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88  mmaajjaa  KKRRAAJJOOWWYY  DDZZIIEEŃŃ  PPOOŁŁOOŻŻNNEEJJ    

OBCHODZIMY W TYM ROKU POD HASŁEM: 
„Dbają o jakość i służą społeczeństwu: Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej”. 

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek i Położnych

1122  mmaajjaa MMIIĘĘDDZZYYNNAARROODDOOWWYY  DDZZIIEEŃŃ  PPIIEELLĘĘGGNNIIAARREEKK  



Szanowne 
Koleżanki i Koledzy.

Maj jest zawsze dla nas mie-
siącem szczególnym, ponieważ 
w tym miesiącu obchodzimy Dni
poświęcone naszym zawodom.
Dlatego zdecydowaliśmy, że biu-
letyn będzie wypełniony informa-
cjami na temat obchodów

naszych uroczystości oraz nagród i wyróżnień jakie zostały
przyznane.

Chciałabym podziękować za pozytywne opinie o naszym
biuletynie. Nadal oczekujemy na wszelkie uwagi i propozy-
cje.

Składając życzenia wszystkim koleżankom i kolegom, zdro-
wia, sukcesów i życzliwości, posłużę się słowami Innych: 

„Nie jest bogaty ten co dużo ma, 
lecz ten co dużo daje.”

Erich Fromm

„Radość otwiera serce, smutek je zamyka.”
św. Franciszek Salez

„Humor jest kołem ratunkowym w nurcie życia.”
Wilhelm Raabe

„Mądrość człowieka zależy od równowagi 
między jego wiedzą, a niewiedzą.”

Elias Canetti

„Kto poniża, sam jest niski.”
Antonie de Saint Exupery

„Do sukcesu nie ma żadnej windy. 
Trzeba iść schodami.”

Emil Oesch

Życzę więc wszystkim, aby schody były jak najmniej
strome, kręte i uciążliwe.

Z pozdrowieniami

Ewa Kowalska

Ewa Kowalska

W 1978 roku ukończyłam Medyczne
Studium Zawodowe na Wydziale
Położnych. 
Przez trzydzieści lat pracy doświad-
czenie zawodowe położnej zdo-
byłam na wielu stanowiskach.
Zaczynałam pracę w szpitalu na od-
dziale ginekologii, następnie gineko-
logii septycznej, urologii, poradni
„K”- zakładowej, rejonowej, środo-
wisku. Prowadziłam prywatną prak-
tykę położnej rodzinnej. Pełniłam
też funkcję wojewódzkiej instruk-
torki ds. położnych. W 1997 roku
ukończyłam Wyższą Szkołę Pedago-
giczną w Bydgoszczy (kierunek pe-

dagogika - specjalność wychowanie zdrowotne) i dwuletnią
specjalizację z pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego dla
położnych. 
Obecnie pracuję w Szpitalu Uniwersyteckim w Klinice Pediatrii.
Poza pracą zawodową liczyła się dla mnie zawsze praca społeczna
na rzecz naszego  środowiska.
Przez trzy kadencje pracowałam w Sekcji Położnych przy Polskim
Towarzystwie Ginekologicznym.
Brałam czynny udział w tworzeniu samorządu zawodowego pie-
lęgniarek i położnych i pracuję do chwili obecnej.
Komitet Organizacyjny - członek Prezydium i Okręgowej Rady,
Pierwsza kadencja - członek Prezydium i Okręgowej Rady, 
delegat na I Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie,
Druga i trzecia kadencja delegat na okręgowe zjazdy,
Czwarta kadencja- członek Okręgowej Rady,
Piąta kadencja Sekretarz Okręgowej Rady. 
Pracuję również w Komisji ds. Położnych i Komisji ds. Kształcenia
Doskonalenia Zawodowego.

W dniach od 1 czerwca do 30 września 2008 roku 
ZMIANA W GODZINACH URZĘDOWANIA BIURA OIPiP 
w Bydgoszczy

BIURO
OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH
85-827 Bydgoszcz  
ul. Bohaterów Westerplatte 4 a
www.oipip.bydgoszcz.pl
e-mail izba@oipip.bydgoszcz.pl

Konto: KREDYT BANK S.A  
Odział  Bydgoszcz 
881500 1360 1213 6004 1987 0000
NIP 554-13-03-482

Sekretariat: tel./faks 052 372-68-78
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  7.15 - 15.00
wtorek 7.30 - 16.30

Kasa biura czynna:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8.00 -14.30
wtorek 7.30 - 16.30

Przewodnicząca OIPIP: tel. 052 375 54 64

Radca prawny OIPIP przyjmuje: 
od poniedziałku do czwartku 10.00 - 15.00
tel. 052 37278 88
tel. 052 372 6878

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
85-010 Bydgoszcz
ul. Dworcowa 12
tel./faks 052 322 41 64
biuro czynne: 
poniedziałek, czwartek  7.30 - 15.00
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
e-mail: pwz.bydgoszcz@neostrada.pl

PRZEWODNICZĄCA MA GŁOS 
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Z wielką przyjemnością przedstawiamy kolejny
numer biuletynu informacyjnego Okręgowej Izby Pielęg-
niarek i Położnych w Bydgoszczy. Liczne telefony i gratula-
cje, które napłynęły na ręce Przewodniczącej OIPiP
świadczyły o tym, że biuletyn w takim wydaniu Wam się
podoba.
Otrzymaliśmy wiele materiałów do druku, które zostały za-
mieszczone w tym numerze. Dzielicie się z nami wrażeniami
z Waszej codziennej trudnej pracy na rzecz pacjenta, ale
również  sukcesami zawodowymi, które osiągnęliście, 
a także z udziału w licznych szkoleniach, konferencjach,
zjazdach. 

Z okazji Dnia Położnej 
oraz 

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki
z całego serca życzę Wam 

Koleżanki i Koledzy 
sukcesów w pracy zawodowej, 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,  
spełnienia wszystkich marzeń i zamierzeń 

oraz wiele satysfakcji 
z własnych dokonań.

Przypominam, że zgonie z decyzją Okręgowej Rady Pielęg-
niarek i Położnych Biuletyn będzie wydawany jeden raz na
kwartał. 
Zachęcam do dzielenia się opiniami, pomysłami do-
tyczącymi kolejnych numerów i przesyłana materiałów 
do druku. Napisz, a my wydrukujemy:

- podziękowania
- gratulacje
- kondolencje 

Wiesława Stefaniak-Gromadka

Strona internetowa OIPiP w Bydgoszczy
www.oipip.bydgoszcz.pl

Mamy nadzieję, że strona internetowa spełnia oczekiwania śro-
dowiska Pielęgniarek i Położnych. O zainteresowaniu niech  świad-
czy licznik, który wskazuje ilość odwiedzin. Staramy się
zamieszczać od razu wszelkie informacje, które docierają do OIPiP
z Naczelnej Rady, Ministerstwa Zdrowia i z innych źródeł. Infor-
mujemy na bieżąco o posiedzeniach Prezydium i Okręgowej Rady,
komisji problemowych. 
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27.06.2008 r. Przewodnicząca Ewa Kowalska 
i Wiceprzewodnicząca Walde-Maria Iwanowska
uczestniczyły w spotkaniu z Wiceprezydentem
miasta Bydgoszczy Bolesławem Grygorewiczem.

24.06.2008 r. Posiedzenie Komisji Polityki Zdro-
wotnej Rady Miasta Bydgoszczy, w którym
uczestniczyła Przewodnicząca Ewa Kowalska 
i Wiceprzewodnicząca Walde-Maria Iwanowska.

23.06.2008 r. Przewodnicząca Ewa Kowalska
była członkiem komisji egzaminacyjnej na kursie
specjalistycznym „Wykonywanie i interpretacja
zapisu elektrokardiograficznego” w Kujawsko-Po-
morskim Centrum Zdrowia Publicznego.

19.06.08 r. Odbyło się posiedzenie Rady
Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego, w którym
uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Walde-Maria
Iwanowska.

Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia 
i Doskonalenia Zawodowego, w którym uczestni-
czyła Przewodnicząca Ewa Kowalska

17.06.08 r. Przewodnicząca Ewa Kowalska
uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej Ob-
wodu Lecznictwa SPZOZ. 

Wiceprzewodnicząca Walde-Maria Iwanowska
brała udział w posiedzeniu Rady Społecznej
Domu Sue Ryder.

18.06.2008 r. Odbyło się posiedzenie Komisji
Socjalnej.

16.06.2008 r. Odbyło się szkolenie dla
położnych zorganizowane przez Komisję 
ds. Położnych przy ORPiP i firmę GlaxoSmithKline 
nt. „Profilaktyka raka szyjki macicy”, w którym
uczestniczyła  Przewodnicząca Ewa Kowalska.

10-12.06.2008 r. odbyło się posiedzenie Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w miejsco-
wości Dadaj k/Olsztyna. Uczestniczyła Przewod-
nicząca Ewa Kowalska.

09.06.2008 r. Odbyło się piąte posiedzenie

Kalendarium
27 czerwca 2008 - 27 marca 2007

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

05.06.2008 r. Odbyło się szkolenie dla pielęg-
niarek zorganizowane przez Komisję ds. Pielęg-
niarstwa środowiska nauczania i wychowania
przy ORPiP i firmę GlaxoSmithKline nt. „Profilak-
tyka HPV i raka szyjki macicy”. W szkoleniu brała
udział Przewodnicząca Ewa Kowalska.

Przewodnicząca Ewa Kowalska była członkiem
komisji egzaminacyjnej na kursie specjalistycz-
nym „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”.
Wiceprzewodnicząca Walde-Maria Iwanowska
była członkiem komisji egzaminacyjnej na kursie
specjalistycznym „Wykonanie i interpretacja za-
pisu elektrokardiograficznego”.

04.06.2008 r. W Wojewódzkim Szpitalu Dzie-
cięcym odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka,
wśród zaproszonych gości obecna była Przewod-
nicząca Ewa Kowalska.

Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa
środowiska nauczania i wychowania, w którym
brała udział Przewodnicząca Ewa Kowalska.

31.05.2008 r. Odbył się egzamin kursu kwalifi-
kacyjnego dla pielęgniarek anestezjologicznych,
członkiem komisji egzaminacyjnej była Wice-
przewodnicząca Walde-Maria Iwanowska.

29.05.2008 r. Wiceprzewodnicząca Walde-
Maria Iwanowska brała udział w gali podsumo-
wującej XVI plebiscyt Expressu Bydgoskiego 
na najlepszy oddział szpitalny. 

28.05.2008 r. Odbyło się posiedzenie Komisji
Socjalnej.

27.05.2008 r. Posiedzenie Komisji Polityki Zdro-
wotnej Rady Miasta w Bydgoszczy, w którym
uczestniczyły  Przewodnicząca Ewa Kowalska 
i Wiceprzewodnicząca Walde-Maria Iwanowska.

21.05.2008 r. Przewodnicząca Ewa Kowalska 
i Wiceprzewodnicząca Walde-Maria Iwanowska
brały udział w uroczystym otwarciu po remoncie
oddziałów Patologii Ciąży, Położnictwa z Salą Po-
rodową i Intensywnej terapii Noworodka. 

19.05.2008 r. Odbyło się czwarte posiedzenie
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

16.05.2008 r. Odbył się egzamin kursu specja-
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listycznego dla pielęgniarek „Szczepienia ochron-
ne”, członkiem komisji egzaminacyjnej była Wice-
przewodnicząca Walde-Maria Iwanowska.

15.05.2008 r. Przewodnicząca Ewa Kowalska
brała udział w uroczystych obchodach Dnia Pie-
lęgniarki i Położnej w 10 Wojskowym Szpitalu Kli-
nicznym z Polikliniką.

Wiceprzewodnicząca Walde-Maria Iwanowska
brała udział w szkoleniu dla położnych zorgani-
zowanym przy współpracy Komisji ds. Położnych
i firmy Family Servis Pelargos.

09.05.2008 r. Przewodnicząca Ewa Kowalska 
i Wiceprzewodnicząca Walde-Maria Iwanowska
brały udział w uroczystych obchodach Dnia Pie-
lęgniarki i Położnej  w szpitalu w Szubinie.

08.05.2008 r. Przewodnicząca Ewa Kowalska
uczestniczyła w I Zjeździe Absolwentów Bydgo-
skiej Szkoły Położnych.

07.05.2008 r. Odbyło się posiedzenie Komisji
Rewizyjnej.

06.05.2008 r. Odbyło się zebranie rzeczników 
z radcą prawnym.

28.04.2008 r. Wiceprzewodnicząca Walde-
Maria Iwanowska i Sekretarz Wiesława Stefaniak-
Gromadka były członkami  Komisji Konkursowej
na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału
pediatrii i endokrynologii Wojewódzkiego Szpitala
Dziecięcego w Bydgoszczy.

22.04.2008 r. Odbyło się trzecie posiedzenie
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

19.04.2008 r. Odbył się egzamin kursu kwalifi-
kacyjnego dla pielęgniarek „Medycyny nauczania
i wychowania”, członkiem komisji była Wiceprze-
wodnicząca Walde-Maria Iwanowska. 

18.04.2008r. Wiceprzewodnicząca Walde-Maria
Iwanowska była członkiem Komisji Konkursowej
na stanowisko ordynatora oddziału ortopedii
Szpitala im. J.Biziela. 

Posiedzenie Komisji Polityki Zdrowotnej Rady
Miasta w Bydgoszczy, w którym uczestniczyła
Wiceprzewodnicząca Walde-Maria Iwanowska.

17.04.2008 r. Odbyło się posiedzenie Komisji 

ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

Wiceprzewodnicząca Walde-Maria Iwanowska
brała udział w posiedzeniu Rady Społecznej w
Centrum Onkologii.

16.04.2008 r. Odbyło się posiedzenie Komisji
Socjalnej.

12.04.2008 r. Wiceprzewodnicząca Walde-
Maria Iwanowska była członkiem komisji egza-
minacyjnej na kursie kwalifikacyjnym dla
pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

08.04.2008 r. Wiceprzewodnicząca Walde-
Maria Iwanowska brała udział w pracy Komisji
Konkursowej na realizację  profilaktycznych pro-
gramów zdrowotnych w Urzędzie Miasta.

Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Położnych.

07.04.2008 r. Wiceprzewodnicząca Walde-
Maria Iwanowska brała udział w posiedzeniu Ko-
misji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta.

03. 04.2008 r. Odbyło się posiedzenie Komisji
Rewizyjnej.

02.04.2008 r. Wiceprzewodnicząca Walde-
Maria Iwanowska brała udział w pracy Komisji
Konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora
Sanatorium Kolejowego w Inowrocławiu.

Sekretarz Wiesława Stefaniak-Gromadka brała
udział w pracy Komisji Kwalifikacyjnej I edycji
kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniar-
stwa operacyjnego dla pielęgniarek i położnych
w Zakładzie Kształcenia Podyplomowego Pielęg-
niarek i Położnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

01.04.2008 r. Wiceprzewodnicząca Walde-
Maria Iwanowska brała udział w pracy Komisji
Kwalifikacyjnej w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Zdrowia Publicznego na kursy specjalistyczne 
i kwalifikacyjne.

Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Położnych.

27.03.2008 r. Przewodnicząca Ewa Kowalska 
i Wiceprzewodnicząca Walde-Maria Iwanowska
brały udział w pracy Komisji Konkursowej na sta-
nowiska pielęgniarek oddziałowych w Wojewódz-
kim Szpitalu Dziecięcym.



BIULETYN INFORMACYJNY NR 2/2008

SPRAWY SAMORZĄDU

6

STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W BYDGOSZCZY
z dnia 19 maja 2008 roku

w sprawie działań kierownictwa domów pomocy społecz-
nej w Województwie Kujawsko-Pomorskim zmierzających
do usunięcia z tych domów kadry pielęgniarskiej.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy 
na posiedzeniu w dniu 19 maja 2008 roku wyraża swoje
ogromne zaniepokojenie sytuacją panującą od dłuższego
czasu  w domach pomocy społecznej naszego wojewódz-
twa.
Kierownictwo domów szykanuje kadrę pielęgniarską za-
trudnioną w ramach umów o pracę, że jest niepotrzebna 
i będzie musiała być usunięta z tych stanowisk.
Pielęgniarki, zamiast wykonywać obowiązki wobec pensjo-
nariuszy zgodnie ze zdobytymi kwalifikacjami, zatrudniane
są bardzo często jako zwyczajne salowe.
Bezspornym pozostaje fakt, że żadna grupa „opiekunów” 
z wykształceniem często administracyjnym nie może za-
stąpić pielęgniarki z przygotowaniem medycznym, która w
sposób najbardziej właściwy jest predysponowana do
pełnienia opieki nad mieszkańcem domu pomocy społecz-
nej, który jest całkowicie pozbawiony w większości przy-
padków opieki rodziny.
Mieszkańcy domów pomocy społecznej to ciężko i długo-
trwale chorzy pacjenci, bardzo często z dysfunkcjami psy-
chicznymi i fizycznymi, którzy muszą otrzymać właściwą
opiekę medyczną.
Apelujemy więc do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w
Warszawie o wnikliwą i obiektywną kontrolę oraz ocenę
stanu opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej
i zapewnienie pielęgniarkom zatrudnionych w tych domach
możliwości pracy zgodnie z kwalifikacjami. Apel ten kieru-
jemy do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Przedstawicieli
Samorządu Terytorialnego oraz Dyrektorów Domów Po-
mocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca ORPiP w Bydgoszczy 
(-) Ewa Kowalska

Bydgoszcz, 10 czerwca 2008 r.

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Anna Bańkowska

Pani
Ewa Kowalska
Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy

Szanowna Pani Przewodnicząca.

W odpowiedzi na przesłane mi pismo informuję, że w spra-
wie zatrudnienia pielęgniarek w Domach Pomocy Społecz-

nej wystąpiłam w dniu 11 lutego 2008 r. z interpelacją po-
selską do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
W załączeniu przekazuję otrzymaną odpowiedź. Informuję
jednocześnie, że problemem tym zainteresuję sejmową ko-
misję Polityki Społecznej i Rodziny, której współprzewodni-
czę.

Z poważaniem
(-) Anna Bańkowska

Bydgoszcz, 11 lutego 2008 r.

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

Anna Bańkowska
Zastępca Przewodniczącego Sejmowej 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Pan 
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku.

Zgodnie z art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP
przesyłam interpelację poselską do Pani Jolanty Fedak –
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pielęgniarek
zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Z poważaniem
(-) A. Bańkowska

Szanowna Pani Minister.

Ustawy wprowadzające standaryzację domów po-
mocy społecznej wymagają zatrudnienia wykwalifikowanej
kadry. Okazuje się bowiem, że w polskim prawie stnieją
duże luki dotyczące opieki medycznej nad ludźmi zamiesz-
kującymi w domach pomocy społecznej. Pensjonariusze
tych domów to w większości ludzie chorzy i starzy, wyma-
gający kwalifikowanego nadzoru pielęgniarskiego. DPS-y
jednak pielęgniarek zatrudniać nie mogą, ponieważ nie są
zakładem opieki zdrowotnej – a tylko taki posiada owe
uprawnienia. Skutek jest taki, że pielęgniarki zatrudnia się
jako opiekunki, które jednak po pięciu latach pracy tracą
prawo wykonywania zawodu pielęgniarskiego.

Prawdopodobnie w poprzedniej kadencji Sejm RP
podjął prace nad nowelizacją ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej i miało się tam znaleźć rozwiązanie tej sprawy.

W związku z tym proszę Panią Minister o odpo-
wiedź na pytanie: 

Czy Ministerstwo podjęło działania zmierzające
do prawnego usankcjonowania pracy pielęgniarek w do-
mach pomocy społecznej, tak aby nie traciły one upraw-
nień zawodowych.

Z poważaniem
/-/ A. Bańkowska



BIULETYN INFORMACYJNY NR 2/2008

Z NACZELNEJ RADY

7

STANOWISKO NACZELNEJ RADY 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie sytuacji w pielęgniarstwie

Polska jak i inne kraje Unii Europejskiej doświadczają
rosnącego niedoboru pielęgniarek i położnych. Zjawisko to
spowodowane jest z jednej strony, procesami starzenia się
społeczeństwa, a z drugiej strony rosnącą falą przed-
wczesnego odchodzenia z zawodu pielęgniarskiego. Na
podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, 
iż proces ten będzie nadal się nasilał, gdyż średnia wieku
osób wykonujących ten zawód wynosi średnio ponad 
42 lata. 
Powyższa sytuacja grozi w najbliższym czasie załamaniem
się i tak niewydolnego systemu zabezpieczenia pacjentów
w świadczenia pielęgniarskie.
Niedobór pielęgniarek i położnych ma i będzie miał rady-
kalny negatywny wpływ na pacjentów, system ochrony
zdrowia i społeczeństwo, funkcjonowanie systemu ochrony
zdrowia i pracowników ochrony zdrowia. Badania wskazują,
że brak pielęgniarek jest przyczyną zwiększającej się śmier-
telności, wypadków i urazów, wzrostu tempa rozwoju
krzyżowych infekcji, niekorzystnego rokowania poopera-
cyjnego i powikłań.
Czynniki, takie jak niska płaca, brak możliwości rozwoju ka-
riery zawodowej, niebezpieczne środowisko pracy i poli-
tyczna niestabilność powoduje, iż pielęgniarki/położne
podejmują decyzje o zmianie zawodu, bądź migracji za-
robkowej. Brak pielęgniarek na rynku usług zdrowotnych
jest zdarzeniem ze wszech miar niepożądanym i niebez-
piecznym.
Przezwyciężenie tego kryzysu jest możliwe dzięki określe-
niu krajowej polityki i strategii rozwoju zawodów pielęg-
niarki i położnej, jak również stworzenia systemu
motywacyjnego.
Dla poprawienia pozycji pielęgniarstwa w kraju konieczne
jest współdziałanie wszystkich organizacji zawodowych re-
prezentujących pielęgniarki i położne wspólnie z rządem
RP.

Sekretarz
Tomasz Niewiadomski

Prezes
Elżbieta Buczkowska

STANOWISKO NACZELNEJ RADY 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia do przepisów prawa polskiego –

Katalogu uprawnień socjalnych dla pielęgniarek i położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnioskuje do Pre-
zesa Rady Ministrów o podjęcie działań mających na celu
wprowadzenie w trybie pilnym do przepisów prawa pol-
skiego „Katalogu uprawnień socjalnych dla pielęgniarek 
i położnych w Polsce”, przyznającego osobom wyko-
nującym te zawody następujące uprawnienia: 

- roczny urlop zdrowotny dla poratowania zdrowia,

- urlop szkoleniowy, gdyż pielęgniarka i położna w czasie
wykonywania zawodu stale musi podnosić swoje kwa-
lifikacje zawodowe,

- objęcie pielęgniarek i położnych bezpłatną profilak-
tyczną opieką zdrowotną,

- wcześniejsze emerytury na wskazanych stanowiskach
pracy,

- zwiększenie wymiaru urlopu wypoczynkowego o 10 dni
w roku, raz na dwa lata, po pięciu latach nieprzerwanej
pracy,

- zwrot kosztów kształcenia podyplomowego, warunko-
wanego wykonywanymi zadaniami, w kwocie nie
mniejszej niż 50% kosztów kształcenia,

- zwolnienie z podatków, o kwoty wydatkowane przez
pielęgniarkę i położną na kształcenie podyplomowe, 

- nagrody za wybitne, nowatorskie osiągnięcia w zakre-
sie pielęgniarstwa i położnictwa przyznawane przez mi-
nistra właściwego do spraw zdrowia,

- płatne dni wolnych od pracy z okazji Dnia Pielęgniarki
- 12 maja i Dnia Położnej - 8 maja.

Samorząd pielęgniarek i położnych utworzony na mocy
ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 z późn. zm)
jest korporacją skupiającą osoby pełniące szczególną funk-
cję społeczną, wykonujące zawód zaufania publicznego. Ta
szczególna rola społeczna oraz odpowiedzialne zadania po-
wierzone pielęgniarkom i położnym winny przekładać się
na szczegółowe uprawnienia, których gwarancją powinny
być ustawowe przepisy. 

Sekretarz
Tomasz Niewiadomski

Prezes
Elżbieta Buczkowska

STANOWISKO NACZELNEJ RADY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie zatrudniania pielęgniarek i położnych na stano-

wiskach niezgodnych z ich kwalifikacjami 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych protestuje prze-
ciwko nakłanianiu pielęgniarek i położnych do wykonywa-
nia pracy niezgodnej z ich kwalifikacjami. Niedopuszczalne
jest, aby pracodawca wymagał od pielęgniarki/położnej wy-
konywania czynności niezgodnych z zakresem czynności
określonych w umowie o pracę i na określonym stanowisku
pracy, na przykład zatrudnianie w domach pomocy społecz-
nej pielęgniarek na stanowiskach opiekunek  i nakazywanie
im wykonywania czynności typowo pielęgniarskich.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje do samo-
rządów terytorialnych, konsultantów krajowych i woje-
wódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa 
o podjęcie działań, w wyniku których przestanie funkcjo-
nować praktyka powierzania pielęgniarkom/położnym obo-
wiązków niezgodnych z posiadanymi kwalifikacjami. 

Sekretarz
Tomasz Niewiadomski

Prezes
Elżbieta Buczkowska
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DZIEŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
W 10 WOJSKOWYM 

SZPITALU KLINICZNYM  
Z POLIKLINIKĄ

W Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek dzięku-
jemy i oddajemy hołd tym, którzy w swej co-
dziennej, ciężkiej i odpowiedzialnej służbie
pochylają się nad chorym. Jest to służba ciągle
niedoceniona w strukturach służby zdrowia. Cho-
ciaż nasze kwalifikacje są wysoko oceniane 
na świecie, to niestety wciąż jesteśmy jednymi z
najgorzej opłacanych zawodów. Miejmy jednak
nadzieję, że to wreszcie się zmieni.
Dnia 15.05.08 r. w 10 Wojskowym Szpitalu Kli-
nicznym z Polikliniką w Bydgoszczy, odbyła się
uroczystość z okazji Świąt Pielęgniarki i Położnej.
Wśród zaproszonych gości swoją osobą zaszczy-
cili nas: przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęg-
niarek i Położnych w Bydgoszczy Ewa Kowalska,
Przewodnicząca OZZPiP Regionu Kujawsko-Po-
morskiego Halina Peplińska, Naczelna Pielęg-
niarka Wojska Polskiego ppor. mgr Barbara Sanita
- Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia w War-
szawie, Naczelna Pielęgniarka Wojsk Lądowych
ppor. mgr Anna Nowacka, Naczelna Pielęgniarka
Szpitala Operacji Pokojowych Edyta Zielińska oraz
koleżanki, które przeszły na emeryturę.
Uroczystość prowadzona była przez pielęgniarkę
naczelną mgr Elżbietę Pankanin oraz Komendę 
10 WSK z Polikliniką.
Komendant Krzysztof Kasprzak przekazał wiele
ciepłych słów dla pielęgniarek i położnych z okazji
ich święta. Najlepszym wręczono dyplomy i wy-
różnienia. Całość uświetniono występami arty-
stycznymi.
Na uroczystości złożono również gratulacje z za-
jęcia pierwszego miejsca i uzyskania tytułu „Pie-
lęgniarki Roku 2007” Pani mgr Katarzynie Rzepka.
Konkurs jest organizowany co roku przez Polskie
Towarzystwo Pielęgniarskie. Składa się z trzech
etapów, ostatni finałowy odbył się na IX Kongre-
sie PTP w dniach 9-11 maj w Solinie. Celem kon-
kursu było wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek
liderek.

Dr n. med. Elżbieta Bernaciak

WW  iimmiieenniiuu  ccaałłeejj  ssppoołłeecczznnoośśccii
WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  SSzzppiittaallaa  DDzziieecciięęcceeggoo  

ww  BByyddggoosszzcczzyy

pragnę złożyć 
najserdeczniejsze gratulacje 

Pani 
Bogumile Michalskiej 

z okazji powołania na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Pediatrii, Pneumonologii

i Alergologii z Pododdziałem Niemowlęcym. 

Pani
Anieli Czajkowskiej

z okazji powołania na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej 
Oddziału Pediatrii i  Endokrynologii.

Pani
Violettcie Wadowskiej 

z okazji powołania na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej 
Oddziału Pediatrii i Kardiologii 

z Pododdziałem Patologii Noworodka.

PPrroosszzęę  pprrzzyyjjąąćć  nnaajjlleeppsszzee  żżyycczzeenniiaa  
wwsszzeellkkiieejj  ppoommyyśśllnnoośśccii,,  ppoowwooddzzeenniiaa  

ww  ppookkoonnyywwaanniiuu  wwyyzzwwaańń,,  zzrreeaalliizzoowwaanniiaa  
zzaammiieerrzzeeńń  zzaawwooddoowwyycchh  ii  oossoobbiissttyycchh.

Przełożona Pielęgniarek
Marlena Mania
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Od 1 styczna 2008 roku szpitale w Nakle i Szubi-
nie funkcjonują w jednej strukturze organizacyj-
nej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Nowy Szpital w Nakle Szubinie sp. z o.o. z sie-
dzibą w Nakle n/Notecią.

Majowe Dni Pielęgniarki
i Położnej stały się przyczyn-
kiem do zainicjowania wspól-
nego spotkania szkolenio-
wego, które odbyło się w dniu
9 maja 2008 r. 

W świetlicy szubińskiego szpi-
tala zgromadziły się pielęg-
niarki i położne z Nakła 
i Szubina Swoją obecnością
spotkanie uświetnili: Starosta
Nakielski Andrzej Kinderman,
Wicestarosta Tomasz Miłow-
ski, Członek Zarządu Powiatu
Zbigniew Kabaciński oraz
przedstawiciele spółki: N ZOZ
Michał Roślewski, Jarosław
Gierszewski i Michał Michalak.
Spotkanie zaszczyciły rów-

nież: Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Bydgoszczy Ewa Kowalska oraz
Wiceprzewodnicząca Walde-Maria Iwanowska.
Obecni byli także ordynatorzy oddziałów Nowego
Szpitala w Nakle i Szubinie. 

Inicjatorem spotkania była Naczelna Pielęgniarka
Elżbieta Lorenc. Podczas uroczystości złożono
położnym i pielęgniarkom  życzenia i gratulacje.
W składanych życzenia przewijały się słowa uzna-

nia dla pracy pielęgniarek 
i położnych. Listy gratulacyjne 
i nagrody książkowe wręczono
osobom, które w ostatnim czasie
podniosły swoje kwalifikacje za-
wodowe. W drugiej części spotka-
nia naczelna pielęgniarka 
i położna oddziałowa mgr Bożena
Wencka zaprezentowały materiał
szkoleniowy w formie pokazu mul-
timedialnego tematem, którego
było omówienie oczekiwań kobiet
wobec porodu.

Świąteczny czas spędzono przy
świecach, kawie i słodkim poczęs-
tunku. 

Barbara Szablewska

09.05.2008 - Obchody 
Dnia Położnej 

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek
w Szubinie
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W Wojewódzkim Szpitalu im. dr J. Biziela zakończono re-
mont na patologii ciąży, położnictwie z traktem porodo-
wym, oraz na oddziale intensywnej terapii noworodka.

Podczas remontu zerwano tynki do gołych stropów ściany
pomalowano na  pastelowe kolory. Mamy teraz dwuoso-
bowe sale z pełnym węzłem sanitarnym. 

Sala cięć cesarskich jest klimatyzowana, z nowoczesnym
systemem zabezpieczeń a pojedyncze sale porodowe,
umożliwią zachowanie intymności każdej rodzącej.

Zbudowano nowoczesne zaplecze dla personelu wyremon-
towanych oddziałów.

Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 21.05.2008 roku. 

W czasie wystąpień okolicznościowych głos zabrali między 
innymi gospodarze otwieranych oddziałów 
prof. hab. dr n.med. W. Szymański oraz dr n.med. P. Korbal.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich do zwiedzania
wyremontowanych Oddziałów.

Lidia Ścieszyńska

XVI PLEBISCYT EXPRESSU BYDGOSKIEGO

NA NAJLEPSZY ODDZIAŁ SZPITALNY

„ZŁOTY STETOSKOP” 2008

I miejsce „ZŁOTY STETOSKOP” - Oddział Chirurgii Ogól-

nej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

i Urologii w NZOZ „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie”.

II miejsce „SREBRNY STETOSKOP” - Hospicjum im. J. Po-

piełuszki w Bydgoszczy.

III miejsce „BRĄZOWY STETOSKOP” - Oddział Neurolo-

gii Dziecięcej z Pododdziałem Rehabilitacji Wojewódzkiego

Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

Wyróżnienia:

Oddzial Radioterapii I w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Oddział Neurologii i Rehabilitacji Szpitala MSWiA w Byd-

goszczy.

UROCZYSTE OTWARCIE
PO REMONCIE ODDZIAŁÓW: 

Patologii Ciąży
Położnictwa z Salą Porodową

Intensywnej Terapii Noworodka

Uroczystego otwarcia dokonał dr n. med. Zbigniew Sobociński 
z-ca dyr. ds. lecznictwa

��

Z okazji zajęcia zaszczytnych miejsc w najbar-
dziej prestiżowym konkursie „Expressu Byd-

goskiego” w imieniu Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych moc gratulacji dla

pracowników wyżej wymienionych oddziałów.

Dziękuję koleżankom pielęgniarkom 
i położnym oraz kolegom pielęgniarzom 

za trud i wysiłek wkładany w codzienną pracę,
profesjonalną opiekę nad pacjentami, stałą

gotowość do niesienia pomocy.

Życzę wielu dalszych sukcesów 
w pracy zawodowej 

i satysfakcji w życiu osobistym.

Przewodnicząca OIPiP 
w Bydgoszczy

Ewa Kowalska
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Dnia 04.06.2008 r. zorganizowano na terenie Wojewódzkiego
szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy festyn z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Dziecka. Już od wielu lat wspólnie z nauczycielami
z Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Prze-
wlekle Chorej staramy się umilić naszym pacjentom ten szcze-
gólny dzień w roku. Z całego serca pragniemy, by wszystkie
dzieci przebywające tego dnia w szpitalu, wspominały go miło 
i radośnie, by choć na chwilę zapomniały o trudnych przeżyciach
związanych z chorobą i hospitalizacją. 
Dzień ten nie byłby tak wyjątkowy, gdyby nie licznie przybyli goś-
cie. Gościliśmy Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, przedstawi-
cieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego, Urzędu Miasta Bydgoszczy, Rady Miasta Byd-
goszczy, Przewodniczącą Bydgoskiej Izby Lekarskiej, Przewod-
niczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz
sympatyków i przyjaciół Szpitala Dziecięcego. 
Dzięki hojności gości i sponsorów dzieci otrzymały mnóstwo pre-
zentów i słodyczy. Festyn trwał kilka godzin, nie zabrakło licznych
atrakcji, zabaw i konkursów przygotowanych przez nauczycieli,
Policję, Straż Miejską i fundację Pomocy Terapeutycznej Cane
Pro Humano. Imprezie towarzyszyły także występy teatralne przy-
gotowane przez SP Nr 2, występy instrumentalno – wokalne 
z MDK Nr 5 i Koła Instrumentalnego działającego przy SP Nr 20
oraz pląsy i zabawy harcerskie prowadzone przez AKI przy Uni-
wersytecie Kazimierza Wielkiego. 
W imieniu wszystkich dzieci serdecznie dziękuję za wszelkie prze-
jawy życzliwości i otwarte serca. Do zobaczenia za rok.

Przełożona Pielęgniarek
Marlena Mania
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Wstęp
Zważywszy, że narody należące do Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych po-
twierdziły w Karcie ONZ swą wiarę 
w podstawowe prawa człowieka, 
w jego godność i wartość i wyraziły
swą gotowość popierania postępu
społecznego i stworzenia lepszych wa-
runków bytu w większej wolności,
zważywszy, że w Powszechnej Dekla-
racji Praw Człowieka Organizacja Na-
rodów Zjednoczonych proklamowała,
iż każdy człowiek powinien korzystać
ze wszystkich praw i swobód wymie-
nionych w Deklaracji, bez względu na
różnice rasy, koloru, płci, języka, wy-
znania, poglądów politycznych i in-
nych, narodowości, pochodzenia
społecznego, majątku, urodzenia lub
jakiekolwiek inne różnice, zważywszy,
że dziecko, z powodu niedojrzałości fi-
zycznej i umysłowej wymaga szcze-
gólnej opieki i troski, a także
odpowiedniej opieki prawnej, zarówno
przed urodzeniem, jak i po urodzeniu,
zważywszy, że potrzebę tej szczegól-
nej troski stwierdzono w Deklaracji Ge-
newskiej z roku 1924 w sprawie praw
dziecka i uznano w Powszechnej De-
klaracji Praw Człowieka, jak również 
w statutach agencji wyspecjalizowa-
nych i organizacji międzynarodowych,
których działalność ma na celu dobro
dziecka, zważywszy, że ludzkość po-
winna dać dziecku to, co ma najlep-
szego, Zgromadzenie Ogólne prokla-
muje niniejszą Deklarację Praw
Dziecka, aby zapewnić mu szczęśliwe
dzieciństwo i korzystanie, zarówno 
w jego interesie jak i w interesie
społeczeństwa, z praw i swobód wy-
mienionych w niniejszej Deklaracji.
Zgromadzenie Ogólne apeluje do ro-
dziców i indywidualnie do mężczyzn 
i kobiet, jak również do stowarzyszeń,
władz lokalnych i rządów krajów, aby
uznały te prawa i starały się zapewnić
poszanowanie praw przy pomocy
środków ustawodawczych i innych,
wprowadzających w życie następujące
zasady:

Zasada 1
Dziecko korzysta ze wszystkich praw 

w niniejszej Dekla-
racji. Prawa te roz-
ciągają się na
wszystkie dzieci,
bez żadnego wyją-
tku i bez żadnej
różnicy albo dyskry-
minacji z powodu
rasy, koloru, płci,

języka, wyznania, poglądów politycz-
nych lub innych, narodowości lub po-
chodzenia społecznego, majątku,
urodzenia lub z jakiegokolwiek innego
powodu, przy czym zasadę tę stosuje
się zarówno w stosunku do dziecka,
jak i do jego rodziny. 
Zasada 2
Dziecko korzysta ze szczególnej
ochrony, a ustawodawstwo i inne
środki stworzą mu wszelkie możliwości
i ułatwienia dla zdrowego i normal-
nego rozwoju fizycznego, umysło-
wego, moralnego, duchowego 
i społecznego, w warunkach wolności
i godności. Wydawane w tym celu
ustawy powinny mieć na względzie
przede wszystkim dobro dziecka. 
Zasada 3
Z chwilą przyjścia na świat dziecko 
ma prawo do nazwiska i obywatel-
stwa. 
Zasada 4
Dziecko korzysta z dobrodziejstw
ubezpieczeń społecznych. Jest ono
uprawnione do tego, by zdrowo rosło
i rozwijało się; w tym celu należy za-
pewnić szczególną ochronę zarówno
dziecku jak i matce, łącznie z odpo-
wiednią opieką, tak przed urodzeniem,
jak i po urodzeniu. Dziecko ma prawo
do odpowiedniego wyżywienia i miesz-
kania, rozrywek i opieki lekarskiej. 
Zasada 5
Dziecko upośledzone pod względem fi-
zycznym, umysłowym lub społecznym
należy traktować, wychowywać i ota-
czać szczególną opieką, z uwzględnie-
niem jego stanu zdrowia i warunków
życiowych. 
Zasada 6
Do harmonijnego rozwoju swej osobo-
wości dziecko potrzebuje miłości i zro-
zumienia. W miarę możności powinno
ono rosnąć pod ochroną i odpowie-
dzialnością rodziców, a w każdym razie
w atmosferze życzliwości oraz bezpie-
czeństwa moralnego i materialnego; 
w pierwszych latach życia nie wolno
dziecka oddzielać od matki, chyba że
chodzi o wypadki wyjątkowe.

Społeczeństwo i władze państwowe
powinny otaczać szczególną opieką
dzieci nie mające rodziny albo nie
mające dostatecznych środków 
na utrzymanie. Zaleca się udzielanie
pomocy finansowej, państwowej lub
innej, wielodzietnym rodzinom 
na utrzymanie dzieci. 
Zasada 7
Dziecko ma prawo do nauki; nauka ta
jest bezpłatna i obowiązkowa, przy-
najmniej w zakresie szkoły podstawo-
wej. Dziecko powinno otrzymać takie
wychowanie, które podnosi jego kul-
turę ogólną i umożliwia mu, w warun-
kach równych szans, rozwinięcie
swych zdolności, wyrobienie zdrowego
rozsądku oraz poczucia odpowiedzial-
ności moralnej i społecznej, a także
stanie się pożyteczną jednostką
społeczeństwa. Osoby odpowiedzialne
za wychowanie dziecka i kierowanie
nim powinny mieć na względzie jego
dobro; odpowiedzialność ta spada
przede wszystkim na rodziców.
Dziecku należy dać wszelkie możli-
wości do zabaw i rozrywek, które po-
winny zmierzać do tych samych celów
co nauka; społeczeństwo i władze
państwowe powinny ułatwić korzysta-
nie z tego prawa. 
Zasada 8
Dziecko powinno zawsze mieć pierw-
szeństwo do ochrony i pomocy. 
Zasada 9
Dziecko należy chronić przed wszel-
kiego rodzaju zaniedbaniem, okru-
cieństwem i wyzyskiem. Nie powinno
ono być przedmiotem handlu w żadnej
formie. Dziecka nie wolno przyjmować
do pracy zarobkowej przed osiągnię-
ciem odpowiedniego, minimalnego
wieku. Dziecka nie wolno w żadnym
razie zmuszać ani upoważniać do wy-
konywania jakiegokolwiek zawodu lub
pełnienia czynności, które by wpływały
szkodliwie na jego rozwój fizyczny,
umysłowy lub moralny. 
Zasada 10
Dziecko należy chronić przed prakty-
kami, jakie mogą prowadzić do raso-
wej, religijnej lub wszelkiej innej
dyskryminacji. Należy je wychowywać
w duchu zrozumienia innych, toleran-
cji, przyjaźni między narodami, pokoju
i powszechnego braterstwa. Należy
wpajać w nie przekonanie, że powinno
poświęcić swoją energię i swoje uzdol-
nienia dla dobra bliźnich. 

DEKLARACJA 
PRAW DZIECKA 

Uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w dniu 20 listopada 1959 roku



Stanisława Leszczyńska jest patronką 
polskich położnych, a dzień jej narodzin 
8 maja to święto polskich położnych.

Stanisława Leszczyńska urodziła
się 8 maja 1896 r. w Łodzi. Wy-
chowywała się w trudnych warun-
kach. Jej matka (robotnica
łódzkiej fabryki włókienniczej)
sama wychowywała dzieci, gdyż
ojciec został powołany do służby
wojskowej w armii rosyjskiej do
Turkiestanu. 
W 1916 wyszła za mąż za Henryka

Leszczyńskiego, drukarza, z którym miała później czwórkę
dzieci: córkę Sylwię i synów: Bronisława, Stanisława i Hen-
ryka. W 1920 przeniosła się do Warszawy, gdzie rozpoczęła
naukę w Państwowej Szkole Położnych (przy ulicy Karo-
wej), kończąc ją z wyróżnieniem w roku 1922. Następnie
powróciła do Łodzi w 1922 r., tam podjęła pracę jako
położna, którą kontynuowała przez około 38 lat.
W czasie okupacji pomagała Żydom w łódzkim getcie,
przez co trafiła do Oświęcimia wraz ze swą córką. Udało się
jej zachować zaświadczenie uprawniające do wykonywania
zawodu położnej. Dzięki temu dostała pracę jako położna.
Kiedy obozowy lekarz kazał jej zabijać noworodki, Sta-
nisława odważnie stanęła w obronie i odpowiedziała: „Nie,
nigdy. Nie wolno zabijać dzieci!”. Odebrała ponad trzy ty-
siące porodów. Żaden z nich nie zakończył się śmiercią
matki lub dziecka oraz w żadnym przypadku nie miało
miejsce zakażenie połogowe. Pracowała z modlitwą na
ustach. Często modliła się, między innymi słowami: „Matko
Boża, załóż tylko jeden pantofelek i przybądź szybko z po-
mocą”.
Funkcję położnej pełniła do momentu wyswobodzenia
obozu 26 stycznia 1945 r.
Lata obozowe opisała w „Raporcie położnej z Oświęcimia”.
Od 2 maja 1982 r. na Jasnej Górze pośród darów składa-
nych przez wieki Matce Bożej Królowej Polski znajduje się
kielich mszalny - Kielich Życia i Przemiany, dar polskich ko-
biet. Jego złotą czaszę podtrzymują wyrzeźbione w kości
słoniowej postacie czterech kobiet: Stanisława Leszczyń-
ska w obozowym pasiaku z dzieckiem na ręku, św. Jadwiga
Śląska, błogosławiona Jadwiga Królowa, błogosławiona Te-
resa Leduchowska.
Zmarła 11 marca 1974 r.
Archidiecezja łódzka prowadzi jej proces beatyfikacyjny. 
Polskie położne oddały cześć Stanisławie Leszczyńskiej
umieszczając jej wizerunek na medalu, który od 1999roku
jest wręczany zasłużonym położnym w czasie obchodów
Dnia Położnej w Polsce. 

12 maja w rocznicę urodzin 
Florence Nightingale obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. 

Florence Nightingale urodziła się
we Florencji, w zamożnej arysto-
kratycznej rodzinie angielskiej.
Otrzymała wszechstronne wy-
kształcenie: studiowała starożyt-
ność, biegle władała czterema
językami.
W wieku 25 lat wprawiła rodziców
w przerażenie, prosząc o zgodę 
na naukę pielęgniarstwa w szpi-
talu w Salisbury. Ich nieprzychyl-
ność  była zrozumiała; w tamtych

czasach pielęgniarstwem trudniły się (nie licząc zakonnic)
głównie kobiety z marginesu społecznego. Warunki pracy
były ciężkie, że angielskie sądy chętnie zamieniały karę wię-
zienia na pracę w szpitalu. Rodzice, chcąc wpłynąć 
na zmianę decyzji wysłali ją w długą, zagraniczną podróż,
którą Florence wykorzystała, aby poznać szpitale i pracę
pielęgniarek. W 1850 roku odbyła 4-miesięczny kurs dla
diakonis protestanckich, potem praktykowała w kilku szpi-
talach. W 1852 roku zrezygnowała z małżeństwa i została
przełożoną zakładu dla chorych dam z towarzystwa. 
W 1854 roku, gdy wybuchła wojna krymska i z frontu
napływały wieści o skrajnie złych warunkach panujących 
w angielskich szpitalach polowych, Florenc za własne pie-
niądze zakupiła potrzebne leki i środki opatrunkowe,
zebrała 38 ochotniczek i udała się na front. W przepełnio-
nym szpitalu w Skutari zastała brud, epidemię tyfusu i dy-
zenterii. Śmiertelność sięgała 42% W ciągu dwóch miesięcy
poprawiła warunki sanitarne. Zorganizowała kuchnię i szpi-
talną pralnię. Efektem było zmniejszenie śmiertelności do
2%. W 1856 roku powróciła do Anglii jako bohaterka.
Wdzięczni żołnierze wraz z rodzinami zebrali fundusze,
dzięki którym w 1860 roku Florenc mogła założyć pierwszą
świecką szkołę pielęgniarek, przy szpitalu św. Tomasza 
w Londynie.
Dwie najważniejsze zasady funkcjonowania szkoły
brzmiały:
- pielęgniarki powinny być technicznie wyszkolone 

w specjalnie do tego celu zorganizowanych szpitalach,
- pielęgniarki powinny mieszkać w internatach, aby 

można było czuwać nad ich moralnością.
Na początku absolwentki szkoły nie otrzymywały dyplo-
mów, jedynie zapisywano ich nazwiska w specjalnej księ-
dze. Nadzorując pracę szkoły Florence Nightingale
opracowała kilka projektów reformy wojskowej służby zdro-
wia, uczestniczyła w działalności Królewskiej Komisji, pra-
cującej między innymi nad rozwiązywaniem problemów
sanitarnych Indii.
W 1904 roku nadano jej tytuł Lady of Grace orderu 
św. Jana Jerozolimskiego.
W 1912 roku Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
ustanowił Medal im. Florence Nightingale - najwyższe od-
znaczenie pielęgniarskie przyznawane co dwa lata za wy-
bitną działalność zawodową i humanitarną, bohaterską
postawę w czasie działań  wojennych i klęsk żywiołowych, 
a także za szczególne zasługi organizacyjne.
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Toruń, dnia 12 maja 2008 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Edward Hatrwich

Sz. P.
EWA KOWALSKA
Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Bydgoszczy

Z okazji  Światowego Dnia Pielęgniarek i Położnych
pragnę na  Pani ręce przesłać serdeczne i pełne gorącego uznania
słowa dla wszystkich pielęgniarek i położnych z terenu działania
Rady.

Pomoc osobom chorym jest trudna i wymagająca szcze-
gólnych predyspozycji. Nagrodą i radością jest powrót chorego
do zdrowia.
I właśnie dlatego Państwa praca jest nieoceniona i godna naj-
wyższego szacunku.

Życzę Państwu z całego serca, aby kolejne lata dawały
Wam poczucie pełnienia ważnej misji, zawierającej w sobie hu-
manitaryzm w jego najczystszej postaci. Życzę Wam nieprze-
branych zasobów cierpliwości, miłości i jeszcze raz  - dziękuję.

Edward Hatrwich

Z okazji Dnia Położnej 
i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 

wszystkim Koleżankom i Kolegom 
zadowolenia z wykonywanego zawodu 

i sukcesów w pracy 
nie tylko zawodowych, 

ale przede wszystkim osobistych. 

Spełnienia marzeń, wytrwałości 
w zmaganiu się z przeciwnościami losu,

pogody ducha i serdeczności.

Składają Koleżanki z 10 WSK 
z Polikliniką w Bydgoszczy 

DDrr  nn..  mmeedd..  EEllżżbbiieettaa  BBeerrnnaacciiaakk

LIST OTWARTY
z okazji Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarki i Położnej

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej jest dla nas
wszystkich - pracowników ochrony zdrowia - dniem uro-
czystym i wyjątkowym, bo poświęconym wszystkim tym
osobom, których powołaniem jest czynienie dobra na rzecz
drugiego człowieka, wspieranie go w chorobie i niesienie
ulgi w bólu i cierpieniu.
Dla mnie jest on dniem szczególnym, bo daje mi przyjem-
ność i zaszczyt skierowania do wszystkich Państwa moich
najszczerszych wyrazów uznania dla Waszej pracy, zaan-
gażowania, rzetelnego warsztatu, a przede wszystkim pięk-
nych postaw moralnych i poświęcenia, z jakim wykonujecie
swoje obowiązki, stojąc przy łóżku pacjenta. 
Należy pamiętać, że pielęgniarki i położne stanowią naj-
liczniejszą w opiece zdrowotnej grupę zawodową i wyko-
nują szczególną profesję zaufania publicznego. Szczególną,
bo wymagającą wyjątkowych predyspozycji, wrażliwości 
na cierpienie, umiejętności współczucia i pocieszania.
Szczególną, bo sięgającą najdawniejszych czasów i zawsze
potrzebną. Zawód pielęgniarki kształtował się przecież
przez wieki, a w dziejach było wielu wspaniałych ludzi, za-
równo kobiet, jak i mężczyzn, którzy poświęcali swe życie,
niosąc pomoc potrzebującym w czasach wojny i w czasach
pokoju. Robili to, kierując się sercem, dobrą wolą, doś-
wiadczeniem i metodami, jakie były wówczas znane i do-
stępne. Dopiero Florence Nightingale, o której nie sposób
dziś nie wspomnieć, wprowadziła w połowie XIX w. niemal
wszystkie współczesne techniki i sposoby pielęgnacji cho-
rych i poszkodowanych, stając się twórczynią nowoczes-
nego pielęgniarstwa, a także symbolem ofiarności 
i poświęcenia pielęgniarek na całym świecie.
Obecnie profesja pielęgniarki wymaga coraz większej wie-
dzy fachowej i profesjonalizmu. Dążąc do stałego posze-
rzania i doskonalenia umiejętności zawodowych,
pielęgniarki i położne w ogromnym stopniu przyczyniają się
do podwyższania standardów świadczonych usług w na-
szych placówkach medycznych. Rosnący prestiż ich zawodu
odgrywa ważną rolę w kształtowaniu wizerunku polskiej
ochrony zdrowia.
Międzynarodowe Święto Pielęgniarek i Położnych jest nie
tylko okazją do podziękowania i oddania hołdu wszystkim
tym, którzy w swej codziennej, ciężkiej służbie pochylają
się nad chorymi. Powinno być również przypomnieniem, 
że profesja pielęgniarki jest powołaniem wynikającym z po-
trzeby, troski i obawy ludzi doświadczonych przez chorobę.
Niech też będzie nową zachętą do wytrwania w trudnej 
i odpowiedzialnej służbie, do przywracania nadziei i poczu-
cia bezpieczeństwa chorym ludziom. 
Z okazji Święta Pielęgniarki i Położnej składam wszystkim
serdeczne podziękowania za poświęcenie, trud i pomoc nie-
sioną pacjentom. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności za-
równo w życiu osobistym, jak i w trudnej pracy zawodowej.

Ewa Kopacz

Minister Zdrowia 
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PODZIĘKOWANIA

„Są chwile co długo w pamięci zostają
choć czas upływa, nie przemijają.
Są też osoby, które poznane
Nie będą nigdy zapomniane.”

Pani 
Grażynie Augustyniak

Pielęgniarce zatrudnionej w ZOZ MSWiA
Przechodzącej na emeryturę po 35 latach pracy

podziękowania za wieloletnią, pełną poświęcenia i oddania 
pracę wraz z życzeniami zdrowia i pomyślności

Życzymy Pani dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności
składają

Naczelna Pielęgniarka
oraz Koleżanki z ZOZ MSWiA w Bydgoszczy

„Zatrzymaj upływający czas we wspomnieniach,
a przede wszystkim pamiętaj o pięknych chwilach,
by nigdy nie poszły w zapomnienie”.

Pani
Ewie Rajchert

wieloletniej Oddziałowej Izby Przyjęć Szpitala MSWiA 
w Bydgoszczy

przechodzącej na emeryturę po 35 latach pracy 
serdeczne podziękowania

za wzorową, pełną poświęcenia i oddania pracę 
dla dobra chorych, codzienny trud, życzliwość 

oraz z życzeniami zdrowia, wszelkiej pomyślności
składają

Naczelna Pielęgniarka
Oraz Koleżanki z ZOZ MSWiA w Bydgoszczy

Pani
Grażynie Curyłło

Starszej położnej
przechodzącej na emeryturę

po 36 latach pracy
serdeczne podziękowania

za wieloletnią, pełną poświęceń i oddaną pracę 
dla chorych, za codzienny trud, za okazaną życzliwość, 

cierpliwość, wyrozumiałość,
a także za poczucie godności i odpowiedzialności.

składają
Koleżanki z SPZOZ w Cekcynie

„Są chwile co długo w pamięci zostają
choć czas upływa, nie przemijają.
Są też osoby, które poznane
Nie będą nigdy zapomniane.”

Pani 
Marii Oleksy

Pielęgniarce zatrudnionej w ZOZ MSWiA
Przechodzącej na emeryturę po 35 latach pracy 

podziękowania
za wieloletnią, pełną poświęcenia, wyrozumiałości i cierpli-

wości pracę 
z życzeniami zdrowia, wszelkiej pomyślności

składają
Naczelna Pielęgniarka

oraz Koleżanki z ZOZ MSWiA w Bydgoszczy

Pani
Mariannie Witkowskiej

Starszej pielęgniarce
przechodzącej na emeryturę po 37 latach pracy

serdeczne podziękowania za wieloletnią  pełną poświęceń
i oddaną pracę dla chorych,

za codzienny trud, za okazaną życzliwość, 
cierpliwość, wyrozumiałość,

a także za poczucie godności i odpowiedzialności.
składają

Koleżanki z SPZOZ
w Cekcynie

Pani
Genowefie Machcińskiej

Pielęgniarce przechodzącej na emeryturę 
po 33 latach pracy zawodowej

serdeczne podziękowania
za wzorową pełną poświęcenia i oddania pracę dla chorych,

codzienny trud, wysokie poczucie odpowiedzialności, 
życzliwości i wyrozumiałości

z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności
składają

Współpracownicy z NZOZ „MEDICUS”s.j.
w Pakości

Pani
Reginie Bukowskiej

Położnej
W związku z przejściem na emeryturę po 32  latach pracy na

emeryturę,
najserdeczniejsze podziękowania 

za wspólną, wieloletnią pracę zawodową 
wraz z najlepszymi życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyśl-

ności na przyszłość
składają:

Pracownicy Gminnej Przychodni
w Dąbrowie Chełmińskiej

Serdeczne życzenia sukcesów w życiu osobistym 
i podziękowania za wieloletni trud, pełne zaangażowanie w pracę zawodową oraz życzliwość dla pacjentów 

Koleżankom, które odeszły na emeryturę

składa
w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca Ewa Kowalska
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KOMUNIKAT I
Wydział Nauk o Zdrowiu

Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

we współpracy 
z Katedrą i Zakładem Promocji Zdrowia

Katedrą i Kliniką Ginekologii Onkologicznej 
i Pielęgniarstwa Ginekologicznego

Zakładem Kształcenia Podyplomowego 
Oddziałem Akademickim

Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy 
Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
mają zaszczyt zaprosić na 

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERECJĘ
NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ
„INTERDYSCYPLINARNY

WYMIAR  PROMOCJI  ZDROWIA RODZINY” 
w dniach

16-17 PAŹDZIERNIKA 2008 r. 
w ELBLĄGU

MIEJSCE KONFERENCJI:

Elbląska Uczelnia 
Humanistyczno – Ekonomiczna 

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI
SESJE TEMATYCZNE:

SESJA I. Promocja zdrowia rodziny w ujęciu interdyscy-
plinarnym:

1. Promocja zdrowia kobiety w różnych okresach życia.
2. Promocja zdrowia mężczyzny w różnych okresach 

życia.
3. Promocja zdrowia dzieci i młodzieży.
4. Promocja zdrowia osób starszych. 

SESJA II. Współczesne trendy w profilaktyce 
i wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych na-

rządów płciowych i piersi.
SESJA III. Varia 

SESJA IV. Plakatowa

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy za-
pewniają:

- udział w wykładach
- materiały konferencyjne
- przerwy kawowe
- wyżywienie
- uczestnictwo w imprezie towarzyszącej 

(biesiada przy ognisku)
- organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania
- w komunikacie II zostaną podane adresy hoteli 

na terenie Elbląga

Opłata Do 15.08.2008r. Po 15.08.2008r.

Uczestnicy 200 zł 250 zł

Studenci 100 zł 150 zł

Członkowie 
Polskiego 

Towarzystwa 
Położnych
Polskiego 

Towarzystwa 
Pielęgniarskiego 

150 zł 200 zł

Opłata konferencyjna:

KONTAKT
Siedziba  Biura Konferencji i Komitetu Organizacyjnego:
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu EUH-E
ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg
Tel. (055) 239 38 11
Adres mailowy: pielęgniarstwo@euh-e.edu.pl
Dodatkowe informacje:
dr Mariola Banaszkiewicz – vice przewodnicząca komitetu
organizacyjnego
Tel. Kom. 788-537-076 
dr Anna Andruszkiewicz – sekretarz konferencji
Tel. Kom. 602-440-690

KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCY:
prof. dr hab. Czesław Kłyszejko

VICE PRZEWODNICZĄCA:
dr n. med. Mariola Banaszkiewicz

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO
dr hab. Marek Grabiec, prof. UMK

SEKRETARZE KONFERENCJI:
dr n. med. Anna Andruszkiewicz 
dr n. med. Jacek Perliński

SKARBNIK:
mgr Marzena Sobczak

CZŁONKOWIE:
mgr Agnieszka Grzelak, mgr Izabela Hellwig, mgr Halina
Idczak, mgr Barbara Kardasz, mgr Aleksandra Mazur, 
mgr Aneta Mieczkowska, Marzena Polakowska, 
mgr Krystyna Rakowska, mgr Alina Szatkowska, 
mgr Anna Tałaj

KONTO KONFERENCJI

16 1240 5400 1111 0000 4915 0904
Bank PEKAO S.A. O/ Elbląg
treść: konferencja X/08 imię i nazwisko
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POLSKIE TOWARZYSTWO 
PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO

W Krakowie powstało Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ra-
tunkowego.17 kwietnia 2008 r. w Krakowie ul. Szlak 61 (w sie-
dzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych)
odbyło się pierwsze zebranie, na którym wyznaczono kierunki
działania:

1. Prowadzenie i popieranie działalności naukowej w za-
kresie pielęgniarstwa ratunkowego.

2. Współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
członków Stowarzyszenia.

3. Dbanie o wysoką etykę zawodową członków Stowarzy-
szenia.

4. Szerzenie wiadomości z zakresu pielęgniarstwa ratunko-
wego.

5. Współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej w za-
kresie reprezentowanej specjalności.

6. Ratownictwo i ochrona ludności.
7. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów

zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Zapraszamy pielęgniarki i pielęgniarzy z całej Polski, którzy pra-
cują w zespołach wyjazdowych, oddziałach SOR oraz jako dys-
pozytorzy do stowarzyszenia.

KARKÓWKA 
Z PIECZARKAMI

SKŁADNIKI:
1 kg karówki 
1/2 kg pieczarek,
kilka suszonych grzybów dla
podniesienia walorów smakowych 
4 duże cebule 

SOS
4 łyżki octu winnego 
4 łyżki cukru 
4 łyżki koncentratu pomidorowego 
2/5 łyżki magi w płynie 
8 łyżek wody 

PRZYGOTOWANIE

karkówkę pokroić na plastry (ok. 1 cm), lekko rozbić, po-

sypać vegetą i odstawić na 1 godzinę do lodówki, następ-

nie podsmażyć na patelni i włożyć do garnka to samo 

z pieczarkami i cebulą (zeszklić) wszystko włożyć do garnka

produkty do sosu wymieszać i zalać w garnku. Gotować 

na małym ogniu do miękkości. 

Polecamy!

ROLMOPSY ŚLEDZIOWE 
W SOSIE POMIDOROWYM

SKŁADNIKI:
1 kg świeżych płatów śledziowych 
cebula, ogórek konserwowy lub kiszony 
pieprz biały, sól 

ZALEWA
1/3 szkl. octu 
1/3 szkl. oleju 
1 szkl. wody 
1 łyżeczka soli 
1 koncentrat pomidorowy (słoiczek) 
liść laurowy, ziele angielskie 

Płaty śledziowe obrać ze skóry, przekroić na dwie części.
Każdą część posypać solą i pieprzem, do środka włożyć ka-
wałek cebuli i ogórka, zawinąć rolmopsy, spiąć wykałaczką
i włożyć do szerokiego płaskiego garnka, jeden obok dru-
giego. 
Składniki zalewy wymieszać i zalać śledzie, gotować 5
minut od zagotowania. Można jeść na ciepło, ale najlepsze
są na drugi, trzeci dzień.  

Smacznego!

Informacja dotycząca projektu systemowego
„Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych

w ramach studiów pomostowych”
realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL),
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku  z licznymi pytaniami napływającymi do Departamentu
Pielęgniarek i Położnych – pełniącego rolę beneficjenta systemo-
wego dla projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek 
i położnych w ramach studiów pomostowych” w ramach Priorytetu
II Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki (PO KL) uprzejmie informuję, że studia pomostowe dla
pielęgniarek i położnych dofinansowane z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego zostaną uruchomione w roku akademickim
2008/2009. Projekt przewiduje objęcie dofinansowaniem kształce-
nia łącznie dla 24 000 pielęgniarek i położnych, w latach 2008-
2015. W roku akademickim 2008/2009  uruchomiony zostanie
nabór, z którego dofinansowanie otrzyma 2700 pielęgniarek 
i położnych, liczba osób, które będą mogły uzyskać dofinansowa-
nie będzie sukcesywnie zwiększana w kolejnych latach realizacji
Projektu.
Lista uczelni biorących udział w projekcie zostanie opublikowana
niezwłocznie po zakończeniu postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na za-
warcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych
do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomosto-
wych, które rozpoczną się w 2008 roku na stronie Zakładu Za-
mówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, pod adresem:
www.zzpprzymz.pl
Szczegóły dotyczące naboru, warunków i odpłatności za studia
pomostowe dla pielęgniarek i położnych, w ramach w/w Projektu
będą sukcesywnie na bieżąco udostępniane.
Wszelkie aktualności dotyczące realizacji projektu będą ukazywać
się na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, w zakładce
Pielęgniarki i Położne, w części „Fundusze Strukturalne” pod ad-
resem: www.mz.gov.pl.

(-) Beata Cholewka
Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych

KOMUNIKATY WARTO GOTOWAĆ
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„Czasami brak słów
czasami brak łez
by wypłakać żal”.

Wyrazy
najgłębszego współczucia
Alinie Kostrzewskiej

Położnej
z powodu śmierci 

Córeczki Matyldy
składa 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Bydgoszczy

„Człowiek umiera niegotowy i niewykończony, 
w przypadkowym punkcie czasu i przestrzeni (…)

Nie dobiegłszy do żadnej mety,
W połowie zdania niejako,
Bez kropki i wykrzyknika”.

Zofii Grześ
Pielęgniarce

Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w
Bydgoszczy

serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Męża Jarosława
składają 
Koleżanki 

ze Szpitala Uniwersyteckiego

w Bydgoszczy

„Słowa nie ukoją bólu,
ale nas połączą”.

Zofii Grześ
Pielęgniarce

z powodu śmierci

Męża Jarosława
serdeczne wyrazy współczucia

składa 

Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych

w Bydgoszczy

„Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją.”

Naszej Koleżance 

Ewie Olszak
Pielęgniarce Oddziału Neurologii z Pododdziałem Rehabilitacji 

Serdeczne wyrazy współczucia 
oraz słowa otuchy i pokrzepienia 

z powodu niespodziewanego odejścia

Syna Pawła
składa

Dyrekcja, Przełożona Pielęgniarek 
i Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego 

w Bydgoszczy

„Tym, którzy Go kochali, którym Był bliski.”

Serdeczne wyrazy współczucia

Ewie Olszak
Pielęgniarce

z powodu śmierci 

Syna Pawła
składa

Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych

w Bydgoszczy 

„Odeszłaś tak wcześnie,
Że ani uwierzyć, ani się pogodzić.
Śmierć tak punktualna,
Że zawsze przychodzi nie w porę.”

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci naszej koleżanki

Śp. 
Bogumiły Buko

Położnej
Miałaś zawsze otwarte serce i dłoń ku bliskim, 

umarli przestali cierpieć, cierpią ci co pozostali.
Serdeczne wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie Zmarłej
składa

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
oraz pracownicy biura OIPiP
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SZKOLENIA

PROFILAKTYKA RAKA 
SZYJKI MACICY

W dniu 05.06.2008 r. Komisja ds. Pielęgniarek Środowiska
Nauczania i Wychowania działająca przy Okręgowej Izbie
Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zorganizowała szko-
lenie dla pielęgniarek  pracujących w szkołach gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych na temat „Profilaktyka HPV 
i raka szyjki macicy”.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem – przybyło
na nie 40 koleżanek pracujących w szkołach. Swoją obec-
nością zaszczyciła nas również Pani Ewa Kowalska, Prze-
wodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. 

Dr Jacek Fórmaniak specjalista ginekolog w interesujący
sposób wprowadził uczestniczki szkolenia  w zagadnienia

profilaktyki HPV i raka szyjki macicy, a pani Marta Golińska
przedstawiciel firmy GlaxoSmithKline poinformowała nas  
o dostępnych na rynku szczepionkach. 

Jedną z głównych przyczyn zachorowania na raka szyjki
macicy jest wirus brodawczaka ludzkiego HPV, a zapobie-
ganie zakażeniom HPV stanowi profilaktykę pierwotną roz-
woju raka szyjki macicy.  Im wcześniej młodzież  uświadomi
sobie fakt, iż podejmowane przez nich zachowania zdro-
wotne, mogą zwiększyć ryzyko zakażenia HPV, tym są więk-
sze szanse na to, by zmniejszyć ryzyko zachorowania 
na raka szyjki macicy w wieku późniejszym. 

Wpływ na zachorowalność na raka szyjki macicy
mają następujące. czynniki: 

1. STYL ŻYCIA - wczesne rozpoczynanie współżycia se-
ksualnego, duża liczba partnerów, nie stosowanie prezer-
watyw, duża liczba porodów, nie zachowanie higieny
intymnej, długotrwała antykoncepcja hormonalna - zwięk-
sza ryzyko zachorowalności. 

ZACHOWANIA PROZDROWOTNE to: późne rozpoczy-
nanie współżycia seksualnego, niewielka liczba partnerów,
stosowanie prezerwatyw, zachowanie higieny intymnej oraz
wierność partnerska.

2. SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE p/HPV - mimo
sporej ceny w skuteczny sposób zabezpieczają przed za-
każeniem wirusem brodawczaka.

3. Wczesne wykrywanie bezobjawowych stanów
przedrakowych dzięki systematycznym BADANIOM
CYTOLOGICZNYM.

Na zakończenie odbyła się ciekawa dyskusja z wykładowcą 
na w/w tematy. 

Następnie, już przy kawie i we własnym gronie, koleżanki
mogły wymieniać się doświadczeniami. 

i problemami związanymi  z własną pracą na terenie szkół. 

Małgorzata Marciniak

Danuta Zroślak

EDUKACJA POPORODOWA - 
PROFILAKTYKA ZDROWEJ RODZINY

Pod takim tytułem odbył się II Międzynarodowy Zjazd
położnych, położnych rodzinnych i pielęgniarek neo-
natologicznych w dniach 23-26 kwietnia 2008 roku 
w Świnoujściu.

W Zjeździe udział wzięły położne i pielęgniarki z całej
Polski oraz zaproszeni goście. Bydgoszcz reprezento-
wały pielęgniareki i położne dzięki refundacji kosztów
uczestnictwa przez OIPiP i sponsorów.

Patronat honorowy Zjazdu objęli:

Leokadia Jędrzejewska – Krajowy Konsultant w Dzie-
dzinie

Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego,

Katarzyna Kornacka – Wojewódzki Konsultant 
ds. Neonatologii

Janusz Żmurkiewicz – Prezydent Miasta Świnoujścia 

Patronat naukowy objęło Polskie Towarzystwo Medy-
cyny Perinatalnej Odział Zachodniopomorski.

Program Zjazdu podzielony został na trzy sesje
wykładowe: neonatologiczna, położnicza, ogólna

W sesji neonatologicznej omówiono następujące te-
maty: 

• Rola edukacji poporodowej w porodzie
przedwczesnym i intensywnej terapii no-
worodka.

• Sposoby realizacji programu edukacji po-
porodowej na oddziałach neonatologicz-
nych i położniczych.

• Szkoła matek i ojców – cele, założenia 
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IV Krajowa Konferencja Pielęgniarek
Medycyny Pracy

28-30.04 2008 r., w ,,Krzywym Domu,, w Sopocie odbyła
się IV Krajowa Konferencja Naukowa: ,,Współczesne wy-
zwania pielęgniarstwa ochrony zdrowia pracujących,,.
Organizatorami konferencji był Wojewódzki Ośrodek Me-
dycyny Pracy w Gdańsku i Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała mgr Anna Raj
z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku-
Jacek Parszuto.
W konferencji uczestniczyło 150 pielęgniarek medycyny
pracy.

Tematami wiodącymi były:
- „Rola i zadania pielęgniarki w sprawowaniu opieki nad
pracownikiem niepełnosprawnym”
- „Psychospołeczne uwarunkowania pracy. Metody ograni-
czania skutku stresu zawodowego”
- „Udział pielęgniarki we wdrażaniu i rozpowszechnianiu
zasad ergonomii”
Dzięki refundacji kosztów uczestnictwa w konferencji przez
OIPiP mogłyśmy uczestniczyć już w czwartym krajowym
spotkaniu pielęgniarek ochrony zdrowia pracujących. Kon-
ferencja miała wysoki poziom merytoryczny i dobrą orga-
nizację.
Przedstawione wystąpienia były dla uczestników bardzo
ważne, a poruszone tematy niewątpliwie przyczynią się do
doskonalenia pielęgniarstwa ochrony pracujących i podnie-
sienia jakości świadczonych usług. Konferencja była rów-
nież okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania licznych
znajomości.

Pielęgniarki specjalistki w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy.

Anna Bąkowska 
i Wiesława Włodarska

i realizacja.

• Rola lekarza rodzinnego w opiece nad no-
worodkiem przedwcześnie urodzonym.

• Położna w opiece neonatologicznej.

• Niepokojące zachowania niemowlęcia.
Kiedy i dlaczego potrzebna jest wczesna
konsultacja specjalistyczna wczesna
pomoc.

• Ograniczenie nieprzyjemnych doznań 
u noworodka leczonego w oddziale ITN.

• Dieta matki karmiącej. Leki a stan zdro-
wia dziecka.

• Rola mediów w edukacji poporodowej.

Sesja położnicza obejmowała następujące 
tematy: 

• Znaczenie edukacji poporodowej dla
zdrowia matki.

• Zastosowanie akupresury, ziół i aromato-
terapii w czasie porodu i połogu.

• Rola psychologa w procesie edukacji po-
porodowej.

• Matka i ojciec w okolicznościach nrodzin
dziecka w literaturze włoskiej.

• Depresja poporodowa i opieka nad ko-
bietą, która straciła dziecko lub stoi przed
decyzją terminacji ciąży.

W sesji ogólnej przedstawiono interpersonalne
aspekty wypalenia zawodowego i sposoby radzenia
sobie ze stresem.

Pierwszego dnia w godzinach popołudniowych na za-
proszenie Prezydenta Miasta Świnoujścia uczestniczy-
liśmy w rejsie wycieczkowym statkiem
„Chateaubriad”, wieczorem odbyła się uroczysta kola-
cja oraz koncert zespołu Silvio Schembri.

Następnego dnia wieczorem wysłuchaliśmy Recitalu
autorskiego prof. Jacka Rudnickiego.

Zjazd został oceniony bardzo wysoko, zarówno pod
względem merytorycznym jak i organizacyjnym.
Dzięki bogatej tematyce wykładów, sądzę iż każdy 
z uczestników znalazł interesujące tematy dla siebie.

uczestniczka Zjazdu

Wiesława Stefaniak-Gromadka
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KONFERENCJE

Wspomnienia z Międzynaro-
dowej Konferencji Naukowej

„Dobrostan 
celem promocji zdrowia”

Konferencja, której byłam czynnym
uczestnikiem, odbywała się w dniach
23-25 maja 2008 roku w urokliwej
miejscowości Krasne, leżącej nieopo-
dal Lublina. Jej organizatorami byli:
Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Neu-
rologicznego Wydziału Pielęgniarstwa
i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie, National Wel-
lness Institute w Wisconsin, USA oraz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa z Białej Podlaskiej. Obowiązki
przewodniczącego Komitetu Organi-
zacyjnego pełnił prof. dr hab. med.
Krzysztof Turowski.

Było to prawdziwie interdyscyplinarne
sympozjum, dające szansę zaprezen-
towania wyników pracy naukowej
oraz wytyczenie nowych kierunków
badań specjalistom różnych dyscyplin,
dla których szeroko pojmowany do-
brostan człowieka stanowi jeden 
z przedmiotów zainteresowania. Obej-
mowało ono następujące tematy, od-
powiadające poszczególnym sesjom:

1. Kulturowe zachowania warun
kujące dobrostan.

2. Dobrostan celem promocji zdro
wia i edukacji zdrowotnej.

3. Wpływ zdrowego i niezdrowego 
stylu życia na dobrostan.

4. Dobrostan, jakość życia i opieki 
w chorobie i niepełnosprawności.

5. Czynniki ryzyka i profilaktyka w 
walce o zdrowie i dobrostan.

6. Społeczne i środowiskowe za
grożenia zdrowia i dobrostanu.

7. Dobrostan i wsparcie w zdrowiu 
i chorobie.

8. Dobrostan w różnych fazach 
życia.

9. Sport a dobrostan.

Nadesłane na konferencję prace zos-
tały opublikowane w języku polskim 
i angielskim w dziewięciu monogra-
fiach noszących tytuły sesji.
Konferencja rozpoczęła się w piątek
uroczystym powitaniem prof. Turow-
skiego, po którym nastąpiło przedsta-
wienie członków komitetów organiza-
cyjnego oraz naukowego. Następnie
podleśniczy Sławomir Wróbel przed-
stawił nam tajemnice i ciekawą historię
pięknych zakątków Poleskiego Parku
Narodowego oraz Pojezierza Łęczyń-
sko – Włodawskiego, na terenie któ-
rego znajdowały się ośrodki Riviera
oraz Rubin, w których obradowaliśmy.
Po takim wstępie rozpoczęła się inau-
guracyjna Sesja Plenarna, której
temat stanowiły „Kulturowe zachowa-
nia warunkujące dobrostan”. W tej
sesji bardzo ciekawą i intrygującą
pracę pt. „Piękne umysły: czy istnieje
związek pomiędzy geniuszem i sza-
leństwem?” przedstawił zespół z Lub-
lina: Hanna Karakuła i wsp. Osobiście
bardzo żałuję, że krótki czas, przypa-
dający na jedno wystąpienie, unie-
możliwił prelegentce prezentację
pełnej wersji opracowania.
Ten owocny początek konferencji
zwieńczyło spotkanie przy ognisku,
które dodatkowo uatrakcyjniała kapela
ludowa, śpiewając i grając znane
większości uczestników utwory bie-
siadne. Niewątpliwym „gwoździem
programu”  była wspaniały, pieczony
prosiak, oraz inne tradycyjne, polskie
przysmaki. Tego wieczoru brakowało
nam tylko bardziej przyjaznej po-
gody…

Sobota, niestety, także przywitała nas
pochmurno, mokro i chłodno… Ciepłe
słońce wydobyłoby z pewnością całe
piękno okolicy. Ale cóż, pogoda cza-
sem bywa kapryśna.
Po pysznym śniadaniu uczestnicy
udali się na obrady, które wypełniły

cały dzień. Usłyszeliśmy i zobaczy-
liśmy prezentacje wielu ciekawych
prac, które pozwoliły pogłębić wiedzę
o licznych determinantach dobrostanu
każdego człowieka, a także czy-
hających nań z wielu stron za-
grożeniach. Obrady obfitowały 
w interesujące i konstruktywne dys-
kusje, dowodząc tym samym
ważkości podejmowanych tematów i
problemów. Wyniki i wnioski z prezen-
towanych badań zainspirują zapewne
niejednego uczestnika do podjęcia w
pracy naukowej kolejnych tematów
dotyczących dobrostanu. 

Po całodziennym wysiłku intelektual-
nym ponownie przyszedł czas 
na mniej oficjalne spotkanie. Organi-
zatorzy przygotowali uroczystą kola-
cję, której towarzyszyła zabawa
taneczna przy muzyce zespołu. Było
wesoło i sympatycznie. Zrelaksowa-
liśmy się, nawiązaliśmy wiele cieka-
wych znajomości.
Niedziela była dniem zakończenia
konferencji. Pogoda, niestety, nie po-
prawiła się, co uniemożliwiło realizację
ostatniej z oferowanych atrakcji – spa-
ceru po Poleskim Parku Narodowym.
Szkoda, bo tereny Lubelszczyzny, tak
bogate w żyzne gleby, wprost kipiały
w tym czasie soczystą zielenią, za-
chęcając do wędrówki. Nikt z nas nie
zabrał jednak ze sobą… kaloszy. 
Po śniadaniu przyszedł zatem czas 
na pożegnanie z organizatorami,
współ- uczestnikami i sielskim Kras-
nem. 
Na zakończenie pragnę podziękować
OIPiP w Bydgoszczy za sfinansowa-
nie mojego wyjazdu na konferencję.

Tekst: Aneta Dowbór – Dzwonka
Zdjęcia: Bernadeta Cegła

Fot. 1. Zespół ludowy, który podkreślał sielskość
miejsca.

Fot. 2. Swojskie, biesiadne menu…

Fot. 3. Swojskie, biesiadne menu…
od lewej zasiadają: dr Bożena Baczewska, prof. dr
hab. Józef Tatarczuk.
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KLASA 5A 1970 – 1975 PO TRZY-
DZIESTU TRZECH LATACH.

W ostatni dzień maja 2008 roku spotkały się absolwentki
klasy 5a bydgoskiego Liceum Medycznego Pielęgniarstwa.
Było to trzecie z kolei spotkanie koleżanek z ławy szkolnej.
Pierwsze odbyło się 2 czerwca 1995 r. w restauracji „Teli-
mena”, miało charakter uroczystego bankietu, w którym

uczestniczyło 21 koleżanek oraz wychowawczyni klasy 
mgr Anna O. przywitana koszem 20 róż symbolizujących
jubileusz. Data spotkania nie była przypadkowa. Równo 
20 lat temu 29 uczennic kl. 5a po całorocznych praktykach 
i zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymało tytuł zawodowy
pielęgniarki. 

20 lat temu czyli rok 1995. Każda z nas w kilkunastu
zadaniach opowiedziała o swoim życiu zawodowym i ro-
dzinnym- od chwili ukończenia szkoły do czerwca 95 r.
(Pierwsze litery po imieniu są nazwiskami panieńskimi).

Sabina K., najlepsza uczennica w klasie, ukończyła studia
na wydziale lekarskim w Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie. Tam też poznała przyszłego męża. Dzisiaj jest
doktorem nauk medycznych w klinice chorób wewnętrz-
nych w Frankfurcie  nad Odrą pełniąc jednocześnie funkcję
ordynatora tejże kliniki.   Dwie koleżanki Bogumiła P. i Mi-
rosława B. ukończyły studia pielęgniarskie w  Poznaniu 
i pracowały w średnim szkolnictwie medycznym. Gro z ko-
leżanek pracowało w szpitalach na różnych stanowiskach.
W  klinice okulistycznej  szpitala wojskowego na stanowisku
pielęgniarki oddziałowej pracowała Jola S. W szpitalu za-
kaźnym o pielęgniarkami oddziałowymi były Ania J. i Maria
J., a w gabinecie zabiegowym Agnieszka B. Nie zabrakło
nas także w Pogotowiu Ratunkowym. Szybkiej pomocy me-
dycznej udzielały obie Krystyny. Jedna z nich Krystyna P.
„jeździła” na „Erce”, druga - Krystyna S. pracowała w dys-
pozytorni Pogotowia Ratunkowego. Zastępczynią pielęg-
niarki oddziałowej i specjalistką w pielęgniarstwie
anestezjologicznym była Wiesława Sz. Dwie z nas - Ewa K.
Danka K. wzorowo pracowały w medycynie szkolnej 
a Wiesława S. w przychodni akademickiej. W Otłoczynie

pod Ciechocinkiem w warsztatach terapii zajęciowej dla nie-
pełnosprawnych pracowała Bożena S. W izbie przyjęć – 
w K-P Centrum Pulmonologii pacjentami opiekowała się
Ania B. W szpitalu onkologicznym na oddziale chemiotera-
pii bez wytchnienia i z pełnym poświęceniem pracowała
Elżbieta S. Nie pracowały wówczas z powodów zdrowot-
nych Joanna P. i Barbara N. lecz deklarowały powrót po wy-
zdrowieniu. Elżbieta Sz. jako jedyna odeszła z zawodu, ale
z przyczyn prozaicznych - pracowała w firmie męża. Dwie
koleżanki przybyły z Niemiec: Urszula P. (Jako jedyna nie
uciekała na wagary z tego przedmiotu) i Romana K.
mieszka w Berlinie i nie pracuje zawodowo. 

13 lat później czyli rok 2008.

Trzynaście lat później czyli 33 lata po ukończeniu „Medyka”,
na spotkanie przybyło nas czternaście. Pierwsza jego część
spotkania jak przystało na jego jubileuszowy charakter była
przeznaczona na wspomnienia dotyczące kariery zawodo-
wej i życia rodzinnego. Wiele się zmieniło. Może nie tyle
pod względem zawodowym (choć też), co bardziej rodzin-
nym – chodzi oczywiście o wnuki! 

Przyszły koleżanki nieobecne na pierwszym spotkaniu. Ale-
ksandra L. aktualnie mieszkająca w Niemczech, w Oste-
rode. Pracuje na oddziale chirurgicznym miejscowego
szpitala. Alina K. pracuje w medycynie szkolnej w Sadkach,
a Teresa G. w Kwidzyniu w Domu Dziecka. 

Jola S. już teraz mgr nadal pracuje  w szpitalu wojskowym
na stanowisku pielęgniarki oddziałowej. Pielęgniarką od-
działową (nadal) w szpitalu zakaźnym i specjalistką w pie-
lęgniarstwie pediatrycznym jest Maria J. Podobnie, wciąż
obie Krystyny pracują w Pogotowiu Ratunkowym. Jedna 
z nich Krystyna S.  także uzyskała wyższe wykształcenie 
i jest obecnie mgr. pielęgniarstwa; druga Krystyna P. ak-
tualnie kończy specjalizację w pielęgniarstwie ratunkowym.
Joanna P. i Barbara N. powróciły do pracy zawodowej; Asia
w przychodni rejonowej, a Basia w oddziale medycyny
pracy. Ewa K. pozostała wierna medycynie szkolnej, po-
dobnie jak Ania B. w izbie przyjęć w K-P Centrum Pulmo-
nologii. Mirka B.  nadal naucza przyszłe pielęgniarki,
obecnie w Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toru-
niu. Elżbieta Sz. choć nadal nie pracuje w zawodzie, ale siła
więzów koleżeńskich jest tak duża, że była obecna 
na wszystkich naszych spotkaniach.  

Sytuacja rodzinna wszystkich nas jest bardzo dobra. Mamy
kochających mężów, dzieci i wnuki. 

Ciągle nie można skontaktować się z czterema koleżan-
kami. Próby jego nawiązania nie dały efektu mimo, że
wiemy iż mieszkają w Bydgoszczy i w kraju. 

Spotkanie było równie, jak w poprzednich latach piękne 
i wzruszające. Nadszedł jednak czas rozstania – do domów,
mężów, dzieci i wnuków, na dyżury. 

Relację ze zjazdu absolwentek zdała 
(podobnie jak w 1995 r.) 

Mirosława Kram 

Absolwentki podczas uroczystości 

fo
t. 

M
iro

sł
aw

a 
K

ra
m



8 maja 2008 roku w Dniu Położnej
odbył się I Zjazd Absolwentów Bydgo-
skiej Szkoły Położnych. Spotkanie
rozpoczęło się uroczystą Mszą św. 

w Bydgoskiej Katedrze, której prze-
wodniczył ordynariusz diecezji bydgo-
skiej bp Jan Tyrawa. Położne 
na pamiątkę tego spotkania  przeka-

zały katedrze kielich mszalny z pateną,
a w Rozarium Matki Boskiej posadziły
białą różę. Po mszy spotkały się w ka-
wiarni Adama Sowy. 
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