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Już lato odeszło i  kwiaty przekwi-
tły, a jeszcze coś w słońcu się mieni. To 
w polu i w lesie czerwienią się spójrzcie… 
korale, korale jesieni….

Na te kolorowe jesienne wieczory 
przygotowaliśmy dla Państwa kolej-
ne wydanie Biuletynu Informacyjnego 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Bydgoszczy.

Zbliża się czas wyborów delegatów 
na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i  Po-
łożnych. Miejmy nadzieję, że dokonamy 
trafnych wyborów.

Miłej lektury
życzy
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Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Jesień 2019 roku to dla nas wszystkich bardzo ważny czas, to czas wyborów w okręgach wyborczych de-

legatów naszego środowiska na VIII kadencję. Wszystkie szczegóły, ważne informacje znajdziecie Państwo na 
naszej stronie internetowej, a wszystkich tych, którym zależy na jednoczeniu pielęgniarstwa i położnictwa 
zapraszam do udziału w tych wyborach.

Podczas wrześniowego posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i  Położnych głównym tematem był 
wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i  położnych oraz nieprawidłowości wynikające ze stosowania, a  raczej 
niestosowania przepisów prawa. Gościem tego spotkania był Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia, który przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w podmiotach leczniczych w zakresie 
wdrożenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. W ramach przeprowadzonej kontroli wykaza-
no m.in. brak włączenia podwyżek wynikających z Rozporządzenia do wynagrodzenia zasadniczego.

Członkowie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przedstawili przypadki nieprawidłowości zgłaszane przez członków samorządu, 
jakie występują podmiotach leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej i nie tylko. Pomimo licznych interwencji samorządu i Narodowego 
Funduszu Zdrowia, część podmiotów w dalszym ciągu nie wypłaca wynagrodzeń.

Minister zobowiązał się do przeprowadzenia kontroli w podstawowej opiece zdrowotnej i poinformowania o jej wynikach.
Podniesiona została również kwestia braku podwyżek w niektórych stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Minister Cieszyński poinfor-

mował, iż w celu wyjaśnienia występujących nieprawidłowości prowadzi rozmowy z Głównym Inspektorem, Sanitarnym Jarosławem Pinkasem.
Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie pielęgniarek zatrudnionych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych naszego okręgu 

drukujemy w dalszej części biuletynu.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji, czy podmioty lecznicze, w których występują lub występowały niepra-

widłowości, zmieniają swoją praktykę oraz czy realizują wytyczne Ministerstwa Zdrowia. Informacje te prosimy przekazywać na piśmie 
z podaniem nazwy placówki oraz czytelnym podpisem. Anonimy lub informacje telefoniczne nie mogą być rozpatrywane.

Innymi tematami poruszanymi na posiedzeniu NRPiP był wzrost dotacji dla samorządu na 2020 rok, projekt zmian w kształceniu po-
dyplomowym, poszerzenie funkcjonalności Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych oraz Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położ-
nych. Omawiano propozycje zmian legislacyjnych do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w kwestii zasad wykonywania zawodu, ure-
gulowania i wprowadzenia nowych zapisów dotyczących form zatrudnienia, urlopu szkoleniowego, dodatków i wynagrodzeń. Poruszono 
również sprawę prowadzenia kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego oraz skutecznej eliminacji w przypadku występujących 
nieprawidłowości. Wszelkie sugestie i propozycje zmian w obszarze ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej proszę przesyłać na adres 
mailowy naszej izby. Zostaną one następnie przekazane prawnikom NIPIP.

Szeroko omówiono rolę pielęgniarki/pielęgniarza w systemie ratownictwa medycznego opracowaną przez Jacka Gawłowskiego Prze-
wodniczącego Zespołu ds. Ratownictwa Medycznego w NIPiP.

Przedstawiamy także Stanowisko Nr 28 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian legi-
slacyjnych w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego wprowadzonych przez Ministra Zdrowia.

Na koniec pragnę przypomnieć, że dzięki wspólnym działaniom Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych doprowadzono do przedłużenia zmiany rozporządzenia, które gwarantuje kontynuację wzrostu 
wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Zachęcam do zapoznania się z treścią tego rozporządzenia.

Życzę miłej lektury kolejnego numeru biuletynu informacyjnego,
łagodnej i ciepłej jesieni

oraz przemyślanych decyzji
 podczas wyborów delegatów samorządu pielęgniarek i położnych

VIII kadencji na lata 2020-2024.

W NUMERZE:

SPRAWY SAMORZĄDU
KALENDARIUM
WYBORY DELEGATÓW VIII KADENCJI SAMORZĄDU 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
PRZEDŁUŻENIE WZROSTU WYNAGRODZEŃ
ZAKOŃCZENIE PEREGRYNACJI RELIKWII 
BŁOGOSŁAWIONEJ HANNY CHRZANOWSKIEJ
UWAGA SENIORZY
Z NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
USTAWA O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI
NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
PRZESTRZEGA PRZED NIEUCZCIWYMI ORGANIZATORAMI 
KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH
NAGRODA PIELĘGNIARSKA KRÓLOWEJ SYLWII
Z WOKANDY I Z ŻYCIA
ZMIANA USTAWY O ZAWODACH PIELĘGNIARKI 
I POŁOŻNEJ – STUDIA NIESTACJONARNE I URLOP 
SZKOLENIOWY

WARTO PRZECZYTAĆ
O PRZEKSZTAŁCANIU ZESPOŁÓW RATOWNICTWA 
MEDYCZNEGO SPECJALISTYCZNYCH W PODSTAWOWE – 
SŁÓW KILKA
SEKCJA ANTYBIOTYKOTERAPII I KONTROLI ZAKAŻEŃ 
SZPITALNYCH – GRYPA
PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY – CYTOLOGIA RATUJE 
ŻYCIE! ZRÓB TO KONIECZNIE CHODZI O TWOJE ŻYCIE!
Z PRAC KOMISJI HISTORYCZNEJ
DR EMIL WARMIŃSKI – LEKARZ, PATRIOTA I SPOŁECZNIK. 
PATRON WIELU MIEJSC W BYDGOSZCZY
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
ANTONINA CZEPEK – PIERWSZA ZAKONNA PRZEŁOŻONA 
PIELĘGNIAREK W SZPITALU MIEJSKIM W BYDGOSZCZY 
W LATACH 1925-1951
OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH INFORMUJE…
JESIENNE SMAKI KUCHNI ŁEMKOWSKIEJ
GRATULACJE
PODZIĘKOWANIA
POŻEGNANIA
KONDOLENCJE

Katarzyna Florek
Przewodnicząca ORPiP
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02-07-2019 r.
Spotkanie komisji ds. Kształcenia i  Doskonalenia 
Zawodowego – Przewodnicząca komisji Urszula Myszkowska
12-07-2019 r.
Spotkanie z  Dyrektorem Wydziału Mienia i  Geodezji 
Urzędu Miasta Bydgoszczy w sprawie propozycji zakupu 
działki pod inwestycję samorządową – Katarzyna 
Florek Przewodnicząca ORPiP oraz Wiesława Kujawa 
członek ORPiP.
16-07-2019 r.
Spotkanie z  Przewodniczącą Rady Miasta Bydgoszczy 
w  sprawie nadania nazwy ulicy dla upamiętnienia 
zasłużonych dla miasta Bydgoszczy pielęgniarek – 
Katarzyna Florek Przewodnicząca ORPiP.
17-07-2019 r.
Spotkanie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i  Położnych w  Bydgoszczy – Katarzyna Florek 
Przewodnicząca ORPiP.
28-07-2019 r.
Przekazanie relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej do 
Diecezji Pelplińskiej – Katarzyna Florek, Alina Słysz, Jan 
Słysz, Anna Smolińska, Aleksandra Szczypiorska.
31-07-2019 r.
Spotkanie z doradcą inwestycyjnym w sprawie zakupu 
działki pod inwestycję samorządową – Katarzyna Florek 
Przewodnicząca ORPiP, Wiesława Kujawa członek 
ORPiP oraz Elżbieta Lorenc członek ORPiP.
06-08-2019 r.
Spotkanie komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia  Zawodowego – 
Przewodnicząca komisji Urszula Myszkowska
14-08-2019 r.
Spotkanie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Bydgoszczy
05-09-2019 r.
Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej II Oddziału 
Chorób Wewnętrznych Szpitala Wielospecjalistycznego 
im. dra L. Błażka w  Inowrocławiu – udział wzięły 
Przewodnicząca Katarzyna Florek, członek ORPiP 
Violetta Jędykiewicz.
Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i  Izby Przyjęć 
Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka 
w  Inowrocławiu – udział wzięły Przewodnicząca 
Katarzyna Florek, członek ORPiP Violetta Jędykiewicz.

06-09-2019 r.
W  Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie odbył się Egzamin Państwowy 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 
rodzinnego dla położnych, którego organizatorem była 
OIPiP w Bydgoszczy.
09-09-2019 r.
Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej 
Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii
10 WSK z  Polikliniką w  Bydgoszczy – udział wzięli 
Przewodnicząca Katarzyna Florek oraz członkowie 
ORPiP w Bydgoszczy Anna Smolińska i Damian Jagielski.
10-09-2019 r.
Spotkanie komisji ds. Kształcenia i  Doskonalenia 
Zawodowego – Przewodnicząca komisji Urszula 
Myszkowska
11/12-09-2019 r.
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i  Położnych 
w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca ORPiP
Posiedzenie Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, 
Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i  ZPCH – 
członek komisji Hanna Kolińska.
12-09-2019 r.
W  Pałuckim Centrum Zdrowia w  Żninie rozpoczął się 
kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek.
18-09-2019 r.
Spotkanie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg 
Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.
Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca 
komisji Mirosława Kram
19-09-2019 r.
Spotkanie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i  Opieki 
Paliatywnej – Przewodnicząca komisji Bogumiła Hirt-Nowak.
24-09-2019 r.
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – 
Przewodnicząca Wiesława Jagodzińska.
Spotkanie Komisji ds. pielęgniarstwa operacyjnego – 
Przewodnicząca komisji Alicja Mikołajewska.
25-09-2019 r.
Posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków – Przewodnicząca 
komisji Violetta Dobrowolska
Spotkanie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska 
Nauczania i  Wychowania – Przewodnicząca komisji 
Aleksandra Piątek.
26-09-2019 r.
Posiedzenie Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Oddziału 
NFZ – udział wzięła przewodnicząca Katarzyna Florek.
27-09-2019 r.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – 
Katarzyna Florek Przewodnicząca ORPiP.

KALENDARIUM PRACY OIPIP W BYDGOSZCZY
od 2 lipca 2019 r. do 27 września 2019 r.

SPRAWY SAMORZĄDU
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SPRAWY SAMORZĄDU SPRAWY SAMORZĄDU

WYBORY DELEGATÓW VIII KADENCJI SAMORZĄDU
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Czy przyszłość pielęgniarstwa, położnictwa jest dla Ciebie ważna?
Chcesz mieć wpływ na decyzje podejmowane przez samorząd zawodowy?

Chcesz uczestniczyć w pracach, negocjacjach z organami administracji publicznej 
odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki zdrowotnej w Polsce?

Weź udział
w WYBORACH DO ORGANÓW SAMORZĄDU

 PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.
Wybierz osoby,

 które zadbają o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze
 pielęgniarek i położnych.

To, na kogo zagłosujesz teraz,
będzie miało wpływ na to, kto przez kolejne lata będzie podejmował decyzje

wpływające na codzienne funkcjonowanie każdej pielęgniarki i położnej.
 Przyszłość pielęgniarstwa i położnictwa zależy od Ciebie.

 WYBIERZ najlepszych!
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 773/VII/19 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd
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REJONY WYBORCZE

Rejon Wyborczy Nr 1

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. A. Jurasza Bydgoszcz,
ul. Skłodowskiej-Curie 9 – Sala Konferencyjna
TERMIN: 20.11.2019r., godz. 13:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki i położne, 
zarejestrowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. A. Jurasza w  Byd-
goszczy, ul. Skłodowskiej-Curie 9,

2. Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 13-15.

Rejon Wyborczy Nr 2

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy, 
ul. Ujejskiego 75 – Sala Narad (niski parter)
TERMIN: 25.10.2019r. , godz. 11:30

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki i położne, 
zarejestrowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy, 
ul. Ujejskiego 75,

2. NZOZ Nasz Lekarz, Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75,
3. Centrum Medyczne Neuromed Paweł Lisewski, Byd-

goszcz ul. Biziela 14,
4. Okręgowa Izba Pielęgniarek i  Położnych w  Bydgosz-

czy, ul. T. Kościuszki 27/30-32.

Rejon Wyborczy Nr 3

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmiń-
skiego Bydgoszcz, ul. Szpitalna 19 – Budynek Szkoły Rodzenia
TERMIN: 20.11.2019r., godz. 15:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki i położne, 
zarejestrowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. 
Warmińskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19,

2. NZOZ Centrum Dializ Fresenius Nephrocare Byd-
goszcz, ul. Szpitalna 19,

3. NZOZ Hospicjum im. ks. J. Popiełuszki Bydgoszcz, ul. 
Szpitalna 19.

Rejon Wyborczy Nr 4

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii Bydgoszcz, 
ul. Seminaryjna 1 – Sala Dydaktyczna
TERMIN: 14.11.2019r., godz. 12:30

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki, zareje-
strowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w  Byd-
goszczy, ul. Seminaryjna 1

Rejon Wyborczy Nr 5

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browi-
cza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12 – Sala Konferencyjna
TERMIN: 12.11.2019r. godz. 13:30

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki, zareje-
strowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Bro-
wicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12

Rejon Wyborczy Nr 6

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ MSWiA 
w Bydgoszczy, ul. Markwarta 4-6 – Sala Konferencyjna – V p.
TERMIN: 13.11.2019r godz. 13.30

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki i położne, 
zarejestrowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ 
MSWiA w Bydgoszczy, ul. Markwarta 4-6,

2. ZOZ Areszt Śledczy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4,
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznic-

twa w Bydgoszczy, ul. Ks. Markwarta 8,
4. Zakład Karny w Bydgoszczy, ul. Rynek 8,
5. SPZOZ Wojewódzkie Centrum Reumatologii i Rehabili-

tacji w Bydgoszczy, ul. Markwarta 8,
6. ZOZ Zakładu Karnego, Koronowo, ul. Bydgoska 27.

Rejon Wyborczy Nr 7

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego Byd-
goszcz, ul. Chodkiewicza 44 – Sala Konferencyjna V p.
TERMIN: 06.11.2019r. , godz. 11:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki, zareje-
strowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego 
w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 44

Rejon Wyborczy Nr 8

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
NZOZ Nowy Szpital Sp. z o.o. Świecie, ul. Wojska Polskiego 
126 – Szkoła Rodzenia – budynek główny III p.
TERMIN: 24.10.2019r. , godz. 12:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki i położne, 
zarejestrowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. NZOZ Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu, ul. Wojska Pol-
skiego 126,

oraz położne, zatrudnione w:

1. Miejsko-Gminna Przychodnia w  Świeciu, ul. Wojska 
Polskiego 80,

2. SP ZOZ Gminna Przychodnia Bukowiec, ul. Ceynowy 18a,

SPRAWY SAMORZĄDU
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3. Gminna Przychodnia Dragacz, Dolna Grupa, ul. Akacjowa 1,
4. Gminna Przychodnia Jeżewo, ul. Czerska 4,
5. NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego R. Jóskowiak Lnia-

no, ul. Wyzwolenia 20c.
6. Gminna Przychodnia w Nowem, ul. Komierowskiego 39,
7. NZOZ Gminna Przychodnia Osie, ul. Dworcowa 7,
8. Gabinet Lekarza Rodzinnego Mieczysław Stankiewicz, 

Świekatowo, ul. Tucholska 6,
9. SP ZOZ Gminna Przychodnia Warlubie, ul. 18 lutego 2,

Rejon Wyborczy Nr 9

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i  Psychicznie Chorych 
im. dr Józefa Bednarza w  Świeciu, ul. Sądowa 18 – Sala 
Konferencyjna w budynku Dyrekcji Szpitala
TERMIN: 15.11.2019r, godz. 10.00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki, zareje-
strowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Cho-
rych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18,

2. DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosier-
dzia Św. Wincentego a Paulo, Świecie, ul. Wojska Pol-
skiego 128, DPS Gołuszyce,

3. Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w  Pruszczu, ul. 
Łowińska 9.

Rejon Wyborczy Nr 10

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka, ul. dr. I. Romanow-
skiej 2 – Sala Konferencyjna nr 1072 budynek główny I p.
TERMIN: 27.11.2019r. , godz. 13:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki i położne, 
zarejestrowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. Centrum Onkologii Bydgoszcz, ul. Romanowskiej

Rejon Wyborczy Nr 11

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
Nowy Szpital w  Nakle i  Szubinie Sp. z  o.o. , Szubin, ul. 
Ogrodowa 3 – Świetlica Szpitala w Szubinie – budynek ad-
ministracji
TERMIN: 14.11.2019r. , godz. 13:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki i położne, 
zarejestrowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. , Szubin, ul. 
Ogrodowa 3,

2. NZOZ Lekarz Domowy s.c. M. Lorek, A. Kubiak Szubin, 
ul. Winnica 3A,

3. NZOZ Medyk Sp. z o.o. Szubin, ul. Bema 6,
4. Samorządowe Przedszkole Nr 2 w  Szubinie, ul. Dą-

browskiego 16,
5. Zakład Poprawczy Szubin, ul. Kcyńska 36,
6. DPS Barcin, ul Polna 30,
7. NZOZ Dema Przychodnia Gin-Poł Barcin, ul. Mogileńska 5,
8. NZOZ Spychalska-Adamczak R. Barcin, ul. Mogileńska 5,
9. NZOZ Zdrowia Rodzina, Barcin ul. Dworcowa 41,

10. SP ZOZ Barcin, ul. Mogileńska 5,

11. NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego w Żarczynie, Kcy-
nia, Żarczyn 25,

12. NZOZ Medyk Sp. z o.o. 89-240 Kcynia, ul. A.Asnyka 6,
13. NZOZ Nasza Przychodnia Poradnia Ogólna w  Kcyni, 

ul. Nowa 15,
14. 1 SP ZOZ Łabiszyn, ul. Powst. Wlkp. 17,
15. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska J.B. Łabiszyn.

oraz położne zatrudnione w:

1. Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., Nakło ul. 
Mickiewicza 7,

2. NZOZ Medicus Sp. z o.o. Nakło, ul. Os. Chrobrego 15,
3. Przychodnia Rodzinna NZOZ Krajna-Zdrowie MD Sp. 

z o.o. Nakło, ul. Os. Kazimierza Wielkiego 16,
4. DPS Nakło, ul. Parkowa 8,
5. NZOZ Awicenna Mrocza, ul. Pl. 1 Maja 9,
6. NZOZ Medicus Sp. z o.o. Sadki, ul. Mickiewicza 3,
7. Sanepid Nakło.

Rejon Wyborczy Nr 12

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
Szpital Wielospecjalistyczny im. dra L. Błażka Inowrocław, 
ul. Poznańska 97 – Duża Sala Konferencyjna
TERMIN: 05.11.2019r. , godz. 13:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki i położne, 
zarejestrowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. Szpital Wielospecjalistyczny im. dra L. Błażka Inowro-
cław, ul. Poznańska 97,

Rejon Wyborczy Nr 13

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
Szpital Tucholski Sp. z  o.o. ul. Nowodworskiego 14-18 – 
Sala Multimedialna – IV p.
TERMIN: 23.10.2019r. , godz. 10:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki i położne, 
zarejestrowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. Szpital Tucholski Sp. z  o.o. Tuchola, ul. Nowodwor-
skiego 14-18,

2. Hospicjum Domowe Św. Małgorzaty Tuchola, ul. 
Świecka 27,

3. NZOZ Miejskie Centrum Lekarskie sp. z o.o. Tuchola, 
ul. Świecka 27,

4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Tucho-
la, ul. Plac Wolności 23,

5. Punkt Pielęgniarsko-Opiekuńczy Troska w Tucholi,
6. THERAPEUTICA Spółka z o. o. Tuchola, ul. Nowodwor-

skiego 14-18,
7. Zdrowie Elżbieta Kołodziejczak Marlena Kowalska 

S.C. Tuchola ul. Główna 50A,
8. Zespół Szkół Specjalnych Tuchola,
9. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska K.M. Bysław,

10. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska J.H., Tuchola,
11. Lekarz Rodzinny s.c. T. Ossowska i D. Maciejaszek Ra-

ciąż, ul. Brzozowa 10,
12. NZOZ Lubiewo, Lubiewo ul. Wojska Polskiego 41,
13. NZOZ w  Lubiewie s.c. Ośrodek Zdrowia, Bysław, ul. 

Słoneczna 3,
14. Praktyka Lekarza Rodzinnego T. Ossowska i D. Macie-

jaszek Legbąd, ul. Ks. Chudzińskiego 16,
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15. SP ZOZ Cekcyn, ul. Dworcowa 6,
16. SP ZOZ Gostycyn, ul. Bydgoska 12,
17. SP ZOZ Śliwice, ul. Szkolna 7,
18. SP ZOZ Kęsowo, ul. Łąkowa 1,
19. Szpital Specjalistyczny w Chojnicach (Uwaga! Dotyczy 

wyłącznie pielęgniarek i położnych zarejestrowanych 
w OIPiP w Bydgoszczy)

20. Zakład Karny w  Czersku (Uwaga! Dotyczy wyłącznie 
pielęgniarek i  położnych zarejestrowanych w  OIPiP 
w Bydgoszczy)

oraz położne, zatrudnione w:

1. NZOZ Novum-Med Szpital Powiatowy Więcbork, ul. 
Mickiewicza 26,

2. NZOZ Provita Sp. z o. o. Więcbork, ul. Powst. Wlkp. 2a,
3. Miejsko-Gminna Przychodnia Kamień Kraj., ul. Wy-

spiańskiego 2,
4. Zakład Diagnostyczno-Leczniczy Bonus-Plus, 89-400 

Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4,
5. Remed s.c. Sośno, ul. Leśna 7,
6. Położne Środ-Rodzinne s.c E.Biernacka J.Kowalikow-

ska Tuchola,
7. Indywidualna Praktyka Położnej B.M. Sępólno Kra-

jeńskie.

Rejon Wyborczy Nr 14

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
NZOZ Sp. z o.o. Pałuckie Centrum Zdrowia Żnin, ul. Szpital-
na 30 – Świetlica – podziemie pod oddz. gin-poł.
TERMIN: 06.11.2019r., godz. 13:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki i położne, 
zarejestrowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. NZOZ Sp. z  o.o. Pałuckie Centrum Zdrowia Żnin, ul. 
Szpitalna 30,

2. NZOZ Epoka Żnin, ul. Aliantów 1a,
3. NZOZ Przychodnia Rodzinna Spółka Lekarzy Hałas 

i Partnerzy Żnin, ul. Żytnia 1,
4. Kościelniak&Usowska&Rajkowski Lekarska Spółka Part-

nerska w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 4,
5. Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Ro-

dzinnej VENA Janowcu Wlkp., ul. Dworcowa 11,
6. NZOZ Gąsawa Beata Szczęsna, Gąsawa, ul. Półwiejska 1,
7. NZOZ Przychodnia Lekarska Rajkowski&Kościelniak 

Rogowo, ul. Kościuszki 8,
8. DPS Tonowo, 88-430 Tonowo 52,
9. DPS Podobowice,

10. Leśny Dom Seniora, Gąsawa 13A,
11. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Położnicza J. 

P. Janowiec Wlkp.
12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w  Gnieźnie 

(Uwaga! Dotyczy wyłącznie pielęgniarek i położnych 
zarejestrowanych w OIPiP w Bydgoszczy)

Rejon Wyborczy Nr 15

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
SP ZOZ Mogilno, ul. Kościuszki 10 – Szkoła Rodzenia – bu-
dynek przychodni
TERMIN: 15.11.2019r. godz. 13:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki i położne, 
zarejestrowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. SP ZOZ Mogilno, ul. Kościuszki 10,
2. NZOZ Rodzina Sp. z o.o. Mogilno, ul. 900 lecia 37
3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Mogil-

no, ul. Kościuszki 4,
4. Centrum Dializa Sp. z o.o. w Strzelnie, Strzelno, ul. Po-

wstania Wlkp. 8,
5. NZOZ Medica Strzelno, ul. Michelsona 2,
6. NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego Bożena Morzyń-

ska Dąbrowa, ul. Dworcowa 1.
7. NZOZ Ośrodek Zdrowia, Wójcin 63, 86-324 Jeziora Wielkie,
8. DPS Siemionki, Siemionki 13,

Rejon Wyborczy Nr 16

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
NZOZ Novum-Med Szpital Powiatowy Więcbork, ul. Mic-
kiewicza 26 – Sala Konferencyjna
TERMIN: 19.11.2019r. , godz. 13:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki, zareje-
strowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. NZOZ Novum-Med Szpital Powiatowy Więcbork, ul. 
Mickiewicza 26,

2. NZOZ Provita Sp. z o. o. Więcbork, ul. Powst. Wlkp. 2a,
3. DPS Suchorączek, Więcbork,
4. Dom Seniora im. św. Franciszka z Asyżu, Więcbork, ul. 

Stary Rynek 8,
5. Aksel-Med. Anna Mikinka sklep medyczny Więcbork, 

ul. Mickiewicza 26,
6. Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, 89-400 Sę-

pólno Krajeńskie, ul. Hallera 29,
7. Zakład Diagnostyczno-Leczniczy Bonus-Plus, 89-400 

Sępólno Krajeńskie ,ul. Wojska Polskiego 10,
8. Zakład Diagnostyczno-Leczniczy Bonus-Plus, Sępól-

no Krajeńskie , ul. Szkolna 4,
9. Stacja Opieki Długoterminowej CARITAS, Sępólno 

Kraj., ul. Kościelna 8,
10. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Sępól-

no Krajeńskie, ul. Kościuszki 28,
11. Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Ro-

dzinnej VITA Skórczewska i  Partnerzy – Pielęgniarki 
Sępólno Kraj. Ul. Szkolna 4,

12. NZOZ Doktór Sępólno Kraj., ul. Hallera 8,
13. Centrum Medyczne SPAMED, Sępólno Krajeńskie, ul. 

Szkolna 4,
14. Remed s.c. Sośno, ul. Leśna 7,
15. NZOZ Zdrowie Ghazwan Haj Bakri Sośno, ul. Leśna 7,
16. Miejsko-Gminna Przychodnia Kamień Kraj., ul. Wy-

spiańskiego 2,
17. DPS dla Dzieci i  Młodzieży Zgromadzenie Sióstr Św. 

Elżbiety Kamień Kraj., ul. Dworcowa 1,
18. DPS Kamień Krajeński, ul. Podgórna 2,
19. Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Hospicjum Sióstr 

św. Elżbiety, ul. Panny Marii 7, 77-400 Złotów (Uwaga! 
Dotyczy wyłącznie pielęgniarek i  położnych zareje-
strowanych w OIPiP w Bydgoszczy)

20. Indywidualna Praktyka Pielęgniarki I. G. Szynwałd.
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Rejon Wyborczy Nr 17

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. , Nakło, ul. Mic-
kiewicza 7, Gabinet Szkoły Rodzenia w  Nakle – budynek 
poradni spec. I p.
TERMIN: 12.11.2019r. , godz. 13:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki, zareje-
strowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. Nakło, 
ul. Mickiewicza 7,

2. B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o. Nakło, ul. Mickiewicza 7,
3. DPS Nakło, ul. Parkowa 8,
4. Gabinet Dermatologiczny i  Alergologiczny dr n. med. 

Danuta Kallas, Nakło n. Not. ul. Jana Kochanowskiego 8,
5. NZOZ Medicus Sp. z o.o. Nakło, ul. Os. Chrobrego 15,
6. NZOZ Medika sp. z o.o. 89-100 Nakło, ul. Szkolna 4,
7. NZOZ Profil-Med. 89-100 Nakło, ul. B. Chrobrego 16,
8. Przychodnia Rodzinna NZOZ Krajna-Zdrowie MD Sp. 

z o.o. Nakło, ul. Os. Kazimierza Wielkiego 16,
9. NZOZ Amicus Lekarz Rodzinny Małgorzata Waleryś - 

Masiak, Mrocza, ul. Słoneczna 15,
10. NZOZ Awicenna Mrocza, ul. Pl. 1 Maja 9,
11. Zakład Karny Potulice, ul. Parkowa 1,
12. NZOZ Medicus Sp. z o.o. Sadki, ul. Mickiewicza 3

Rejon Wyborczy Nr 18

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z  Polikliniką Byd-
goszcz, ul. Powstańców Warszawy 5 – Sala Konferencyjna 
w Komendzie Szpitala
TERMIN: 21.11.2019r. godz. 12:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki i położne, 
zarejestrowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Byd-
goszcz, ul. Powst. Warszawy 5,

2. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
SPZOZ Terenowa Stacja w Bydgoszczy,

3. Wojskowy Ośrodek Farmacji i techniki Medycznej, Ce-
lestynów, ul. Wojska Polskiego 57,

4. Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran HbOT Sp. 
z o.o. Sp. k. Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5,

5. 1 Szpital Operacji Pokojowych,
6. 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Bydgoszcz, ul. 

Gdańska 147/108,
7. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefostwo Wojsko-

wej Służby Zdrowia, Bydgoszcz, ul. Dwernickiego 1,
8. Jednostka Wojskowa Nr 4246 Bydgoszcz, ul. Szubińska 2,
9. JW 1386 Bydgoszcz.

Rejon Wyborczy Nr 19

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Bydgoszcz, ul. T. 
Kościuszki 27/30-32 VIII p. – Duża Sala Konferencyjna
TERMIN: 19.11.2019r. godz. 15:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki i położne, 
zarejestrowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. NZOZ Przychodnia Tatrzańska Sp. z o.o. Bydgoszcz, ul. 
Witkiewicza 1,

2. Przychodnia Komunalni Sp. z o.o. Bydgoszcz, ul. Sportowa 5,
3. Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej „Sportvita” 

Sp. z o.o. Bydgoszcz, ul Rejtana 1,
4. NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy Bydgoszcz, ul. Leśna 9,
5. NZOZ Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. Bydgoszcz, 

ul. Kołłątaja 9,
6. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego Byd-

goszcz, ul. Sułkowskiego 58A,
7. Przychodnia Przyjazna Sp. z o.o. Bydgoszcz, ul. Przyjazna 13,
8. Dan-Med Sp. z  o.o. NZOZ Przychodnia Łomżyńska 

Bydgoszcz, ul. Łomżyńska 51A,
9. NZOZ Centrum Zdrowia Błonie Bydgoszcz, ul. Bro-

niewskiego 9,
10. Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów Sanitas Byd-

goszcz, ul. Dworcowa 110,
11. NZOZ Bydgoska Medyczna Przychodnia Centrum sp. 

z o.o. Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 12,
12. NZOZ Elmed Bydgoszcz, ul Karłowicza 3,
13. Wielospecjalistyczny Ośrodek Zdrowia NZOZ Gryf-

med Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 46,
14. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, 

ul. Karłowicza 26,
15. Przychodnia Bolesława Chrobrego Sp. z  o.o. Byd-

goszcz, ul. Chrobrego 14,
16. DPS Jesień Życia Bydgoszcz, ul. Mińska 15a,
17. DPS Promień Życia Bydgoszcz, ul. Łomżyńska 54,
18. Zespół DPS i Ośrodków Wsparcia Bydgoszcz, ul. Gał-

czyńskiego 2,
19. Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

Placówka wielofunkcyjna Bydgoszcz, ul. Stolarska 2,
20. Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii, ul. 

K.K. Baczyńskiego 17,
21. Kujawsko Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, Byd-

goszcz, ul. Łomżyńska 33,
22. NZOZ Almach, 85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 146,
23. NZOZ Centrum Medyczne Bieńkowski Sp. z o.o. Byd-

goszcz, ul. Drawska 1,
24. NZOZ Przy Belmie, 85-372 Bydgoszcz, ul. Łochowska 69,
25. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Bydgoszcz, ul Smu-

kalska 251,
26. Niepubliczne Przedszkole „Ludzikowo” Bydgoszcz, ul. 

Dąbrowa 17/1,
27. NZOZ „Fidelis” RCO ul. Roentgena 3 w Bydgoszczy,
28. PKP S.A. Warszawa Kolejowa Medycyna Pracy, Byd-

goszcz, ul. Zygmunta Augusta 1,
29. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Byd-

goszcz, ul. Kujawska 4,
30. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Byd-

goszczy, ul. T. Kościuszki 27,
31. Centrum Medycyny Pracy s.c. A. Cieślak I. Urbańska-

Kurek, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 109/31-34,
32. NZOZ Centrum Medyczne Wysoccy, Bydgoszcz, ul. 

Glinki 81,
33. DPS Bożenkowo, Osielsko, ul. Nadrzeczna 1,
34. DPS Koronowo, ul. Paderewskiego 35,
35. Solmed Sp. z o.o., 86-050 Solec Kujawski, ul. Powstańców 7A,
36. Indywidualne Praktyki Pielęgniarskie – gabinety pie-

lęgniarek szkolnych
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Rejon Wyborczy Nr 20

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
NZOZ Florencja II, Świecie, ul. Św. Wincentego 1
TERMIN: 26.11.2019r. , godz. 13:30

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki, z zareje-
strowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. NZOZ Florencja II, Świecie, ul. Św. Wincentego 1,
2. Miejsko-Gminna Przychodnia Świecie, ul. Wojska Polskiego 80,
3. NZOZ Art-Med. Specjalistyka, Świecie, ul. Wojska Polskiego 80,
4. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego R. Krzemińska 

-Siemaszko, Świecie, ul. Polna 2A,
5. NZOZ Specjaliści Świecie, ul. Polna 19,
6. NZOZ WAMAP Świecie, ul. Św. Wincentego 1,
7. PSSE w Świeciu,
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących i  Policealnych 

w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 85,
9. Quatromed, Świecie ul. Polna 2a,

10. SP ZOZ Gminna Przychodnia Bukowiec, ul. Ceynowy 18a,
11. Gminna Przychodnia Dragacz, Dolna Grupa, ul. Akacjowa 1,
12. NZOZ Przychodnia Rodzinna s.c. 88-140 Drzycim, ul. 

Dworcowa 20,
13. Gminna Przychodnia Jeżewo, ul. Czerska 4,
14. NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego R. Jóskowiak Lnia-

no, ul. Wyzwolenia 20c,
15. Gminna Przychodnia Nowe, ul. Komierowskiego 39,
16. Zakład Poprawczy Nowe, ul. Bydgoska 4,
17. NZOZ Gminna Przychodnia Osie, ul. Dworcowa 7,
18. Przychodnia Rodzinna Almedic, Pruszcz, ul. Witosa 3,
19. Gabinet Lekarza Rodzinnego Mieczysław Stankiewicz, 

Świekatowo, ul. Tucholska 6,
20. SP ZOZ Gminna Przychodnia Warlubie, ul. 18 lutego 2,
21. Gabinet pielęgniarki szkolnej Srebrzyńska Janina Serock.

Rejon Wyborczy Nr 21

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
Szpital Wielospecjalistyczny im. dra L. Błażka Inowrocław, 
ul. Poznańska 97 – Duża Sala Konferencyjna
TERMIN: 06.11.2019r. , godz. 13:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki i położne, 
zarejestrowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. Farma-Med Kujawsko-Pomorskie Centrum Medyczne 
Sp. z  o.o. Spółka Komandytowa w  Inowrocławiu, ul. 
Dworcowa 71,

2. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego, Inowrocław, ul. Narutowicza 53,

3. Niepubliczny Żłobek u Natalki i Kubusia Inowrocław, 
ul. Kasztelańska 17,

4. NZOZ Ars Medica Inowrocław, ul. Średnia 5,
5. NZOZ Cegielna w  Inowrocławiu s.c. Inowrocław, ul. 

Cegielna 45A,
6. NZOZ Flandria Inowrocław, ul. Andrzeja 8,
7. NZOZ Mątwy Med w Inowrocławiu, ul. Kamienna 8,
8. NZOZ Przychodnia Piastowska Inowrocław, ul. Czar-

nieckiego 24,
9. NZOZ Przychodnia Rąbin Inowrocław, ul. Gen. Fran-

ciszka Kleeberga 1,
10. NZOZ Rodzina Inowrocław, ul. Szklarska 1,

11. NZOZ Rodzinny Wiesława Dziarnowska, Inowrocław, 
ul. Dmowskiego 10,

12. Areszt Śledczy 88-100 Inowrocław, ul. Narutowicza 46,
13. Jednostka Wojskowa Nr 1641 Inowrocław, ul. Jacewska 23,
14. Powiatowa SSE Inowrocław, ul. Pl. Klasztorny 1B,
15. Żłobek Miejski Bajka Inowrocław, ul. Solankowa 52,
16. Żłobek Miejski Maja Inowrocław, ul. Krzymińskiego 18,
17. NZOZ im. Lucjana Kwiatkowskiego Dąbrowa Biskupia, 

ul. Szkolna 2a,
18. NZOZ Elamed Elżbieta Bilicka, Gniewkowo,ul. Dworcowa 8c,
19. NZOZ Esculap s.c. Tadeusz Dereziński, Beata Wą-

sikowska, Anna Foltynowicz-Panfil Gniewkowo, ul. 
Dworcowa 8c,

20. NZOZ Profilaktyka Anna Szadkowska, 88-140 Gniew-
kowo, ul. Dworcowa 8c,

21. NZOZ Gabinety Lekarskie Janikowo S.C. C. Rusak&I. 
Rusak Janikowo, ul. Klonowa 9,

22. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Jaksice, ul. Dworcowa 8,
23. NZOZ Zdrowie s.c. Janikowo, ul. Klonowa 9,
24. NZOZ Vita Janikowo, ul. Klonowa 9,
25. Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego Nasz Lekarz 

Kruszwica, ul. Kujawska 12,
26. NZOZ Twoje Zdrowie Kruszwica, ul. Rybacka 20,
27. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUS 

w Pakość,
28. NZOZ Nasze Zdrowie Rojewo 113,
29. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Złotniki Kujawskie 

ul. Dworcowa 9,
30. NZOZ Zespół Medycyny Rodzinnej Iwona Zabrzyńska 

Złotniki Kujawskie,
31. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska A.K. Janikowo,
32. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska M.D., Inowrocław,
33. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska A.F., Inowrocław,
34. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska G.K. Inowrocław,
35. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska M.M. Inowrocław.
36. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska K.P. Janikowo,
37. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska H.S. Kruszwica,

Rejon Wyborczy Nr 22

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Bydgoszcz, ul. T. 
Kościuszki 27/30-32 VIII p. – Duża Sala Konferefncyjna
TERMIN: 25.11.2019r. godz. 15:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki i położne, 
zarejestrowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. NZOZ Przychodnia Jachcice Bydgoszcz, ul. Czołgistów 1,
2. NZOZ Dom Sue Ryder prowadzony przez Pallmed Sp. 

z o.o. Bydgoszcz, ul. Roentgena 3,
3. NZOZ Lux-Med Sp. z o.o. Bydgoszcz, ul. Chołoniewskiego 46,
4. Oftalmika Prywatna Klinika Okulistyczna Bydgoszcz, 

ul. Modrzewiowa 15,
5. Przychodnia Medycyny Rodzinnej Nowy Fordon Sp. 

z o.o. Bydgoszcz, ul. Kleina 1,
6. NZOZ Przychodnia Gdańska Bydgoszcz, ul. Gdańska 88-90,
7. NZOZ Przychodnia Górzyskowo Bydgoszcz, ul. Żwirki 

i Wigury 11,
8. NZOZ Wielospecjalistyczna Przychodnia Bartodzieje 

Sp. z o.o. Bydgoszcz, ul. Koszalińska 7,
9. NZOZ Przychodnia Okole Bydgoszcz, ul. Pl. Chełmiński 5,

10. NZOZ Przychodnia Ogrody Sp. zo.o. Bydgoszcz, ul. 
Ogrody 21,
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11. NZOZ Centrum Medyczne Nad Brdą, Bydgoszcz, ul. 
Dworcowa 63,

12. NZOZ Przychodnia Romet Bydgoszcz, ul. Fordońska 246,
13. NZOZ Centrum Medyczne Zachód Bydgoszcz, ul. 

Grunwaldzka 138,
14. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Byd-

goszcz, ul. ks. R. Markwarta 7,
15. Prywatna Klinika Wident, Bydgoszcz, ul. Szubińska 93-95,
16. NZOZ Przychodnia Kapuściska, ul. Al. Lecha Kaczyńskiego 40,
17. NZOZ Rodzina Bydgoszcz, ul. Aleja Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego 40,
18. NZOZ Lekarz Rodzinny Bydgoszcz, ul. Aleja Prezyden-

ta Lecha Kaczyńskiego 40,
19. Warsztaty Terapii Zajęciowej Tęcza, Caritas Diecezji 

Bydgoskiej, Bydgoszcz, Aleja Lecha Kaczyńskiego 37,
20. Bonus-Diagnosta Bydgoszcz, ul. Leśna 9a,
21. Nasz Doktor Bydgoszcz ul. Gawędy 2a,
22. Bart-med. Centrum Medyczne, Bydgoszcz, ul. Kijowska 39,
23. Gabinet Lekarski Indywidualna Praktyka Lekarska 

Dariusz Kreft, ul. Konopna 30/51 Bydgoszcz,
24. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Zdro-

wia-Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicz-
nego Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3,

25. Thorrus Sp. z o.o. Bydgoszcz, ul. Zbójnicka,
26. NZOZ Visco Bydgoszcz, ul. Bołtucia 10,
27. NZOZ Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Alicja 

Grodzka-Marut, Olimpin 11, Brzoza,
28. Dom Pomocy Społecznej w Gądeczu,
29. SP ZOZ Koronowo, ul. Dworcowa 55,
30. NZOZ KAMED, Kruszyn, ul. Strażacka 11,
31. NZOZ Zdrowie, Łochowo, ul Porzeczkowa 20,
32. Gabinet pielęgniarki Łochowo Danuta Posselt,
33. SP ZOZ Gminna Przychodnia Nowa Wieś Wielka, ul. 

Bydgoska 14,
34. Gabinet pielęgniarki Opławiec Kozłowska Katarzyna,
35. NZOZ Eskulap Ewa Molska Stanisław Molski s.j. Osiel-

sko, ul. Koperkowa 2,
36. NZOZ Gemed Ewa Zamiatała-Grzelak 86-014 Sicien-

ko, ul. Kolejowa 18,
37. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska W.S., Bydgoszcz,
38. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska H.D-D, Bydgoszcz,
39. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska K.W. Bydgoszcz,
40. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska E.S. Bydgoszcz,
41. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska A.P. , Bydgoszcz,
42. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska K.B. Nowa Wieś Wielka

oraz położne, zatrudnione w:

1. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. 
Browicza Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12,

2. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego 
Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 44,

3. NZOZ Remedium Bydgoszcz, ul. Gdańska 80A,
4. Invicta Sp. z o.o. Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 109,
5. Gabinet Lekarski Indywidualna Specjalistyczna Prak-

tyka Położniczo-Ginekologiczna Krystyna Manthej-
-Knypińska Bydgoszcz, ul. Karpacka 31/,

6. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabi-
net Gin-Poł lek. med. Alina Jefimow-Gżyl Ks. J. Kleina 1,

7. Żłobek „Lucky Baby” Bydgoszcz, ul. J. Pestalozziego 15,
8. Prywatne Centrum Ginekologiczno-Położnicze NZOZ 

Victoria, Bydgoszcz, ul. Kurpińskiego 12/6A
9. Żłobek Gminny „U Misia” w Łochowie, ul. Okopowa 10,

10. Niepubliczny Żłobek Kubusiowy Zakątek, Solec Ku-
jawski, ul. Bydgoska 6E

11. Indywidualna Praktyka Położnicza B.B. Bydgoszcz,
12. Indywidualna Praktyka Położnicza B.H. Łochowo,
13. Indywidualna Praktyka Położnicza A.N. Bydgoszcz,
14. Indywidualna Praktyka Położnicza M. U. Bydgoszcz,

Rejon Wyborczy Nr 23

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
„Solanki” Medical SPA ul. Wilkońskiego 23 – Sala Burszty-
nowa – I p.
TERMIN: 23.10.2019 godz. 13:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki, zareje-
strowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. Centrum Uzdrowiskowe Energetyk Sp. zo.o. Inowro-
cław, ul. Wilkońskiego 2,

2. NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Oaza, Inowrocław, 
ul. Świętokrzyska 76,

3. Sanatorium Modrzew Inowrocław, ul. Wierzbińskiego 50A,
4. Sanatorium Uzdrowiskowe Przy Tężni sp. z  o.o. Ino-

wrocław, ul. Przy Stawku 12,
5. Solanki Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. ul. Solankowa 77,
6. DPS w Inowrocławiu Wierzbińskiego 49,
7. DPS Ludzisko,
8. DPS Ostrowo 25, Chełmce,
9. DPS Parchanie 9,

10. Dom Pomocy Społecznej Tarnówko,
11. DPS Warzyn, Gniewkowo,
12. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska B.S. Inowrocław

Rejon Wyborczy Nr 24

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Bydgoszcz, ul. T. 
Kościuszki 27/30-32 VIII p. – Duża Sala Konferencyjna
TERMIN: 28.11.2019r. godz. 15:00

Uprawnione do udziału w wyborach są pielęgniarki i położne, 
zarejestrowane w OIPiP w Bydgoszczy, zatrudnione w:

1. Przychodnia Wilczak sp. zo.o. Bydgoszcz, ul. Nakielska 47,
2. NZOZ Katarzyna Wysocka-Nowakowska Bydgoszcz, 

ul. Fordońska 199,
3. Zespół Żłobków Miejskich Bydgoszcz, ul. Chrobrego 14,
4. Przychodnia Śródmieście Sp. z o.o. Bydgoszcz, ul. Kołłątaja 9,
5. PZP „Stawowa” sp. z o.o. NZOZ Poradnia Zdrowia Psy-

chicznego Bydgoszcz, ul. Stawowa 1,
6. NZOZ Przychodnia Reumatologiczno-Rehabilitacyjna 

Reh-Med., Bydgoszcz, ul. G. Zapolskiej 18,
7. NZOZ Przychodnia Nad Wisłą Sp. z o. o. Bydgoszcz, ul. 

Pielęgniarska 13,
8. NZOZ Medic Sp. z o.o. Bydgoszcz, ul. Łochowskiego 7a,
9. Centrum Medyczne Ikar, Bydgoszcz, ul. Szubińska 32,

10. Grupowa Praktyka Lekarska SALUS s.c. Bydgoszcz, ul. 
Mrotecka 9. Wielorybia 106,

11. Intermed Sp. z  o.o.NZOZ Przychodnia Wzgórze Wol-
ności Bydgoszcz, ul . Karpacka 31,

12. NZOZ Centrum Medyczne Medicover, Bydgoszcz, ul. 
Powstańców Wielkopolskich 26,

13. NZOZ Promedica GP Sp. z  o.o. Bydgoszcz, ul. Szel-
burg-Zarembiny 19,
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14. NZOZ Zdrowie dla Ciebie 85-231 Bydgoszcz, ul. Królo-
wej Jadwigi 16,

15. NZOZ Zespól Lekarzy Specjalistów Alergo-Vita Byd-
goszcz, ul. Kurpińskiego12,

16. Przychodnia na Szwederowie Sp. z o.o. Bydgoszcz, ul. 
Konopnickiej 26,,

17. Przychodnia Rodzinna Wilczaki Bydgoszcz, ul. Bielicka 7A/1,
18. Transport – Usługi Romuald Barej AGAMED Transport 

Medyczny, Bydgoszcz, ul. Deszczowa 47,
19. Esteticmed Bydgoszcz, ul. Cicha 17,
20. Alfa Med. Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 7,
21. Centrum Medyczne Mirena Marek Hęsiak Bydgoszcz, 

ul. Jagiellońska 109/23,
22. Centrum Opieki Leczniczej Atma Bydgoszcz, ul. Kur-

pińskiego 5,
23. Gabinet Kardiologiczny Bartosz Topoliński, Bydgoszcz 

ul. Kijowska 6/6,
24. Gabinety Lekarskie ALMED, Bydgoszcz, ul. Solskiego 2,
25. Spółka Lekarzy Intercor Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 57,
26. Neuron Sp. zo.o. Bydgoszcz, ul. Obrońców Helu 4,
27. NZOZ Lekarze Bydgoszcz, ul. Mostowa 4,
28. NZOZ Micro-Med. Bydgoszcz, ul. Wańkowicza 1,
29. NZOZ Przychodnia Łęgnowo, Bydgoszcz, ul. Żółwińska 4,
30. Parismed Sp. z o.o. Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 111/2,

31. Praktyka Lekarza Rodzinnego K.Buczkowski w  Byd-
goszczy, ul. Skłodowskiej Curie 9,

32. Przychodnia Rehabilitacyjna Międzywojewódzkiej 
Spółdzielni Usługowej Bydgoszcz, ul. Plac Piastowski 3,

33. Przychodnia Sunmedica Sp. z o.o, Bydgoszcz, ul. Cha-
łubińskiego 6,

34. Vitalabo w Bydgoszczy, ul. Hallera 2,
35. Wyższa Szkoła Gospadarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2,
36. Przychodnia Vitamed Bydgoszcz, ul. Kościuszki 35,
37. Przychodnia Białe Błota, ul. Barycka 38,tel.
38. SP ZOZ Gminna Przychodnia Dąbrowa Chełmińska, 

ul. Bydgoska 38,
39. Gminna Przychodnia Dobrcz, ul. Ogrodowa 1,
40. NZOZ Rodzina Jerzy Rajewski Przychodnia Rodzinna, 

Koronowo, ul. Dworcowa 49,
41. NZOZ Tamed Koronowo, ul. Paderewskiego,
42. „Romantica” sp. z o.o. Centrum Rehabilitacji, Kruszyn 

Krajeński, ul. Ceramiczna 11,
43. Gminna Przychodnia Osielsko, ul. Centralna 6,
44. NZOZ Przychodnia Rodzinna, Solec Kujawski, ul. Piastów 1A,
45. NZOZ Pod Gruszą 86-017 Wierzchucin Królewski 27,
46. NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego Sławomir Jakubiń-

ski 86-011 Wtelno 4,
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Załącznik nr 3 do Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

na Delegata na Okręgowy Zjazd OIPiP w Bydgoszczy na VIII 
kadencję 

w Rejonie Wyborczym nr …. 

 

Pouczenie: 
1. Dopuszczalna liczba mandatów: … – dla pielęgniarek, …- dla położnych 
2. Wskazanie następuje poprzez postawienie osobiście krzyżyka 

przy nazwisku kandydata, na którego głosujący oddaje swój głos. 
3. Głos jest nieważny: 

• gdy liczba wskazań jest większa od określonej w karcie do 
głosowania, 

• gdy karta do głosowania została przedarta, 
• na karcie do głosowania dokonano jakichkolwiek dopisków 

lub skreśleń sprzecznych ze sposobem głosowania. 
Brak jakichkolwiek wskazań oznacza oddanie głosu ważnego. 
 

L.P. Imię i nazwisko  
/w kolejności alfabetycznej/ 

Zawód 

Miejsce pracy 

Postaw X 
przy 

kandydacie, 
którego 

wybierasz 
P* A** 

1.      

2.      
3.      
4.      
5.      

6.      
7.      
8.      
9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      

42.      

43.      

45.      
 
* pielęgniarka  ** położna 
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PRZEDŁUŻENIE WZROSTU WYNAGRODZEŃ

W dniu 27 sierpnia 2019 r. Minister Zdrowia podpisał roz-
porządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie przedłuża do 31 marca 2020 r. obowią-
zujące przepisy, regulujące tryb przekazywania przez świad-

czeniodawców informacji o liczbie pielęgniarek i położnych, 
które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych 
na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach oraz 
obowiązujących zasad wypłacania dodatkowych środków na 
wzrost wynagrodzeń tych pielęgniarek i położnych.

   
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2019 r. 

Poz. 1629 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA1) 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394 i 1590) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się średnik oraz pkt 4 i 5 w brzmieniu: 
„4) 1 października 2019 r. – w terminie do dnia 14 października 2019 r.; 
5) 1 stycznia 2020 r. – w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r.”, 

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez osoby, o których mowa 

w ust. 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. w kwocie stanowiącej iloczyn licz-
by etatów albo równoważników etatów i kwoty określonej w § 3;”; 

2) w § 3 wyrazy „31 sierpnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „31 marca 2020 r.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95). 

Dokument
podpisany przez
Marek Głuch
Data: 2019.08.28
15:35:00 CEST
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ZAKOŃCZENIE PEREGRYNACJI
RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEJ HANNY CHRZANOWSKIEJ

ks. prałat dr Bronisław Kaczmarek
/proboszcz i wikariusz generalny diecezji bydgoskiej/

„Bł. Hanna Chrzanowska w człowieku cierpiącym dostrzegała samego Chrystusa.
Dla środowiska pielęgniarskiego była jego sumieniem, zaś dla chorych

– świadkiem i narzędziem Bożego miłosierdzia”

Hanna Chrzanowska urodziła się 7 października 1902 roku 
w Warszawie. Swoje życie poświęciła kształceniu pielęgniarek 
i opiece nad chorymi. Błogosławiona stała się również prekur-
sorką opieki domowej. Ściśle współpracowała z ówczesnym 
biskupem krakowskim Karolem Wojtyłą, organizując profe-
sjonalną pomoc chorym w  ich domach w  ramach tzw. pie-
lęgniarstwa parafialnego. Chrzanowska pełniła funkcję wice-
przewodniczącej oraz członkini Zarządu Głównego Polskiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych. Była też redaktor 
naczelną czasopisma „Pielęgniarka Polska” i  współorgani-
zatorką Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Zmarła 29 
kwietnia w 1973 roku po długiej chorobie.

W ubiegłym roku – 28 kwietnia – została ogłoszona błogo-
sławioną Kościoła katolickiego. Po beatyfikacji rozpoczęła się 
peregrynacja jej relikwii po szpitalach w całej Polsce.

Relikwie błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, patronki 
pielęgniarek i  pracowników służby zdrowia, zostały przeka-
zane do diecezji bydgoskiej podczas 95. Ogólnopolskiej Piel-
grzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę dnia 26 maja 2019 r. 
Ich peregrynacja w naszej diecezji trwała do 28 lipca 2019 r.

Msza święta na zakończenie peregrynacji relikwii i  wize-
runku Hanny Chrzanowskiej odbyła się 28 lipca w  kościele 
pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy. Homilię wygłosił diecezjalny 
duszpasterz chorych i służby zdrowia ks. dr Szymon Gołota.

W ciągu dwóch miesięcy relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej 
nawiedziły 39 miejsc, takich jak: szpitale, hospicja, domy po-
mocy społecznej, parafie organizujące posługę duszpaster-
ską w placówkach służby zdrowia a także wspólnoty zakonne, 
w których sprawowano Msze Święte, odprawiano nabożeństwa 
i modlono się indywidualnie przez wstawiennictwo bł. Hanny.

W  organizację peregrynacji włączyli się proboszczowie 
i kapelani szpitalni oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położ-
nych w Bydgoszczy. W wielu parafiach uroczystości zgroma-
dziły rzesze wiernych. Przy relikwiach swoje sprawy zawierzali 
Bogu ludzie chorzy. Również bardzo cieszył udział pracowni-
ków służby zdrowia, wśród których najliczniejszą grupę sta-
nowił personel pielęgniarski. Nie ma wątpliwości, że bł. Hanna 
Chrzanowska, podobnie jak w trakcie swojego ziemskiego ży-
cia tak i teraz, będąc w niebie,

„Czas peregrynacji był dla nas pielęgniarek/rzy i położnych 
przede wszystkim okazją do modlitwy, zanoszenia wspólnych 
intencji o uzdrowienie i dar życia” – powiedziała przewodni-
cząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, 
Katarzyna Florek.
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UWAGA SENIORZY!
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy,
dnia 14 listopada 2019 roku w godzinach 10:00-14:00

w salonie Hoffmana przy Placu Kościeleckich 6,
organizuje

Ogólnopolski Dzień Seniora
 dla mieszkańców miasta, członków klubów seniora

i słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku.
W programie m. in. wykłady o tematyce zdrowotnej, dietetycznej, 

porady z zakresu mody, kosmetyki, układania fryzur.
Za organizację imprezy odpowiedzialna jest
Pracownia Integracji Międzypokoleniowej

tel. 52 585 15 03, e-mail: integracja@kpck.pl

OKRĘGOWA RADA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

w Bydgoszczy
ZAPRASZA

EMERYTOWANE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE
NA COROCZNE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

Imienne zaproszenia będzie można odbierać w siedzibie OIPiP
przy ul. Kościuszki 27/30-32 VIII p.

w dniach 15-30 listopada 2019 r. w godzinach pracy biura.

SPRAWY SAMORZĄDU
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USTAWA O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

Dnia 12.09.2019 roku weszła w  życie ustawa o  opiece 
zdrowotnej nad uczniami. Nowe prawo zapewnia wszystkim 
uczniom do ukończenia 19. roku życia profilaktyczną opiekę 
zdrowotną w szkole. Osobami odpowiedzialnymi za jej spra-
wowanie są: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania 
albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta.

Problematykę dotycząca profilaktycznej opieki zdrowot-
nej nad uczniami dotąd regulowało wiele aktów prawnych. 
Nowa ustawa jest pierwszą, która zapewnia kompleksowość 
oraz integrację działań osób sprawujących opiekę zdrowotną 
(pielęgniarki, lekarza) nad uczniami. Podnosi również znacze-
nie promocji zdrowia, profilaktyki oraz edukacji zdrowotnej 
dla zachowania zdrowia.

Jednym z głównych założeń nowych przepisów jest okre-
ślenie koordynującej roli pielęgniarki szkolnej. W szczególno-
ści ustawa wyznacza pielęgniarkom i higienistkom szkolnym 
odpowiedzialną rolę, jaką jest profilaktyczna opieka nad 
uczniami, ale też integracja wszelkich działań podejmowanych 
dla zdrowia dzieci. Chodzi o  współpracę wszystkich osób 
i  instytucji zaangażowanych w  sprawowanie takiej opieki, tj. 

pomiędzy podmiotami, sprawującymi opiekę zdrowotną nad 
uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz denty-
sta), podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej 
opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę) oraz na-
uczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny).

Pielęgniarka środowiska nauczania i  wychowania albo 
higienistka świadczenia powinna realizować w gabinecie pro-
filaktyki zdrowotnej. Warto jednak podkreślić, że pielęgniar-
ka współpracować będzie z  dyrektorem oraz pracownikami 
szkoły, ale nie będzie pracownikiem szkoły. Za zapewnienie 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz gabinetu dentystyczne-
go odpowiada organ prowadzący szkołę, który będzie udo-
stępniać pielęgniarce środowiska nauczania i  wychowania 
albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej nie-
odpłatnie. W przypadku braku gabinetu profilaktyki zdrowot-
nej w szkole, pielęgniarka może sprawować opiekę w miejscu 
określonym w  umowie o  udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej, tj. w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami realizowa-
ne będzie przez wojewodów oraz Instytut Matki i Dziecka.

Żródło NIPIP

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
PRZESTRZEGA PRZED NIEUCZCIWYMI ORGANIZATORAMI
KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.

W  związku z  pojawiającymi się niepokojącymi informa-
cjami na temat nieuczciwych organizatorów kształcenia po-
dyplomowego pielęgniarek i  położnych. Przypominamy, że 
zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej:

Organizatorami kształcenia mogą być:
1. Uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną 

i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz pod-
mioty lecznicze;

2. Inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pody-
plomowe (prowadzonego przez ORPIP lub NRPIP).

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są:
1. Posiadanie programu kształcenia, o  którym mowa 

w art.78 ust.1 lub 2;
2. Zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach od-

powiednich dla danego rodzaju kształcenia, zgodnych 
ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;

3. Zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do 
realizacji programu kształcenia, w  tym dla szkolenia 
praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi 
w programie kształcenia;

4. Posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości 
kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jako-
ści kształcenia oraz metody tej oceny.

Organizator kształcenia jest obowiązany pielęgniarce lub 
położnej zakwalifikowanej do:

• specjalizacji,
• kursu kwalifikacyjnego,
• kursu specjalistycznego,
wydać adekwatnie:
• kartę specjalizacji,

• kartę kursu kwalifikacyjnego,
• kartę kursu specjalistycznego,
które wraz z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zali-

czeniami stanowią dowód ukończenia kształcenia podyplomowego.
Ponadto przypominamy, że kształcenie podyplomowe 

w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych 
i  kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie 
programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdro-
wia. Zapisy odnoszące się do stosowanych metod i środków 
dydaktycznych, metod sprawdzania efektów kształcenia, wa-
runków zaliczenia, jak również rodzaju i  liczby godzin dydak-
tycznych wymagających bezpośredniego udziału prowadzą-
cego zajęcia nie przewidują metody e-learningu.

Warto również przed przystąpieniem do kształcenia po-
dyplomowego zapoznać się z przepisami określonymi w:

• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 
2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielę-
gniarek i położnych,

• Ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych z dnia 15 
lipca 2011 r. (Rozdział 6) oraz programem kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i  położnych na który 
chcemy się zapisać, gdzie określono warunki przepro-
wadzenia danego kształcenia:

• programy szkoleń specjalizacyjnych
• programy kursów kwalifikacyjnych
• programy kursów specjalistycznych
Szczegółowych informacji czy dany organizator kształce-

nia może prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych można uzyskać w swojej Okręgowej Izbie Pielę-
gniarek i Położnych lub w Centrum Kształcenia Podyplomo-
wego Pielęgniarek i Położnych

Żródło NIPIP

SPRAWY SAMORZĄDU Z NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
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Obecnie trwa czwarta edycja Konkursu o  Nagrodę Pie-
lęgniarską Królowej Szwecji Sywii. Nagroda ta (Queen Silvia 
Nursing Award, QSNA) to wyjątkowe stypendium, skierowane 
wyłącznie do osób będących w trakcie specjalizacji pielęgniar-
skiej oraz do studentek i studentów pielęgniarstwa.

W Polsce konkurs ten odbywa się pod honorowym patro-
natem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pani Prezes Zo-
fia Małas już po raz czwarty zasiada w gronie komisji konkursu.

„Idea nagrody, jaką jest podkreślenie znaczenia zawodu 
pielęgniarki, jest nam szczególnie bliska, dlatego też w  edycji 
QSNA 2018 zdecydowaliśmy się na przyznanie dodatkowego 
wyróżnienia od NRPiP (Naczelnej Rady Pielęgniarek i  Położ-
nych) oraz nagrody w postaci tabletu. Niezwykle ważne jest, by 
zachęcać do nauki w tym zawodzie osoby młode. Nagroda Pie-
lęgniarska Królowej Sylwii to fantastyczna inicjatywa, która daje 
szansę ambitnym osobom i  jednocześnie tworzy przestrzeń 
do dyskusji nad koniecznością rozwinięcia opieki nad osobami 

starszymi. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych już po raz 
czwarty z dumą objęła patronat nad konkursem.” – komentuje 
Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Celem Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii jest:
• Promocja zawodu pielęgniarskiego, pokazanie, że jest 

to satysfakcjonujące i atrakcyjne zajęcie.
• Umożliwienie rozwoju zaangażowanym i kreatywnym osobom.
• Zachęcenie do wymiany pomysłów na temat opieki 

nad osobami starszymi.
• Stworzenie przestrzeni do dialogu na temat uspraw-

nienia pracy pielęgniarki i pielęgniarza.
W  celu wzięcia udziału w  konkursie należy zgłosić swój 

innowacyjny pomysł na rozwój opieki nad osobami starszy-
mi i cierpiącymi na demencję lub pomysł dotyczący rozwoju 
opieki pielęgniarskiej nad pacjentami dorosłymi, z  uwzględ-
nieniem usprawnienia pracy pielęgniarek i pielęgniarzy. Opis 
pomysłu powinien być krótki, ok. 1800 znaków.

Nagrodą jest stypendium w wysokości 25000 zł oraz staż.
Podczas stażu laureat zdobywa cenne doświadczenie, 

uczestniczy w konferencjach i szkoleniach w Polsce i za grani-
cą, nawiązuje relacje z przedstawicielami organizacji partner-
skich konkursu, a także bierze udział w spotkaniach z pielę-
gniarkami z innych krajów.

Ponadto organizator zapewnia zwycięzcy przygotowanie 
z języka angielskiego oraz szkolenie z autoprezentacji i wystą-
pień publicznych.

Nagroda została ustanowiona 23 grudnia 2013 r. przez 
organizację Swedish Care International jako prezent dla Jej 
Królewskiej Mości Królowej Sylwii z okazji 70. urodzin. Laureat 
odbiera Nagrodę z  rąk Jej Królewskiej Mości Królowej Sylwii 
podczas uroczystej gali w  Sztokholmie. W  czasie spotkania 
zwycięzcy ze wszystkich krajów wygłaszają przemówienie na 
temat swojego pomysłu.

Konkurs ma charakter międzynarodowy i równolegle jego 
edycje odbywają się w  Szwecji, Finlandii oraz Niemczech. 
W polskiej edycji konkursu biorą udział prace nadesłane przez 
osoby, które są w  trakcie edukacji w  polskiej uczelni. Za or-
ganizację konkursu w Polsce odpowiada Fundacja Medicover.

ZGŁOSZENIA MOŻNA WYSYŁAĆ DO 10 LISTOPADA 2019 R.
przez stronę internetową:

https://campaign.queensilvianursingaward.pl/dashboard

Naszym wspólnym celem jest umożliwienie rozwoju
przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom, dlatego też 

uprzejmie proszę o przekazanie informacji o konkursie
o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii

osobom z Państwa otoczenia, które są uprawnione do 
udziału w konkursie, czyli do osób będących obecnie

w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej.

Pytania dotyczące zasad konkursu należy kierować
do koordynatora projektu: Agnieszka Karasińska,

agnieszka.karasinska@medicover.pl, tel. + 48 881 068 25.

NAGRODA PIELĘGNIARSKA KRÓLOWEJ SYLWII
QUEEN SILVIA NURSING AWARD

Warszawa, dn. 23.09.2019

Z NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
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W ostatnich akapitach artykułu pt. „Zwolnienie od pracy, 
urlop szkoleniowy i  inne świadczenia przysługujące w razie 
podjęcia kształcenia podyplomowego”, który znalazł się w nr 
1/2019 Biuletynu Okręgowej Izby Pielęgniarek i  Położnych 
w Bydgoszczy, pojawiła się informacja dotycząca planowanej 
zmiany ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniar-
ki i położnej (dalej – ustawa o zawodach). W dniu 23 sierpnia 
2019 r. w życie weszła ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, która wprowadzi-
ła nowe uregulowania w zakresie kształcenia zawodowego.

Po pierwsze, w/w  regulacja, poprzez nowelizację m.in. 
art. 54 ust. 4 ustawy o zawodach, wprowadziła zmianę pole-
gającą na umożliwieniu podjęcia kształcenia na kierunkach 
pielęgniarstwo i  położnictwo również na studiach pierw-
szego stopnia prowadzonych w  formie niestacjonarnej. Co 
ważne, treści programowe studiów pierwszego stopnia na 
kierunkach pielęgniarstwo i  położnictwo prowadzonych 
w formie niestacjonarnej oraz liczba godzin na tych studiach 
będą takie same jak dla studiów prowadzonych w  formie 
stacjonarnej. Zgodnie z  treścią Uzasadnienia do projektu 
przedmiotowej ustawy, celem zmiany jest przede wszystkim 
umożliwienie uzyskania wyższego wykształcenia w dziedzi-
nie pielęgniarstwa lub położnictwa przez osoby pracujące, 
które chcą uzyskać nowe kwalifikacje, ale aktualne życie za-
wodowe nie pozwala im na podjecie studiów w  trybie sta-
cjonarnym. Dodatkowo zmiana ta ma wpłynąć na realizację 
jednego z priorytetów przyjętych w dokumencie o charakte-
rze strategiczno-wdrożeniowym, pn. „Krajowe ramy strate-
giczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020” 
poprzez zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych zatrud-
nionych w Polsce.

Druga ze zmian jest związana z realizacją wspominanego 
w w/w artykule § 1 ust. 7 Porozumienia zawartego w dniu 9 lip-
ca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskich Związkiem Zawodowym 
Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położ-
nych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do ustawy o zawodach dodano bowiem art. 61a zawie-
rający regulacje szczególne w zakresie urlopu szkoleniowe-
go. Przepis ten dotyczy dwóch sytuacji. Po pierwsze, jest on 
skierowany do pielęgniarek i położnych, które chcą podnieść 
swoje kwalifikacje zawodowe w formach innych niż kształce-
nie podyplomowe, (w skład którego wchodzi szkolenie spe-
cjalizacyjne, kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny i  kurs 
dokształcający). W  założeniu będzie to przede wszystkim 
udział w  konferencjach naukowych, dodatkowych kursach 
i  szkoleniach. Takim pielęgniarkom i  położnym przysługuje 
na ich wniosek i  za zgodą pracodawcy urlop szkoleniowy 
w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad 
obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wy-
poczynkowy. Warto wskazać, iż wymiar takiego urlopu szko-
leniowego jest ustalany przez pracodawcę w zależności od 
czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i musi zostać niezwłocznie potwierdzony przez 
pielęgniarkę i położną poprzez przedstawienie pracodawcy 
stosownego dokumentu poświadczającego udział.

Druga sytuacja dotyczy urlopu szkoleniowego w wymiarze 
do 6 dni roboczych rocznie, płatnego według zasad obowią-
zujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczyn-
kowy, przysługujący pielęgniarce i  położnej, która zamierza 
odbyć kształcenie podyplomowe (jedno z w/w), ale bez wyda-
nego przez pracodawcę skierowania do organizatora kształ-
cenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Uprawnienie 
to odnosi się zatem do tych pielęgniarek i położnych, które 
odbywają kształcenie podyplomowe na podstawie umowy 
zawartej bezpośrednio z organizatorem kształcenia.

Na zakończenie należy zaznaczyć, iż w ustawie zmienia-
jącej znalazł się przepis przejściowy, który gwarantuje pie-
lęgniarkom i  położnym do 6 dni urlopu szkoleniowego już 
w 2019 r. Liczba dni urlopu szkoleniowego jest zatem nieza-
leżna od daty wejścia w życie przedmiotowej ustawy.

Sporządziła r.pr. Julia Gałąska

ZMIANA USTAWY O ZAWODACH
PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
 – STUDIA NIESTACJONARNE I URLOP SZKOLENIOWY

Z NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z WOKANDY I Z ŻYCIA
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Znów bardzo dużo mówi się w mediach, świecie polity-
ki, środowisku lekarskim, czy między samymi pacjentami, 
których ten temat dotyczy, o  tym, że zmiany w  systemie 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), a dokładnie 
mówiąc przekwalifikowanie wielu Zespołów Ratownictwa 
Medycznego typu S (specjalistycznych) z lekarzem na pokła-
dzie w ZRM typu P (podstawowe) z ratownikiem medycznym 
lub pielęgniarką/rzem systemu, stwarza ogromne zagroże-
nie dla zdrowia i życia pacjentów.

Ze stanowczością muszę powiedzieć, że są to niepraw-
dziwe stwierdzenia, godzące w dobre imię ratowników me-
dycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy systemu PRM, krzyw-
dzące ich osobiście oraz całe środowisko medyczne. Żeby 
nie powiedzieć, że jest to zniesławienie.

Warto zaznaczyć, że Ustawa o  Państwowym Ratownic-
twie Medycznym mówi wyraźnie, że do pacjenta dysponowa-
ny jest ambulans ratunkowy, znajdujący się najbliżej miejsca 
wezwania bez względu na to, czy jest to zespół z lekarzem, 
czy bez lekarza na pokładzie. Liczy się zawsze czas dotar-
cia do poszkodowanego, szybkie wdrożenie medycznych 
czynności ratunkowych i transport w razie konieczności do 
najbliższego pod względem dotarcia Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego lub miejsca wskazanego przez dyspozytora 
medycznego. Już dzisiaj w Polsce dużo więcej jest ambulan-
sów podstawowych, więc siłą rzeczy częściej do pacjentów 
dojeżdża zespół z  ratownikami medycznym, pielęgniarką, 
czy pielęgniarzem systemu. W  Polsce mamy 1541 ZRM, 
w tym 1128 to zespoły podstawowe, bez lekarza, a 413 to ze-
społy specjalistyczne z  lekarzem. Przypomnijmy, że perso-
nel ZRM podstawowych to osoby bardzo dobrze wykształ-
cone pod względem medycznym na poziomie 3 lub 5 letnich 
studiów medycznych, przechodzące szereg kursów, szkoleń 
i seminariów. Wiele pielęgniarek i pielęgniarzy w toku swojej 
pracy zdobywa nie jedną, a klika specjalizacji. Ratownicy me-
dyczni w ciągu każdych 5 lat pracy zobowiązani są zdobyć 
200 pkt. edukacyjnych. Uczestniczą zatem w konferencjach, 
szkoleniach i  kursach, piszą artykuły, książki i  podręczniki, 
wykładają na wielu uczelniach, są prelegentami na kon-
gresach. Wielu ratowników medycznych i  pielęgniarek/rzy 
posiada również doktoraty! Liczba personelu medycznego 
wchodzącego w  skład zespołów ratownictwa medycznego 
wynosi około 13,8 tys. Ratownicy medyczni stanowią 73,8%, 
pielęgniarki systemu – 10,7%, lekarze systemu – 8,9%, a inne 
osoby (np. kierowcy bez wykształcenia medycznego) – 6,6%

Zakres medycznych czynności ratunkowych polskiego 

ratownika medycznego, czy pielęgniarki/rza jest jednym 
z najszerszych w Europie.

Zespoły ratownictwa medycznego podstawowe są dyspo-
nowane do WSZYSTKICH zdarzeń. To podkreślam raz jeszcze. 
Nie ma takich wytycznych, które mówią do jakich pacjentów 
ma jechać ambulans „lekarski” a do jakich „ratowniczy”. Ra-
townicy medyczni, pielęgniarki i pielęgniarze systemu dyspo-
nowani są do wypadków komunikacyjnych, resuscytacji nie-
mowlaków, dzieci i  dorosłych, zawałów mięśnia sercowego, 
udarów mózgu, krwotoków, wstrząsów, duszności, zaburzeń 
psychiatrycznych itp. Dlatego pacjenci naprawdę nie muszą 
się niczego obawiać. Ratownicy medyczni, pielęgniarki i pie-
lęgniarze systemu już od wielu lat jeżdżą w zespołach ratow-
nictwa medycznego bez lekarzy. Zdobyli zaufanie i szacunek 
pacjentów oraz wśród większości lekarzy.

Myślę, że system ratownictwa medycznego w Polsce jak 
i społeczeństwo nie jest jeszcze przygotowane na całkowity 
brak lekarzy w pogotowiu ratunkowym. Po zmianach praw-
nych lekarz mógłby pracować np. w systemie „rendez-vous”, 
mógłby dyżurować stacjonarnie na zasadzie telemedycyny 
i  telekonferencji z  zespołem podstawowym. To tylko nie-
które z proponowanych rozwiązań. Lekarze specjaliści me-
dycyny ratunkowej lub specjalizujący się w tym kierunku to 
przykład dużego profesjonalizmu, zaangażowania i ogromu 
wiedzy z tej dziedziny medycyny. To ludzie z pasją. Jednak, 
tak jak wspominałem, lekarzy takich jest niewielu i niestety 
wiele stacji pogotowia ratunkowego zmuszona jest do prze-
kwalifikowania ambulansów na podstawowe.

Pamiętajmy, że lekarze, pielęgniarki/rze
i ratownicy medyczni powinni ze sobą współpracować,

szanować się wzajemnie, pomagać sobie
– na tym polega nasza praca

– zrobić wszystko dla dobra pacjenta.
Nie ma znaczenia kto pierwszy wdroży

medyczne czynności ratunkowe w domu pacjenta
– lekarz, pielęgniarka czy ratownik medyczny.

Ma być to zrobione profesjonalnie,
zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną i jak najszybciej

– bo ratownictwa medyczne to czas!!!
Ważna jest współpraca między Zespołami Ratownictwa
Medycznego, a Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi – 

życzliwa i profesjonalna.
Z zachowaniem szacunku dla jednej i drugiej strony.

Wszystko dla dobra pacjenta i dla jednego celu:
Uratować życie!

O PRZEKSZTAŁCANIU ZESPOŁÓW RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO SPECJALISTYCZNYCH

W PODSTAWOWE – SŁÓW KILKA

Krzysztof Wiśniewski
specjalista pielęgniarstwa ratunkowego – ratownik medyczny
Kierownik Działu Usług Medycznych i Szkoleń
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

WARTO PRZECZYTAĆ
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GRYPA
Szanowni Państwo!
Grypa jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa 

grypy. Wyróżniamy 3 typy wirusów: A,B,C, przy czym wirus 
typu A występuje również u zwierząt. Światowa Organizacja 
Zdrowia podaje, że co roku na grypę choruje 5-25% populacji, 
a jej śmiertelność wynosi od 0,5 – 1 mln osób.

Wirus grypy został odkryty w  1931 roku przez Richarda 
E. Shope, który diagnozował wirusa jako czynnik etiologiczny 
grypy świń. Natomiast w 1933 roku Wilson Smith, Christopher 
Andrewes i Patrick Laidlow z National Institute of Medical Re-
search w Londynie wyizolowali wirusa grypy od ludzi.

Z grypą mamy do czynienia co roku, najwięcej zachoro-
wań występuje w okresie zimowym. Z badań wynika, ze szczyt 
zachorowań w Polsce przypada miedzy styczniem a marcem.

Wirus grypy charakteryzuje się dużą skłonnością do mu-
tacji, dlatego co roku mamy do czynienia z innym wirusem czy 
to tzw. „świńskim”, „ptasim”, czy „ludzkim”. Na obecnym eta-
pie rozwoju medycyny, dzięki rozwojowi molekularnych tech-
nik diagnostycznych, jesteśmy w stanie nazwać poszczególne 
wirusy. Typ B czy AH1N1 we wcześniejszych latach jak i teraz 
w wielu zakładach podstawowej opieki zdrowotnej grypę roz-
poznaje lekarz na podstawie objawów klinicznych. W związku 
z  czym nazywa to po prostu grypą, dlatego też podróżując 
komunikacją zbiorową, stojąc w kolejce w sklepie czy aptece 
nie wiemy czy osoba obok ma „świńską” czy „ptasią grypę”.

Najbardziej narażeni na zakażenie jesteśmy w  kontakcie 
z chorym twarzą w twarz i do 1 m podczas kichania, mówienia, 
kaszlu czy dmuchania nosa. Dlatego należy stosować maseczki 
ochronne. Do krótkich czynności w odległości można używać 
maski chirurgiczne, które należy stosować jednorazowo i wy-
rzucać, a  w  przypadku przemoczenia zmienić czas stosowa-
nia (20-40 min). W przypadku prowadzenia działań w bliskiej 
odległości pacjenta czynności na drogach oddechowych czy 
długich zabiegów, wskazane jest stosowanie masek typu kaczy 
dziubek (czas do 60 min). Ryzyko narażenia występuje również 
poprzez bezpośredni kontakt ze skażonymi przedmiotami np. 
dotykanie brudnej chusteczki do nosa. Z prowadzonych badań 
naukowych wynika, że wirus grypy ma zdolność do przeżycia 
na skórze naszych rąk do ok 15 min. Dlatego tak niezmiernie 

ważna jest higiena zgodna z  rekomendacjami WHO (również 
właściwe przygotowanie rąk do pracy).

W  profilaktyce grypy największe znacznie mają coroczne 
szczepienia. Obecnie są uznawane za podstawową metodę pro-
filaktyki i kontroli grypy. Szczepionki chronią nie tylko osoby za-
szczepione, ale osoby znajdujące się w bliskim otoczeniu, które 
nie mogą być zaszczepione np.: niemowlęta do 6 miesiąca życia. 
W szpitalu, zgodnie z procedurą akredytacyjną, pracownicy mają 
możliwość bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie.

Ponadto w  zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa 
grypy niezmierne znaczenie ma izolacja osób chorych. W szpi-
talu wobec osób zakażonych lub podejrzanych o  zakażenie 
wprowadzane są zasady izolacji powietrzno-kropelkowej. Na-
tomiast w środowisku domowym osoba chora powinna pozo-
stać w domu i ograniczyć kontakty z innymi osobami. Należy 
również pamiętać o zasłanianiu ust podczas kaszlu, kichania, 
(tzw. kaszel higieniczny), o  wyrzucaniu zużytych chusteczek 
do kosza i dokładnym myciu rąk.

Grypa jest chorobą o  dużym zasięgu na każdym kroku 
jesteśmy narażeni na zachorowanie, ponieważ bezustan-
nie znajdujemy się w dużych skupiskach ludzkich np. galerie 
handlowe. W szpitalu jesteśmy w tej sytuacji, że w większości 
wiemy z czym mamy doczynienia i jak mamy się chronić. Nato-
miast pamiętajmy, że zasady izolacji standardowej stosujemy 
wobec każdego pacjenta bo każdy materiał biologiczny po-
chodzący od człowieka jest traktowany jako potencjalne źró-
dło zakażenia i podstawowa metoda ochrony to higiena rąk.

Aktualnie najlepszą formą ochrony są szczepienia ochron-
ne, a dodatkowo dbanie o higienę rąk. Dlatego zachęcamy do 
corocznych szczepień.

Pamiętajmy o tym, że panika czy lęk nie jest dobrym do-
radcą, zachowajmy rozsądek i dbajmy o szczególne przestrze-
ganie zasad obowiązujących oraz własne zdrowie.

http://laboratoria.net/artykul/16563.html

https://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/79581,czy-maseczka-
na-twarz-zmniejsza-ryzyko-

https://www.mp.pl/pacjent/grypa/lista/48691,jak-czesto-nalezy-
zmieniac-maseczki-na-twarz-gdy-ktos-w-domu-jest-chory-na-

grypeachorowania-na-grype

WARTO PRZECZYTAĆ

mgr Karolina Hyżyk
Pielęgniarka

SEKCJA ANTYBIOTYKOTERAPII I KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1

im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy

WARTO PRZECZYTAĆ
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Cytologia jest podstawowym badaniem ginekologicznym, 

wykonywanym w kierunku wykrycia nowotworu szyjki macicy.

Badanie cytologiczne jest badaniem przesiewowym 

służącym wykrywaniu zarówno stanów przedrakowych, jak 

i raka szyjki macicy w jak najwcześniejszym stadium, a także 

stanów zapalnych, związanych z  zakażeniami grzybiczymi, 

bakteryjnymi, wirusowymi (w tym zakażenia wirusem HPV), 

dysplazji (CIN) małego, średniego i dużego stopnia. To dla-

tego każdy ginekolog powinien wykonać to badanie swoim 

pacjentkom przynajmniej raz w roku.

Cytologia to makroskopowe badanie komórek nabłonko-

wych pobranych z szyjki macicy.

Badanie powinny wykonywać zarówno nastolatki jak 

i kobiety dorosłe. Pozwala ono zapobiec nawet 80 % przy-

padków złośliwego raka szyjki macicy, gdyż wykrywa jego 

wczesne stadium.

Zaleca się, aby pierwsze badanie cytologiczne zostało wy-

konane w wieku 20-25 lat lub zaraz po rozpoczęciu współżycia.

Badanie cytologiczne najlepiej wykonać, kiedy nie masz 

miesiączki. Optymalny termin cytologii przypada miedzy 

10 a 20 dniem cyklu miesięcznego. Pobranie materiału na 

badanie powinno nastąpić przed wykonaniem badania gi-

nekologicznego oraz innych manipulacji w obrębie pochwy. 

Pacjentka powinna powstrzymać się od współżycia na ok 

2-3 dni przed wykonaniem badania, nie powinna również 

stosować do pochwy żadnych leków.

Cytologia w ciąży wykonywana jest dwa razy – w pierw-

szym i  trzecim trymestrze ciąży, czyli między 1 a 3 i 7 a 9 

miesiącem ciąży. Badanie w ciąży jest całkowicie bezpieczne 

i nie powoduje żadnych powikłań.

Cytologia pozwala na wykrycie około:

• 90% przypadków raka szyjki macicy,

• 50% przypadków raka trzonu macicy,

• 10 % przypadków raka jajnika.

Wynik cytologii ocenia się według specjalnych systemów 

klasyfikacji. Istnieją dwa podstawowe systemy oceny roz-

mazu cytologicznego. Mimo, że w przeważającej ilości prze-

prowadzonych badań ginekologicznych stosuje się skalę 

Papanicolaou, to jednak przez dużą część lekarzy uważana 

jest ona za skale niewystarczającą. W związku z tym Towa-

rzystwo ginekologiczne rekomenduje system Bethesda jako 

lepszy sposób opisu wyniku cytologii. Uwzględniając kon-

kretną skalę opisu badania cytologicznego, oznaczenie grup 

pozwala na określenie stanu szyjki macicy oraz uwzględnie-

nie mogących wystąpić zmian nowotworowych.

Według skali Papnicolaou wyznacza się:

• GRUPĘ I, która najprościej ujmując, nie ujawnia nie-

pokojących objawów komórkowych nabłonka, co 

oznacza, że kolejne badanie cytologiczne odbędzie 

się dopiero za rok;

• GRUPĘ II, która określa, że jakieś zmiany zapalne 

komórek nabłonka wystąpiły i konieczne jest zasto-

sowanie leczenia przeciwzapalnego, po którym ko-

nieczne jest powtórzenie badania;

• GRUPĘ III, która oznacza, że komórki nabłonka wy-

kazują obraz niepokojący, czyli doszło do dysplazji 

w określonym stadium (małym lub średnim), czego 

powodem mogło być zakażenie wirusowe, zmiany 

przedrakowe, sine stany zapalne , i  konieczne jest 

dokładniejsze badanie poprzez pobranie wycinka 

z tarczy pochwy; po zastosowanym leczeniu ponow-

ne badanie cytologiczne;

• GRUPĘ IV, to ugrupowanie wskazuje na dysplazję 

(zaburzenia rozwoju komórek nabłonka szyjki ma-

cicy, mogące prowadzić do powstania raka) dużego 

stopnia, konieczne jest poszerzenie diagnostyki, 

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY
CYTOLOGIA RATUJE ŻYCIE !

ZRÓB TO KONIECZNIE CHODZI O TWOJE ŻYCIE !

WARTO PRZECZYTAĆ

Magdalena Osowska
położna w Klinicznym Oddziale Ginekologii 10 WSK z Polikliniką w Bydgoszczy
licencjat z Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia UMK Toruń 
CM Bydgoszcz, magister Zdrowia Publicznego UMK Toruń CM Bydgoszcz,
w trakcie studiów Pielęgniarskich na BSW Bydgoszcz
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głównie poprzez wykonanie badania histopatolo-
gicznego szyjki macicy;

• GRUPĘ V, opis sugeruje nowotwór inwazyjny i koniecznie 
jest zastosowanie leczenia dokładnie takiego samego jak 
przy grupie IV ;

• System Bethesda określa, czy wymaz zawiera mate-
riał odpowiedni do oceny i podaje ogólne stwierdze-
nie, czy obraz cytologiczny jest prawidłowy czy nie, 
a potem dokładny opis stwierdzonych zmian – czyli 
określenie rodzaju zakażenia i ewentualnych zmian 
naprawczych, zmian w komórkach nabłonka i obec-
ności innych nieprawidłowych komórek.

Możliwe wyniki cytologii w systemie Bethesda:
• cytologia prawidłowa – wynik ten odpowiada grupie 

I w skali Papanicolaou i oznacza, że w rozmazie obec-
ne są jedynie prawidłowe komórki nabłonka płaskiego 
i gruczołowatego;

• cytologia prawidłowa z łagodnym stanem zapalnym 
– oprócz komórek prawidłowych rozmaz zawiera nie-
liczne komórki, które wskazują na stan zapalny; istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że ustąpi on samoistnie;

• AGUS / ACUS – wynik nieprawidłowy – w  rozmazie 
nieprawidłowe komórki nabłonka gruczołowego lub 
płaskiego, których nie da się jednoznacznie zakwa-
lifikować, w takich przypadkach zazwyczaj zalecana 
jest kontrola cytologiczna za 6 miesięcy;

• Bethesda LSIL – wynik nieprawidłowy – obecność 
pojedynczych komórek, co do których istnieje ryzyko 
przekształcenia w nowotwory; wynik zazwyczaj ozna-
cza ostry stan zapalny, zmiana śródpłaskonabłon-
kowa małego stopnia, określana również jako CIN I, 
najczęściej jest to zmiana wynikająca z infekcji HPV;

• Bethesda HSIL – wynik nieprawidłowy – rozmaz 
zawiera liczne komórki, z  podejrzanymi zmianami 
wysokiego stopnia, wskazuje na konieczność wyko-
nania badania histopatologicznego; zmiana śród-
płaskonabłonkowa dużego stopnia, czyli dysplazja 

w  nabłonku wielowarstwowym płaskim oznaczana 
jako CIS, CIN II lub CIN III.

W każdym przypadku wynik cytologii powinnaś pokazać 
ginekologowi. W zależności od wyniku badania cytologiczne-
go, lekarz zleca odpowiednie postępowanie, np. wykonanie 
badania kolposkopowego czy pobranie wycinka do badania

Główne czynniki ryzyka raka szyjki macicy:
• infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
• wiek ( zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem, szczyt 

zachorowań przypada pomiędzy 45, a 55 rokiem życia )
• wczesne rozpoczęcie życia seksualnego
• duża liczba partnerów seksualnych
• duża liczba porodów
• palenie papierosów
• stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w bada-

niu cytologicznym
• partnerzy seksualni z infekcją HPV.
U  kobiet, które regularnie wykonują cytologię, zmiany 

nowotworowe wykrywane są w  najwcześniejszym stadium 
(tzw. rak przedinwazyjny), co daje stuprocentową gwarancję 
wyleczenia. Niestety, Polki nie lubią się badać, czego dowo-
dzi fakt, że mimo zaproszeń na darmową cytologię zgłasza 
się na nią niespełna 10 proc. kobiet. Dlatego w niechlubnej 
statystyce zachorowalności na raka szyjki macicy nasz kraj 
zajmuje drugie miejsce w Europie. Codziennie na ten nowo-
twór umiera 5 Polek. A dzięki systematycznie wykonywanej 
cytologii można by uratować aż 4 z nich!

NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ
CICHEMU ZABÓJCY KOBIET,
 BADAJ SIĘ REGULARNIE !!!!

WARTO PRZECZYTAĆ WARTO PRZECZYTAĆ
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Bydgoszcz, rodzinne miasto Emila, uhonorowało go wie-
loma miejscami pamięci. Wśród nich są: ulica w Śródmieściu 
Bydgoszczy, tablice pamiątkowe i popiersia. Czym ten zmar-
ły w wieku 28 lat młody człowiek tak zasłużył się dla miesz-
kańców Bydgoszczy?

Jestem członkiem Komisji Historycznej przy ORPiP 
w  Bydgoszczy i  zapraszam na mały spacer śladami Emila 
Warmińskiego. Spacer jest sentymentalny, gdyż wracam do 
czasów Liceum Medycznego oraz mojej pierwszej po stażu, 
pracy w  Szpitalu Miejskim. Oba te miejsca noszą imię dra 
Emila Warmińskiego. Ale to dopiero początek spaceru...

Emil Warmiński – lekarz

Po śmierci stryja Stanisława, młody Emil zamieszkał 
w Bydgoszczy, by zaopiekować się matką i siostrami.

Stryj Stanisław Warmiński pozostawił mieszkanie i gabi-
net lekarski przy ul. Gdańskiej 13. Po krótkiej, przerwanej 
chorobą Emila, podróży poślubnej, młody lekarz rzuca się 
w wir pracy zawodowej i społecznej.

W wyborze drogi zawodowej Emil wspierał się przykła-
dem Stanisława Warmińskiego. Stryj również studiował 
medycynę w uniwersytecie berlińskim, uzyskując w 1872 r. 
stopień doktora medycyny i chirurgii. Po studiach osiadł na 
stałe w Bydgoszczy i rozpoczął pracę w ówczesnym szpitalu 

miejskim, gdzie około 1876 r. został naczelnym lekarzem i na 
tym stanowisku pozostał przez 30 lat.

Jego działania przyczyniły się do powstania szpitala dzie-
cięcego Św. Floriana, którego został dyrektorem.

Zawodowy start doktora Emila miał posmak skandalu. 
Warmiński bowiem zerwał z  panującą w  środowisku me-
dyków modą – zamiast złożyć wizyty niemieckim lekarzom 
(było ich znacznie więcej niż polskich) zawiesił na ścianie 
domu przy Gdańskiej 13 (niedaleko Hotelu „Pod Orłem”) 
szyld po polsku: „Lekarz”.

Wśród pruskich szowinistów fakt ten, zresztą pierwszy 
w Bydgoszczy, wywołał wielką wrzawę i wściekłość, zaś u ro-
daków zachwyt i słowa podziwu. Znikają trzy kolejno wieszane 
polskie szyldy, zaś czwarty zawieszony na I piętrze jest ostrze-
liwany wraz z  mieszkaniem Doktora. Kiedy okazało się, że 
Doktor jest nieustępliwy, sprawę oddano do sądu i przepro-
wadzono eksmisję. Pisała o niej prasa niemiecka twierdząc, 
że przypomina ona sprawę „wozu Drzymały” – zanotowała 
w swoim pamiętniku Halina z Mayów Warmińska, żona Emila.

Idąc śladami Stanisława, Emil Warmiński wykonywał swój 
zawód z wielkim poświęceniem. Ówczesne dzielnice Szwe-
derowo czy Czyżkówko zamieszkiwane były przez ubogich 
robotników, których nie stać było na opłacenie wizyty u le-
karza czy wykupienie leków – w tym zakresie mogli liczyć na 
hojność dra Emila.

DR EMIL WARMIŃSKI – LEKARZ, PATRIOTA I SPOŁECZNIK
PATRON WIELU MIEJSC W BYDGOSZCZY

Iwona Szumacher
mgr pielęgniarstwa
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

Z PRAC KOMISJI HISTORYCZNEJ
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Z  ulicy Gdańskiej dr Emil przeniósł swój gabinet na ul. 
Dworcową. Sława dzielnego polskiego lekarza rosła z dnia na 
dzień. Szczególnie wśród ludzi ubogich miał wielkie uznanie 
i szacunek. Leczył ich chętnie i bezpłatnie. Sam też pokrywał 
koszty lekarstw, pisząc na receptach formułkę „Pro me”. Le-
karz serc i dusz polskich – tak o Nim mówili.

Niepokorny medyk dawał się we znaki nie tylko swoim 
niemieckim kolegom po fachu, ale także hakatystom, którzy 
starali się zwalczać „polski żywioł” różnymi sposobami. Nic 
dziwnego, że szybko zyskał sobie przydomek „młodego leka-
rza serc i dusz polskich”.

Emil Warmiński – patriota i społecznik

Sięgając do czasów studiów dr Emil brał czynny udział 
w  działalności polskich organizacji studenckich, wygłaszał 
odczyty i  referaty. Zgodnie z  życzeniem stryja Stanisława, 
wyjechał do Niemiec i  rozpoczął studia medyczne w  Mar-
burgu. Na tej uczelni był najmłodszym studentem i jedynym 
Polakiem. W 1898 r przeniósł się do Berlina. Studia w Berlinie 
zostały niespodziewanie przerwane. Gdy jeden z wykładow-
ców podczas wykładu zaczął ubliżać Polakom, Emil skryty-
kował postawę niemieckiego historyka słowami „gdybym był 
Niemcem zasłoniłbym sobie teraz twarz ze wstydu”. Ta po-
rywcza wypowiedź nie pozostała bez echa. Władze uczelni 
natychmiast wydaliły polskiego studenta ze swoich progów. 
Dalsze studia kontynuował w Fryburgu i tam uzyskał stopień 
doktora medycyny po swojej rozprawie o tyfusie brzusznym.

W trakcie rocznej służby wojskowej w Berlinie zapadł na 
chorobę płuc, która po latach doprowadziła do przedwcze-
snej śmierci. Człowiek ten był bardzo aktywnym działaczem 
społecznym. Uczęszczał na różne zebrania, wiece, sprawo-
wał liczne honorowe urzędy, a także pisywał do gazety wiele 
artykułów i rozpraw. W kolejnych latach Emil Warmiński zo-
stał prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” oraz 
zorganizował Dom Polski.

Liczba podejmowanych przez dr. Emila Warmińskiego ini-
cjatyw jest imponująca – wpłynął na odrodzenie aktywności 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, oraz Towarzystwa 
Śpiewu „Halka”. Podczas strajku szkolnego w 1907 roku Emil 
Warmiński założył bibliotekę i czytelnie dla dzieci, by od ma-
łego mogły się kształcić nie przerywając nauki. Współdziałał 
też przy założeniu Czytelni dla Kobiet, co w tamtym czasie 
było czymś niespotykanym.

Dla obrony polskiego stanu posiadania założył wraz ze 
wspólnikami Towarzystwo Kupieckie i  Towarzystwo Mło-
dzieży Kupieckiej, brał też aktywny udział w pracach Towa-
rzystwa Robotników i Towarzystwa Przemysłowego. Jednak 
największym jego dziełem jest „Dom Polski”. Pomnik niespo-
żyty postawił sobie Zmarły zakładając Spółkę budowlaną, 
której posiadłość jest dziś ogniskiem życia naszego” – pisał 
po śmierci Warmińskiego „Dziennik Bydgoski”, przypomina-
jąc tym samym znaczenie spółki, która pozwoliła na wykup 
ziemi z  rąk niemieckich i  utworzenie tak ważnej placówki, 
jaką był właśnie „Dom Polski”.

Dom Polski powstał w  kontekście walki społeczeństwa 
polskiego w Bydgoszczy przeciwko germanizacji, narzucanej 
zwłaszcza przez założoną w  1894 r. organizację nacjonali-
styczną „Deutscher Ostmarkenverein”. Akcja wynaradawia-
nia Polaków znana pod hasłem „hakata”, była w pełni popie-
rana przez państwowe władze pruskie. Wydano w tym czasie 
szereg antypolskich ustaw i przepisów prawnych, ułatwiają-
cych kolonizację ziem polskich, a zwłaszcza okolic Bydgosz-
czy, które miały być całkowicie zniemczone.

W  odpowiedzi na tę akcję rozwinął się społeczny ruch 
narodowy Polaków w  Bydgoszczy, którego wyrazem były 
organizacje kulturalno-oświatowe i  gospodarcze, m.in.: To-
warzystwo Przemysłowców, założone w  1872 r. przez Teo-
fila Magdzińskiego, Towarzystwo Czeladzi, Robotnicze Koło 
Czytelnicze, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, powstałe 
w 1886 r., Towarzystwo Śpiewu „Halka”, z którego inicjatywy 
w 1885 r. w Bydgoszczy odbył się I Zjazd Chórów Polskich, 
działających na Pomorzu i rejencji bydgoskiej, Czytelnia dla 
Kobiet i wiele innych.

Organizacje te nie miały odpowiedniej bazy lokalowej, 
a działalność swoją prowadziły w mieszkaniach członków lub 
restauracjach prowadzonych przez Polaków. W celu zdobycia 
lokalu na własne potrzeby, Polacy bydgoscy powołali w 1906 
r. spółkę budowlaną. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był dr 
Emil Warmiński. Skupił on wokół idei narodowej najaktyw-
niejszych działaczy – przedstawicieli różnych zawodów i sta-
nów, m.in. lekarza Jana Biziela, Władysława Piórka i Micha-
ła Hoppe, księży: Jana Filipiaka, Józefa Jagalskiego i Barlika, 
kupców: Franciszka Kiedrowskiego, Ludwika Sosnowskiego, 
Ludwika Niedzielskiego i wielu innych. Udziały kupowali nie 
tylko polscy działacze z Bydgoszczy, ale również z Poznania, 
Gniezna, Inowrocławia, Torunia i innych miast. Gromadzenie 
funduszy na cele Domu Polskiego powierzono bydgoskiemu 
drukarzowi i księgarzowi Franciszkowi Kiedrowskiemu.

W czerwcu 1907 r. udało się Polakom zakupić od jednego 
z bydgoskich Niemców posesję przy ul. Gamma 5 (obecnie ul. 
Emila Warmińskiego). W konsekwencji Niemiec ten został w pra-
sie rządowej napiętnowany jako zdrajca. Posesja składała się 
z budynku głównego z salą widowiskową i bocznymi pomiesz-
czeniami, dużego ogrodu i  obszernego dziedzińca. Przed wej-
ściem do głównego budynku, fronton ozdobiono tarczą z napi-
sem „Bądźmy sobą”, a Dom stał się ośrodkiem życia kulturalnego 
i towarzyskiego polskiego społeczeństwa w Bydgoszczy.

Znalazły tu swoje pomieszczenia polskie organizacje 
społeczne. Odbywały się ćwiczenia Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”, próby chórów „Halka” i  „św. Wojciecha” 
oraz zebrania polskich stowarzyszeń. Udzielano lekcji języka 
polskiego, organizowano kursy dokształcające, zlokalizowa-
no polską bibliotekę i czytelnię. Na scenie z widownią odby-
wały się przedstawienia amatorskie oraz spektakle polskich 
zawodowych zespołów teatralnych z Poznania. Organizowa-
no tu zabawy dla Polaków i ich rodzin, letnie pokazy ćwiczeń 
„Sokoła”, zabawy dla dzieci oraz wystawy. W Domu Polskim 
odbywały się zjazdy towarzystw z  udziałem delegatów Po-
morza i  Kujaw. Wykorzystano również należący do posesji 
ogród i dziedziniec, na którym zainstalowano dwie Fontanny 
autorstwa Ludwika Sosnowskiego.
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Działalność Domu Polskiego przyczyniła się do ożywienia 
życia narodowego Polaków w Bydgoszczy. W 1909 r. zorgani-
zowano pierwszą wystawę przemysłową polskiego rzemio-
sła, zakładano banki i polskie przedsiębiorstwa, skutecznie 
konkurujące z niemieckimi.

Dom Polski rozwijał swą działalność do września 1914 r., 
kiedy po wybuchu II wojny światowej władze niemieckie za-
mknęły wszystkie polskie organizacje społeczne. W  posesji 
urządzono szpital wojskowy. W 1918 r. Polacy odzyskali lokal, 
wznawiając w nim działalność kulturalną. Wzbudziło to wście-
kłość Niemców, którzy 17 sierpnia 1919 r. dokonali napadu na 
lokal. Podczas trwającego przedstawienia wtargnęło około 
100 żołnierzy „Grenzschutzu” uzbrojonych w granaty ręczne, 
którzy zdemolowali lokal, zniszczyli sprzęt i urządzenia oraz 
zabili i zranili kilkadziesiąt osób. Obecne w lokalu polskie ko-
biety obrabowano z biżuterii, zagrabiono kasę i bufet.

Z  inicjatywy Księgarni Ludowej, prowadzonej przez sio-
stry Modliborskie zrobiono fotograficzne zdjęcia zniszczeń. 
Zostały one potem wydane drukiem nakładem tej księgarni 
w formie pocztówek. Nadruk brzmiał: „Widok zdemolowane-
go Domu Polskiego w Bydgoszczy przez hordy Grenzschut-
zu”. Karty te rozkolportowano w kraju oraz dostarczono ko-
respondentom prasy alianckiej.

Po odzyskaniu niepodległości Domu Polskiego nie odbu-
dowano, gdyż zaistniały nowe, znacznie większe możliwości 
rozwoju polskiego życia kulturalnego w Bydgoszczy.

W  roku 1923 Dom Polski jeszcze istniał, ale jego świet-
ność należała do przeszłości. Już w roku 1925, w budynkach 
dawnego Domu Polskiego działała fabryka Wyrobów Metalo-
wych ,,Fema”, ul. dr. Emila Warmińskiego 11.

Właściciele tej fabryki, Kazimierz i Edmund Sokołowscy na szczy-
towej ścianie budynku ufundowali tablice pamiątkową z napisem:

TU MIEŚCIŁ SIĘ DOM POLSKI
BASTJON POLSKOŚCI W LATACH NIEWOLI PRUSKLIEJ

TABLICĘ NINIEJSZĄ JAKO ZNAK HOŁDU
 DLA JEGO TWÓRCY DR. EMILA WARMIŃSKIEGO

ODSŁONIĘTO Z OKAZJI
50-LECIA BYDGOSKIEGO SOKOŁA

 12 VII 1936

Po jej zniszczeniu przez hitlerowców, Towarzystwo Śpie-
wacze „Halka” ufundowało nową tablicę, którą wmurowano 
w dawnym miejscu i odsłonięto 14 czerwca 1958 r., w 75-le-
cie towarzystwa. Tablica ta znajdowała się w tym miejscu do 
rozbiórki budynku w lutym 2019. Wówczas, w ramach wybu-
rzeń pod nowe osiedle mieszkaniowe przy ul. Focha w Byd-
goszczy rozebrano budynek, na którym wisiała tablica upa-
miętniająca Dom i jego twórcę, Emila Warmińskiego. Tablica 
ta zostanie wyeksponowana w nowym miejscu, jak zapewnia 
deweloper: – „Nieruchomość nie znajduje się w  rejestrze 
zabytków. Nie otrzymaliśmy z miasta polecenia, aby tablicę 
zabezpieczyć. Mimo to zadbamy o nią, przed wyburzeniem 
budynku zdejmiemy ze ściany i  na czas budowy przecho-
wamy w magazynie. Kiedy nasze osiedle będzie już gotowe, 
zamontujemy ją w  odpowiednim miejscu, wkomponujemy 
w otoczenie tak, aby była widoczna i przypominała o historii 
miasta i jego wybitnych mieszkańcach”.

Współczesny Dom Polski należy do Diecezji Bydgoskiej. 
Został otwarty 24 maja 2012 roku.

Obecnie po wieloletnim gruntownym remoncie pełni 
rolę kulturotwórczą i społeczną, adresowaną do szerokiego 
grona odbiorców, także do grup specjalnej troski. Historia 
budowli sięga czasów przedwojennych. Powstała ona dzięki 
ówczesnym władzom miasta, a nade wszystko była owocem 
starań proboszcza fary ks. Tadeusza Skarbka-Malczewskie-
go. Kapłan pragnął, aby dom stał się pomocą w pracy dusz-
pasterskiej oraz w  obronie polskości. Poświęcenie miało 
miejsce 11 marca 1928 roku.

Dom Polski

ulica dr Warmińskiego od strony ul. Gdańskiej
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• od 30 grudnia 1959 r. Szpital Miejski w Bydgoszczy 
im. Dr. Emila Warmińskiego

• obecnie Wielospecjalistyczny Szpital Miejski,

Zespół Szkół Medycznych w  Bydgoszczy przy ul. Swa-
rzewskiej 10 w dniu 12 grudnia 1986 r. nadano szkole imię 
Emila Warmińskiego oraz ustawiono p piersie patrona.

Doktor Emil Warmiński, był wszędzie tam, gdzie trzeba było bu-
dzić ducha narodowego i zagrzewać do walki o prawa narodowe.

„Rozgłos o jego ofiarnej walce z zaborcą rozchodzi się na 
całą prowincję. Zapraszany na liczne wiece w  Bydgoszczy, 
Gnieźnie, Inowrocławiu, Toruniu i w pobliskich wsiach wygła-
sza płomienne przemówienia w obronie zagrożonego ludu 
polskiego, twierdząc iż on nas żywi i broni” – pisze w pamięt-
niku żona Halina.

Doktor żył niezwykle aktywnie, bo jako lekarz miał zapew-
ne świadomość, że z chorobą nie wygra. Umarł na gruźlicę, 
w Poznaniu 9 czerwca 1909 r. 12 czerwca 1909 r. jego zwłoki 
sprowadzono z Poznania do Bydgoszczy, gdzie pochowano 
go 13 czerwca na cmentarzu Starofarnym. Pozostawił żonę 
i dwoje dzieci – Sławutę (matka Antoniego Zolla) i Przemysła-
wa (zginął w 1939 r. w obronie Warszawy). Halina wyszła po-
wtórnie za mąż za Andrzej Rozmiarka, przyjaciela dra Emila.

Oryginalny wpis w Księdze Pamiątkowej klasy IV B 
Liceum Medycznego Wydział Pielęgniarstwa, 
autorka na zdjęciu obok...współcześnie!

Popiersie wykonał bydgoski rzeźbiarz Marek Guczalski.

Z PRAC KOMISJI HISTORYCZNEJ Z PRAC KOMISJI HISTORYCZNEJ
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Konkluzja autorki

W trakcie przygotowania materiałów do artykułu osobi-
ście odwiedziłam niektóre miejsca wymienione w ogólnodo-
stępnych informacjach o Emilu Warmińskim, w celu potwier-
dzenia rzeczywistego stanu rzeczy – niestety, nie wszystkie 
pamiątki odnalazłam.

Po pierwsze – ulica Focha i  Warmińskiego są w  stanie 
permanentnej rozbiórki w części, gdzie była kamienica z ta-
blicą pamiątkową.

Po drugie – nie odnalazłam popiersia E. Warmińskiego 
w szpitalu miejskim – może jest przeniesione, ale spotkani 
pracownicy szpitala nic o nim nie wiedzieli.

Po trzecie – odwiedziłam liceum nr 1 w poszukiwaniu ta-
blicy pamiątkowej – sytuacja powtórzyła się jak poprzednio 
(ze względu na trwający wówczas strajk nauczycieli nie pod-
jęłam próby przeszukania wszystkich pięter gmachu).

Jeżeli ktoś z Państwa wie, gdzie są w/w pamiątki zapra-
szam do korespondencji na adres Redakcji. Z  wielką przy-
jemnością skoryguję moją konkluzję.

Foto z zasobów własnych autorki artykułu
Bibliografia u autorki

Z PRAC KOMISJI HISTORYCZNEJ / OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

ANTONINA CZEPEK
PIERWSZA ZAKONNA PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK 
W SZPITALU MIEJSKIM W BYDGOSZCZY W LATACH 1925-1951

Antonina Czepek, członkini katolickiego zgromadzenia za-
konnego, znanego w Polsce pod nazwą Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo – Szarytki, pracę na stano-
wisku przełożonej pielęgniarek w Szpitalu Miejskim w Bydgosz-
czy podjęła w dniu 28 września 1925 r., decyzją rady Zarządu 
Miejskiego. Dyrektorem szpitala był dr Edward Soboczyński.

Szpital Miejski przy ul. Gdańskiej 4, mieścił się w dawnym 
klasztorze sióstr klarysek, posiadał 60 łóżek rozlokowanych 
w oddziałach: chirurgicznym, wewnętrznym i laryngologicz-
nym, w dużych wieloosobowych salach chorych. Pielęgno-
waniem chorych zajmowało się 9 sióstr szarytek i 12 osób 
personelu pomocniczego. Organizacja pracy w szpitalu wy-
nikała z jego zadań ogólnych jako zakładu leczniczego, który 
był czynny całą dobę i udzielał kwalifikowanej pomocy. Bu-
dżet szpitala oparty był na opłatach od chorych, w przeważa-
jącej mierze na wpływach za leczenie ubezpieczonych i osób 
prywatnych. Łóżka były podzielone na 3 klasy, a najniższa z 
nich, trzecia, była przeznaczona dla chorych ubezpieczonych 
i mniej zamożnych oraz dla ubogich. Jakość opieki lekarskiej 
i pielęgniarskiej, pomieszczenia, wyżywienie i warunki sani-
tarno-epidemiologiczne zależały od wysokości opłat szpital-
nych. Opłaty za leczenie były dość wysokie i niejednolite.

Antonina Czepek, wiedzę fachową z zakresu pielęgniar-
stwa zdobywała w okresie międzywojennym (1918-1939), 
kiedy pielęgniarstwo, szczególnie po I wojnie światowej, nie 
stanowiło jednolitej grupy zawodowej w służbie zdrowia. 
Duży procent pielęgniarek stanowiły zakonnice przeszkolone 
na Kursach Pielęgniarskich, które prowadziło Zgromadzenie 
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Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo na terenie Lwowa 
i Poznania. Akty prawne umożliwiały pielęgniarkom po takich 
kursach, zarówno zakonnym jak i świeckim, przystąpienie do 
egzaminu pielęgniarskiego państwowego i uzyskanie dyplo-
mu jeśli: ukończyły 21 rok życia, ukończyły 6 klas szkoły śred-
niej, wykazały się 4-letnią praktyką pielęgniarską w szpitalu.

Antonina Czepek zdobyła uprawnienia zawodowe pie-
lęgniarki dyplomowanej, zdając egzamin pielęgniarski pań-
stwowy w Poznaniu w 1919 r., poprzedzony ukończonym 
kursem pielęgniarskim i pracą w Klinice Ocznej w Poznaniu. 
Po uzyskaniu dyplomu została skierowana przez Zgroma-
dzenie do pracy w charakterze pielęgniarki do Domu Pro-
wincjalnego w Chełmnie, w którym pracowała do 17 sierpnia 
1922 r. Kolejnym etapem pracy była Gdynia, Dom Sióstr Mi-
łosierdzia i stanowisko przełożonej domu.

Siostra Antonina Czepek urodziła się 18 września 1889 r. 
w Łasinie, w powiecie grudziądzkim w województwie pomor-
skim. Zanim wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo, ukończyła kurs księgowości i rozpo-
częła pracę w charakterze wychowawczyni w Domu Sióstr 
Miłosierdzia w Biskupicach, w okresie od 1 lipca 1909 r. do 
11 lipca 1910 r. Znała muzykę.

Po dziewięciu latach nieprzerwanej pracy w Szpitalu 
Miejskim w Bydgoszczy, została skierowana przez Zgroma-
dzenie na okres jednego roku do pracy do Szpitala Powiato-
wego w Wągrowcu, na stanowisko pielęgniarki przełożonej. 
Z dniem 9 lutego 1935 r. wróciła do bydgoskiego szpitala do 
swoich poprzednich zajęć. Pracując w wielu miejscach pracy 
i w różnych warunkach nabyła dużo doświadczenia. Zasób 
wiadomości i umiejętności, praktyka, zdobyte doświadcze-
nia okazały się być niezawodne w realizacji zadań wynikają-
cych z zakresu czynności przełożonej pielęgniarek Szpitala 
Miejskiego w Bydgoszczy. Do podstawowych zadań należało 
zapewnienie chorym opieki pielęgnacyjnej na najwyższym 
poziomie, nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym po-
mieszczeń dla chorych, a także koordynacja działalności 
pracowników we wszystkich komórkach organizacyjnych 
szpitala. Właściwa organizacja wewnętrzna pracy w szpita-
lu sprzyjała wytworzeniu odpowiedniej atmosfery, mającej 
wpływ na pełną troskę o chorego. 

Uruchomienie nowego szpitala miejskiego w Bydgoszczy 
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, nastąpiło w dniu 13 grud-
nia 1937 r. („Dziennik Bydgoski”, 17 grudnia 1937 r., Rajmund 
Kuczma). W nowym szpitalu z liczbą 200 łóżek, Antonina Cze-
pek nadal pełniła funkcję przełożonej pielęgniarek. Kierowa-
ła 28-osobową grupą personelu fachowego i nadzorowała 
pracę sanitariuszy, salowych w licznie 40 osób, służb zaple-
cza gospodarczego, robotnic w ogrodzie, praczek. Zajmo-
wała się zaopatrzeniem i księgowością szpitalną, która była 
prowadzona w Zarządzie Miejskim. Nosiła ubiór, którego krój 
i kolor jest przypisany regułą zakonu sióstr szarytek, łącznie 
z okryciem głowy, białym ornetem.

Wynagrodzenie sióstr zakonnych było zróżnicowane. 
Kształtowało się w granicach 125-180 złotych. 

Przełożona pielęgniarek, Antonina Czepek, mieszkała 
w szpitalu na V piętrze, łącznie z innymi pielęgniarkami za-
konnymi. Szpital oprócz mieszkania zapewniał wyżywienie 
i był ich rzeczywistym domem. W szpitalu panowała dobra 
atmosfera, przyjazna chorym i pracownikom. Dyrektor szpi-
tala doceniał wysokie kwalifikacje zawodowe i ogólne prze-
łożonej pielęgniarek, a także jej ogromne zaangażowanie w 
sprawy organizacyjne szpitala. Antonina Czepek była wyso-
ko cenionym autorytetem.

W czasie okupacji niemieckiej,  nie odstępowała od swo-
ich zajęć, aż do dnia 2 grudnia 1939 r., w którym to dniu zo-
stała zwolniona z  pracy, wraz ze wszystkimi pielęgniarkami 
zakonnymi. Zamieszkała z całym zespołem sióstr w Domu 
Prowincjalnym w Chełmnie i rozpoczęła pracę w biurze. Na 
tym stanowisku przetrwała aż do wyzwolenia Szpitala Miej-
skiego w Bydgoszczy. Powróciła ponownie w styczniu 1945 r. 
i objęła swoje dawne stanowisko pracy pielęgniarki przeło-
żonej. Z Chełmna powróciły również do szpitala zwolnione 
wcześniej pielęgniarki zakonne.

Siostra Antonina Czepek zastała budynek szpitala dość 
pokaźnie zdewastowany przez Niemców. Brudne ściany w 
salach chorych, uszkodzone posadzki w pięknych niegdyś 
holach, wiele pomieszczeń bez szyb w oknach, ogólny nieład, 
a do tego brak światła, wody a nawet żywności dla chorych. 
Szpital podzielony był na część wojskową i cywilną, brako-
wało w nim dosłownie wszystkiego: bielizny, materacy, łóżek, 
materiałów opatrunkowych, leków, drobnego sprzętu me-
dycznego, środków dezynfekcyjnych i czystości. W ramach 
swoich obowiązków zajęła się rozwiązywaniem problemów 
organizacyjnych szpitala w nowych, powojennych, trudnych 
warunkach, stanowiących zagrożenie dla sprawnej organiza-
cji opieki pielęgniarskiej nad pacjentami, w związku z dyspro-
porcją między liczbą wciąż przybywających chorych, a dra-
stycznym niedoborem kadry pielęgniarek.

Swoją funkcję pełniła przy pomocy pielęgniarek oddzia-
łowych, bądź starszych pielęgniarek koordynujących pracą 
w wyodrębnionych organizacyjnie komórkach szpitala, łącz-
nie z kuchnią, pralnią, szwalnią i zapleczem gospodarczym. 

W 1949 r. przystąpiła w porozumieniu z Polskim Czerwo-
nym Krzyżem, do pospiesznego szkolenia pielęgniarek na 
sześciomiesięcznym kursie Młodszych Pielęgniarek, który 
odbywał się w Ośrodku Szkolenia Pielęgniarek PCK, przy ul. 
Konarskiego i na bazie Szpitala Miejskiego.

Po wielu latach trudnej pracy, 15 września 1951 r. w Byd-
goszczy zmarła w wieku 62 lat. Soror optima (siostra najlep-
sza) – Antonina Czepek – była symbolem pracowitości, cier-
pliwości i wielkoduszności.

Sporządziła Jadwiga Tomaszewska
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OŚRODEK KSZTAŁCENIA

Ośrodek kształcenia podyplomowego informuje, że w trzecim kwartale 2019 r., kontynuuje szkolenia specjalizacyjne rozpo-
częte w 2018 roku. Są to specjalizacje w następujących dziedzinach:
• pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
• pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Po wakacyjnej przerwie rozpoczęliśmy kolejne szkolenia podyplomowe:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W BYDGOSZCZY INFORMUJE…

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

Lp. Zakres Kierownictwo naukowe
Termin realizacji 

szkolenia
od – do

Rodzaj szkolenia
Miejsce zajęć

1. Leczenie ran dla pielęgniarek
dr n.med.

Katarzyna Cierzniakowska
12.09.2019r.– 
07.11.2019r.

Kurs specjalistyczny
Pałuckie Centrum Zdrowia

Sp. z o.o. Żnin

2.
Pielęgniarstwo anestezjologiczne 

i intensywnej opieki w położnictwie 
i ginekologii, dla położnych

dr n.med. Marlena Karwacka
03.10.2019r.– 
25.03.2020r.

Kurs kwalifikacyjny Samodzielny 
Publiczny Wielospecjalistyczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w Bydgoszczy

3.
Wykonanie i interpretacja zapisu 
EKG u dorosłych dla pielęgniarek

 i położnych
mgr Alicja Gawron

30.10.2019r.– 
15.01.2020r.

Kurs specjalistyczny
Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy

WAŻNE
Zgodnie z Uchwałą nr 811/VII/19 z dnia 27.09.2019 r. Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, Ośrodek Szko-
lenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Bydgoszczy będzie realizował bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek 
i położnych.

Począwszy od 01.10.2019 r. zapraszamy członków OIPiP w Bydgoszczy na bezpłatne kursy specjalistyczne:
1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych;
2. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych;
3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych;
4. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

Szkolenia odbywają się w Bydgoszczy i są bezpłatne dla Członków OIPiP regularnie opłacających składki.
Informacje o  wszystkich szkoleniach dostępne są na naszej stronie internetowej http://www.oipip.bydgoszcz.pl oraz 
w tym numerze biuletynu.

Zgłoszenia na specjalizacje, kursy kwalifikacyjne i kursy specjalistyczne w SMK pod adresem: smk.ezdrowie.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu Działu szkoleń 52 372 68 78 wew.11, 14 kom. 575 898 102.

 Serdecznie zapraszamy!



JESIENNE SMAKI KUCHNI ŁEMKOWSKIEJ

Łemkowska kuchnia pogranicza pachnie ziołami i  kiszoną 
kapustą. Homiłki, garniak, warianka, hałuszki, tartianyki czy 
fuczki to tradycyjne łemkowskie dania. Możemy ich spróbo-
wać, przemierzając szlaki południowo-wschodniej Polski. 
Łemkowie zamieszkiwali niegdyś pogranicze polsko-sło-

wacko-ukraińskie. Wskutek historycznych zawirowań zostali 
przesiedleni na inne tereny. Po latach niewielu wróciło do 
swoich domów. Zaczęła zanikać również ich kuchnia. Dziś 
właściciele regionalnych karczm i restauracji oraz kulinarne 
blogerki wracają do tych smaków.

ADZYMKA (na 10 sztuk)

• 1 kg mąki,
• 1 płaska łyżeczka sody,
• 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia,
• 1 jajko,
• 1/2 łyżeczki soli,
• kwaśnego mleka tyle, ile wchłonie ciasto

Z podanych składników wyrabiamy takie ciasto, jak na pierogi. 
Dzielimy je na 10 części i każdą z nich rozwałkowujemy na placek 
grubości 1 cm. Pieczemy placki z obu stron na płycie kuchennej 
lub na żeliwnej patelni. Podajemy na ciepło lub na zimno z ma-
słem albo miodem.

GARNIAK

• 1 litr wywaru z kości wołowych lub baranich
• 2 żółtka
• 25 dag sera białego
• sól, pieprz,
• natka pietruszki

Wywar zagotować a następnie odlać z niego jedną szklankę. 
Żółtka rozmieszać z serem a następnie uzyskaną masę rozcień-
czyć szklanką wywaru.

Wywar ponownie zagotować stopniowo do niego dodając 
(i mieszając) rozmieszane żółtka z serem. Całość doprawić solą 
i pieprzem.

Podawać z natką pietruszki.

PIEROGI Z SUSZONYMI ŚLIWKAMI (na 25 sztuk)

ciasto:
• 2 szklanki mąki,
• 3/4 szklanki wody,
• ew. 1 jajko
farsz:
• około 25 suszonych śliwek bez pestek (najlepiej podwę-

dzanych polskich węgierek),
• 4 łyżeczki cukru wanilinowego,
• 150 ml miodu,
• 200 g masła

Z mąki i wody zagniatamy ciasto. Jeśli lubimy odrobinkę tward-
sze, dodajemy jeszcze jajko. Zwijamy ciasto w kulę i przykrywamy 
ściereczką. Śliwki zalewamy ciepłą wodą, odstawiamy na 10 min, 
a  następnie odcedzamy. Rozwałkowujemy ciasto na podsypanej 
mąką stolnicy i szklanką wycinamy krążki, na których układamy po 
jednej śliwce. Zlepiamy brzegi ciasta i gotujemy pierogi we wrzącej 
wodzie posłodzonej 2 łyżeczkami cukru wanilinowego. W rondelku 
topimy masło, dodajemy miód i pozostałe 2 łyżeczki cukru wanili-
nowego. Pierogi podajemy polane miodowo-maślanym sosem.

HOMIŁKI

• 1 kg tłustego białego sera,
• 1 łyżka masła,
• 2-3 łyżeczki suszonej mięty,
• 1 l oliwy

Ser wyrabiamy na gładką masę z  dodatkiem masła i  mięty. 
Formujemy zgrabne małe kulki, które rozkładamy na blasze. Bla-
chę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 75° i  zostawiamy 
lekko uchylone drzwiczki. Po 45 min suszenia kulek w piekarniku 
wyjmujemy je i odstawiamy na pół dnia w ciepłe i suche miejsce. 
Następnie ostrożnie przekładamy kuleczki do dużego słoja i zale-
wamy oliwą. Tak zakonserwowane homiłki możemy przechowy-
wać przez miesiąc.

ŻYCZYMY SMACZNEGO! 
REDAKCJA
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GRATULACJE

W 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy

w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

na stanowisko naczelnej pielęgniarki

wybrano Panią ELŻBIETĘ PANKANIN.

W Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dra L. Błażka w Inowrocławiu

w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

II Oddziału Chorób Wewnętrznych

wybrano Panią MAŁGORZATĘ GACKOWSKĄ,

a na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć wybrano

Panią BEATĘ KRZEMIŃSKĄ.

W 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy

w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii

wybrano Panią AGNIESZKĘ WNUK-ZAPARUCHĘ.

Nowo wybranej Naczelnej Pielęgniarce 

i Paniom Oddziałowym

 gratuluję i życzę

wytrwałości w realizowaniu zadań zawodowych,

dobrego zarządzania personelem pielęgniarskim,

powodzenia we współpracy ze zwierzchnikami oraz zdrowia.

Katarzyna Florek

Przewodnicząca ORPiP

POŻEGNANIA / KONDOLENCJE
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POŻEGNANIA / KONDOLENCJE

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

 – Twoją miłością, Twoją troską, Twoim oddaniem”

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

 pielęgniarka Poradni Chirurgicznej
Bydgoskiej Medycznej Przychodni „Centrum” w Bydgoszczy

Śp. Bogusława Tejkowska

pozostawiając po sobie szacunek i wspomnienie dobrego człowieka.

W tym smutnym dla nas czasie łączymy się w bólu z Rodziną zmarłej
 – współpracownicy Bydgoskiej Medycznej Przychodni „Centrum”

POŻEGNANIA

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

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że odeszła od nas nasza koleżanka Położna

Śp. Eugenia Rembisz

Dyrekcja i personel oddziałów położniczo-ginekologicznego i noworodkowego
 Szpitala Tucholskiego

KONDOLENCJE

Drogiej Koleżance
JANINIE 

SCHABOWSKIEJ
Pielęgniarce Oddziałowej

Kliniki Hematologii
Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 

im. dra J. Biziela

„Umiera się nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej…”
/Paulo Coelho/

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci MĘŻA
składa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
w Bydgoszczy
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Drogiej Koleżance
ELŻBIECIE

LORENC
Naczelnej Pielęgniarce

„Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie” 
Sp. z o. o.

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”
/Emily Dickinson/

składamy wyrazy najgłębszego współczucia
oraz łączymy się w bólu
z powodu śmierci MAMY
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Bydgoszczy

KONDOLENCJE

Koleżance
HALINIE

GRABOWSKIEJ

„Śmierć przychodzi cicho
Niezapowiedziana, nieproszona
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili,
zawsze jest gościem nie na czas...”
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci MAMY
składają współpracownicy
Bydgoskiej Medycznej Przychodni „Centrum”
w Bydgoszczy

Koleżance
EWIE

KUBICKIEJ

„Bóg widzi śmierć inaczej niż my,
my widzimy ją jako ciemny mur,
Bóg jako bramę.”
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci TATY
składają koleżanki i kolega
z Działu Sal Operacyjnych Centrum Onkologii

Koleżance
RICIE

JĘDRZEJCZYK

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci BABCI
składają koleżanki
z oddziału Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej 
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiegow Bydgoszczy

Koleżance
BRYGIDZIE 

ROMANOWSKIEJ 

„Nie żyjemy, aby umierać... ale umieramy, aby żyć wiecznie”
/M. Buchberger/

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci MAMY
składa
Dyrekcja i Koleżanki
z Przychodni Tatrzańskiej w Bydgoszczy



Plany kształcenia na II półrocze 2019r. i I półrocze 2020r.

Grupa zawodowa Dziedzina kształcenia
Kursy specjalistyczne

Planowana data
rozpoczęcia

Planowana data
zakończenia

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

pielęgniarki i położne Edukator w cukrzycy 2020-03-18 2020-05-27

pielęgniarki Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorze-
niach narządu wzroku 2020-03-04 2020-06-03

pielęgniarki Kompresjoterapia 2020-02-12 2020-04-15

pielęgniarki Leczenie ran dla pielęgniarek 2019-11-20 2020-02-19

pielęgniarki Żnin Leczenie ran dla pielęgniarek dla PCZ Żnin 2019-09-12 2019-11-07

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

położne Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży 
i podczas porodu 2020-02-19 2020-05-13

pielęgniarki i położne Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi 
w leczeniu systemowym nowotworów 2020-04-01 2020-06-10

pielęgniarki i położne Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I 2020-01-15 2020-03-18

pielęgniarki i położne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2019-11-13 2020-02-12

pielęgniarki i położne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2020-01-08 2020-04-01

pielęgniarki i położne Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka 2019-11-27 2020-01-29

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 2020-02-26 2020-05-06

pielęgniarki i położne Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardio-
graficznego u dorosłych 2019-10-30 2019-12-09

pielęgniarki i położne Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardio-
graficznego u dorosłych 2020-01-10 2020-03-11

pielęgniarki Wykonywanie i ocena testów skórnych 2020-01-15 2020-03-11

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

UWAGA
Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych
Zgodnie z Uchwałą nr 811/VII/19 z dnia 27.09.2019 r. Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Bydgoszczy, Ośrodek Szkolenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Bydgoszczy 
będzie realizował bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

Począwszy od 01.10.2019r. zapraszamy członków OIPiP w Bydgoszczy na bezpłatne kursy spe-
cjalistyczne:
1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych.
2. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych.
3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.
4. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

Szkolenia odbywają się w Bydgoszczy i są bezpłatne dla Członków OIPiP regularnie opłacających składki.



Grupa zawodowa Dziedzina kształcenia
Kursy kwalifikacyjne

Planowana data
rozpoczęcia

Planowana data
zakończenia

pielęgniarki Ochrona zdrowia pracujących 2020-01-08 2020-06-17

pielęgniarki Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 2019-12-04 2020-05-27

położne MSWiA Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej 
opieki w położnictwie i ginekologii, dla położnych 2019-10-03 2020-03-25

pielęgniarki Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 2020-01-08 2020-06-17

pielęgniarki Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 2020-01-08 2020-06-17

położne Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 2020-01-08 2020-06-17

pielęgniarki Pielęgniarstwo środowisko nauczania i wychowania 2020-01-08 2020-06-17

pielęgniarki Pielęgniarstwo transplantacyjne 2020-01-08 2020-06-17

Grupa zawodowa Dziedzina kształcenia
Specjalizacje

Planowana data
rozpoczęcia

Planowana data
zakończenia

pielęgniarki Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 2020-03-04 2021-05-31

pielęgniarki Pielęgniarstwo chirurgiczne 2020-03-04 2021-05-31

położne Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 2020-03-04 2021-05-31

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

pielęgniarki Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 2020-03-04 2021-05-31

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

pielęgniarki Pielęgniarstwo psychiatryczne 2020-03-04 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

pielęgniarki Ochrona zdrowia pracujących (3 300,00 zł) 2019-12-11 2021-05-31

Rejestracja na szkolenia podyplomowe odbywa się tylko i wyłącznie przez system SMK.
www.smk.ezdrowie.gov.pl

 Dodatkowych informacji można uzyskać
pod nr telefonu 52 372-68-78 wew.11 lub 14 Dział szkoleń.


