakładzie Radioterapii są jednymi z 
pierwszych osób, z którymi pacjent ma kontakt w mo-
mencie przyjęcia do leczenia promieniami jonizujący-
mi w warunkach ambulatoryjnych. Pielęgniarki dosto-
sowują przekaz informacji indywidualnie dla  każdego 
pacjenta, uwzgledniając takie aspekty jak:  wiek pa-
cjenta, posiadana wiedzę i  doswiadczenie.  Edukacja 
jest stopniowana, pierwsze rozmowy skupiają się  na 
najistotniejszych problemach pacjenta.
    Działania edukacyjne podejmowane są w oparciu 
o diagnozę pielęgniarską, która wynika z szeroko po-
jętych problemów/potrzeb biopsychospołecznych 
pacjenta. Pielęgniarki, realizując zadania zawodowe 
w radioteraspii, współpracują z pacjentem, nie narzu-
cając mu swojej woli, a jedynie proponują określone 
rozwiązania, rekomendacje. Pacjent z kolei, podejmu-
jąc świadomie decyzje dotyczące własnego zdrowia,  
w pełni przejmuje odpowiedzialność za skutki tych 
decyzji. W czasie działań edukacyjnych pielęgniarki 
analizują i obserwują zachowanie pacjenta, jego ge-
sty, wyraz twarzy by dostrzec wiadomość zwrotną, 
że przekazywane informacje dotarły do jego świa-
domości. Ta ekspresywna interakcja pielęgniarek z 
pacjentem służy wytworzeniu więzi, pozyskaniu jego 
zaufania. Zatem zadaniem pielęgniarek jest przede 
wszystkim przekazanie niezbędnej wiedzy choremu 
i jego rodzinie, dotyczącej proponowanego leczenia, 
jego objawów ubocznych, zapobiegania im i sposo-
bów radzenia sobie z nimi.

PRACA PIELĘGNIAREK W ZAKŁADZIE RADIOTERAPII
CENTRUM ONKOLOGII IM PROF. F. ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY

Anna Koper

dr n. med., Z-ca Dyrektora ds.
Medycznych i Pielęgniarstwa  
w Centrum Onkologii  
w Bydgoszczy, Konsultant  
Krajowy ds. Pielęgniarstwa  
Onkologicznego.

Beata 
Pawłowska

mgr
Małgorzata 

Trzcińska

Od lewej: mgr Monika Kalita, Beata Pawłowska, Agnieszka Nowak,  
mgr Małgorzata Trzcińska

WARTO PRZECZYTAĆ
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WARTO PRZECZYTAĆ

   Ogromne znaczenie ma również kontakt pozawer-
balny z pacjentem. Doświadczenia w pracy z chorymi 
onkologicznymi pomagają pielęgniarkom ocenić -kie-
dy taki człowiek chce po prostu pomilczeć?. Milczą 
więc razem z nimi zdobywają się na pewne gesty, które 
pozwalają pacjentom w przyszłości na otworzenie się, 
przełamanie oporów  i barier między pielegniarką a 
pacjentem. Sztuka rozmowy z pacjentem onkologicz-
nym jest czymś bardzo trudnym, wymagającym nie 
tylko wiedzy, ale również wyczucia, taktu, delikatności. 
Należy pamiętać o tym, że magia słowa jest ogromna. 
Pielęgniarka onkologiczna mimo swojej wiedzy i do-
świadczenia musi również pamiętać, aby nie przekra-
czać swoich kompetencji w tym zakresie. 
Sprawując opiekę nad pacjentem w sposób bezpo-
średni i ciągły realizowane są   ważne zadania w sto-
sunku do pacjenta, polegające na:

• przygotowaniu pacjenta – wyjaśnieniu specyfiki  
i przebiegu procesu przygotowania do napromienia-
nia (modelarnia, symulator, TK, MR, PET – planowa-
nie);

• minimalizacji niepokoju i lęku wynikającego z planu 
leczenia celem poprawy stanu emocjonalnego pacjenta;

• edukacji i wyjaśnieniu zagadnień dotyczących zasad 
postępowania w trakcie napromieniania;

• edukacji pacjenta i jego rodziny w zakresie znajomo-
ści zasad prawidłowego postępowania po zakończo-
nym leczeniu (odpowiednia dieta, higiena ciała, tryb 
życia, pielęgnacji miejsc napromienianych);

• podejmowaniu działań pielęgniarskich w zależności od 
stanu aktualnego pacjenta oraz chorób współistniejących;

• przygotowaniu skóry w obszarze napromienianym 
(ogolenie nadmiernego owłosienia, oczyszczenie rany 
powikłanej);

• obserwacji pacjenta pod kątem wystąpienia obja-
wów niepożądanych w trakcie leczenia promieniami 
jonizującymi – zaczerwienienie, ból, obrzęk, krwawie-
nie z miejsc objętych napromienianiem;

• profilaktyce i pielęgnacji wczesnego skórnego odczy-
nu popromiennego;

• realizacji zadań związanych z farmakoterapią;

• zapewnieniu pacjentom jak najlepszego komfortu na 
każdym etapie realizowanej terapii;

• wdrażaniu do samoobserwacji , samopielęgnacji;

• dokonywaniu zapisów realizowanych świadczeń 
w obowiązującej elektronicznej dokumentacji pielę-
gniarskiej.

Podstawową rolę w  zapewnieniu jakości opieki pie-
lęgniarskiej  spełniają standardy praktyki pielęgniar-
skiej. Realizacja standardów praktyki pielęgniarskiej 
to  jedna z metod  pracy pielęgniarek w Centrum on-
kologii w Bydgoszczy. 

W Zakładzie Radioterapii, pielęgniarki realizują dwa 
standardy: 

1. Pielęgnacja wczesnego skórnego odczynu popro-
miennego,
2. Edukacja pacjenta zakwalifikowanego do leczenia 
promieniami jonizującymi. 

    Wyniki standardów przyczyniają się 
do uzyskania informacji o poziomie 
opieki  a także wskazują na potrzeby 
aktualizacji i doskonalenia pracy piele-
gniarek w Zakładzie Radioterapii.  

  Wszelkie działania podejmowane 
przez personel pielęgniarski mają na 
celu osiągnięcie najwyższej jakości 
opieki pielęgniarskiej, co znajduje po-
twierdzenie w słowach Paracelsusa

 „dobra medycyna bez dobrej opieki 
jest równie nieużyteczna, jak dobra 
opieka pozbawiona dobrej medycyny”.

Małgorzata Trzcińska,  Beata Pawłow-
ska, Anna KoperStarsza pielęgniarka mgr Monika Kalita w trakcie realizacji świad-

czeń pielęgniarskich
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POŻEGNANIE

„Jak nikt inny na zawsze zapisałaś się w naszych sercach
i wciąż będziesz przy nas – Twoją miłością,  

Twoją Troską, Twoim oddaniem”

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas, 
nasza Koleżanka Pielęgniarka 

Przychodni Centrum Onkologii w Bydgoszczy

śp.
MAŁGORZATA SARNECKA 

Pozostawiając po sobie wspomnienie dobrego Człowieka
żegnamy Cię „SARENKO”

Pogrążeni w smutku
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych i Pielęgniarstwa

Koleżanki i Koledzy 
Centrum Onkologii w Bydgoszczy

OSTATNIE POŻEGNANIE /  KONDOLENCJE

„Bliscy, których kochamy zostają w pamięci na zawsze” 

Koleżance

Małgorzacie Szymańskiej
serdeczne  wyrazy  współczucia 

z  powodu  śmierci  Mamy
składają: 
Koleżanki 

z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza

w  Bydgoszczy

„Miłość jest jak wiatr, nie widać jej, ale ją czuć"

Koleżance

Ricie Jędrzejczyk i jej najbliższym
   wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci  Teścia
składają:
Koleżanki 

z Oddziału Otolaryngologii 
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego 

w Bydgoszczy

KONDOLENCJE
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Koleżance

Katarzynie Ciszewskiej
wyrazy głębokiego współczucia  

i słowa wsparcia 

z powodu śmierci Mamy
składają:
Koleżanki 

z Kliniki Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii
 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza

w Bydgoszczy

 

Koleżance

Ewie  Dredzińskiej 
serdeczne  wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Taty
składają:

Koleżanki  i  koledzy  
z  Kliniki  Rehabilitacji  Szpitala  Uniwersyteckiego  

nr 1 im. dr. A. Jurasza
 w  Bydgoszczy 

Koleżance

Basi  Michalik  
  swyrazy  współczucia 

z  powodu  śmierci  Męża
składają:
Koleżanki  

z Liceum Medycznego  - Va w Nakle
 

KONDOLENCJE

,,Nie umiera ten, kto pozostaje w naszej pamięci”

Koleżance

Elżbiecie Schmidt
wyrazy głębokiego współczuciam

z powodu śmierci  Ojca
składają:

Zarząd, Pielęgniarka Naczelna
Pielęgniarki i Położne

NZOZ ,,Nowy Szpital” w Świeciu
 

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

Położnej

Laurze Makowskiej
Serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Mamy
składają:

Koleżanki z Oddziału IXB
  Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo

   i Psychicznie Chorych w Świeciu

Koleżance

Basi  Michalik  
  swyrazy  współczucia 

z  powodu  śmierci  Męża
składają:

Koleżanki  i koledzy  
z  Izby  Przyjęć Szpitala  

"Nowy  Szpital w  Nakle  i  Szubinie ".
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WEJDŹ NA STRONĘ KAMPANII

www.ostrydyzur.pl


