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Szanowne Panie i Panowie,
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer biuletynu z nadzieją, że poruszone w nim tematy 

znajdą się z Waszym zainteresowaniem.
Na początku czerwca odbył się I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII Ka-

dencji. Był to tzw. śródkadencyjny zjazd, który miał na celu uporządkowanie spraw regulaminów 
wyborów do organów izb, regulaminów organów okręgowych izb, regulaminu Krajowego Zjazdu, 
regulaminów organów NIPiP, składki członkowskiej, zasad gospodarki finansowej, wizytacji prak-
tyk zawodowych oraz licencjonowania zawodu. Relacja z obrad Krajowego Zjazdu w dalszej części 
biuletynu.

Rok 2019, to końcówka VII kadencji. Jesienią w okręgach wyborczych odbędą się wybory de-
legatów na Zjazd Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji. Mam nadzieję, że odbędą się one we wszystkich okręgach, ponieważ 
komu jak nie pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym powinno zależeć na rozwoju naszych zawodów. Zadbajcie państwo 
o frekwencję w swoich okręgach wyborczych, bo bywało tak, że dany okręg nie miał swojego przedstawiciela na zjeździe, co 
miało miejsce cztery lata temu w okręgach pielęgniarek z DPS-ów czy Aresztów Śledczych. Obecnie weryfikowane są listy 
wyborcze pielęgniarek i położnych, które posiadają czynne prawo wyborcze z aktualnym zatrudnieniem. Dlatego też prosimy 
Państwa o aktualizację swoich danych, dotyczących zwłaszcza zatrudnienia, aby nie zdarzyła się sytuacja umieszczenia Wa-
szego nazwiska na niewłaściwej liście wyborczej lub wcale (jeśli nie zgłosicie faktu zatrudnienia), co znacznie utrudni prace 
Komisji Wyborczej. Każdy członek samorządu OIPIP w Bydgoszczy, może sprawdzić swoją obecność na właściwej liście wy-
borczej osobiście w siedzibie OIPiP w godzinach pracy biura.

Wybory delegatów na Zjazd VIII kadencji odbędą się jesienią 2019 roku, po podjęciu Uchwał przez ORPiP, a do organów 
Okręgowej Izby najpóźniej do końca marca 2020 roku.

Od 1 lipca br. nastąpi dalszy wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych o kolejne 100 zł, zgodnie z zawartym Porozu-
mieniem z dnia 9 lipca 2018r., podpisanym pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Na-
czelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. Dla przypomnienia informuję, 
że wspomniane Porozumienie ma na celu zachowanie trwałej gwarancji wypłaty 4×400 złotych po wrześniu 2019 r. Trwają 
także rozmowy pomiędzy Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych w Warszawie a Ministrem Zdrowia i Ministerstwem Pracy 
Rodziny i Polityki Społecznej, które mają na celu rozwiązanie problemu, dotyczącego pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach. 
W dalszym ciągu ta grupa pielęgniarek nie jest objęta wzrostem wynagrodzeń, a jak wiadomo ich uposażenia są najniższe.

Tymczasem trwają wakacje i z tej okazji życzę Państwu udanego odpoczynku i bezpiecznych powrotów z urlopów.
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Przewodnicząca ORPiP
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02-04-2019 r.
Spotkanie komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 
– Przewodnicząca komisji Urszula Myszkowska.
Szkolenie dla położnych w ramach Bydgoskiej Akademii 
Położnych pt. „Zmiany w organizacji opieki okołoporodowej”.
Spotkanie komisji ds. położnych – Przewodnicząca 
komisji Wiesława Stefaniak-Gromadka.
03-04-2019 r.
Uroczyste obchody 25-lecia Centrum Onkologii 
w  Operze Nova – udział wzięły Przewodnicząca ORPiP 
Katarzyna Florek oraz Wiceprzewodnicząca ORPiP 
Mariola Banaszkiewicz.
04-04-2019 r.
Spotkanie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki 
Paliatywnej – Przewodnicząca komisji Bogumiła Hirt-
Nowak.
09-04-2019 r.
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca 
Wiesława Jagodzińska.
10-04-2019 r.
Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca 
komisji Mirosława Kram.
Posiedzenie Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, 
Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i ZPCH – 
Przewodnicząca komisji Iwona Jorka.
11-04-2019 r.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Bydgoszczy – Przewodnicząca Katarzyna Florek.
Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.
12-04-2019 r. 
W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczął się kurs 
specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek 
i położnych.
16-04-2019 r.
Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej 
Oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii 
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy 
– udział wzięły Przewodnicząca Katarzyna Florek, 
członkowie ORPiP Wiesława Kujawa i Anna Smolińska.
Konkurs na stanowisko pielęgniarki Oddziałowej 
Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego 
Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy – udział wzięły 
Przewodnicząca Katarzyna Florek, członkowie ORPiP 
Wiesława Kujawa i Anna Smolińska.

17-04-2019 r.
Szkolenie nt. Rozpoznanie i analiza problemów 
występujących u organizatorów kształcenia 
podyplomowego w podziale na: samorząd zawodowy, 
podmioty lecznicze, przedsiębiorców, uczelnie/szkoły 
wyższe, organizowane przez CKPPiP w Warszawie – 
udział wzięli: Katarzyna Florek, Aleksadra Popow, 
Katarzyna Cierzniakowska, Wieslawa Kujawa, 
Aleksandra Piątek, Waldemar Ciechanowski, Iwona 
Kosowska-Zygmunt.
18-04-2019 r.
Spotkanie Świąteczne w 10 Wojskowym Szpitalu 
Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy – udział wzięła 
Przewodnicząca ORPiP Katarzyna Florek.
19-04-2019 r.
Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Wyzwania 
i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej – 
interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle 
chorego” na zaproszenie Państwowej Wyższej szkoły 
Zawodowej we Włocławku udział wzięła Katarzyna Florek.
24-04-2019 r.
W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin 
wewnętrzny szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
„Pielęgniarstwa internistycznego” dla pielęgniarek.
25-04-2019 r.
Spotkanie Koła Emerytek Pielęgniarek i Położnych – 
Przewodnicząca Janina Brzezińska.
26-04-2019 r.
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego „Szczepienia 
ochronne” dla położnych oraz kursu specjalistycznego 
„Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek.
27-04-2019 r.
Ośrodek Kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i  położnych OIPIP w Bydgoszczy zorganizował 
i  przeprowadził egzaminy wewnętrzne dla szkoleń 
specjalizacyjnych w dziedzinach pielęgniarstwa 
pediatrycznego, psychiatrycznego i chirurgicznego dla 
pielęgniarek.
29-04-2019 r.
Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w Urzędzie 
Wojewódzkim w Bydgoszczy – udział wzięła Katarzyna 
Florek Przewodnicząca ORPiP.
30-04-2019 r.
Spotkanie w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy ze studentkami 
pielęgniarstwa z Belgii – w spotkaniu udział brały 
Katarzyna Florek, Mariola Banaszkiewicz, Ewa Szynkiewicz.
07-05-2019 r.
Konwent Przewodniczących ORPiP w Warszawie – udział 
wzięła Katarzyna Florek.

KALENDARIUM PRACY OIPIP W BYDGOSZCZY
od 2 kwietnia 2019 r. do 27 czerwca 2019 r.

SPRAWY SAMORZĄDU
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Spotkanie komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 
– Przewodnicząca komisji Urszula Myszkowska.
Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Krajowego Dnia Położnej w 10 Wojskowym Szpitalu 
Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy – udział wzięła 
Wiceprzewodnicząca ORPiP Mariola Banaszkiewicz.
08-05-2019 r.
Szkolenie dla pielęgniarek i położnych w ramach 
Bydgoskiej Akademii Położnych pt. „Interdyscyplinarne 
wsparcie pracy położnej”.
Spotkanie komisji ds. położnych – Przewodnicząca 
komisji Wiesława Stefaniak-Gromadka.
Posiedzenie Rady Społecznej w Szpitalu Uniwersyteckim 
Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy – udział wzięła 
Przewodnicząca ORPiP Katarzyna Florek.
Uroczysta Msza Święta w katedrze Bydgoskiej z Okazji 
Krajowego Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki.
09-05-2019 r.
Spotkanie emerytowanych pielęgniarek i położnych 
w restauracji Telimena z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej.
W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin 
wewnętrzny szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
„Pielęgniarstwa rodzinnego” dla położnych – specjalizacja 
dofinansowana ze środków publicznych przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia.
10-05-2019 r.
Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Krajowego Dnia Położnej w Myślęcinku.
13-05-2019 r.
Wręczenie odznaczeń w Ministerstwie Zdrowia z okazji 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia 
Położnej – udział wzięli Katarzyna Florek Przewodnicząca 
ORPiP oraz Elżbieta Lorenc i Damian Jagielski członkowie 
ORPiP w Bydgoszczy.
14-05-2019 r.
W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu 
specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek 
i położnych.
15-05-2019 r.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Bydgoszczy – Przewodnicząca Katarzyna 
Florek.
Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.
W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu 
specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” dla 
pielęgniarek i położnych.
Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej w Warszawie – 
udział wzięła Katarzyna Florek przewodnicząca ORPiP.

16-05-2019 r.
Posiedzenie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
i jego zastępców.
17-05-2019 r.
Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Krajowego Dnia Położnej we Włocławku – udział wzięła 
Katarzyna Florek przewodnicząca ORPiP.
Obchody 20-lecia działalności Oddziału Chirurgii 
Klatki Piersiowej i Nowotworów Centrum Onkologii 
w  Bydgoszczy – udział wzięła Wiceprzewodnicząca 
ORPiP Mariola Banaszkiewicz.
18-05-2019 r.
W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin 
wewnętrzny szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
„Pielęgniarstwa rodzinnego” dla pielęgniarek – 
specjalizacja dofinansowana ze środków publicznych 
przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
21-05-2019 r.
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – 
Przewodnicząca Wiesława Jagodzińska.
22-05-2019 r.
Uroczyste spotkanie w Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego 
Nr 2 im. dr J. Biziela z okazji wręczenia odznaczeń „Złoty 
Czepek” .
W Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy odbył się 
egzamin kursu specjalistycznego „Kompresjoterapia” 
dla pielęgniarek.
23-05-2019 r.
Urząd Marszałkowski w Toruniu: spotkanie Komisji Promocji 
i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego – udział wzięła Przewodnicząca ORPiP.
24-05-2019 r.
Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej w Poznaniu – 
udział wzięła Katarzyna Florek przewodnicząca ORPiP.
25/26-05-2019 r.
Przejęcie relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej podczas 95. 
Pielgrzymki Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę.
27-05-2019 r.
Uroczysta msza św. w Katedrze Bydgoskiej podczas której 
zostały przekazane relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej.
28-05-2019 r.
Posiedzenie zespołu przygotowującego I Nadzwyczajny 
Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych – członek zespołu 
Katarzyna Florek Przewodnicząca ORPiP.
Spotkanie Komisji ds. pielęgniarstwa operacyjnego – 
Przewodnicząca komisji Alicja Mikołajewska.
W Sali konferencyjnej WSG odbyła się VII konferencja 
z  cyklu: „BYDGOSKIE SPOTKANIA POŁOŻNYCH” 
z  okazji Krajowego Dnia Położnych pt.: „QUO VADIS 
GINEKOLOGIO? QUO VADIS POŁOŻNO?”.
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29-05-2019 r.
Spotkanie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska 
Nauczania i Wychowania – Przewodnicząca komisji 
Aleksandra Piątek.

30-05-2019 r.
Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Krajowego Dnia Położnej w Strzelnie – udział wzięła 
Katarzyna Florek przewodnicząca ORPiP.

3/4/5-06-2019 r.
Obrady I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie – udział brali delegaci na 
Krajowy Zjazd: Katarzyna Florek, Mariola Banaszkiewicz, 
Elżbieta Bernaciak, Kamilla Gólcz, Anna Andruszkiewicz, 
Jolanta Dejewska, Wiesława Stefaniak-Gromadka, Jan 
Słysz, Jerzy Woźniak.

5/6-06-2019 r.
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca ORPiP.

05-06-2019 r.
W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin 
kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Ochrona zdrowia 
pracujących” dla pielęgniarek.

06-06-2019 r.
Spotkanie Koła Emerytek Pielęgniarek i Położnych – 
Przewodnicząca Janina Brzezińska.

10-06-2019 r.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Bydgoszczy – Przewodnicząca Katarzyna Florek.

Spotkanie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych 
– Przewodnicząca Barbara Szablewska.

11-06-2019 r.
Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej 
Klinicznego Oddziału Otolaryngologicznego 
z  Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 10 
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
w  Bydgoszczy – udział wzięli Przewodnicząca 
Katarzyna Florek oraz członkowie ORPiP w Bydgoszczy 
Anna Smolińska i Damian Jagielski.

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej 
Klinicznego Oddziału Okulistycznego. Skład jak wyżej. 

10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
w  Bydgoszczy – udział wzięli Przewodnicząca 
Katarzyna Florek oraz członkowie ORPiP w Bydgoszczy 
Anna Smolińska i Damian Jagielski.

12-06-2019 r.
Spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Bydgoszczy 
Iwoną Waszkiewicz – Katarzyna Florek Przewodnicząca 
ORPiP oraz Wiesława Kujawa członek ORPiP.

13-06-2019 r.
Posiedzenie Rady Społecznej 10 Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy – udział wzięła 
Katarzyna Florek przewodnicząca ORPiP.

17-06-2019 r.
Kontrola organizatora kształcenia OIPiP w Ostrołęce – 
kontrolujący Katarzyna Florek.

18-06-2019 r.
Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium ORPiP – 
Przewodnicząca Katarzyna Florek.

Kontrola organizatora kształcenia Sue Ryder kurs 
specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
– kontrolujący Waldemar Ciechanowski i Magdalena 
Michalska.

19-06-2019 r.
W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu 
specjalistycznego „Szczepienia ochronne” dla położnych.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin 
kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne” dla 
pielęgniarek.

24-06-2019 r.
Kontrola organizatora kształcenia OIPiP w Poznaniu – 
kontrolujący Katarzyna Florek.

25-06-2019 r.
Posiedzenie Rady Społecznej 10 Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy – udział wzięła 
Katarzyna Florek przewodnicząca ORPiP.

Kontrola organizatora kształcenia Koordynator Bożena 
Dynowiak kurs specjalistyczny Wywiad i badanie 
fizykalne – kontrolujący Katarzyna Cierzniakowska 
i Aleksandra Popow.

26-06-2019 r.
Spotkanie w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy 
z  pełnomocnikami ORPiP, kadrą zarządzającą oraz 
konsultantami wojewódzkim.

Posiedzenie Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, 
Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i ZPCH – 
Przewodnicząca komisji Iwona Jorka.

27-06-2019 r.
Posiedzenie Kujawsko-pomorskiej Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego w Urzędzie Wojewódzkim 
w Bydgoszczy – udział wzięła Katarzyna Florek 
Przewodnicząca ORPiP oraz Anna Andruszkiewicz 
członek ORPiP.

Seminarium szkoleniowe: Kształcenie zawodowe 
przygotowujące do wykonywania niektórych zawodów 
medycznych – udział wzięła Elżbieta Lorenc członek ORPiP.

SPRAWY SAMORZĄDU
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03.05.2019 r. Święto Konstytucji:
• Wiesława Stefaniak-Gromadka – położna w Szpitalu 

Uniwersyteckim nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy;
• Renata Surma – pielęgniarka w Kujawsko-Pomorskim 

Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy;
• Jacek Pawlak – pielęgniarz w Wielospecjalistycznym 

Szpitalu im. dra Błażka w Inowrocławiu.
08.05.2019 r. Msza św. w Katedrze pw. Św. Marci-
na i Mikołaja w intencji pielęgniarek i położnych:
• Wiesława Stefaniak-Gromadka – położna w Szpitalu 

Uniwersyteckim nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy;
• Renata Surma pielęgniarka w Kujawsko-Pomorskim 

Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy;
• Jan Słysz – pielęgniarz w Szpitalu Uniwersytec-

kim nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy.
10.05.2019 r. Uroczyste obchody Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej 
w Myślęcinku

• Grażyna Bartkowiak – pielęgniarka SP ZOZ Mogilno;
• Wiesława Stefaniak-Gromadka – położna Szpital Uni-

wersytecki Nr 1 im. dr A. Jurasza;
• Damian Jagielski – pielęgniarz 10 Wojskowy Szpital 

Kliniczny z Poliklinika w Bydgoszczy.
26.05.2019 r. – 95. Pielgrzymka Pracowników 
Służby Zdrowia na Jasną Górę – przejęcie relikwii 
bł. Hanny Chrzanowskiej
27.05.2019 r. Msza św. w Kościele pw. Św. Marcina 
i Mikołaja
• Alicja Słysz – pielęgniarka w 10 Wojskowym Szpitalu 

Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy;
• Wiesława Stefaniak-Gromadka – położna w Szpitalu 

Uniwersyteckim nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy;
• Jan Słysz – pielęgniarz w Szpitalu Uniwersyteckim 

nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy.

Osobom,
które godnie reprezentowały

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych
w Bydgoszczy w poczcie sztandarowym,

podczas wymienionych uroczystości,
pragnę serdecznie podziękować

za godną postawę i oddany należyty
w tych dniach hołd.

Katarzyna Florek

SPRAWY SAMORZĄDU

PODZIĘKOWANIA DLA POCZTÓW SZTANDAROWYCH

SPRAWY SAMORZĄDU
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INFORMACJE OD SKARBNIKA
NA 2019 ROK

Wysokość składki członkowskiej w 2019 r. wynosi:
– dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę albo na podstawie sto-
sunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia: 
1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,

– dla pielęgniarek i położnych wykonujących za-
wód w ramach działalności gospodarczej – indywidu-
alnej lub grupowej praktyki zawodowej oraz dla innych 
członków samorządu zobowiązanych do płacenia 
składek, w tym wykonujących zawód wyłącznie poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły 
wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położ-

nych: 38,03 zł miesięcznie.
Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształ-

cenie podyplomowe – 292,00 zł.
„Przez wpis do rejestru rozumie się każdy wpis, 

mocą którego dochodzi do modyfikacji danych ujaw-
nionych w rejestrze, zarówno wpis nowego podmiotu, 
jak i każdej zmiany jego dotyczącej”.

Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działal-
ność Leczniczą – 98,00 zł.

Zmiana wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonują-
cych Działalność Leczniczą – 49,00 zł.

SPRAWY SAMORZĄDU

SPOTKANIE EMERYTOWANYCH
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Z okazji Miedzynarodowego Dnia Pielęgniarki i 
Krajowego Dnia Położnej 9 maja 2019 r., na zapro-
szenie pani Przewodniczącej ORPiP Katarzyny Florek, 
w restauracji Telimena odbyło się spotkanie pielęgnia-
rek i położnych przebywających na emeryturze. 

Na spotkanie przybyło wiele naszych koleżanek, 
które powitały Przewodnicząca Katarzyna Florek i Wi-
ceprzewodnicząca Mariola Banaszkiewicz oraz Prze-
wodnicząca Koła Seniorek Pani Janina Brzezińska. Jak 

zawsze była okazja, aby przy kawie i ciastku oraz po-
częstunku wysłuchać pięknych pieśni ze znanych ope-
retek i oper w wykonaniu Krzysztofa Filasińskiego.

Piękna muzyka poniosła nas na parkiet do wspól-
nej zabawy. We wspaniałych nastrojach uczestnicy 
opuścili salę.

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.

Tekst, foto: Wiesława Stefaniak – Gromadka
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UROCZYSTE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO
DNIA PIELĘGNIARKI I KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ
W OKRĘGOWEJ IZBIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W BYDGOSZCZY

Kolejnym elementem obchodów naszych świąt była uro-
czystość, która podobnie jak w poprzednich latach odbyła 
się w Pałacu w Myślęcinku 10 maja 2019 roku.

Część oficjalna rozpoczęła się wprowadzeniem sztan-
daru OIPiP w Bydgoszczy, odegraniem Hymnu Pielęgniarek 
oraz uczczeniem minutą ciszy zmarłych pielęgniarek, pielę-
gniarzy i położnych.

Poczet sztandarowy wystąpił w składzie: Wiesława Stefa-
niak-Gromadka, Damian Jagielski, Grażyna Bartkowiak.

Zaproszonych gości i pozostałych uczestników Uroczy-
stości powitali Przewodnicząca ORPiP Katarzyna Florek, 
Wiceprzewodnicząca ORPiP Mariola Banaszkiewicz oraz 
Violetta Jędykiewicz – członek Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Bydgoszczy i Przewodniczący Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych Jerzy Woźniak.
Swoją obecnością Uroczystość uświetnili:
• Mariola Łodzińska – Wiceprezes NRPiP,
• Anna Dudzińska – Przewodnicząca ORPiP w Warszawie,
• Teresa Kruczkowska – Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu,
• Kamilla Gólcz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej NRPiP,
• Małgorzata Zawirowska – Przewodnicząca ORPiP we 

Włocławku,
• Halina Peplińska – Przewodnicząca Ogólnopolskiego 

Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu 
Kujawsko-Pomorskiego,

• Damian Czarnecki – konsultant Krajowy w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego,

• Marlena Karwacka – Konsultant Wojewódzki w Dziedzi-
nie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego,

• Anna Siwek – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielę-
gniarstwa Ginekologicznego i Położniczego,

• Marcin Wiśniewski – Konsultant Wojewódzki w Dziedzi-
nie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej,

• Alicja Przybysz – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Pediatrycznego,

• Zofia Jędrusik – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pie-
lęgniarstwa Onkologicznego,

• Jolanta Czajkowska-Fesio – Konsultant Wojewódzki 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa,

• Waldemar Ciechanowski – Konsultant Wojewódzki 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego.

Wśród przybyłych gości byli także przedstawiciele kadry za-
rządzającej szpitali:
• Aleksandra Popow – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpita-

la Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy,
• Beata Walecka – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Kujawsko-

-Pomorskiego Centrum Pulmonologii,
• Iwona Żuczek – Naczelna Pielęgniarka 10 Wojskowego 

Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy,
• Marlena Mania – Naczelna Pielęgniarka Wojewódzkiego 

Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy,
• Katarzyna Zieniewicz-Cieślik – Naczelna Pielęgniarka 

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. 
T. Borowicza w Bydgoszczy,

• Danuta Krysztofczyk – Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 
Szpitala Tucholskiego,

• Elżbieta Lorenc – Naczelna Pielęgniarka Nowego Szpitala 
w Nakle i Szubinie,

• Anna Słomkowska – Naczelna Pielęgniarka Pałuckiego 
Centrum Zdrowia w Żninie,

• Gabriela Jaskulska – p.o. Naczelnej Pielęgniarki Powiato-
wego Szpitala w Więcborku,

• Krystyna Jasińska – Pielęgniarka Koordynująca Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy,

Na obchody naszych Świąt przybyli także przewodniczący 
organów ORPiP w Bydgoszczy:
• Aleksandra Szczypiorska – Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej,
• Jerzy Woźniak – Przewodniczący Okręgowego Sądu Pie-

lęgniarek i Położnych,
• Wiesława Jagodzińska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
oraz przedstawiciele ORPiP, pełnomocnicy i przewodniczący 
komisji problemowych i zespołu.

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Krajowego Dnia Położnej wszystkim obecnym 
na Uroczystości Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym 
oraz pozostałym członkom Samorządu Zawodowego w Byd-
goszczy w imieniu swoim i pozostałych członków Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych złożyła Przewodnicząca  
Katarzyna Florek:

Szanowni Państwo!
Jak co roku w maju obchodzimy Międzynarodowy 

Dzień Pielęgniarki i Krajowy Dzień Położnej.
Te wyjątkowe dni są okazją do podziękowań i życzeń. 

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Bydgoszczy oraz własnym wszystkim pielęgniarkom, 
pielęgniarzom i położnym serdecznie dziękuję za troskę 
i wsparcie, którego dzięki Waszej pracy nasi podopiecz-
ni mogą doświadczać każdego dnia. Dziękuję również 
za odwagę i nadzieję, którą dzielicie się na co dzień. 
Dziękując, życzę by wszyscy wokół Was odwzajemniali 
się tym samym: dobrem, nadzieją, mądrością i troską, 
ale przede wszystkim, by byli dla Was wsparciem.

W kolejnej części spotkania głos zabrały:
• Mariola Łodzińska – Wiceprezes NRPiP,
• Halina Peplińska – Przewodniczącą OZZPiP Regionu Ku-

jawsko – Pomorskiego,
• Anna Dudzińska – Przewodnicząca ORPiP w Warszawie,

SPRAWY SAMORZĄDU
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• Teresa Kruczkowska – Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu, 
które na ręce Przewodniczącej Katarzyny Florek złożyły 
życzenia i kwiaty dla wszystkich członków Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowe-
go Dnia Położnej po raz trzeci w VII Kadencji ORPiP w Byd-
goszczy postanowiła wyróżnić symbolem złotego czepka 
osoby, które niosą ulgę w cierpieniu, które są oparciem dla 
chorego człowieka, dają nadzieję, radość i otaczają opieką 
cierpiących oraz pracują na rzecz samorządu.

Tym zaszczytnym odznaczeniem wyróżniono na-
stępujące osoby:
• położną Lidię Bereda – Spółka REMED,
• pielęgniarkę Grażynę Bartkowiak – SP ZOZ Mogilno,
• pielęgniarkę Marię Lamperską – Wielospecjalistyczny 

Ośrodek Gryf-Med,
• pielęgniarkę Barbarę Krzemińską – N ZOZ Centrum Zdro-

wia Błonie,
• pielęgniarkę Gabrielę Marek – Spółka DAN-MED,
• pielęgniarkę Monikę Król – Przychodnia Szwederowo,
• pielęgniarkę Hannę Zielińską – Spółka Lux-Med,
• położną Urszulę Tyda – Szpital Tucholski.

 Odznaczeniami uhonorowano także pielęgniarki 
z Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie sp. z o.o.: Aleksan-
drę Osińską, Małgorzatę Woźniak, Aleksandrę Dudek, Alek-
sandrę Dobosz, Hannę Bylicką, Marzenę Pogiel.
Z Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie odznaczeniem 
wyróżniono: Barbarę Dobosz – położną, Teresę Ojak – pie-
lęgniarkę, Zofię Chareńską – pielęgniarkę.
Z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Świeciu odznaczono pielęgniarki: Elżbietę 
Kowalikowską-Brydak, Justynę Kopkowską, Marię Jaszkowską.
Ze Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Błażka w Ino-

wrocławiu symbolem „Złotego czepka” odznaczona 
została położna Renata Lustyk, która w ogólnokrajowym 
plebiscycie Położna na Medal zajęła III miejsce. W związku 
z tym ORPIP uhonorowała także Panią Renatę upominkiem 
w postaci weekendowego pobytu nad morzem w Hotelu Bal-
tic Royal w Ustce.
Z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii od-
znaczenie symbolem „ Złotego czepka” otrzymały na-
stępujące pielęgniarki: Barbara Barczuk, Kazimiera Mesz-
ka, Agnieszka Poszwa.
Odznaczone zostały również pielęgniarki z Wojewódz-
kiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy: Hanna Waw-
rzyniak, Bogumiła Krupińska, Hanna Hryncewicz
oraz pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala Obserwa-
cyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy: Alicja Burchard, Barbara 
Ziółkowska.
Z Centrum Onkologii w Bydgoszczy odznaczeniami „Zło-
tego czepka” wyróżniono: Katarzynę Walkowiak, Barbarę 
Cichocką, Marię Wełna, Zofię Jędrusik, Aleksandrę Mazur.
Odznaczono także pielęgniarki z 10 Wojskowego Szpi-
tala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy: Mariettę 
Blandzi, Iwonę Kędzierską, Katarzynę Pankau, Jolantę Pro-
ścińską, Dorotę Rokita.
Ze Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela 
w Bydgoszczy wyróżniono następujące osoby: Elżbietę 
Gryczkę, Edytę Malicką – Kinowską, Janinę Schabowską, Jo-
lantę Bambrowicz,Wiesławę Gorczyńską.
Odznaczeno także położną i pielęgniarki ze Szpitala 
Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy: 
Grażynę Kociałkowską – położną, Agnieszkę Fiderek, Annę 
Czarnowską, Urszulę Piechowiak, Małgorzatę Szymańską, 
Jolantę Gackowską, Dorotę Żuchelkowską.

W związku z przyznaniem przez Ministra Zdrowia odzna-
czenia „Zasłużony w Ochronie Zdrowia” naszej koleżance pielę-
gniarce Elżbiecie Lorenc w imieniu wszystkich obecnych na uro-
czystości wręczono wiązankę kwiatów z wyrazami uznania.

Na zakończenie części oficjalnej Poczet Sztandarowy uro-
czyście wyprowadził Sztandar OIPiP w Bydgoszczy, a Przewod-
nicząca Katarzyna Florek zaprosiła wszystkich gości na poczę-
stunek i koncert w wykonaniu zespołu Hey City Band.

Zabawa w miłej i przyjaznej atmosferze przy znanych i lu-
bianych przebojach granych i śpiewanych przez zespół Hey 
City Band trwała do późnych godzin wieczornych.

Opracowanie: Mariola Banaszkiewicz

SPRAWY SAMORZĄDU Z WOKANDY I Z ŻYCIA

Od lewej: M. Banaszkiewicz, H. Peplińska, T. Kruczkowska,  
A. Dudzińska, M. Łodzińska, K. Florek

„Złote Czepki” przygotowane do wręczania

Od lewej: M. Banaszkiewicz, E. Lorenc, K. Florek
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SPRAWY SAMORZĄDU

VII KONFERENCJA Z CYKLU:
„BYDGOSKIE SPOTKANIA POŁOŻNYCH”
Z OKAZJI KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ
pt:. „QUO VADIS GINEKOLOGIO? QUO VADIS POŁOŻNO?”

KONSULTANT KRAJOWY
W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA

GINEKOLOGICZNEGO I POŁOŻNICZEGO
mgr Leokadia Jędrzejewska

Szanowni Organizatorzy Konferencji
Szanowni Goście
Drogie Koleżanki Położne
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Telekonferencję naukowo-
-szkoleniową „VII Bydgoskie Spotkania Położnych”, która trady-
cyjnie odbywa się w miesiącu maju. Bardzo ubolewam, że nie mogę 
być dzisiaj z Państwem. Nieprzewidziana sytuacja zawodowa, zmu-
siła mnie do podjęcia innej decyzji.
Wyrażam słowa uznania dla Organizatorów Konferencji, którzy 
po raz siódmy podjęli trud i wspólne działania na rzecz podnosze-
nia kompetencji zawodowych położnej i kształtowania wizerunku 
profesjonalnej położnej.
W programie Konferencji znalazły się zagadnienia dotyczące zdro-
wia kobiet dojrzałych co w kontekście aktualnej sytuacji epide-
miologicznej jest szczególnym wyzwaniem dla całego środowiska 
zawodowego położnych. Domniemywam, że wzorem lat ubiegłych 
w dniu dzisiejszym również zostaną zaprezentowane, sprawdzone, 
dobre wzory postępowania położnej wobec kobiety dojrzałej, zdro-
wej, zagrożonej chorobą czy chorej.
Szanowne Koleżanki,
Położna 2019r. posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do 
sprawowania profesjonalnej opieki nad kobietą w każdym okre-
sie jej życia, choć w świadomości społecznej jest często kojarzona 
z odbieraniem porodu i sprawowaniem opieki poporodowej nad 
matką i dzieckiem. Te stereotypy należy w praktyce łamać i pokazy-
wać społeczeństwu, że zakres zadań położnej zdecydowanie wykra-
cza poza położnictwo i neonatologię i obejmuje opiekę nad kobietą 
z problemami ginekologicznymi i onkoginekologicznymi. W kontek-
ście tego należy szczególnie docenić udział położnych w realizo-
wanych w kraju programach profilaktycznych, w tym w populacyj-
nych programach profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi, co 
w praktyce przekłada się na wskaźniki epidemiologiczne.
Drodzy Uczestnicy Konferencji,
Wyrażam nadzieję, że dzisiejsza Telekonferencja, która ma bardzo 
nowoczesną formę, w pełni zaspokoi potrzeby poznawcze Państwa 
w kilku oddalonych od siebie regionach kraju oraz będzie owocnym 
forum dyskusyjnym w obrębie roli i zadań położnej w opiece nad 
kobietą.
Życzę owocnych obrad i interesujących konferencyjnych kontaktów.
Z okazji odbytego już Dnia Położnej przesyłam najserdeczniejsze 
życzenia, życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu ro-
dzinnym i zawodowym, optymizmu, odwagi i siły w budowaniu no-
wego zawodowego jutra.

Z poważaniem
Konsultant Krajowy

w dziedzinie pielęgniarstwa
ginekologicznego i położniczego

Leokadia Jędrzejewska

Dnia 28 V 2019 r. w Sali Konferencyjnej Wyższej 
Szkoły Gospodarki – Akademickim Centrum Medycz-
nym w Bydgoszczy oraz w Sali Kolumnowej Podkar-
packiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła 
się po raz pierwszy telekonferencja z okazji Krajowego 
Dnia Położnej.

Organizatorami konferencji była: Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, Krośnie, Prze-
worsku, Rzeszowie, Konsultant Wojewódzki w dziedzi-
nie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego 
dla województwa Podkarpackiego, Katedra Onkologii, 
Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej, CM w Byd-
goszczy, UMK w Toruniu oraz Komisja ds. Położnych 
przy ORPIP w Bydgoszczy.

Patronat Honorowy Konferencji objęli: Wojewodo-
wie województwa Kujawsko – Pomorskiego i Podkar-
packiego wraz z Prezydentami miast, Zofia Małas – 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Przybyłych na konferencję gości i uczestników zgro-
madzonych w obu salach konferencyjnych powitała 
Wiesława Stefaniak-Gromadka, Przewodnicząca Ko-
mitetu Organizacyjnego oraz Mariola Banaszkiewicz, 
Wiceprzewodnicząca ORPiP. Moderatorem i osobą 
prowadzącą konferencję była p. red. Sława Skibińska 
– Dmitruk.

Znakomite liczne grono prelegentów przyjechało 
z całej Polski, również w Rzeszowie zostały przygoto-
wane przez nasze koleżanki tematy, w których dzielą 
się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Sesję Plenerową rozpoczęła swym wykładem pt. 
„Sylwetka kobiety dojrzałej”, dr hab. Beata Pięta, prof. 
UM – Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych.
W sesji I pt. „Kobieta dojrzała – zagrożenia zdrowotne” 
zostały przedstawione następujące tematy:
• Udar mózgu u kobiet – profilaktyka pierwotna mgr Piel. 

Katarzyna Ulaszewska.
• Wielozadaniowe podejście do życia a emocjonalność 

kobiety – jak to pogodzić? mgr Katarzyna Szepieniec.
• Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie kobiety dojrzałej 

mgr Anna Wojtera.
• Seksualność kobiet w okresie klimakterium dr n. med. 

Dorota Rogala.
Sesja II pt. „Kobieta dojrzała – współczesne możliwości 
aktywizacji”:
• Menopauza bez dodatkowych kilogramów – wsparcie 

dietetyczne i łagodzenie uciążliwych dolegliwości mgr 
Katarzyna Gałecka – Dietetyk Medyczny

• Profilaktyka zaburzeń statyki narządu rodnego mgr 
Weronika Falgowska
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• Kompetencje położnej w profilaktyce schorzeń gruczołu 
piersiowego dr n. med. Ewa Tobor

• A w sercu ciągle maj – czyli aktywność kobiety dojrzałej 
Mirosława Kierblewska

Sesja III Kobieta dojrzała – wsparcie położnej
• Kompetencje zawodowe położnej w opiece nad kobietą 

z problemami ginekologicznymi mgr Leokadia Jędrze-
jewska – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniar-
stwa Ginekologicznego I Położniczego

• Standard opieki nad pacjentką po zabiegach ginekolo-
gicznych mgr Ewa Janiuk – członek zarządu PTP

• Prewencja w pracy położnej mgr Krystyna Krygowska 
– Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa 
Ginekologicznego I Położniczego Woj. Podkarpackiego.

Ostatnim punktem konferencji była dyskusja, w któ-
rej każda z uczestniczek mogła zabrać głos i podzielić 
się swoimi doświadczeniami oraz refleksjami na temat 
poruszanej problematyki.

Na zakończenie konferencji wręczono certyfikaty.

Dziękuję:

Pani Katarzynie Florek 
Przewodniczącej ORPiP w Bydgoszczy

Pani Renacie Michalskiej 
Przewodniczącej ORPiP w Krośnie,

Pani Krystynie Krygowskiej 
Konsultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie 

Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego 
Woj. Podkarpackiego 

oraz członkom Komisji ds. Położnych

a także wszystkim uczestnikom za liczny udział 
w konferencji i zapraszam do udziału za rok 

w VIII BYDGOSKICH SPOTKANIACH POŁOŻNYCH.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Wiesława Stefaniak-Gromadka

Foto: Marcin Żurański

SPRAWY SAMORZĄDU

Bydgoszcz, Sala Konferencyjna WSG

Rzeszów, Sala Kolumnowa Bydgoszcz, Sala Konferencyjna WSG



Biuletyn informacyjny nr 2/201914

SPRAWY SAMORZĄDU

W drugiej połowie kwietnia oraz na początku 
maja 2019 roku, przez ponad 3 tygodnie, gości-
liśmy w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana 
Biziela w Bydgoszczy po raz kolejny studentki pie-
lęgniarstwa z uczelni Nsint – Norbertus z Belgii. 
Przyszłe pielęgniarki przyjechały do nas na prak-
tyki z zakresu pielęgniarstwa w oparciu o mię-
dzynarodowy projekt WE CARE 4 HEALTH. Tym 
razem zajęcia odbywały się w Klinice Alergologii, 
Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, 
w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ru-
chu oraz w Klinice Chorób Naczyń i Chorób We-
wnętrznych.

 Każdego dnia chętnie i z wielkim zaanga-
żowaniem nasi goście uczestniczyli w procesie 
pielęgnowania pacjentów. Wspólne spotkania 
i wymiana doświadczeń z polskimi pielęgniarkami 
oraz studentkami pielęgniarstwa ukazała różnice 
dotyczące studiowania a także codziennej pracy. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wy-

kłady tematyczne. Gratką okazało się spotkanie 
szkoleniowe z pielęgniarką szkoleniową z Finlandii 
dotyczące pielęgnacji pacjentów z niedoborami 
odporności. Na długo zapamiętane zostaną wizy-
ty w Centrum Symulacji Medycznych CMUMK oraz 
w Zakładzie Opieki Długoterminowej Wielospecja-
listycznego Ośrodka Zdrowia „Gryf Med” w Byd-
goszczy.

 Kilka dni przed końcem projektu odbyło się 
spotkanie w OIPIP z przewodniczącą ORPiP w Byd-
goszczy Katarzyną Florek oraz wiceprzewodni-
czącą Mariolą Banaszkiewicz. Omawiano różnice 
kształcenia oraz warunki zatrudnienia pielęgnia-
rek zarówno w Polsce jak i Belgii. Na zakończenie 
spotkania nie obeszło się bez słów pełnych emo-
cji, a także łez wzruszenia. Studentki zapewniały, 
że czasu spędzonego w naszym kraju nie zapo-
mną. Jest to jedno z najmilszych doświadczeń 
w ich życiu.

BELGIJSKIE STUDENTKI PIELĘGNIARSTWA
Z WIZYTĄ W OIPIP W BYDGOSZCZY

dr n. o zdr. Ewa Szynkiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa:
KLINIKA ALERGOLOGII, IMMUNOLOGII KLINICZNEJ I CHORÓB 
WEWNĘTRZNYCH SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO NR 2 
im.dr. Jana Biziela w Bydgoszczy



Biuletyn informacyjny nr 2/2019 15

SPRAWY SAMORZĄDU MY TEŻ TAM BYLIŚMY

Dnia 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w Krakowie Łagiewnikach pielęgniarka – Hanna 
Chrzanowska, w 45 rocznicę śmierci, została ogłoszona bło-
gosławioną. „Hanna była latarnią światła w ciemności ludz-
kiego bólu” – tak o Hannie Chrzanowskiej, krakowskiej pie-
lęgniarce, mówił abp Angelo Amato podczas kwietniowych 
uroczystości beatyfikacyjnych.

94. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia 
na Jasną Górę w 2018 r. była przeżywana w duchu 
dziękczynienia za beatyfikację Hanny Chrzanowskiej 
– dziękowano Panu Bogu za jej życie, przypominano 
piękno jej powołania” – mówił ks. Arkadiusz Zawi-
stowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia. W cza-
sie tej uroczystości pielęgniarki z Krakowa przekazały Kra-
jowemu Duszpasterstwu Służby Zdrowia relikwie bł. Hanny 
Chrzanowskiej, które rozpoczęły peregrynację po Polsce.

Jednocześnie w całej służbie zdrowia rozpowszechniany 
jest napisany przez nową polską błogosławioną „Rachunek 
sumienia pielęgniarki”.
PEREGRYNACJA RELIKWII BŁ. HANNY CHRZANOW-
SKIEJ W DIECEZJI BYDGOSKIEJ

Peregrynacja to przede wszystkim wspólna modlitwa 
i poznanie pięknych wzorów do naśladowania, dając wszyst-
kim uczestnikom: personelowi szpitala, chorym i ich najbliż-
szym, dużo siły i nadziei.

Do diecezji bydgoskiej relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej 
zostały przekazane podczas tegorocznej 95.Ogólnopol-
skiej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę. Dnia 
26 maja 2019 r. odebrała je delegacja z Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych wraz z Panią Przewodniczącą Katarzyną 
Florek.

Dnia 27.06.2019 r. o godz. 18.00 Mszą św. w katedrze 
bydgoskiej pod przewodnictwem duszpasterza służby zdro-
wia ks. Szymona Gołoty rozpoczęło się nawiedzenie relikwii 
bł. Hanny Chrzanowskiej w naszej diecezji. W liturgii uczest-
niczyli kapelani szpitalni, dyrektorzy szpitali, przedstawiciele 
służby zdrowia oraz pielęgniarki i położne.

Bł. Hanna Chrzanowska jest znana przede wszystkim 
w Krakowie. Ważne, by była znana w całej Polsce, by środowi-
sko pielęgniarskie mogło się do niej zwracać, by mogło mieć 
swoją patronkę, której świętość wiązała się również z jej za-
wodowym zaangażowaniem. Szczególnie dla pielęgniarek, 
położnych, służby zdrowia jest świadkiem jak pochylać się 
nad chorym człowiekiem, jak pomagać jak leczyć ciało i nie 
zapominać o duszy człowieka.

Jest Ona jedną z najwybitniejszych postaci w XX wiecz-
nym pielęgniarstwie polskim.

Urodziła się 7 października 1902 r. Polska pielęgniarka, 
swoje życie poświęciła chorym, potrzebującym, biednym. 
Działaczka charytatywna, nazywana krakowską Matką Te-
resą. Pedagog, instruktorka i prekursorka pielęgniarstwa 
rodzinnego, domowego, parafialnego. Inspirowała przyszłe-
go papieża św. Jana Pawła II. Prowadziła wykłady dla pielę-
gniarek, przygotowywała dla nich programy szkolne. W la-
tach 1929-39 redagowała miesięcznik „Pielęgniarka Polska” 
– pierwsze w Polsce czasopismo zawodowe dla pielęgniarek. 
Uczestniczyła także w pracach nad przygotowaniem Ustawy 
o pielęgniarstwie, uchwalonej przez Sejm w 1935 r. – uzna-
wanej za jedną z najlepszych na świecie.

W atmosferę bólu i cierpienia Hanna potrafiła wnieść 
promień światła i radości. Dzięki wewnętrznemu pokojo-
wi i prostocie zachowań była często nazywana „ciotecz-
ką”, wzbudzając zaufanie, pokój, radość, a także nadzieję 
na przyszłość. Jej wiara w Boską Opatrzność oraz niebiańską 
przyszłość pobudzała do życia i do entuzjazmu.

Świadkowie zeznają, że Hanna przyjmowała postawę 
matki w stosunku do chorych oraz swoich współpracowni-
ków, którzy bardzo często nazywali ją „naszą matką”. Była 
szczególnie wspaniałomyślna w leczeniu i opiece nad cięż-
ko chorymi. Odwiedzała ich i troszczyła się o ich potrzeby. 
Czyniła to z prostotą i serdecznością, traktując chorego 
jako najwyższe dobro, jak swojego brata czy siostrę. Zawód 
pielęgniarki był dla niej prawdziwym powołaniem, wezwa-
niem z góry dla dobra potrzebujących. Często rozdawała 
lekarstwa kupione za własne pieniądze. Nie zwracała uwagi 
na zmęczenie czy na swoje zdrowie. Hojnie ofiarowała in-
nym własny czas, swoją inteligencję, kulturę, współpracując 
aktywnie z wszystkimi, którzy troszczyli się o to, aby ulżyć 
chorym lub polepszyć ich warunki życia. Potrafiła sprzedać 
własną biżuterię, aby kupić lekarstwa dla potrzebujących. 
Gorliwie interweniowała, by pomóc bliźniemu, nie czeka-
jąc na podziękowania czy uznania. Była troskliwa i wyrozu-
miała w stosunku do tych, którzy w rodzinach opiekowali 
się przewlekle chorymi, zwracała szczególną uwagę na ich 
życie duchowe i sakramentalne. Zapewniała im również 
sakramentalną opiekę kapłana. Nie ukrywała swojej wiary. 
W okresie reżimu komunistycznego nie skarżyła się na kpi-
ny i niesprawiedliwości, których doświadczała. Regularnie 

NOWA POLSKA BŁOGOSŁAWIONA
PIELĘGNIARKA HANNA CHRZANOWSKA
DO ŚWIĘTOŚCI DOSZŁA M.IN. POPRZEZ PIĘKNE WYKONYWANIE SWEGO ZAWODU.

foto: Marcin Jarzembowski
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MSZA ŚW. W KATEDRZE PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA
W BYDGOSZCZY W INTENCJI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Krajowy Dzień Położ-
nej zgodnie z wieloletnią tradycją obchodzone są w całej Polsce 
w pięknym miesiącu maju. Jak co roku obchodzimy te święta rów-
nież w Bydgoszczy. Organizatorem głównych uroczystości jest 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

Inauguracja obchodów rozpoczęła się 8 maja 2019  r. o  go-
dzinie 18.00 mszą świętą w Katedrze Bydgoskiej pw. Św. Marcina 
i Mikołaja odprawioną w intencji Pielęgniarek/Pielęgniarzy oraz 
Położnych, którą dodatkowo uświetnił śpiew chóru pw. Św. Cecy-
lii z parafii pw. Chrystusa Króla z Bydgoszczy pod dyrekcją pana 
Leszka Rusiniaka. Jest to kolejny chór zaproszony na Mszę św., 
w którym śpiewają pielęgniarki i położne. Mszę Św. celebrował ks. 
Prałat Stanisław Kotowski, a homilię wygłosił ks. Szymon Gołota 
diecezjalny duszpasterz służby zdrowia.

Po zakończeniu mszy świętej odbył się zgodnie z wieloletnią 
tradycją koncert „Z różą” w wykonaniu zaproszonego chóru.
Oprawę liturgiczną stanowiły:
• Renata Surma pielęgniarka w Kujawsko-Pomorskim Centrum 

Pulmonologii w Bydgoszczy
• Wiesława Stefaniak-Gromadka – położna w Szpitalu Uniwersy-

teckim nr 1 im. dr. A. Jurasza
W skład pocztu sztandarowego weszli:
• Renata Surma pielęgniarka w Kujawsko-Pomorskim Centrum 

Pulmonologii w Bydgoszczy
• Violetta Filuk – położna w Centrum Onkologii w Bydgoszczy;
• Jan Słysz – pielęgniarz w Szpitalu Uniwersyteckim nr  1 

im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy.

przystępowała do świętych sakramentów. Z powodu swoich 
przekonań religijnych została pozbawiona funkcji kierowniczki 
Szkoły Pielęgniarskiej. Pomimo tego poświęciła w pełni swoje 
życie jako pielęgniarka, całkowicie oddana służbie chorym. Nie 
bała się nacisków partii, odważnie broniła własnych przekonań 
i organizowała okresowe rekolekcje dla chorych.

Zmarła w Krakowie 29 kwietnia 1973 r.
W czasie peregrynacji relikwii pracownicy szpitali, hospi-

cjów, Domów Pomocy Społecznej oraz chorzy i wszyscy obecni 
na uroczystych mszach z ust Diecezjalnego Duszpasterza Służby 
Zdrowia – ks. Szymona Gołoty – mogą usłyszeć niezwykle boga-
ty życiorys bł. Hanny, a następnie w chwili modlitewnej refleksji 
złożyć swoje osobiste prośby, w intencji których, za wstawien-
nictwem bł. Hanny, ks. Szymon odprawi Mszę św. 6.08.2019 r. 
na Górze Błogosławieństw w Ziemi Świętej.

Dnia 28. lipca, o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza 
Święta na zakończenie peregrynacji relikwii bł. Hanny Chrzanow-
skiej w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej

Niech uczczenie relikwii
bł. Hanny Chrzanowskiej

i modlitwa za jej wstawiennictwem,
pomoże wszystkim osobom starszym,

chorym, samotnym znosić trudy
i cierpienia codzienności,

a pracownikom da wsparcie
w trudnej codziennej pracy.

Wiesława Stefaniak-Gromadka

Z RACHUNKU SUMIENIA

WEDŁUG BŁ. HANNY CHRZANOWSKIEJ

Czy nie pracuję dla efektu, dla pochwały, dla olśnienia otoczenia?

Czy rozumiem godność swojego zawodu, czy staram się sło-
wem i czynem dawać temu wyraz?

Jak wypełniam obowiązki zawodowe: czy jestem punktualna, 
sumienna w wykonywaniu zleceń?

Czy sama staram się dokształcać, rozwijać?

Czy jestem prawdomówna? Czy miałam odwagę przyznawa-
nia się do popełnionych błędów i pomyłek, czy odwrotnie – 
zatajałam albo fałszowałam fakty, aby chronić swoją opinię?

Czy zachowuję tajemnicę zawodową?

Jeśli pracuję w atmosferze intryg, zawiści, lenistwa, plotek, 
nieodpowiedzialności, przekupstwa, to czy jej uległam czy 
przeciwnie – starałam się ją oczyścić? Czy nie rozjątrzałam za-
ognionych sporów? Czy nie obrażałam się, nie byłam drażliwa, 
małostkowa, niewybaczająca przykrości, jakich doznałam?

Czy chętnie zastępowałam koleżanki w razie potrzeby, bez 
wymawiania przysługi, czy odwiedzałam chore koleżanki, 
okazywałam im współczucie w nieszczęściu? Czy byłam słow-
na, czy liczyłam się z cudzym czasem.

Jaki był stosunek do dopiero początkujących? Czy nie gasiłam 
ich zapału, nie obniżałam poziomu pracy? Czy im pomagałam, 
dzieliłam się doświadczeniami, czy byłam dla nich wyrozumiała?

Czy dbam o własne zdrowie? Czy nie przemęczam się niepo-
trzebnie, brawurując: „mnie i tak nic nie będzie”? Czy tryb mo-
jego życia nie podkopuje moich sił do pracy?”

MY TEŻ TAM BYLIŚMY
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W dniu 14 czerwca br. 22 emerytowane pielęgniarki i położne 
z Koła Seniorów przy OIPiP w Bydgoszczy uczestniczyły w wycieczce 
do Chełmna, zorganizowanej przez Panią Katarzynę Florek Prze-
wodniczącą ORPiP w Bydgoszczy.

O historii miasta, jego zabytkach oraz legendach z nim związa-
nych bardzo ciekawie opowiadała Pani Anna Grzeszna-Kozikowska 
– przewodnik. Zwiedziłyśmy m.in. Muzeum im. dr. L. Rydygiera, miej-
scowego zasłużonego profesora chirurgii, który zasłynął dokonując 
przełomowej operacji resekcji żołądka, a także inne zabytki, których 
w Chełmnie jest bardzo dużo.

Dzięki Panu Tomaszowi Krzysztyniakowi, Przewodniczącemu 
ORPiP w Toruniu, który również zaangażował się w zorganizowanie 
naszej wycieczki, gościłyśmy w Domu Pomocy Społecznej, prowa-
dzonym przez siostry zakonne. Zostałyśmy bardzo mile przyjęte 
przez s. Urszulę , która jest tu dyrektorem.

Była to dla nas chwila odpoczynku przed dalszym zwiedzaniem 
miasta, spędzona przy kawie, ciasteczkach i rogalikach.

Kolejną niespodzianką, przygotowaną przez Panią Przewodni-
czącą, były imienne certyfikaty, potwierdzające nasz udział w „Wy-
prawie Krajoznawczej do Chełmna – Miasta Zakochanych”, które 
wręczył nam Pan Tomasz Krzysztyniak.

 Dodatkowo każda z nas zdobyła odznakę „Turysta Chełmna”, 
ustanowioną przez Zarząd Oddziału PTTK im. Ziemi Chełmińskiej.

W imieniu wszystkich uczestniczek
 składam Pani Katarzynie Florek,

Przewodniczącej ORPiP w Bydgoszczy
serdeczne podziękowanie za zorganizowanie

tak wspaniałej wycieczki, która dała nam wiele radości.
Sekretarz Koła Seniorów

Urszula Kasprowicz

WYPRAWA KRAJOZNAWCZA
DO CHEŁMNA MIASTA ZAKOCHANYCH

Wszyscy potrzebujemy nieco wytchnienia, a czerwiec to czas 
pikników na świeżym powietrzu. Atrakcji, która przestaje być zare-
zerwowana na spotkania w gronie rodziny i znajomych. Wykorzy-
stują ją coraz częściej pracodawcy, którzy w piknikowaniu dopa-
trzyli się potencjału wspólnej, nienachalnej integracji pracowników. 
Integracja pracowników jest jednym z kluczowych elementów bu-
dowania pozytywnej atmosfery w pracy i kultury organizacyjnej. 
Piknik rodzinny dla pracowników jest dobrą i naturalną formą tych 
działań. Pracownicy nie muszą spędzać czasu po pracy z daleka 
od swoich bliskich. Mogą pokazać dzieciom kawałek swojego życia 
zawodowego, zapewniając im dobrą zabawę w rodzinnym gronie 
podczas festynu rodzinnego. Pracodawca może też lepiej poznać 
swoich pracowników, swobodnie z nimi porozmawiać. Podczas ta-
kich spotkań możemy promować też ważne wartości, takie jak sport 
i zdrowy styl życia.

Bazując na tej idei, kolejny raz, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. 
Antoniego Jurasza w Bydgoszczy w dniu 15 czerwca 2019 roku przy-
gotował piknik rodzinny. Był on formą podziękowania pracownikom 
za kolejny rok wytężonej pracy. W pikniku wzięło udział ponad 600 
osób. Na najmłodszych uczestników czekały liczne atrakcje takie jak 
dmuchane zjeżdżalnie i różne zabawy sportowo – zręcznościowe. 
Starsi mogli spróbować swoich sił m.in w strefie gier hazardowych, 
konkursie siatkówki oraz wziąć udział w zabawie tanecznej. Plene-
rowe wydarzenie zorganizowane w swobodnej atmosferze zabawy 
pozwoliło oderwać się od obowiązków zawodowych i naładować 
pozytywną energię do dalszej, niełatwej pracy.

Polecamy!!!

mgr Mirosława Ziółkowska
Dyrektor ds. Pielęniarstwa

PO PRACY…
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Obsługa prawna polega w szczególności na:
1. bieżącym doradztwie i konsultacjach prawnych dla organów 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy (OIPiP): 
Okręgowej Rady, Prezydium Okręgowej Rady i Biura Izby;

2. udziale w Okręgowych Zjazdach Pielęgniarek i Położnych w Byd-
goszczy;

3. sporządzaniu projektów umów i regulaminów dla w/w organów 
OIPiP;

4. sporządzaniu opinii prawnych dla w/w organów OIPiP;
5. zastępstwie w pozasądowym dochodzeniu należności,
6. pełnieniu dyżuru w siedzibie Zleceniodawcy w każdą robo-

czą środę w godzinach od 10:30 do 13:30 osobiście lub przez 

przedstawiciela Kancelarii,
7. wystawianiu tytułów wykonawczych.

Ponadto Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną polega-
jącą na udzielaniu porad prawnych członkom samorządu zawo-
dowego pielęgniarek i położnych związanych z działaniem samo-
rządu oraz wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej:
 - osobiście – na dyżurach w siedzibie Biura Izby, w każdą robo-

czą środę w godzinach od 13:30 do 16:30 osobiście lub przez 
przedstawiciela Kancelarii,

 - telefonicznie – w dni robocze, od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od godziny 10:00 do 15:00,

 - drogą poczty elektronicznej.

INFORMACJE OD RADCY PRAWNEGO
OIPIP W BYDGOSZCZY

Z WOKANDY I Z ŻYCIA

Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 
15 lipca 2011 r. (Dz.U.2019.576 t.j. z dnia 2019.03.27) jedną z pod-
stawowych i kluczowych zasad wykonywania zawodu pielęgniarki 
i położnej jest obowiązek wykorzystywania wskazań aktualnej wie-
dzy medycznej w zakresie wykonywanego zawodu. Powinność ta 
dookreślona została w artykule 61 wspomnianej ustawy, na pod-
stawie którego pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego ak-
tualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo 
do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia po-
dyplomowego.

W Polsce istnieje aktualnie około 200 podmiotów, które reali-
zują kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Ustawa 
określa 4 rodzaje kształcenia podyplomowego:

1. Szkolenie specjalizacyjne, zwane „specjalizacją”, mające 
na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej 
wiedzy i umiejętności określonej w dziedzinie pielęgniarstwa lub 
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a także tytułu 
specjalisty w tej dziedzinie. Pielęgniarka i położna po odbyciu spe-
cjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego uzyskują tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia. Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka 
lub położna, które posiadają prawo zawodu, pracowały w zawodzie 
co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat, a także które zosta-
ły dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowa-
nia kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania 
Kształcenia Pracowników Medycznych (zwany dalej ”SMK”). Egzamin 
państwowy przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną po-
wołaną przez ministra właściwego ds. zdrowia na wniosek dyrekto-
ra Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

2. Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielę-
gniarkę lub położną wiedzy i umiejętności koniecznych do udzie-
lania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres 
danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia. Do kształcenia w ramach tego kursu przystąpić 
mogą pielęgniarka lub położna, które posiadają prawo wykonywa-
nia zawodu oraz co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie, 
a także które zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego za po-
średnictwem SMK. Kurs kwalifikacyjny kończy egzamin teoretyczny 
w formie pisemnej bądź ustnej albo egzamin praktyczny.

3. Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniar-
kę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych 
czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyj-
nych. Do kursu mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które 
posiadają prawo wykonywania zawodu oraz które zostały dopusz-
czone do kursu specjalistycznego za pośrednictwem SMK. Kurs 
specjalistyczny kończy się egzaminem.

4. Kurs dokształcający ma zaś na celu pogłębienie i aktuali-
zację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki lub położnej. 
Tak jak w wypadku kursu specjalistycznego, do kursu mogą przystą-
pić pielęgniarka lub położna, które posiadają prawo wykonywania 
zawodu oraz które zostały dopuszczone do kursu dokształcającego 
za pośrednictwem SMK.

Zgodnie z brzmieniem ustawy o zawodach pielęgniarki i położ-
nej, organizatorami kształcenia mogą być:

1. Uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i ba-
dawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze,

2. Inne podmioty, po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie podyplomowe, zwane „rejestrem”.

Wniosek o wpis do rejestru innych podmiotów niż określone 
w punkcie 1 prowadzących kształcenie podyplomowe jest bardzo 
sformalizowany, przesłanki zaś do jego wniesienia zostały precyzyj-
nie opisane w ustawie. Do tych podmiotów (organizatorów kształ-
cenia) zalicza się Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, która pro-
wadzi rejestr. W wypadku zaś, gdy organizatorem kształcenia jest 
okręgowa izba pielęgniarek i położnych oraz utworzone przez nią 
spółki prawa handlowego lub inne utworzone przez nią podmioty 
rejestracji dokonuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Oczywiście dotyczy to wszystkich wyżej wymienionych form 
kształcenia podyplomowego, w tym również prowadzenia specjalizacji.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych dla każdej formy kształ-
cenia podyplomowego występuje do Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w celu uzyskania wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Doty-
czy to konkretnych form kształcenia w określonym czasie.

Uczelnie i szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i ba-
dawczą w dziedzinie nauk medycznych są organizatorami kształ-
cenia bez obowiązku wpisu do rejestru organizatorów kształcenia. 
Oczywiście dotyczy to możliwości prowadzenia wszystkich form 
kształcenia podyplomowego. W takiej samej sytuacji znajdują się 
podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących 
działalności leczniczą (RPWDL).

Oddzielnego wyjaśnienia wymaga udzielenie akredytacji 
na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położ-
nictwo. Ocena czy dana uczelnia (szkoła) ubiegająca się o akredy-
tację dla studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo 
na określonym poziomie spełnia standardy kształcenia określone 
w przepisach ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na-
leży do podstawowych zadań Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych przy Ministrze Zdrowia.

Uczelnie (szkoły), które kształcą pielęgniarki i położne 
muszą posiadać wyżej wymienioną akredytację.

Sporządziła: radca prawny Julia Gałąska

OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA KSZTAŁCENIA 
PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
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W dniach od 4 do 5 czerwca 2019r. w Warszawie 
w Hotelu Airport Okęcie odbył się I Nadzwyczajny Krajo-
wy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji, w którym 
uczestniczyli delegaci wybrani na okręgowym zjeździe 
na początku VII kadencji w osobach Katarzyna Florek, 
Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Elżbieta 
Bernaciak, Jolanta Dejewska, Kamilla Gólcz, Wiesława 
Stefaniak-Gromadka, Jan Słysz i Jerzy Woźniak.

Zgodnie ze Stanowiskiem Nr 1 VII Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 roku 
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjaz-
du Pielęgniarek i Położnych VII kadencji w celu omó-
wienia i rozpatrzenia ważnych kwestii merytorycznych 
związanych z wykonywaniem zawodów pielęgniarki 
i położnej oraz funkcjonowaniem samorządu w tym 
ewentualnych zmian regulaminów.

Przedmiotem Zjazdu było przedyskutowanie:
• regulaminu wyborów do organów Izb,
• ramowe regulaminy organów okręgowych izb pie-

lęgniarek i położnych,
• regulamin Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych,
• regulaminy organów Naczelnej Izby Pielęgniarek 

i Położnych,
• ustalenie wykazu stanowisk w organach izb pielę-

gniarek i położnych, których pełnienie może być 
wynagradzane,

• zasady gospodarki finansowej,
• składka członkowska,
• procedura przeprowadzania wizytacji praktyk za-

wodowych,
• licencjonowanie zawodu.

Podczas I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielę-
gniarek i Położnych VII kadencji w drodze elektronicz-

nego głosowania podjęto poniższe uchwały:
Uchwała nr 1 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjaz-

du Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 czerwca 2019 r. 
w sprawie Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych.

Uchwała nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 
2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów 
izb oraz trybu odwoływania ich członków.

Uchwała nr 3 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerw-
ca 2019 r. w sprawie regulaminów organów Naczelnej 
Izby Pielęgniarek i Położnych.

Uchwała nr 4 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 
2019 r. w sprawie ramowych regulaminów organów 
okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

Uchwała nr 5 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 
2019 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w orga-
nach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie 
może być wynagradzane.

Uchwała nr 6 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca 
2019 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Naczel-
nej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Uchwała nr 7 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca 
2019 r. w sprawie określenia procedury przeprowadza-
nia wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących 
zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do re-
jestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 I NADZWYCZAJNY KRAJOWY
ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH VII KADENCJI

Tekst: Małgorzata Grabska

Z NACZELNEJ RADY

Wśród delegatów wiceprezes Mariola Łodzińska – pielęgniarka, wiceprezes Ewa Janiuk-położna
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Z NACZELNEJ RADY

Stanowisko Nr 27 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa”

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  
po zapoznaniu się z ustaleniami wypracowanymi w ramach inicjatywy “Wspólnie dla Zdrowia”  

wyraża ogromne zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw dla utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa”.

Zgodnie z uprawnieniami ustawowymi Prezydium NRPiP wnosi 

o utrzymanie dotychczasowego dwustopniowego systemu kształcenia 

pielęgniarek i położnych RP w ramach szkolnictwa wyższego. System ten:

1. jest zgodny z Europejskim Porozumieniem w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, sporządzonym w Strasburgu dnia 
25 października 1967 roku (Dz. U. 96.83.384) oraz z wymaganiami dotyczącymi kształcenia pielęgniarek i położnych, wyni-
kającymi z Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu i Rady Europy z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych (Dz. U. UE. L.05.255.22); 

2. jest objęty dwustronnym systemem monitorowania jakości kształcenia przez KRASzPiP oraz PKA, co zaowocowało dopro-
wadzeniem do wypracowania i realizacji efektywnego procesu ewaluacji jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo 
i położnictwo, głównie w zakresie programów i procesów kształcenia, kadry dydaktycznej, bazy dydaktycznej oraz wewnątrz-
uczelnianych systemów jakości kształcenia; 

3. jest standaryzowany, co zapewnia regulacyjność zawodu i osiągnięcie wyników końcowych w postaci sformułowanych i zre-
alizowanych efektów kształcenia; 

4. Należy wskazać, iż limity przyjęć są określane na poziomie uczelni. Uczelnie są zainteresowane pozyskaniem jak najwięk-
szej liczby studentów dlatego nie wprowadzają niskich limitów. Powodem niedoboru absolwentów nie są zatem trudności 
w dostępie do kształcenia tylko w atrakcyjności zawodu, tj. warunkach pracy i wynagradzania, co nasila zjawisko emigracji 
zarobkowej młodych adeptów zawodu.

W ocenie Prezydium NRPiP problem stanowi również aktualnie niezatrudnianie absolwentów kierunków pielęgniarstwo i po-
łożnictwo przez podmioty realizujące świadczenia zdrowotne. Dlatego wprowadzenie dodatkowego szczebla kształcenia nie 
będzie skutkowało wzrostem liczby potencjalnych pracowników do realizacji pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych. Wpro-
wadzenie kształcenia średniego niewątpliwie przyczyni się do obniżenia poziomu jakości świadczeń zdrowotnych. Kształcenie 
średnie sprawdziło się w przeszłości, gdy w systemie służby zdrowia potrzebny był pracownik realizujący świadczenia pomoc-
nicze na rzecz świadczeń lekarskich. Obecnie pielęgniarstwo i położnictwo to samodzielne zawody medyczne wymagające nie 
tylko przygotowania w zakresie wykonywania standardowych procedur ale również samodzielnego podejmowania decyzji dia-
gnostycznych, profilaktycznych, terapeutycznych i ratunkowych, co wymaga szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności. W całym 
rozwiniętym świecie medycznym obserwuje się substytucję usług, czego wyrazem w RP było wprowadzenie dla pielęgniarek 
i położnych uprawnienia do ordynacji leków, wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Prezydium NRPiP stoi na stanowisku, iż należy kontynuować kształcenie opiekuna medycznego będącego odpowiednikiem 
zachodnioeuropejskiej asystentki pielęgniarskiej. Zapewnienie opiekunowi w kompetencjach czynności pielęgnacyjno-opiekuń-
czych i części podstawowych czynności instrumentalnych wykonywanych na zlecenie pielęgniarki umożliwiłoby sprawniejszą 
organizację pracy i lepsze wykorzystanie wiedzy, umiejętności licencjata, magistra i specjalisty – co w konsekwencji doprowa-
dziłoby do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych i obniżenia wskaźnika zdarzeń niepożądanych. Wymaga to jednak stworze-
nia dla opiekunów medycznych realnych możliwości zatrudnienia w systemie ochrony zdrowia. Dzieje się tak w wielu krajach 
europejskich, gdzie ustala się nawet stopniowanie ich kompetencji. W Polsce pomimo wdrożenia kształcenia w zawodzie opie-
kun medyczny, opiekun osoby starszej w dalszym ciągu absolwenci ci mają duże trudności w znalezieniu miejsc zatrudnienia, 
szczególnie w lecznictwie stacjonarnym. Stąd też zasadnym jest podejmowanie działań systemowych dla zwiększenia możliwo-
ści zatrudnienia już wykształconych absolwentów zawodów pomocniczych takich jak np. opiekun medyczny.

Mając na względzie powyższe Prezydium NRPiP nie może pozostawać obojętne na proponowane zmiany w systemie kształcenia 
polskich pielęgniarek skutkujące dramatycznym obniżeniem jakości kształcenia, a tym samym jakości świadczeń zdrowotnych 
i zagrożeniem bezpieczeństwa pacjentów. Duże prawdopodobieństwo zdarzeń niepożądanych pociągnie za sobą również do-
tkliwe skutki finansowe leczenia naprawczego.

Sekretarz NRPiP 

Joanna Walewander

Prezes NRPiP 

Zofia Małas
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Rzec można by było, że zawód medyczny określić należy 
mianem „Ręce, które leczą”.

Dlaczego sformułowanie „ręce które leczą”? Przecież je-
steśmy pracownikami medycznymi a nie cudotwórcami. Otóż 
nasze ręce to nasze najważniejsze narzędzie pracy. Rękoma 
leczymy, badamy, asystujemy, ratujemy. Skoro to jest nasze na-
rzędzie pracy musi spełniać określone wymagania. Decydując 
się na wykonywanie jakże ciężkiego i często niedocenianego 
zawodu medycznego, który świadomie wybraliśmy, wiemy z ja-
kimi ograniczeniami się wiąże. Wśród tych ograniczeń możemy, 
oprócz pracy w porze nocnej, rezygnacji ze świąt spędzanych 
z rodziną, ciężkiej pracy fizycznej, obciążenia psychicznego, od-
powiedzialności, wymaganego stroju, również wymienić odpo-
wiednie przygotowanie rąk do pracy – naszych narzędzi.

Pracując wcześniej na pierwszej linii frontu czyli jako pielę-
gniarka oddziału zabiegowego pewnie powiedziałabym, że braku-
je mi ręczników, mydła, mam brzydką umywalkę, nie mam kremu 
do rąk, środki do higieny rąk uszkadzają mi skórę, a przecież i tak 
zakładam rękawiczki. Poza tym jestem kobietą i będę nosić pier-
ścionek, obrączkę, którą mąż mi założył i sztuczne paznokcie.

 A propos znam zasady higieny rąk przecież podpisałam 
procedury byłam na szkoleniu. Wiem, że mycie czy dezynfekcję 
rąk przeprowadza się techniką Ayliffe’a poprzez pocieranie. Do 
dezynfekcji rąk pobieram 2 dozy środka dezynfekcyjnego tj. 3-5 
ml, tak aby zwilżyć dłonie. W przypadku Clostridioides difficile 
po zakończeniu czynności przy pacjencie z zakażaniem prze-
wodu pokarmowego o tej etiologii najpierw myję ręce, ponie-
waż środek dezynfekcyjny na bazie alkoholu nie działa na formy 
przetrwalnikowe (spory) bakterii.

Tylko przecież nie mam czasu jesteśmy dwie na zmianie.
Zaś pielęgniarka epidemiologiczna na szkoleniu mówi:
„Drodzy Państwo podstawową metodą zapobiegania trans-

misji zakażeń drogą kontaktową jest higiena rąk.
W obecnym czasie podczas meczu z drużyną bakterii to one 

zdobywają kolejne bramki podczas gdy ludzie wciąż szukają piłki 
na trybunach tzn. antybiotyku, metody na to by ten mecz wy-
grać. A tu wygrywa ostatnio król strzelców tego sezonu Klebsiel-
la pneumoniae typu New Dehli. Możemy tylko uruchomić naszą 
obronę zdezynfekować ręce, aby nie strzelić samobója.

Przypomnę Państwu, że pierwszą zasadą przygotowania rąk 
do pracy jest nic poniżej łokcia tj. paznokcie krótkie naturalne 
nie pomalowane, dłonie bez biżuterii, zegarków, bransoletek, 
mundurek z krótkim rękawem. WHO proponuje aby obrączkę 
zawiesić na krótkim łańcuszku na szyi.

Dlaczego paznokcie nie mogą być pomalowane?
Ponieważ lakier do paznokci nie jest produktem medycz-
nym, poza tym odpryski, ubytki są idealną ciepłą i wilgot-
ną niszą do rozwoju patogenów, którą trudno zdezynfeko-
wać, wyczyścić.

WHO opracowało rekomendacje dotyczące 5 momentów 
higieny rąk:
1. przed kontaktem z pacjentem,
2. przed procedurą aseptyczną,
3. po kontakcie z materiałem zakaźnym,
4. po kontakcie z pacjentem,
5. po kontakcie z otoczeniem pacjenta.

Przypominam, że na jedną parę rękawic powinny przypadać 
dwa epizody dezynfekcji.
Natomiast tak wygląda to z drugiej strony – strony rodzica, pacjenta.

W pozwie czytamy:
…W szpitalu X narażono mnie/ moje dziecko na utratę zdro-

wia/ śmierć spowodowaną zakażaniem bakterią X w wyniku nie 
przestrzegania podstawowych zasad higieny rąk przez personel.

Bakteria X jest drobnoustrojem bytującym w środowisku szpi-
talnym. Moje dziecko było wcześniakiem. Pani X Y w dniu… nie 
myła rąk, poza tym w trakcie czynności zmiany opatrunku u mo-
jego dziecka o godzinie.. nagle musiała podać smoczek płaczące-
mu obok dziecku, a następnie bez dezynfekcji rąk kontynuowała 
zmianę opatrunku u mojego syna. Takie działanie spowodowało 
pogorszenie stanu zdrowia syna i konieczność leczenia szeroko-
spektralnym antybiotykiem, który niekorzystnie wpłynął na or-
ganizm syna. Doprowadziło to do opóźnienia rozwoju dziecka. 
Usłyszeliśmy również od lekarza, że to będzie cud jeśli zostanie 
uratowane. Nasze dziecko jest/... niepełnosprawne/….. w wyniku 
nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny rąk. Występuje-
my o odszkodowanie w wysokości 1 mln złotych.

Drodzy czytelnicy
przedstawiłam pełen obraz uważany przez wielu za sztuczny 

i rozdmuchany a jakże podstawowy problem. Pisząc ten artykuł 
powróciły wspomnienia z lat dzieciństwa, kiedy to w Wiejskim 
Ośrodku Zdrowia lekarz tzw. „ogólny” przed każdym badaniem 
i po badaniu podchodził do umywalki gdzie na magnes przycze-
pione było mydło w kostce. Mył ręce i wycierał w ręcznik frotte, 
a obok na szafce w zamykanym słoju z napisem spirytus 90% 
stały drewniane szpatułki.

Dziś szpatułki mamy jednorazowe, mydło w płynie i w spe-
cjalnych dozownikach, ręcznik jednorazowy papierowy, ba do 
lekarza umawiamy się za pomocą smartfona i internetu, rozwija 
się telemedycyna, a tak trudno nam poświęcić 30 sekund na de-
zynfekcje rąk.

Tylko 30 sekund, a może uratować czyjeś życie.
Twoje życie, życie twojego dziecka, rodzica, pacjenta, 

czy też twojej pielęgniarki epidemiologicznej.

P.S Pozdrawiam wszystkie „nie kobiety”. Pamiętajcie jesteście 
pięknymi kobietami za to, że jesteście, a nie jak się dekorujecie.

WARTO PRZECZYTAĆ

mgr Karolina Strużyńska
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

SEKCJA ANTYBIOTYKOTERAPII I KONTROLI ZAKAŻEŃ 
SZPITALNYCH. RĘCE KTÓRE LECZĄ?!?
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Z PRAC KOMISJI DS. PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Nauka w Polsce w szkole jest obowiązkowa. To właśnie z tego 
względu szkoła powinna zapewnić uczniom takie warunki, które 
nie zagrażałyby ich zdrowiu, lecz sprzyjały dobremu samopoczu-
ciu i satysfakcji również w budowaniu zasobów dla zdrowia.

Zdrowie uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi, całej spo-
łeczności szkolnej oraz programy na rzecz zdrowia w szkole po-
winny być wspólnym celem – zarówno interesem pracowników 
resortu edukacji jak i resortu zdrowia. Istnieje wiele stereotypów, 
trudnych do przełamania kwestii, barier, trudnych do spełnienia 
oczekiwań ponieważ zarówno szkoła jak i szkolna służba zdrowia 
są jeszcze nadal niedofinansowane.

Z codziennych obserwacji zauważyć można, że istnieją 
znaczne różnice w postrzeganiu roli pielęgniarki w szkole przez 
przedstawicieli resortu edukacji: dyrektorów, nauczycieli i innych 
pracowników oświaty. Zgoła inne są też oczekiwania pielęgnia-
rek pracujących w szkołach.

Żeby zrozumieć ten problem, różnice we wzajemnym po-
strzeganiu swoich ról, należy po krótce przybliżyć na czym po-
lega praca, a przede wszystkim rola pielęgniarki środowiska na-
uczania i wychowania w placówkach oświatowych.

Pielęgniarka szkolna w Polsce jest w większości szkół jedy-
nym fachowym pracownikiem z przygotowaniem medycz-
nym. Jej zadania określają odpowiednie przepisy prawne i są 
one zależne od przyjętego systemu profilaktycznej opieki zdro-
wotnej nad uczniami.

Do kompetencji każdej z nich należy wiele czynności, o których 
często pracownicy oświaty nie zdają sobie sprawy. Pielęgniarka, 
ich zdaniem, powinna np. podać tabletkę, zaopatrzyć ska-
leczenie, zabezpieczyć złamaną rękę, udzielić pierwszej po-
mocy w razie nagłego wypadku, wezwać karetkę… Tak też, 
nie ukrywam myślało wiele pielęgniarek chcących podjąć pracę 
w szkole. Przecież to praca czysta, przyjemna, nie wymagająca 
wysiłku fizycznego, często „za biurkiem”, spokojna…..zwyczajnie 
fajna, szczególnie dla starszych pielęgniarek, wypalonych zawodo-
wo, chcących odpocząć od gonitwy podczas szpitalnych dyżurów. 
Jednak rozpoczynając pracę w szkole szybko zauważyły, że to nie 
tak, jak wcześniej wyobrażały sobie obowiązki szkolnej pielęgniar-
ki. Tutaj pozostały bez fachowego lekarskiego wsparcia, z które-
go zawsze mogły skorzystać będąc na dyżurze w szpitalu. Praca 
w szkolnym gabinecie to całkowicie samodzielna, wymaga-
jąca szybkich i precyzyjnych decyzji, również bardzo kreatywna, 
wymagająca dużej cierpliwości i odporności na stres.

Dla jej zobrazowania, tej nadal mało docenianej pracy, kilka 
najważniejszych kompetencji PIELEGNIARKI ŚRODOWISKA 
NAUCZANIA I WYCHOWANIA. Zakres jej świadczeń określają 
standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej.
Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania pla-
nuje i realizuje opiekę nad uczniami na terenie szkoły lub 
w placówce oświatowo-wychowawczej w zakresie:
• promocji zdrowia,
• profilaktyki chorób,
• świadczeń diagnostycznych,
• świadczeń pielęgnacyjnych,
• świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych.

W realizacji świadczeń współpracuje z:
 - rodzicami i/ lub opiekunami uczniów, uczniami, wychowankami,
 - dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas,
 - lekarzem POZ, rodzinnym,
 - pielęgniarką środowiskową/ rodzinną,
 - położną środowiskową/ rodzinną.
 - innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami zdrowot-

nymi podopiecznych
 - Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

Podejmuje świadczenia w zakresie promocji zdrowia 
i edukacji zdrowotnej:
 - prowadzi edukację zdrowotną uczniów;
 - wspiera w edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia nauczycieli, 

wychowawców i uczniów;
 - ma udział w projektowaniu i programowaniu zajęć z edukacji 

zdrowotnej w placówce nauczania i wychowania;
 - opracowuje konspekty zajęć z uczniami, rodzicami w zakresie 

promocji zdrowia;
 - planuje i prowadzi specyficzne formy edukacji zdrowotnej 

uczniów z zaburzeniami rozwoju i zdrowia;
 - uczestniczy w planowaniu, realizacji i ewaluacji szkolnego pro-

gramu edukacji prozdrowotnej i programów profilaktycznych 
oraz promocji zdrowia;

 - udziela nauczycielom, wychowawcom konsultacji w zakresie 
biomedycznych aspektów edukacji prozdrowotnej;

 - promuje zachowania prozdrowotne, działania na rzecz zdro-
wia i zapobiegania chorobom i urazom;

 - udziela porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych;
 - bierze udział w realizacji programów zdrowotnych w środowi-

sku szkolnym;
 - prowadzi czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniar-

skiej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki problemów 
zdrowotnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;

 - udziela pomocy uczennicom i uczniom w rozwiązywaniu pro-
blemów związanych z dojrzewaniem seksualnym oraz w do-
stępie do informacji o chorobach przenoszonych droga płcio-
wą i antykoncepcji.

Z zakresu świadczeń profilaktycznych:
 - realizuje programy profilaktyczne,
 - ocenia stan sanitarno-epidemiologiczny i bezpieczeństwa 

w placówce; nauczania i wychowania oraz warunków naucza-
nia w szkole,

Z PRAC KOMISJI DS. PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD UCZNIAMI
 – ROLA PIELĘGNIARKI NAUCZANIA I WYCHOWANIA
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 - współdziała z dyrekcją szkoły, pedagogiem oraz nauczycielami; 
w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów,

 - prowadzi doradztwo dla dyrektora w sprawie warunków bez-
pieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sani-
tarnych w szkole,

 - prowadzi dokumentację medyczną uczniów,
 - prowadzi dokumentację sprawozdawczą.

Podejmuje świadczenia diagnostyczne:
 - identyfikuje uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi, 

społecznymi,
 - przeprowadza wywiady środowiskowe z pedagogiem szkolnym,
 - wykonuje testy przesiewowe zgodnie z obowiązującym progra-

mem i procedurami, i kieruje postępowaniem poprzesiewowym 
w stosunku do uczniów z dodatnim wynikiem testów,

 - wykonuje testy diagnostyczne.
Ponad to wykonuje świadczenia pielęgnacyjno-lecznicze 
takie jak:
 - podawanie leków różnymi drogami i technikami,
 - udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, na-

głych zachorowaniach, wypadkach i urazach,
 - prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 - prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej.

Każda pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania to 
bardzo często osoba z wyższym wykształceniem, która 
oprócz oczywiście posiadania dyplomu ukończenia szkoły 
i prawa wykonywania zawodu, posiada ukończony kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska 
nauczania i wychowania, kurs specjalistyczny w zakresie 
szczepień ochronnych, szkolenie z zakresu profilaktyki 
próchnicy zębów i chorób przyzębia. To bardzo często osoba 
posiadająca najwyższy stopień wtajemniczenia zawodo-
wego – posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
środowiska nauczania i wychowania, specjalizację pe-
diatryczną lub specjalizację pielęgniarstwa rodzinnego. 
Oprócz tego nieustannie dokształca się podczas różnych kursów 
doskonalących.

Zakres jej obowiązków i szerokie kompetencje pozwalają zatem 
oczekiwać od dyrekcji szkoły i nauczycieli przede wszystkim zro-
zumienia i docenienia jej zadań, akceptacji kompetencji i auto-
nomii, partnerstwa i włączenia do życia szkoły oraz pomocy i stwa-
rzania warunków do realizacji jej zadań.

Niestety podstawowym oczekiwaniem dyrekcji szkół i nauczy-
cieli wobec pielęgniarki jest zabezpieczenie pomocy w przypadku 
urazów i nagłych zachorowań. Istnieje zatem potrzeba uświada-
miania, iż oczekiwanie, że pielęgniarka „będzie dyżurować” 
w szkole aby udzielić pomocy medycznej w stanach nagłych 
nie jest możliwe do spełnienia.

Następnym oczekiwaniem, szczególnie wyrażanym przez 
dyrektorów, jest dokonywanie przez pielęgniarki przeglą-
dów higieny osobistej uczniów. Obecnie uważamy, że utrzy-
mywanie obowiązkowych przeglądów czystości, wykonywanych 
publicznie, u wszystkich uczniów, nie jest uzasadnione sytuacją 
epidemiologiczną, a pogwałceniem praw dziecka do prywatności 
i intymności. Oczekiwania pracowników oświaty w stosunku do 
pielęgniarki szkolnej nie są również możliwe do spełnienia choćby 
z powodu na fakt, iż jedna pielęgniarka często posiada pod swoją 

opieką dwie, trzy, a nawet cztery placówki oświatowe. Wynika to 
z norm zatrudnienia, czyli liczby uczniów przypadających na 1 pie-
lęgniarkę zatrudnioną w szkole.
Przedstawiają się one następująco:
 - szkoła podstawowa, liceum, liceum profilowane (bez nauki 

w warsztatach) – 880-1100 uczniów,
 - zasadnicze szkoły zawodowe i technika prowadzące naukę 

w warsztatach – 700 uczniów,
 - szkoły specjalne dla dzieci i młodzieży:

• z lekkim upośledzeniem umysłowym, sprawnych ruchowo, 
niewidomych i niedowidzących, głuchych i niedosłyszą-
cych, przewlekle chorych – 150 uczniów,

• z lekkim upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnych 
ruchowo lub z umiarkowanym upośledzeniem umysło-
wym i sprawnych ruchowo 80 uczniów,

• z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym 
niepełnosprawnych ruchowo – 30 uczniów.

Należy pamiętać, że zbyt duża liczba uczniów przypadają-
cych na pielęgniarkę w szkole zawsze będzie utrudniała realiza-
cję wszystkich świadczeń zdrowotnych oraz znacząco obniży ich 
jakość. Czas jej pracy zaś zależy od liczby uczniów w szkole oraz 
od jednostki ją zatrudniającej lub NFZ (w przypadku praktyk in-
dywidualnych). Nie można zatem oczekiwać, że będzie ona 
obecna przez cały okres zajęć szkolnych.

Istnieje zatem konieczność wypracowania zasad współpra-
cy pielęgniarki z dyrekcją i nauczycielami. Koniecznym wydaje 
się zapoznanie obu stron z zadaniami szkoły i pracownika służ-
by zdrowia, określenie wzajemnych oczekiwań i ustalenie jakie 
zadania i w jaki sposób będą realizowane. Zapoznanie się ze 
specyfiką pracy pielęgniarki szkolnej pozwoli na przeła-
mywanie stereotypów myślenia o jej pracy.

Bardzo ważną rolą doświadczonej pielęgniarki szkolnej jest 
umiejętność skutecznego komunikowanie się z wychowawcami 
klas. Polega ona między innymi na wcześniejszym przekazaniu  
informacji o planowanych przez nią terminach (np. wykonania 
testów przesiewowych, nadzorowanego szczotkowania zębów 
preparatami fluorkowymi). Jest to również jeden ze sposobów 
na wyeliminowanie konfliktów i trudności w zwalnianiu uczniów 
z lekcji na przeprowadzenie tych badań. Bowiem nierealne są 
postulaty niektórych nauczycieli, że wszystkie badania 
powinny być wykonane po zakończeniu lekcji.

Do wszystkich pracowników oświaty począwszy od dyrekto-
ra, skończywszy na pracownikach obsługi oraz do pielęgniarki 
środowiska nauczania i wychowania należy obowiązek tworze-
nia klimatu wspierającego zdrowie, również psychiczne, całej 
społeczności szkolnej. Do tej pory niestety wciąż jest aktualny, 
trudny do spełnienia postulat wybitnego polskiego higienisty 
Marcina Kacprzaka, który podkreślał, że „Uczeń powinien 
wyjść ze szkoły zdrowszy, niż do niej przyszedł”.

Danuta Zroślak – pielęgniarka środowiska
nauczania i wychowania, specjalista piel. rodzinnego

Konsultacja merytoryczna – Aleksandra Piątek

Z PRAC KOMISJI DS. PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIAZ PRAC KOMISJI DS. PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
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Z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, który odbył się sobotę 
18 maja w godzinach 13.00-17.00 na Różopolu w Bydgoszczy, 
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ – jak co roku 
– zaprosił na Festyn „Bądźmy razem” Caritas Diecezji Bydgo-

skiej, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz inne pod-
mioty. W czasie Festynu Rodzinnego położne z Komisji ds. 
Położnych przy ORPiP udzielały różnego rodzaju porad edu-
kacyjnych związanych ze zdrowiem, w tym z zakresu proz-
drowotnego stylu życia, prawidłowego żywienia, aktywności 
fizycznej oraz dokonywały m.in. pomiarów ciśnienia tętnicze-
go krwi, poziomów glukozy.

Udział nasz w tym niezwykle ważnym i pożytecznym 
przedsięwzięciu miał ogromne znaczenie dla promowania 
zdrowego stylu życia oraz integracji społeczeństwa naszego 
regionu.

Tekst i foto: Wiesława Stefaniak-Gromadka

DZIĘKUJĘ
FIRMIE VITALABO 

ZA UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU I MATERIAŁÓW
DO POBIERANIA POZIOMU CUKRU WE KRWI

KATARZYNA FLOREK

Z PRAC KOMISJI DO SPRAW POŁOŻNYCH

W drugim kwartale 2019 r. rozpoczął się kolejny cykl szkoleń w ramach spotkań Bydgoskiej Akademii Położnych we 
współpracy z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dla położnych 
z województwa kujawsko-pomorskiego.

Dnia 2 kwietnia 2019 r.,odbyło się szkolenie dla położnych pt: „ZMIANY W ORGANIZACJI OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ”.
Dnia 8 maja 2019 r. odbyło się szkolenie dla pielęgniarek i położnych pt:.„INTERDYSCYPLINARNE WSPARCIE PRACY 

POŁOŻNEJ”. Udział w spotkaniach był bezpłatny, a uczestnicy otrzymali certyfikaty.
Zapraszamy na kolejne szkolenia dla położnych w nowym roku akademickim 2019/2020.

BYDGOSKA AKADEMIA POŁOŻNYCH

Z PRAC KOMISJI DO SPRAW POŁOŻNYCH

 

  OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BYDGOSZCZY 
KOMISJA DS. POŁOŻNYCH PRZY OIPIP W BYDGOSZCZY 

 

mają zaszczyt zaprosić Położne na  
spotkanie szkoleniowo-warsztatowe 

pt. „INTERDYSCYPLINARNE WSPARCIE PRACY POŁOŻNEJ” 
 

Szkolenie przygotowała Komisja ds. Położnych  
przy OKRĘGOWEJ IZBIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BYDGOSZCZY  

w ramach spotkań 

BYDGOSKIEJ AKADEMII POŁOŻNYCH 
we współpracy z Konsultantem Wojewódzkim 

 w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego  
dla województwa kujawsko-pomorskiego 

w programie: 
10.30-11.00 „Zadbaj o piękny wygląd” Starszy menedżer Kamila Gołaś 
11.00-11.30 „Ssące dziecko w fazie  komfortowej. Terapeutyczne przedłużanie fazy zasysania"  
mgr Agnieszka Gadzicka NUK MedicPro  
11.30-11.45 „Dicoflor – Wspomagamy mamy” 
mgr Dagmara Konopa Przedstawiciel medyczny Firmy Bayer 
11.45-12.00 „Multi-Mam - nowoczesne podejście do leczenia brodawek sutkowych”  
Marcin Czekaj & Multi-Mam Team 
12.00-12.45 „Czynności pielęgnacyjne u noworodków wg koncepcji NDT-Bobath.  
Zuzanna Wójcik, lic. fizjoterapii, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath, Akademickie Centrum 
Medyczne przy WSG, Dzienny Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci. 
12.45-13.30 Terapia blizny po cesarskim cięciu. Integracja blizn z siecią powięziową.  
Anna Bethke, mgr fizjoterapii, terapeuta manualny, Akademickie Centrum Medyczne przy WSG, 
13.30-14.00 „Cukrzyca jest wśród nas” mgr Aleksandra Kowalska-Grzybowska 
Szpitalny Zakład Endokrynologii i Diabetologii,  
Poradnia Diabetologiczna Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela 
  
 

Spotkanie odbędzie się 08 maja 2019 roku o godzinie 10.30 
w Sali Konferencyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (8 piętro)    

w Bydgoszczy ul. Kościuszki 27/30-32 

 

 

  OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BYDGOSZCZY 
KOMISJA DS. POŁOŻNYCH PRZY OIPIP W BYDGOSZCZY 

 

mają zaszczyt zaprosić Położne na  
spotkanie szkoleniowo-warsztatowe 

pt. „ZMIANY W ORGANIZACJI OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ” 
 

Szkolenie przygotowała Komisja ds. Położnych  
przy OKRĘGOWEJ IZBIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BYDGOSZCZY  

w ramach spotkań 

BYDGOSKIEJ AKADEMII POŁOŻNYCH 
we współpracy z Konsultantem Wojewódzkim 

 w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego  
dla województwa kujawsko-pomorskiego 

w programie: 
10.30-11.10  „Standard opieki okołoporodowej w praktyce zawodowej położnej” 
mgr Anna Siwek Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego   
11.10-11.25 „Pielęgnacja noworodka i niemowlęcia - Bepanthen” 
mgr Dagmara Konopa Przedstawiciel medyczny Firmy Bayer    
11.25-11.40 „Sposób na zaparcia w 15 min bezpieczny dla kobiet w ciąży i matek karmiących - czopki Eva/qu”  

Wojciech Poćwiardowski Kierownik Regionalny Solpharm Sp. z o.o. 
11.40-12.20 „Zmiany w organizacji opieki okołoporodowej - karmienie piersią”  
dr n. med. Janina Fałkowska  
12.20-12.40 „Multi-Mam - nowoczesne podejście do leczenia brodawek sutkowych” 
Marcin Czekaj & Multi-Mam Team  
12.40-13.10 „Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej – krew pępowinowa” 
Dagmara Lipska Konsultant Medyczny Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.  
13.10-14.10 „ Szczepienia ochronne w pierwszym roku życia dziecka ze szczególnym uwzględnieniem 
szczepień zalecanych - rola położnej” 
Konsultant Naukowy GSK: mgr inż. Joanna Berleć, Konsultant Naukowy GSK: mgr Marta Żurawska 
14.10-14.15 „Bezpieczna pielęgnacja skóry noworodka” 
Joanna Sikora  Reprezentant medyczny  

 

Spotkanie odbędzie się 02 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.30 
w Sali Konferencyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (8 piętro)    

w Bydgoszczy ul. Kościuszki 27/30-32 
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FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA MATKI I DNIA DZIECKA

Od lewej: W. Stefaniak-Gromadka, M. Tuczyńska
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Zgodnie z założeniami Standardu organizacyjnego opie-
ki okołoporodowej (Dz. U. 2018 poz. 1756), który ma rangę 
powszechnie obowiązującego prawa, w okresie noworod-
kowym należy zapewnić warunki prawidłowej laktacji u ko-
biety i odżywiania noworodka. Istotną rolę w tym zakresie 
ma do odegrania położna sprawującą opiekę nad matką 
i dzieckiem, która jest zobowiązana do dostarczenia matce 
informacji spójnych i zgodnych z aktualną wiedzą na temat 
laktacji w zakresie korzyści i metod karmienia piersią lub 
mlekiem kobiecym. Również położna rodzinna podczas wi-
zyt patronażowych powinna zachęcać matkę do karmienia 
naturalnego, udzielać porady laktacyjnej a także pomagać 
w rozwiązywaniu problemów związanych z laktacją.

Stąd promowanie naturalnego karmienia oraz ochro-
na i wspieranie matek karmiących piersią stanowi jedną 
z najbardziej efektywnych strategii poprawiających stan 
zdrowia ludności. Wiąże się z większą odpornością dzieci 
na choroby, korzystnie wpływa na ich rozwój, tworzy sil-
ną więź pomiędzy matką a dzieckiem i pozytywnie wpływa 
na zdrowie kobiety.

 Kolejny raz położne propagują na terenie działania 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych karmienie piersią 
szczególnie włączając się w akcję, która ma na celu propago-
wanie w społeczeństwie tej wspaniałej idei.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ KARMIENIA PIERSIĄ

Z PRAC KOMISJI DO SPRAW POŁOŻNYCH

ŚWIATOWY TYDZIEŃ KARMIENIA PIERSIĄ
w Bydgoszczy i w Regionie

w dniach od 26 maja do 1 czerwca 2019 r.

26 maja 2018 r. godz. 14.00
Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie, ul. Szpitalna 30 od-
dział położniczo-noworodkowy. Wykład pt.: „Karmienie 
naturalne złotym standardem w żywieniu dzieci”.

27 maja 2018r. godz. 11.30
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmiń-
skiego SPZOZ w Bydgoszczy. Szkoła Rodzenia. 
Wykład pt.: „Pokarm matki jest ok”.

29 maja 2019 r. godz.10.00
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela Klinika Położ-
nictwa – oddział Patologii Ciąży. 
Wykład pt.: „Zalety karmienia piersią”.

30 maja 2019 r. godz. 9.00
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w Bydgoszczy, Sala konferencyjna V  p. Wykład 
pt.: „Ty też możesz karmić piersią, uwierz w siebie”.

30 maja 2019 r. godz. 14.00 i 16.00
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospe-
cjalistyczna Przychodnia Bartodzieje Sp. z o.o., ul. 
Koszalińska 7, 85-714 Bydgoszcz. 
Wykład pt.: „Fizjologia laktacji”.

Lokale Spółdzielni Gastronomicznej w Bydgosz-
czy, które wspierają ideę karmienia piersią:
restauracje: „Telimena”, „Tango”, „Pod Dębem”;
bary: „Kaprys” i „Horacy”.

Z PRAC KOMISJI DO SPRAW POŁOŻNYCH

Ławeczka upowszechniająca karmienie naturalne  
w Parku Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy

Powstała kolejna „ Ławeczka” z inicjatywy 
naszego samorządu pielęgniarek i położnych
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OŚRODEK KSZTAŁCENIA

Ośrodek kształcenia podyplomowego informuje, że w drugim kwartale 2019r., zakończyły się szkolenia 
specjalizacyjne rozpoczęte w 2017 roku i pierwszym półroczu 2018 roku. W kwietniu i maju odbyły 
się egzaminy wewnętrzne. W ramach specjalizacji szkolenie teoretyczne i praktyczne łącznie ukończyło 
199 pielęgniarek i położnych.
Egzamin państwowy dla przyszłych specjalistek zaplanowany został na jesień 2019 roku.

OŚRODEK KSZTAŁCENIA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W BYDGOSZCZY INFORMUJE…

mgr Izabela Brusikowska-Maguda
Koordynator
ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Lp. Zakres Kierownictwo naukowe
Ukończyło 
szkolenie
ogółem

w tym

pi
el

ęg
ni

ar
ka

pi
el

ęg
ni

ar
z

po
ło

żn
a

po
ło

żn
y

1. pielęgniarstwo internistyczne
dla pielęgniarek dr n. o zdrowiu Ewa Szynkiewicz 24 24 0 0 0

2. pielęgniarstwo chirurgiczne
dla pielęgniarek dr n.med. Katarzyna Cierzniakowska 28 28 0 0 0

3. pielęgniarstwo pediatryczne
dla pielęgniarek mgr Magdalena Orzech 50 50 0 0 0

4. pielęgniarstwo psychiatryczne
dla pielęgniarek mgr Donata Stuczyńska 32 32 0 - -

5. pielęgniarstwo rodzinne
dla pielęgniarek * mgr Wiesława Kujawa 40 40 0 - -

6. pielęgniarstwo rodzinne
dla położnych* mgr Małgorzata Bannach 25 - - 25 0

5 czerwca 2019 roku zakończył się kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Ochrona zdrowia pracują-
cych” pod kierownictwem naukowym mgr Moniki Siewkowskiej. Szkolenie ukończyło 18 pielęgniarek.
Wszystkim uczestniczkom serdecznie gratulujemy zdobycia nowych kwalifikacji.
W ramach 6 kursów specjalistycznych, przeszkolono łącznie 100 pielęgniarek i położnych.
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Lp. Zakres Kierownictwo 
naukowe

Termin
szkolenia
od – do

Ukończyło 
szkolenie
ogółem

w tym

pi
el

ęg
ni
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z
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a
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7. Resuscytacja krążeniowo-oddecho-
wa dla pielęgniarek i położnych

mgr Waldemar 
Ciechanowski

30.03.2019r.– 
08.05.2019r. 21 16 5 0 0

8.
Wykonanie i interpretacja zapisu 

EKG u dorosłych
dla pielęgniarek i położnych

mgr Alicja Gaw-
ron

12.04.2019r.– 
14.05.2019r. 9 9 0 0 0

9. Wywiad i badanie fizykalne
dla pielęgniarek i położnych

dr n. o zdrowiu 
Aleksandra 

Popow

22.03.2019r.– 
15.05.2019r. 18 11 2 5 0

10. Kompresjoterapia dla pielęgniarek
dr n.med. Kata-
rzyna Cierznia-

kowska

01.03.2019r.– 
22.05.2019r. 20 16 4 - -

11. Szczepienia ochronne
dla pielęgniarek

mgr Małgorzata 
Sidor-Żarna

26.04.2019r.– 
19.06.2019r. 23 23 0 - -

12. Szczepienia ochronne
dla pielęgniarek

mgr Małgorzata 
Sidor-Żarna

26.04.2019r.– 
19.06.2019r. 9 - - 9 0

Obecnie kontynuowane są jeszcze szkolenia rozpoczęte w 2018 roku.
Są to specjalizacje w następujących dziedzinach:
• pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
• pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Zbliża się długo wyczekiwany czas letniego wypoczynku. Życzymy wszystkim, aby rozpoczęte wakacje były pełne nie-
zapomnianych wrażeń, udanego i bezpiecznego wypoczynku. Wielu fantastycznych przygód i spotkań z interesujący-
mi ludźmi. Wróćcie wypoczęci i szczęśliwi, gotowi do podejmowania nowych wyzwań i kolejnych trudnych zadań.
Do zobaczenia po wakacjach!
Po wakacjach ośrodek przygotował dla Państwa nową bogatą ofertę szkoleniową.
Rejestracja na wszystkie szkolenia podyplomowe odbywa się tylko przez system SMK (System Monito-
rowania Kształcenia). Kursy rozpoczną się po zarejestrowaniu w systemie SMK przez minimum 25 uczestników.
Informacja o wszystkich szkoleniach dostępna jest na naszej stronie internetowej http://www.oipip.bydgoszcz.pl
Oferta szkoleniowa Ośrodka oraz zgłoszenia na specjalizacje, kursy kwalifikacyjne i kursy specjalizacyjne w SMK 
pod adresem strony: smk.ezdrowie.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu Działu Szkoleń 52 372-68-78 wew.11, 14 / tel.kom. 575 898 102.
Serdecznie zapraszamy

OFERTA:

Grupa
zawodowa Dziedzina kształcenia Planowana data

rozpoczęcia
Planowana data

zakończenia

Kursy kwalifikacyjne

pielęgniarki Ochrona zdrowia pracujących 2019-10-30 2020-04-29

pielęgniarki Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 2019-09-12 2020-03-04

pielęgniarki Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 2019-09-20 2020-02-26

pielęgniarki Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 2019-09-11 2020-02-19

położne Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 2019-09-11 2020-02-17

pielęgniarki Pielęgniarstwo środowisko nauczania i wychowania 2019-09-09 2020-03-04

pielęgniarki Pielęgniarstwo transplantacyjne 2019-09-11 2020-03-04

OŚRODEK KSZTAŁCENIA
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OŚRODEK KSZTAŁCENIA

OFERTA, cd:

Grupa
zawodowa Dziedzina kształcenia

Planowana 
data

rozpoczęcia

Planowana 
data

zakończenia

Kursy specjalistyczne

położne Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 2019-11-29 2020-01-15

pielęgniarki
i położne Edukator w cukrzycy 2019-09-25 2019-11-20

pielęgniarki Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku 2019-10-09 2019-12-04

pielęgniarki Kompresjoterapia 2019-09-25 2019-11-20

pielęgniarki Leczenie ran dla pielęgniarek 2019-10-18 2019-12-11

położne Leczenie ran dla położnych 2019-10-30 2020-01-15

pielęgniarki
i położne

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym 
nowotworów 2019-10-24 2019-11-20

pielęgniarki
i położne Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I 2019-10-09 2019-11-13

pielęgniarki
i położne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2019-09-18 2019-11-06

pielęgniarki
i położne Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka 2019-10-23 2019-11-27

pielęgniarki Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 2019-11-20 2019-12-18

położne Szczepienia ochronne dla położnych 2019-11-20 2019-12-18

pielęgniarki Wykonanie badania spirometrycznego 2019-11-15 2020-01-08

pielęgniarki
i położne Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 2019-10-09 2019-11-28

pielęgniarki
i położne Wywiad i badanie fizykalne 2019-11-27 2020-02-05

Specjalizacje

pielęgniarki Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 2019-10-23 2021-05-31

pielęgniarki Pielęgniarstwo chirurgiczne 2019-10-07 2021-05-31

położne Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 2019-11-25 2021-05-31

pielęgniarki Pielęgniarstwo internistyczne 2019-11-05 2021-05-31

pielęgniarki Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 2019-11-20 2021-05-31

pielęgniarki Pielęgniarstwo pediatryczne 2019-11-20 2021-05-31

pielęgniarki Pielęgniarstwo psychiatryczne 2019-11-13 2021-05-31

pielęgniarki Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 2020-01-22 2021-05-31

położne Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 2020-01-22 2021-05-31
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W minionym okresie odbyły się
cztery konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych.

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
 w wyniku postępowania konkursowego

na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Pediatrii,
Endokrynologii i Diabetologii wybrano
PANIĄ DEONIZJĘ ROSIŃSKĄ

na stanowisko pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej wybrano

PANIĄ WIOLETTĘ WOJEWÓDZKĄ

 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy
w wyniku przeprowadzonych konkursów na 

stanowisko pielęgniarki oddziałowej
Klinicznego Oddziału Otolaryngologicznego

z Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, wybrano
PANIĄ SYLWIĘ KOCIENIEWSKĄ

na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Klinicznego
Oddziału Okulistycznego wybrano

PANIĄ EWĘ ŚWIĄTKOWSKĄ

Nowo wybranym Paniom oddziałowym
 gratuluję i życzę

wytrwałości w realizowaniu zadań zawodowych,
 dobrego zarządzania personelem pielęgniarskim,

powodzenia we współpracy ze zwierzchnikami oraz zdrowia.
Katarzyna Florek

GRATULACJE
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Pani mgr Annie Bąkowskiej
NACZELNEJ PIELĘGNIARCE WOMP w BYDGOSZCZY

Z okazji przejścia na emeryturę po 44 latach pracy zawodowej

Życzymy
żebyś czas wolny od pracy i obowiązków zawodowych

wykorzystała najlepiej jak potrafisz,
żebyś mogła teraz w 100% korzystać z życia,

poznać smak wspaniałych podróży,
poczuć uroki wyjątkowych chwil w gronie najbliższych.

Żyj długo i szczęśliwie
i zawsze z uśmiechem na ustach

wspominaj życie zawodowe!

życzą koleżanki pielęgniarki 
z Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy w Bydgoszczy

POŻEGNANIA / KONDOLENCJEPODZIĘKOWANIA

Pani 
mgr Barbarze Sternal

PIELĘGNIARCE
 z okazji przejścia na emeryturę

składamy
 słowa uznania i podziękowania

za lata sumiennej i odpowiedzialnej pracy,
 w tym 15 lat na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej.
Doświadczeniem, posiadaną wiedzą i zaangażowaniem

służyłaś Basiu pacjentom oraz nowym pokoleniom pielęgniarek.
 Dziękujemy za cierpliwość, wyrozumiałość i atmosferę w pracy.

Koleżanki
z Zespołu Specjalistycznych Poradni Dziecięcych

 i Pediatrycznej Izby Przyjęć
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza

 w Bydgoszczy
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POŻEGNANIA / KONDOLENCJE

Koleżance
LUCYNIE

WOJTASIŃSKIEJ

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci”
Wisława Szymborska.

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci MAMY
składają koleżanki
z Komisji d/s Opieki Długoterminowej i Paliatywnej

 „Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania,
 Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...

 tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
 że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

 ks. J. Twardowski

W dniu 06 czerwca 2019 roku
odeszła nasza koleżanka

BARBARA MASIULANIEC
PIELĘGNIARKA

Osoba ciepła, miła i bardzo koleżeńska.
Empatyczna w stosunku do każdego Pacjenta.

Wzór pracowitości i cierpliwości.

Zasmucone odejściem Basi koleżanki
z Przychodni Sanitas

POŻEGNANIA

KONDOLENCJE
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MY TEŻ TAM BYLIŚMY


