


PRZEWODNICZÑCA MA G¸OS

Przewodniczàca  Komisji ds. Piel´gniarek 
w Ochronie Zdrowia Pracujàcych 

O SOBIE ...

Drogie Kole˝anki i Koledzy !

Dnia 25 marca odby∏ si´ XXIV Okr´gowy Sprawozdawczy Zjazd Piel´gniarek i Po∏o˝nych. Czas p´dzi
jak szalony. Dobrze by∏oby,  gdyby wraz z mijajàcym czasem znika∏y problemy n´kajàce s∏u˝b´ zdrowia,
a co za tym idzie dotykajàce nasze Êrodowisko zawodowe. 
W dniach 23 i 24 lutego w Warszawie odby∏a si´ konferencja szkoleniowa organizowana  przez
Naczelnà Rad´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych przy wspó∏pracy Departamentu Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Ministerstwie Zdrowia „Czy i jak ustalaç normy zatrudnienia piel´gniarek i po∏o˝nych”. Wiemy, ˝e nor-
mowanie obsad wp∏ywa na jakoÊç opieki piel´gniarskiej i o tym, ˝e sà jednostki s∏u˝by zdrowia,  równie˝
w naszym regionie,  gdzie nie przestrzega si´ norm zatrudnienia. Wówczas jakoÊç przeradza si´ w byle-
jakoÊç. Zdajemy  sobie spraw´, ˝e jedna piel´gniarka czy po∏o˝na  przy jednoosobowej obsadzie nie jest
w stanie zapewniç odpowiedniej opieki piel´gniarskiej i wówczas mogà wystàpiç zdarzenia niepo˝à-
dane. Dlatego nadal uczulam,  ˝eby odnotowywaç takie sytuacje w  raporcie, gdy˝ obok  norm zatrud-
nienia piel´gniarek i po∏o˝nych  istnieje te˝ , z tym zwiàzana, odpowiedzialnoÊç prawna i zawodowa. 

W dniu 15 stycznia  tego roku zosta∏a zorganizowana w Bydgoszczy przez Collegium Medicum, 
przy wspó∏pracy Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy, konferencja 
nt „ Mi´dzynarodowa klasyfikacja diagnoz piel´gniarskich”. Liczba uczestników konferencji 
przesz∏a nasze oczekiwania. Wyk∏ady by∏y bardzo ciekawe. Mamy nadziej´, 
˝e ten temat b´dzie kontynuowany w przysz∏oÊci. 

Zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie znajdujà si´ 
wszystkie informacje dotyczàce szkoleƒ, konferencji oraz dzia∏alnoÊci izby. 
W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci czy problemów prosz´ 
o kontakt telefoniczny lub osobisty.

Radosnych i Szcz´Êliwych Âwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego. 
Niech czas Wielkanocy utrzyma nasze marzenia w mocy
i wszystkie ˝yczenia okaza∏y si´ do spe∏nienia, 
aby nie zabrak∏o nam wzajemnej ˝yczliwoÊci, 
abyÊmy przez ˝ycie kroczyli w ludzkiej godnoÊci               
i niech symbol Boskiego odrodzenia by∏ i dla nas do spe∏nienia.

Z pozdrowieniami
Ewa Kowalska

Jestem absolwentkà 5 letniego Liceum
Medycznego w Ko∏obrzegu, które ukoƒ-
czy∏am  w 1974 roku.
Pierwszà prac´ podj´∏am w Szpitalu Wo-
jewódzkim w Koszalinie na oddziale oku-
listycznym. W 1975 roku zamieszka∏am 
w Bydgoszczy i zacz´∏am pracowaç 
w Przychodni Przemys∏owej przy Zak∏a-
dach Chemicznych ,,Zachem” na  Oddziale
Chorób Zawodowych, jako piel´gniarka
odcinkowa. W latach 1976-1992 pra-

cowa∏am w Przemys∏owym Specjalistycznym ZOZ w Poradni Chorób
Zawodowych i studiowa∏am zaocznie w Wy˝szej Szkole  Pedagogicznej
w Bydgoszczy  kierunek Filologia Polska, którà ukoƒczy∏am w 1985 r. 
W wyniku kolejnej reorganizacji czyli od roku 1992 r. pracuj´ w Woje-
wódzkim OÊrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy przez wiele lat na
stanowisku piel´gniarki w poradni chorób zawodowych i piel´gniarki
koordynujàcej. Aktualnie jestem Naczelnà Piel´gniarkà i pe∏nomocni-
kiem ds. systemu zarzàdzania jakoÊcià. Ukoƒczy∏am studia podyplo-
mowe w zakresie ,,Organizacji i zarzàdzania  w ochronie zdrowia” oraz
specjalizacj´  w dziedzinie ochrony zdrowia pracujàcych.
Uczestniczy∏am w wielu szkoleniach i  konferencjach naukowych. 
W piàtej kadencji jestem delegatem na Okr´gowe Zjazdy  Samorzàdu
Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy oraz pe∏ni´ funkcj´ przewodni-
czàcej komisji.

Anna Bàkowska

BIURO OKR¢GOWEJ IZBY
PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH

85-079 Bydgoszcz, ul. T. KoÊciuszki 27/30-32 VIII p.
www.oipip.bydgoszcz.pl

e-mail: izba@oipip.bydgoszcz.pl

Konto: KREDYT BANK S.A Oddzia∏ Bydgoszcz
88 1500 1360 1213 6004 1987 0000 

NIP 554-13-03-482

Centrala: 
tel. 52 372-68-78, 52 372-79-04

tel. kom. 694-450-057

Biuro czynne:
poniedzia∏ek, Êroda, czwartek, piàtek: 7.15-15.00

wtorek: 7.30-16.30

Kasa biura czynna:
poniedzia∏ek, Êroda, czwartek, piàtek: 8.00-14.30

wtorek: 7.30-16.00

Koordynator ds. szkoleƒ - tel. 52 362-03-75

Radca prawny OIPiP przyjmuje:
od poniedzia∏ku do czwartku: 10.00-15.00

tel. 52 372-68-78 w.13

DZIA¸ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
tel: 52 322-07-83 

e-mail: pwz@oipip.bydgoszcz.pl
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Od Redakcji

Szanowne 
Kole˝anki i koledzy

Kolejny numer biuletynu informacyjnego Okr´gowej
Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych przed Wami. Po raz kolej-
ny otrzymaliÊmy wiele materia∏ów do druku, które zosta∏y
zamieszczone w tym wydaniu. Zach´cam do lektury

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkiej Nocy ˝ycz´
Wam i Waszym najbli˝szym

DDuu˝̋oo  zzddrroowwiiaa,,  ppooggooddyy  dduucchhaa,,  

ssmmaacczznneeggoo  jjaajjkkaa,,  mmookkrreeggoo  ddyynngguussaa..  

NNiieecchh  bb´́ddzziiee  sszzcczz´́ÊÊcciiee,,  

ddoobbrroobbyytt  nniieecchh  uu  WWaass  ggooÊÊccii

AAbbyy  mmaazzuurrkkii  nnaa  WWaasszzyymm  ÊÊwwiiààtteecczznnyymm  ssttoollee  

kkoonncceerrttoowwaa∏∏yy  ttaakk  ss∏∏ooddkkoo  jjaakk  ccoo  rrookkuu..  

AAbbyy  zzaajjààcczzkkii  wwiieellkkaannooccnnee  

nniiee  sskkààppii∏∏yy  WWaamm  ppooddaarrkkóóww,,  

aa  ddoobbrryy  BBóógg  --  sswwoojjeejj  ∏∏aasskkii..  

WWeessoo∏∏eeggoo  AAlllleelluujjaa!!

Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

Zach´camy wszystkich cz∏onków samorzàdu do dziele-
nia si´ pomys∏ami dotyczàcymi nast´pnych numerów
naszego biuletynu.

Napisz, a my wydrukujemy:
- podzi´kowania 
- gratulacje
i inne artyku∏y

Zajrzyj na stron´ internetowà naszej Izby
www.oipip.bydgoszcz.pl

W ostatnim czasie zmieniliÊmy szat´ graficznà naszej
strony internetowej. Dok∏adamy wiele staraƒ, aby treÊci
na niej zawarte, by∏y zawsze aktualne i wyczerpujàce.

Czekamy na Wasze uwagi i opinie.
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Nak∏ad 2000 egzemplarzy

Redakcja:
- zastrzega sobie prawo redagowania i skracania materia∏ów,
- nie zamówionych materia∏ów nie zwraca,
- materia∏y nale˝y dostarczaç na noÊnikach elektronicznych - p∏yta CD
- wszystkie materia∏y sà obj´te prawem autorskim, przedruk materia∏ów 

w  jakiejkolwiek formie bez wczeÊniejszej zgody jest zabronione. 

Biuletyn BEZP¸ATNY dla Cz∏onków Samorzàdu
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SPRAWY SAMORZÑDU
Kalendarium
Sprawozdanie z XXIV Okr´gowego Zjazdu

Z NACZELNEJ RADY
Konferencja Szkoleniowa „Czy i jak ustalaç normy
zatrudnienia piel´gniarek i po∏o˝nych?”
Wnioski koƒcowe z Konferencji szkoleniowej
Konferencja prasowa
Pismo do Pana Senatora Mieczys∏awa Augustyna

Z NASZEJ PRACY
Jubileusz Dziesi´ciolecia Oddzia∏u Krótkoterminowej
Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet
Piel´gniarstwo w opiece zdrowotnej nad  pracujàcymi.

POZNAJMY SI¢
Bydgoszczanka Roku
NZOZ Przychodnia „Okole”

MY TE˚ TAM BY¸YÂMY
Konferencja szkoleniowa ICNP
Warsztaty szkoleniowe nt: „Diagnostyka laboratoryjna
w codziennej praktyce piel´gniarki i po∏o˝nej”                
Warsztaty edukacyjne dla piel´gniarek i po∏o˝nych
OÊrodek Kszta∏cenia podyplomowego
Komisja ds. kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego

PODZI¢KOWANIA

WARTO PIEC

Z ˚A¸OBNEJ KARTY
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16-18.03.2010 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a
udzia∏ w posiedzeniu NRPiP w Jachrance.

16.03.2010 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanow-
ska bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Komisji Bioetycznej przy
OIL.

11.03.2010 r. Odby∏o si´ 14 posiedzenie Prezydium ORPiP

26.02.2010 r. Odby∏y si´ posiedzenia komisji problemo-
wych dzia∏ajàcych przy ORPiP.

26.02.2010 r. Spotkanie Przewodniczàcej Ewy Kowalskiej 
z Piel´gniarkami Prze∏o˝onymi, Koordynujàcymi z gmin-
nych oÊrodków zdrowia w siedzibie OIPiP.

25.02.2010 r. Spotkanie Przewodniczàcej Ewy Kowalskiej 
z Piel´gniarkami Prze∏o˝onymi, Koordynujàcymi POZ 
w siedzibie OIPiP z Bydgoszczy.

25.02.2010 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanow-
ska bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej
Rady Miasta.

23-24.02.2010 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a udzia∏
w konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez NRPiP nt:
„Czy i jak ustalaç normy zatrudnienia piel´gniarek i po∏o˝-
nych”.

19.02.2010 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a udzia∏
w uroczystoÊci z okazji Jubileuszu Dziesi´ciolecia Oddzia∏u
Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla
Kobiet.

16.02.2010 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanow-
ska bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Komisji Bioetycznej przy
OIL.

12.02.2010 r. Odby∏o si´ 12 posiedzenie ORPiP.

31.01.2010 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanow-
ska bra∏a udzia∏ w uroczystych obchodach 65 rocznicy wyz-
wolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej na zapro-
szenie Prezydenta Miasta. 
Z∏o˝ono kwiaty pod pomnikiem na cmentarzu parafialnym
pw. Âw. Józefa RzemieÊlnika przy ulicy Toruƒskiej.

21.01.2010 r. Odby∏o si´ posiedzenie Komisji Rewizyjnej

20.01.2010 r. Na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy
Konstantego Dombrowicza Przewodniczàca Ewa Kowalska
oraz Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska  uczes-

tniczy∏y w uroczystych obchodach 90 rocznicy powrotu
Bydgoszczy do Macierzy.
Z∏o˝ono kwiaty pod pomnikiem prezydenta Leona Barci-
szewskiego.

15.01.2010 r. Odby∏a si´ Konferencja naukowo-szkolenio-
wa pt: „Mi´dzynarodowa klasyfikacja diagnoz piel´gniars-
kich”, zorganizowana przy wspó∏pracy Katedry i Zak∏adu
Promocji Zdrowia, Katedry i Zak∏adu Pedagogiki i Dydaktyki
Piel´gniarskiej, Zak∏adu Kszta∏cenia Podyplomowego
Piel´gniarek Wydzia∏u Nauk o Zdrowiu CM w Bydgoszczy
UMK Toruƒ oraz Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych.
W konferencji bra∏y udzia∏ Przewodniczàca OIPiP w To-
runiu Renata Garga∏a, Przewodniczàca Ewa Kowalska,
oraz Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-Gromadka.

14.01.2010 r. W siedzibie OIPiP odby∏o si´ uroczyste
wr´czenie dyplomów  ukoƒczenia specjalizacji w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii przez Przewodniczàcà
Ew´ Kowalskà, Kierownika Kursu Wies∏aw´ Jagodziƒkà
oraz Koordynatora ds. szkoleƒ Katarzyn´ Florek.

13.01.2010 r. Odby∏o si´ 13 posiedzenie Prezydium ORPiP
Odby∏o si´ posiedzenie Komisji Socjalnej. 
Przewodniczàca Ewa Kowalska, Wiceprzewodniczàca
Walde-Maria Iwanowska oraz Sekretarz Wies∏awa
Stefaniak-Gromadka bra∏y udzia∏ w szkoleniu dla
piel´gniarek i po∏o˝nych zorganizowanym przez fim´Vitalab
we wspó∏pracy z OIPiP.

08.01.2010 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a udzia∏
jako obserwator w egzaminie koƒczàcym kurs  w zakresie
podawania leków p. nowotworowych w Centrum Onkologii
organizowanym przez OIPiP w Bydgoszczy.

21.12.2009 r. Na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy
Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-Gromadka bra∏a udzia∏ 
w spotkaniu Êwiàteczno-noworocznym, które odby∏o si´ 
w Sali konferencyjnej Bydgoskiego Stadionu Miejskiego.

15.12.2009 r. Odby∏y si´ posiedzenia Komisji Proble-
mowych dzia∏ajàcych przy OIPiP zakoƒczone spotkaniem
op∏atkowym.

15.12.2009 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanow-
ska bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Rady Spo∏ecznej w Szpitalu
Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza oraz w posiedzeniu
Komisji bioetycznej przy OIL..

10.12.2009 r. Przy wspó∏pracy Komisji ds. Po∏o˝nych,
Komisji ds.  Kszta∏cenia i Doskonalenia Zawodowego i firmy
Pelargos odby∏o si´ spotkanie naukowe nt: „Piel´gnacji
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Sprawozdanie z XXIV Okr´gowego Zjazdu Sprawozdawczego
Samorzàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych Bydgoszczy

skóry nara˝onej na powstawanie odle˝yn” dla piel´gniarek
i po∏o˝nych.

08.12.2009 r. 11 posiedzenie ORPiP  
Na zaproszenie Dyrektora ds. Piel´gniarstwa mgr Marii
Budnik-Szymoniuk w Sali Konferencyjnej Szpitala Uniwer-
syteckiego nr 1 odby∏o si´ spotkanie Okr´gowej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych oraz piel´gniarskiej kadry zarzà-
dzajàcej nt: „Miejsce piel´gniarskiej kadry mened˝erskiej 
w organizacji bezpiecznej terapii ˝ywieniowej i p∏ynoterapii.

1-3.12.2009 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a udzia∏
w posiedzeniu NRPiP.

28.11.2009 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanow-
ska oraz Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-Gromadka bra∏y
udzia∏ w konferencji naukowej poÊwi´conej Jubileuszowi
70-lecia urodzin oraz 30-lecia pe∏nienia funkcji Kierownika
Kliniki Po∏o˝nictwa i Chorób Kobiecych i Ginekologii
Onkologicznej p. prof. Wies∏awa Szymaƒskiego, która
odby∏a si´ w Centrum Kongresowym „ Opera Nova”.

W sali konferencyjnej restauracji
Tango 25.10.2010 roku obradowa∏
XXIV Okr´gowy Zjazd Sprawozdaw-
czy Samorzàdu Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych w Bydgoszczy. 
Uczestniczy∏o w nim  117   delegatów

spoÊród 147 wybranych przez Êrodo-
wisko, co stanowi 79,59%. Przewodni-
czy∏a obradom Zjazdu Wies∏awa
Stefaniak-Gromadka.

G∏ównym celem Zjazdu by∏o przed-
stawienie i przyj´cie sprawozdaƒ z pra-
cy organów izby, wykonania bud˝etu
za rok 2009, przyj´cie bud˝etu na
bie˝àcy rok i prowizorium bud˝etowe
na I kwarta∏ 2011 roku.

Uroczystego otwarcia Zjazdu doko-
na∏a Przewodniczàca ORPiP Ewa
Kowalska.

Minutà ciszy obecni na Zjeêdzie
uhonorowali zmar∏e kole˝anki w ostat-
nim roku z naszego Êrodowiska. 

W dalszej kolejnoÊci g∏os zabrali
zaproszeni goÊcie:
1. Prezes Okr´gowej Rady Lekarskiej
dr Stanis∏aw Prywiƒski
2. W imieniu Prezydenta Miasta Byd-
goszczy Boles∏aw Grygorewicz
3. W imieniu Starosty Pani Irena Midura
4. Odczytano list od Konsultanta Woje-
wódzkiego w dziedzinie pediatrii 
dr Marii Maçkowskiej

Nast´pnie Przewodniczàca przed-
stawi∏a sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
ORPiP za 2009 rok.

W imieniu ORPiP Przewodniczàca
podzi´kowa∏a kole˝ankom piel´gniar-
kom ze Âwiecia, które udzieli∏y nieod-
p∏atnie swojego wizerunku do plakatu
reklamujàcego projekt kszta∏cenie pieĺ g-

niarek i po∏o˝nych ze Êrodków unijnych. 
W ramach obchodów 29 rocznicy

Bydgoskiego Marca 1981 roku mar-
sza∏ek Piotr Ca∏becki wr´czy∏ dzia∏a-
czom solidarnoÊci medal „Unitas Durat
Palatinatus Cuiaviano- Pomeraniensis”
w uznaniu zas∏ug na rzecz walki o nie-
podleg∏oÊç Rzeczpospolitej Polskiej 
i prawa cz∏owieka.

Medal „Unitas Durat Palatinatus
Cuiaviano-Pomeraniensis” z ràk Mar-
sza∏ka Województwa w dniu
21.03.2010 roku otrzyma∏a Przewodni-
czàca Ewa  Kowalska, stàd w imieniu
Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych list gratulacyjny wr´czy∏a wice-
przewodniczàca Walde-Maria Iwanowska. 

Po przerwie delegaci wys∏uchali dwa
wyk∏ady nt „OdpowiedzialnoÊci praw-
nej i zawodowej oraz praw pacjenta”
przedstawionego przez dr Dorot´ Kar-
kowskà z Uniwersytetu ¸ódzkiego
oraz wyk∏ad nt: „Uzale˝nienia. Cho-
roba cywilizacji XXI wieku. Identy-
fikacja i mo˝liwoÊç pomocy zaprezen-
towany przez mgr Gra˝yn´ Wend´
piel´gniark´ oddzia∏owà z Oddzia∏u
Krótkoterminowej Terapii Odwykowej 
i Detoksykacji dla Kobiet w Wielo-
specjalistycznym Szpitalu Miejski 
w Bydgoszczy.

W dalszej kolejnoÊci wys∏uchano
sprawozdania Skarbnika, Okr´gowego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-
dowej, Przewodniczàcej Okr´gowego
Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych, Prze-
wodniczàcych komisji problemowych:
socjalnej, ds. piel´gniarek ochrony
zdrowia pracujàcych, ds. piel´gniarst-
wa Êrodowiska nauczania i wychowa-

nia, ds. kszta∏cenia i doskonalenia
zawodowego, ds. nadzoru nad indy-
widualnymi, grupowymi, specjalisty-
cznymi i zak∏adami pracy chronionej,
ds. po∏o˝nych.
Podj´to nast´pujàce apele i wnioski:
Apel Nr 1 w sprawie przywrócenia
nazwy „piel´gniarka/po∏o˝na rodzinna”
w nomenklaturze zawodowej i usta-
wodawstwie.
Apel Nr 2 w sprawie ustalenia nowych
rzeczywistych norm zatrudnienia pie-
l´gniarek i po∏o˝nych, które b´dà
obligatoryjnie obowiàzywa∏y w samo-
dzielnych publicznych zak∏adach opie-
ki zdrowotnej i niepublicznych zak∏a-
dach opieki zdrowotnej.
Apel Nr 3 w sprawie zobowiàzania
dyrektorów zak∏adów opieki zdrowot-
nej do przestrzegania zapisu art. 44 
a ust. 1 pkt. 4,5,6  ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki
zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2007 r. Nr 14 poz. 89).
Wniosek Nr 1 w sprawie zorganizowa-
nia dla po∏o˝nych kursu specjalisty-
cznego w zakresie instrumentowania
przy zabiegu ci´cia cesarskiego u ci´-
˝arnej.

Wiosek Nr 2  w sprawie dofinansowa-
nia kosztów kszta∏cenia zarzàdzanie 
w ochronie zdrowia 
Wniosek Nr 3 w sprawie dofinansowa-
nia kosztów konferencji w wysokoÊci
50% 1x w roku lub 100% 1x na 2 lata

tekst Sekretarze Zjazdu
Danuta ZroÊlak, Jolanta Lewandowska

foto Darek Biechowski
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Konferencja Szkoleniowa

„Czy i jak ustalaç normy zatrudnienia 
piel´gniarek i po∏o˝nych?” 

W dniach 23 - 24 lutego 2010 roku, 
w Warszawie odby∏a si´ konferencja
szkoleniowa na temat „Czy i jak usta-
laç normy zatrudnienia piel´gniarek 
i po∏o˝nych?” organizowana przez Na-
czelnà Rad´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych
przy wspó∏pracy z Departamentem
Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Minister-
stwie Zdrowia.

Wnioski koƒcowe z Konferencji 

W celu zapewnienia w∏aÊciwego
poziomu jakoÊci i dost´pnoÊci udzie-
lanych Êwiadczeƒ zdrowotnych sto-
sownie do stanu zdrowia pacjentów,
oraz zmniejszaniu zdarzeƒ niepo˝à-
danych, - uczestnicy konferencji
szkoleniowej nt. „Czy i jak ustalaç

normy zatrudnienia piel´gniarek i po-
∏o˝nych?” wnioskujà do Naczelnej
Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych oraz
Ministra Zdrowia o podj´cie dzia∏aƒ
prowadzàcych do zmiany regulacji
prawnych w zakresie norm zatrudnie-
nia piel´gniarek i po∏o˝nych, a w szcze-
gólnoÊci:

1. Akty prawne regulujàce warunki
realizacji Êwiadczeƒ gwarantowanych
udzielanych przez zak∏ady opieki
zdrowotnej powinny szczegó∏owo
okreÊlaç normy zatrudnienia piel´g-
niarek i po∏o˝nych w poszczególnych
komórkach organizacyjnych zak∏adu.

2. Wprowadzenie przez Narodowy
Fundusz Zdrowia wymogu stosowania

norm zatrudnienia piel´gniarek i po-
∏o˝nych w kontraktowaniu Êwiadczeƒ
medycznych przez zak∏ady opieki
zdrowotnej.

3. Pilne przygotowanie przez Konsul-
tantów Krajowych w dziedzinach pie-
l´gniarstwa, przy wsparciu NRPiP,
propozycji norm zatrudnienia piel´g-
niarek i po∏o˝nych w poszczególnych
zakresach opieki zdrowotnej. 

4. Zobowiàzanie Ministerstwa Zdrowia
do poparcia stanowiska PTP i NRPiP
w sprawie zawodu zamawianego - kie-
runek piel´gniarstwo oraz przygo-
towanie programu zwi´kszajàcego
rekrutacj´ studentów piel´gniar-
stwa.

Konferencja prasowa

Szpitale bez piel´gniarek, pacjenci bez opieki, 
rzàd bez pomys∏ów - a leczyç i piel´gnowaç 

trzeba po ludzku

organizowana przez Naczelnà Rad´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych, 
w dniu 23 lutego 2010 roku, 

w Hotelu Kyriad Prestige, Warszawa, ul. Towarowa 2 

Post´pujàcy niedobór piel´gniarek 
i po∏o˝nych w zak∏adach opieki
zdrowotnej zagro˝eniem dla bezpie-
czeƒstwa zdrowotnego pacjentów 

Niepokojàca statystyka
• W Centralnym Rejestrze Piel´g-
niarek i Po∏o˝nych jest zarejestro-
wanych 271.224 piel´gniarek 

i 33.026 po∏o˝nych, w tym czynnie
wykonujàcych zawód 219.479
piel´gniarek i 25.258 po∏o˝nych. 

• Polska zajmuje ostatnie miejsce 
w Unii Europejskiej pod wzgl´dem
liczby piel´gniarek na tysiàc miesz-
kaƒców. Ten wskaênik w naszym
kraju wynosi - 5, a np. w Niemczech

- 9,6, w Wielkiej Brytanii - 9,2. 

• Przeci´tny wiek piel´gniarek
wynosi 42,2 lat, po∏o˝nych - 42,7 lat.
Oznacza to, zawód si´ starzeje, 
a liczba piel´gniarek odchodzàcych
na emerytur´ znacznie przewy˝sza
liczb´ piel´gniarek wchodzàcych do
zawodu. 

Z NACZELNEJ RADY
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Niepokojàce tendencje 
• Prognozy do 2020 roku przewidu-
jà, ˝e niedobór piel´gniarek w pla-
cówkach ochrony zdrowia b´dzie
si´ pog∏´biaç, podczas gdy zapo-
trzebowanie na opiek´ piel´gniar-
skà b´dzie systematycznie wzras-
taç (starzenie si´ spo∏eczeƒstwa,
wzrost liczby osób z chorobami prze-
wlek∏ymi i niepe∏nosprawnoÊcià, niez-
dolnych do samodzielnej egzystencji 
i samoopieki). 

• Liczba absolwentów piel´gniarst-
wa jest niewystarczajàca, zmniejsza
si´ liczba tych, którzy podejmujà
prac´ w zawodzie piel´gniarki. Nie
ma rozwiàzaƒ systemowych motywu-
jàcych do wyboru zawodu piel´gniarki
i pozostania w nim, tote˝ ma∏o jest
kandydatów do tych zawodów, a du˝a
cz´Êç absolwentów uczelni nie podej-
muje pracy w zawodzie. Dodatkowym
niepokojàcym zjawiskiem jest emigra-
cja zarobkowa. W latach 2004-2009
wyjecha∏o z kraju 12.083 piel´gniarek 
i po∏o˝nych. 

• W wielu placówkach nie sà za-
chowane minimalne normy zatrud-
nienia piel´gniarek i po∏o˝nych,
zgodne z obowiàzujàcymi przepisami.
Nie sà rzadkoÊcià jednoosobowe
obsady na dy˝urach w oddzia∏ach.
Niedostatki personelu powodujà pato-
logiczne zjawiska: piel´gniarka musi
∏àczyç stanowiska lub obejmowaç
opiekà pacjentów na wi´cej ni˝ jednym
oddziale. Wymuszanie jednoosobo-
wych obsad piel´gniarskich na dy˝u-
rach mo˝e przyczyniç si´ do wyst´-
powania zdarzeƒ niepo˝àdanych 
w opiece nad chorym. Prowadzi do
zagro˝enia ˝ycia i zdrowia nie tylko
pacjentów, ale i piel´gniarek. 

• Zagro˝enia zawodowe narastajà,
gdy kierownicy zak∏adów opieki
zdrowotnej nie przestrzegajà prze-
pisów dotyczàcych bezpiecznych

warunków pracy. Niedostateczna
ÊwiadomoÊç zagro˝eƒ zawodowych
oraz lekcewa˝enie ich przez praco-
dawców wynika z niedokonania oceny
ryzyka zawodowego na stanowiskach
piel´gniarskich.

- Zranienia (zak∏ucia) ig∏à i innym
ostrym sprz´tem medycznym stwarza-
jàce ryzyko zaka˝enia ci´˝kimi cho-
robami to g∏ówny problem leczniczy
oraz bezpieczeƒstwa zdrowotnego
pracowników ochrony zdrowia nie
tylko w Polsce. 

- Nie uwzgl´dnia si´ zagro˝eƒ zwià-
zanych z obcià˝eniem uk∏adu mi´Ê-
niowo-szkieletowego piel´gniarek. 
W dwóch trzecich szpitali, skontro-
lowanych w ubieg∏ym roku przez
Paƒstwowà Inspekcj´ Pracy, stwier-
dzono nieprawid∏owoÊci takie jak: z∏e
rozmieszczenie ∏ó˝ek w salach cho-
rych, brak technicznych Êrodków do
podnoszenia i przemieszczania pa-
cjentów; te nieprawid∏owoÊci by∏y przy-
czynà 20% wszystkich wypadków przy
pracy. 

Wed∏ug inspektorów pracy przyczyny
naruszeƒ prawa, które doprowadza-
jà do zagro˝eƒ i wypadków przy
pracy to: 
- niedostateczna wiedza pracodawców

na temat zagro˝eƒ, jakie stwarza
r´czne przemieszczanie osób 
i rzeczy, 

- nieznajomoÊç zasad ergonomii 
dotyczàcych r´cznych prac 
transportowych, 

- niespe∏nienie wymagaƒ 
w zakresie warunków technicznych 
w szpitalach, 

- niewystarczajàce obsady stanowisk
piel´gniarskich, 

- nierzetelne wykonywanie 
obowiàzków przez s∏u˝by bhp 
w szpitalach, 

- niedostateczna wspó∏praca 
pracodawców z lekarzami medycyny

pracy w zakresie profilaktycznej
opieki nad pracownikami, 

- brak nale˝ytej dba∏oÊci o sprawy
zwiàzane z bezpieczeƒstwem 
i higienà pracy. 

Jak z tego wynika, wi´kszoÊç zanied-
baƒ le˝y po stronie pracodawców.
Przeprowadzone kontrole wykazujà
brak systemu zarzàdzania w zakresie
bezpiecznych warunków pracy w za-
k∏adach opieki zdrowotnej. 

Postulaty

Gwarancje wynagrodzeƒ piel´gnia-
rek i po∏o˝nych 
Wynagrodzenia piel´gniarek powinny
byç adekwatne do ich kompetencji,
kwalifikacji i rangi wykonywanej pracy.
Powinny tak˝e odzwierciedlaç rzeczy-
wiste koszty wszystkich procedur
medycznych (wycena realnych kosz-
tów pracy piel´gniarki) i stanowiç 
o wysokoÊci zawieranych kontraktów
ze Êwiadczeniodawcami. 

Program wsparcia piel´gniarstwa
pilnie oczekiwany
Ârodowisko piel´gniarek i po∏o˝nych
oczekuje rozwiàzaƒ systemowych 
w zakresie:
- wynagradzania piel´gniarek 

i po∏o˝nych, 
- dost´pnoÊci do kszta∏cenia 

ustawicznego, 
- poprawy warunków i organizacji 

pracy, w szczególnoÊci zapewnienia 
bezpiecznych warunków pracy:
wyposa˝enie w sprz´t u∏atwiajàcy
piel´gnacj´ pacjenta 
oraz zmniejszenie zagro˝eƒ 
wynikajàcych z realizowania 
Êwiadczeƒ na rzecz chorego, 

- opracowania i wdro˝enia programu 
motywacyjnego dla m∏odzie˝y, 
˝eby zechcia∏a wybraç trudny 
zawód piel´gniarki i wykonywaç 
go w poczuciu satysfakcji. 



Naczelna Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych                                           Warszawa, dnia 1 lutego 2010 r.

Pan Senator Mieczys∏aw Augustyn
Przewodniczàcy Komisji Rodziny
i Polityki Spo∏ecznej Senat RP

Szanowny Panie Senatorze

W nawiàzaniu do pisma z dnia 21 stycznia 2010 roku (znak: BPS-KRPS-042-2/l0) wyra˝ajàcego opini´ Komisji Polityki
Spo∏ecznej i Rodziny w sprawie proponowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia warunków
kontraktowania Êwiadczeƒ piel´gnacyjnych i opiekuƒczych w ramach opieki d∏ugoterminowej, bardzo serdecznie dzi´kuj´
za wsparcie w tym zakresie dzia∏aƒ Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

Samorzàd piel´gniarek i po∏o˝nych, nie mo˝e pozostaç bierny w obliczu zagro˝eƒ jakie wynikajà z narastajàcego prob-
lemu; zwiàzanego z ograniczaniem dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ piel´gnacyjnych i opiekuƒczych w ramach opieki d∏ugoter-
minowej domowej, realizowanych przez piel´gniarki na rzecz osób przewlekle chorych, niepe∏nosprawnych, niezdolnych
do samoopieki, osób wymagajàcych szczególnej i wzmo˝onej opieki piel´gniarskiej przebywajàcych w domu lub domach
pomocy spo∏ecznej. 

Wskutek wadliwych regulacji prawnych b´dàcych aktami wykonawczymi do tzw. ustawy koszykowej tj. rozporzàdzeƒ 
w sprawie Êwiadczeƒ gwarantowanych, mi´dzy innymi:piel´gnacyjnych i opiekuƒczych w ramach opieki d∏ugoterminowej
oraz Zarzàdzeƒ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiotowym zakresie, jak te˝ dzia∏aƒ resortu pracy i poli-
tyki spo∏ecznej, dochodzi do sytuacji, w której Êwiadczeniobiorca ob∏o˝nie i przewlekle chory, wymagajàcy systematycznej
i intensywnej opieki piel´gniarskiej w warunkach domowych pozostaje bez takiej formy opieki, która przynosi wymierne
korzyÊci zarówno zdrowotne jak i spo∏eczne.

Naczelna Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych stoi na stanowisku, ˝e piel´gniarska opieka domowa d∏ugoterminowa jest
niezb´dna dla zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego pacjentów.

Takà opiek´ mo˝e dostarczaç jedynie grupa zawodowa piel´gniarek, przygotowanych merytorycznie do realizowania
Êwiadczeƒ zdrowotnych w tym zakresie.

Jednak˝e proponowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia zmiana w Zarzàdzeniu Nr 93/2009/ DSOZ z dnia 30 grudnia
2009 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie okreÊlenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju Êwiadczenia piel´gnacyjne i opiekuƒcze w ramach opieki d∏ugoterminowej (Za∏àcznik nr I do
zarzàdzenia – katalog Êwiadczeƒ piel´gnacyjnych i opiekuƒczych dla Êwiadczeƒ gwarantowanych, piel´gniarska opieka
d∏ugoterminowa), polegajàca na zastosowaniu wskaênika 0,4 dla pacjentów, obj´tych skalà Barthel O-40. przebywajàcych
pod jednym adresem zamieszkania, nie gwarantuje pacjentom realizacji ww. Êwiadczeƒ. Âwiadczeniobiorcy obj´ci tà
opiekà muszà mieç zagwarantowane jakoÊciowo i iloÊciowo Êwiadczenia w zakresie opieki d∏ugoterminowej, lecz bez
zabezpieczenia Êrodków finansowych na odpowiednim poziomie oraz przy zmniejszanych nak∏adach proponowanych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tworzy si´ pozory zabezpieczenia tych Êwiadczeƒ i wprowadza w b∏àd spo∏eczeƒstwo
oraz Êwiadczeniodawców co destabilizuje system gwarantowanych Êwiadczeƒ zdrowotnych i spo∏ecznych.

Szanowny Panie Senatorze, uznajàc za bardzo cennà Pana wieloletnià wspó∏prac´ z samorzàdem piel´gniarek 
i po∏o˝nych, jak te˝ okazanà pomoc podczas wdra˝ania proponowanych przez NRPiP propozycji nowelizacji aktów
prawnych mi´dzy innymi do ustawy o pomocy spo∏ecznej, zwracam si´ z uprzejmà proÊbà o mo˝liwoÊç spotkania si´ 
z przedstawicielami Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych. Spotkanie mia∏oby na celu omówienie tej problematyki oraz
wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie zagwarantowania obywatelom w naszym kraju Êwiadczeƒ zdrowotnych
w ramach opieki d∏ugoterminowej domowej.
Prosz´ jednoczeÊnie o ponowne zorganizowanie debaty w Senacie, z udzia∏em Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej,
Ministra Zdrowia, aby narastajàcy problem zabezpieczenia omawianych Êwiadczeƒ zdrowotnych i spo∏ecznych sta∏ si´ pri-
orytetem w polityce paƒstwa, majàc na uwadze, ˝e og∏oszony zosta∏ przez Mi´dzynarodowà Rad´ Piel´gniarek (ICN) rok
2010, rokiem opieki d∏ugoterminowej.

Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP
El˝bieta Buczkowska
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Oddzia∏ Krótkoterminowej Terapii
Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet
jest jedynà placówkà w województwie
kujawsko-pomorskim i jednà z nie-
wielu w kraju, w którym leczà si´ tylko
uzale˝nione kobiety.

Oddzia∏ znajduje si´ w strukturze
organizacyjnej Wielospecjalistycznego
Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy.
Pierwsze pacjentki trafi∏y do lecznicy 
2 lutego 2000 roku. Przez ten okres
wiele si´ zmieni∏o. Program terapeuty-
czny ewaluowa∏ kilka razy. Personel
intensywnie szkoli∏ si´ i eksperymen-
towa∏ z nowymi strategiami rozwiàzy-
wania problemów pacjentek.

Obecnie leczenie pacjentek trwa od
10 dni do 8 tygodni w zale˝noÊci od
rodzaju uzale˝nienia i ci´˝koÊci
schorzenia. Oddzia∏ przyjmuje kobiety,
u których wyst´pujà nast´pujàce
zaburzenia: 

- zespó∏ zale˝noÊci alkoholowej (ZZA)
lub/i uzale˝nienie do benzodiazepin,
- zespó∏ abstynencyjny w przebiegu
ZZA lub/i uzale˝nienia od benzodi-
azepin,
- majaczenie w przebiegu uzale˝nienia

od alkoholu lub/i benzodiazepin,
- stan po napadzie padaczkowym 
w przebiegu ZZA lub/i uzale˝nienia od
benzodiazepin,
- halucynoza alkoholowa,
- zespó∏ Wernickiego-Korsakowa.

Ponadto w Oddziale prowadzona jest
szeroka diagnostyka i leczenie
wspó∏istniejàcych zaburzeƒ psychicz-
nych oraz schorzeƒ somatycznych we
wspó∏pracy z innymi jednostkami orga-
nizacyjnymi szpitala.

Istotne miejsce w leczeniu ma psy-
choterapia indywidualna i grupowa.
Od kilku lat pracujemy w oparciu 
o Osobiste Programy Terapii. Ka˝da
pacjentka jest pod opiekà terapeuty
indywidualnego, który dokonuje diag-
nozy nozologicznej i problemowej oraz
motywuje do zmian i ustala kierunek
pracy terapeutycznej.

W pierwszym tygodniu leczenia
k∏adzie si´ g∏ównie nacisk na prze-
kazanie wiedzy na temat uzale˝nienia,
objawów choroby, przebiegu w fazach
i odniesienie tej wiedzy do swoich
doÊwiadczeƒ. Drugi tydzieƒ to praca
nad destrukcjà. Pacjentki majà mo˝li-
woÊç uÊwiadomienia sobie jak alkohol,
leki, narkotyki niszczàco wp∏ywajà na
ró˝ne obszary ˝ycia: zdrowie, rodzin´,
prac´ zawodowà, zainteresowania itd. 

Personel Oddzia∏u Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet
(na zdj´ciu od lewej strony)

Piel´gniarka oddzia∏owa mgr Gra˝yna Wenda – specjalista terapii uzale˝nieƒ,
Psycholog - mgr Ewa Wyrzykowska, 

Piel´gniarka, mgr socjologii – Bo˝ena Wszo∏a,
mgr piel´gniarstwa – Joanna Sommerfeld,

piel´gniarka, licencjat pedagogiki – Iwona Zaremba,
Psychoterapeuta, trener PTP – mgr Aleksandra Froelich-Deja,

Piel´gniarka, licencjat pedagogiki – Magdalena Borowiec
Ordynator Oddzia∏u - lek. med. Wojciech Kosmowski - specjalista psychiatra

Leczenie pacjentek przebiega trzema równoleg∏ymi torami: 



Trzeci i czwarty tydzieƒ pobytu to przy-
gotowanie pacjentki do wyjÊcia ze
szpitala. W tym czasie  chora uczy si´
rozpoznawaç zagro˝enia, jak utrzy-
maç abstynencj´, jak zapanowaç nad
g∏odem alkoholowym, jak poradziç
sobie z nawrotem choroby. Ka˝da 
z pacjentek opracowuje swój program
zdrowienia, który przedstawia przed
wyjÊciem. Jest  te˝ motywowana do
dalszego leczenia w poradniach
odwykowych oraz korzystania z grup
wsparcia, grup AA.

Oddzia∏ jest placówkà niewielkà, liczy
10 ∏ó˝ek, panuje tu spokojna, rodzinna
atmosfera sprzyjajàca otwartoÊci 
i pog∏´bionej pracy terapeutycznej.
Model spo∏ecznoÊci terapeutycznej
tworzy najbardziej sprzyjajàce warunki
spo∏ecznego uczenia si´. 

Oprócz lekarzy i terapeutów du˝e
znaczenie w pracy zespo∏u terapeuty-
cznego przypada piel´gniarkom.
Wszystkie piel´gniarki podnoszà
swoje kwalifikacje zawodowe nie tylko
na kursach podyplomowych dla pie-
l´gniarek i po∏o˝nych, ale równie˝
uczestniczà w programach szkole-
niowych w zakresie instruktorów 
i specjalistów terapii uzale˝nieƒ. 

W okresie dziesi´ciu lat istnienia
Oddzia∏u Krótkoterminowej Terapii
Odwykowej i Detoksykacji leczy∏o si´
1390 kobiet z Bydgoszczy, wojewódz-
twa i innych rejonów Polski. 

W dniu 19 lutego odby∏y si´ uroczyste
obchody po∏àczone z konferencjà
naukowà pod patronatem Katedry 
i Kliniki Psychiatrii. W uroczystoÊciach
udzia∏ wzi´li przedstawiciele Rady
Miasta, Komisji Zdrowia, Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholo-
wych oraz dyrektorzy i kierownicy
placówek lecznictwa psychiatrycznego
i odwykowego w regionie. Swojà obec-
noÊcià zaszczycili: z-ca kierownika
Katedry i Kliniki Psychiatrii i jedno-
czeÊnie Prezes Kujawsko - Pomor-
skiego Oddzia∏u Towarzystwa Psy-
chiatrycznego dr Ewa Pilaczyƒska,
Prezes Izby Lekarskiej dr Stanis∏aw
Prywiƒski oraz Przewodniczàca Okr´-

gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych
Ewa Kowalska.

Konferencj´ naukowà rozpoczà∏ dr
hab. n. med. Marcin Zió∏kowski - Kie-
rownik Zak∏adu Piel´gniarstwa Psy-
chiatrycznego CM UMK wyk∏adem nt.
„Substancje psychoaktywne a mózg
(wybrane zagadnienia)”, nast´pnie
mgr Teresa Bu∏at - psycholog kliniczny
i specjalista psychoterapii uzale˝nieƒ
w Katedrze i Klinice Psychiatrii za-

prezentowa∏a ró˝ne koncepcje i mo˝li-
woÊci pracy terapeutycznej w leczeniu
uzale˝nieƒ. Dr Urszula Buczek, asys-
tent w Oddziale Wewn´trznym 
i Nefrologii Wielospecjalistycznego
Szpitala Miejskiego przedstawi∏a
interesujàcy wyk∏ad dotyczàcy wybra-
nych problemów internistycznych 
w chorobie alkoholowej. 

Na koniec konferencji odby∏a si´
dyskusja panelowa, którà poprowadzi∏
dr Wojciech Kosmowski. Debata mia∏a
niezwykle o˝ywiony charakter, uczest-
nicy dzielili si´ swoimi doÊwiadczenia-
mi i spostrze˝eniami w pracy z osoba-
mi dotkni´tymi problemem uzale˝nie-
nia.

Szczególnie dzi´kuj´ Pani Ewie

Kowalskiej Przewodniczàcej OIPiP 

w Bydgoszczy za gratulacje i ˝yczenia

oraz osobistà refleksj´, a Pani Marii

Walde Iwanowskiej v-ce Przewodni-

czàcej OIPiP za wsparcie i ˝yczliwoÊç

w trudnym okresie tworzenia oddzia∏u

oraz w dalszych etapach jego rozwoju.

Gra˝yna Wenda

Z NASZEJ PRACY
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Pani Przewodniczàca 
sk∏ada gratulacje

Pani Przewodniczàca wÊród Piel´gniarek



Z NASZEJ PRACY

Piel´gniarstwo w opiece zdrowotnej 
nad pracujàcymi
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Ochrona  zdrowia  pracujàcych  zaj-
muje  si´ dziedzinà  wiedzy  i praktyki
zwanà  ,,s∏u˝ba  medycyny pracy”.
Poj´cie  to  wprowadzi∏a    Ustawa  o
s∏u˝bie  medycyny  pracy  z dnia  27
czerwca 1997 r. 

Wspó∏czeÊnie jest  to interdyscypli-
narny zespó∏ fachowców: lekarzy  spe-
cjalistów  w zakresie medycyny pracy,
piel´gniarek, psychologów, pracowni-
ków bezpieczeƒstwa i  higieny  pracy,
który ma zapewniç aby ,,stan  zdrowia
osób wykonujàcych prac´ nie ulega∏by
szybszej degradacji, ani˝eli  nast´puje
to w wyniku fizjologicznego  procesu
starzenia  si´ organizmu”.*
Jest to dzia∏alnoÊç  oparta  na  potrze-
bach  pacjenta, która skupia  si´  na
pracy i Êrodowisku pracy. ,,Profilakty-
czna opieka zdrowotna rozumiana jest
jako ogó∏ dzia∏aƒ zapobiegajàcych
powstawaniu i szerzeniu si´ nieko-
rzystnych skutków zdrowotnych, które
w sposób bezpoÊredni lub poÊredni
majà zwiàzek z warunkami albo
charakterem pracy”.** Obejmuje  pro-
mocj´ zdrowia, leczniczà opiek´ zdro-
wotnà, pierwszà pomoc, rehabilitacj´ 
i Êwiadczenia rentowe.

Domenà medycznà jest ocena ryzyka
zawodowego, wynikajàcego z zagro-
˝eƒ zwiàzanych z wykonywanà pracà ,
poszukiwanie skutecznych metod  pro-
filaktyki, wczesnej  diagnostyki, oraz
sposobów skutecznej  ingerencji tera-
peutycznej.
Piel´gniarki  ochrony  zdrowia  pracu-

jàcych  stanowià  bardzo licznà  grup´
specjalistów Êwiadczàcych us∏ugi
zdrowotne w miejscu  pracy, którymi
sà: zak∏ady pracy, zak∏ady pracy  chro-
nionej, poradnie  medycyny pracy (jed-
nostki podstawowe), oraz wojewódz-
kie oÊrodki medycyny  pracy (WOMP).

Regulacje prawne (Rozporzàdzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej 
z dnia 15 wrzeÊnia 1997r),*** okreÊli∏y
dwa poziomy kszta∏cenia: kurs kwali-

fikacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia
pracujàcych i specjalizacj´. Piel´gniar-
ki, które ukoƒczy∏y kurs, sà uprawnio-
ne do samodzielnego wykonywania
zadaƒ umo˝liwiajàcych ograniczanie
szkodliwego wp∏ywu pracy na zdrowie.

Do  zadaƒ tych mi´dzy innymi nale˝à:
- rozpoznawanie i ocena czynników 

wyst´pujàcych w Êrodowisku  pracy 
oraz sposobów wykonywania pracy,
mogàcych mieç ujemny wp∏yw na 
zdrowie,

- rozpoznawanie i ocena  ryzyka  
zawodowego, wyst´pujàcego 
w danym  Êrodowisku pracy, 

- informowanie pracodawców 
i pracujàcych o mo˝liwoÊci 
wystàpienia niekorzystnych skutków
zdrowotnych b´dàcych nast´pstwem
z∏ych warunków pracy,

- udzielanie  pracodawcom 
i pracujàcym porad w  zakresie 
organizacji pracy, ergonomii, 
fizjologii i psychologii pracy.

Szerszy zakres zadaƒ majà piel´g-
niarki, które uzyska∏y tytu∏ specjalisty
w dziedzinie ochrony zdrowia pracujà-
cych. Specjalistki mogà podejmowaç
bezpoÊrednià wspó∏prac´ z pracodaw-
cami w celu inicjowania ich dzia∏aƒ na
rzecz ochrony zdrowia pracowników 
i udzielania pomocy w ich realizacji 
w obszarze:
- informowanie pracowników 

o zasadach  zmniejszania ryzyka
zawodowego,

- wdra˝anie zasad profilaktyk
i zdrowotnej u pracowników
nale˝àcych do grup 
szczególnego ryzyka,

- tworzenia warunków do prowadzenia
rehabilitacji zawodowej,

- wdra˝anie programów promocj
i zdrowia,

- dokonywanie oceny informacji  
o zagro˝eniach zdrowia  
wyst´pujàcych na stanowiskach
pracy i przedstawianie wniosków,

zmierzajàcych do ograniczenia 
lub likwidacji tych zagro˝eƒ.

Opracowane w 2001 roku i przyj´te
przez Naczelnà Rad´ Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych ,,Kompetencje Piel´gniar-
ki  w Ochronie Zdrowia Pracujàcych”
wskazujà: w odniesieniu do kogo
piel´gniarka smp. (s∏u˝by medycyny
pracy) pe∏ni swoje funkcje zawodowe:
pracowników, osób zatrudnionych na
podstawie umowy o prac´ nak∏adczà,
kandydatów do szkó∏ ponadgimnazjal-
nych, osób Êwiadczàcych prac´ w cza-
sie odbywania kary pozbawienia wol-
noÊci, osób samozatrudniajàcych si´;
z jakiej dzia∏alnoÊci te funkcje wynika-
jà: diagnostyczna, profilaktyczna,
rehabilitacyjno- lecznicza, edukacyjna,
doradcza dla pracodawców i pracow-
ników; okreÊlajà  zakres zadaƒ  reali-
zowany  przez  piel´gniark´ ochrony
zdrowia pracujàcych czyli: nadzoro-
wanie warunków pracy, udzia∏ 
w opiece nad zdrowiem  pracowników,
udzia∏ w informowaniu, poradnictwie,
szkoleniu oraz  promowaniu  zdrowia
pracujàcych, organizowanie i udziela-
nie  pierwszej  pomocy  medycznej 
w stanach zagro˝enia ˝ycia, dzia∏al-
noÊç  zabiegowa , gromadzenie i prze-
chowywanie dokumentacji medycznej.

Piel´gniarki  posiadajàce kwalifikacje
z dziedziny medycyny pracy u˝ywajà
imienne pieczàtki  z informacjà  identy-
fikujàcà posiadane uprawnienia sà
równie˝ zobligowane do rejestracji
swoich uprawnieƒ oraz rejestracji pod-
j´cia  i  zakoƒczenia  dzia∏alnoÊci pro-
filaktycznej. Rejestry prowadzà woje-
wódzkie oÊrodki medycyny pracy.

Anna Bàkowska

* Rekomendacja Komitetu Ekspertów Âwiatowej
Organizacji Zdrowia, Europejskie Biuro 
Regionalne WHO, Kopenhaga 1973.
**  Ustawa z dn. 27. czerwca 1997 r. o s∏u˝bie medy-
cyny pracy.
*** w sprawie zadaƒ s∏u˝by medycyny pracy, których
wykonywanie przez  piel´gniarki wymaga posiadania
dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskiwania
tych kwalifikacji oraz rodzajów dokumentów potwier-
dzajàcych ich posiadanie (Dz.U.nr 124, poz.796).



BYDGOSZCZANKA ROKU 2009    
ANNA APPELT -po∏o˝na

W styczniu 2010 roku Gazeta Wy-
borcza przeprowadzi∏a plebiscyt na
najpopularniejszego Bydgoszczanina
Roku. Nasza kole˝anka po∏o˝na Anna
Appelt znalaz∏a si´ wÊród grona 8
osób pretendowanych do tego za-
szczytnego tytu∏u i uplasowa∏a si´ na
III miejscu jako najpopularniejsza
Bydgoszczanka.

W zwiàzku z tym chcia∏abym zapre-
zentowaç sylwetk´ Anny Appelt. Jest
absolwentkà Wydzia∏u Po∏o˝nych Me-
dycznego Studium Zawodowego 
w Bydgoszczy. Nast´pnym etapem
kszta∏cenia by∏y studia na kierunku
Po∏o˝nictwo w gdaƒskiej Akademii
Medycznej. W 1983 roku rozpocz´∏a
prac´ po∏o˝nej w szpitalu XXX-lecia
(obecnie Szpital Uniwersytecki nr 2 im.
dr Biziela) i pracuje tam do dzisiaj.
Prowadzi równie˝ zaj´cia ze studenta-
mi Uniwersytetu Jana Kazimierza 
w Bydgoszczy na kierunku Opieka
i Wychowanie. Tematyka wyk∏adów
dotyczy piel´gnacji niemowlàt i ma∏ych
dzieci.  W Centrum Consultingowym
Collegium Medicum w Bydgoszczy
prowadzi szkolenia „Poród w warun-
kach ekstremalnych” - po∏o˝nictwo dla
ratowników medycznych oraz naucza
zawodu przysz∏e adeptki po∏o˝nictwa. 

W maju 2009 roku w Bydgoszczy

odby∏o si´ Mi´dzynarodowe Sympo-
zjum Gordonowskie, na którym wyg∏o-
si∏a referat, którego tematem by∏a
„Psychologia prenatalna”. W tym˝e
roku przeprowadzi∏a program eduka-
cyjny w ramach Miejskiego Programu
Promocji Zdrowia pod nazwà „Popra-
wa opieki zdrowotnej nad matkà,
noworodkiem i ma∏ym dzieckiem” dla
kobiet ci´˝arnych z Bydgoszczy pod
patronatem Wydzia∏u Zdrowia i Polityki
Spo∏ecznej Urz´du Miasta Bydgo-
szczy. W Placówce Doskonalenia
Nauczycieli przy Stowarzyszeniu
„DoroÊli-Dzieciom” organizuje zaj´cia
dotyczàce zagadnieƒ po∏o˝niczo-
ginekologicznych.  

PopularnoÊç w Bydgoszczy zdoby∏a
dzi´ki prowadzonej przez nià od blisko
10 lat Szkole Rodzenia „Vita”. Prowa-
dzenie szko∏y to Jej pasja. Poczàtki
by∏y trudne, ale teraz przychodzi bar-
dzo wiele par spodziewajàcych si´
dziecka i trzeba tworzyç nowe grupy.
W szkole panuje niezwykle ciep∏a 
i rodzinna atmosfera i dzi´ki niej rodzà
si´ dzieci i nowe przyjaênie. Dzi´ki
swojej wiedzy, którà przekazuje przy-
sz∏ym rodzicom i wspania∏emu klima-
towi, przysz∏e mamy i ojcowie traktujà
Jà niemal jak matk´. Majà do Ani

wielkie zaufanie i zwracajà si´ ze swo-
imi problemami i troskami, wiedzàc, ˝e
zawsze mogà liczyç na pomoc. Kon-
takty nie urywajà si´ zaraz po poro-
dzie, gdy˝ rodzice ze swoimi pocie-
chami bardzo ch´tnie przychodzà na
spotkania do szko∏y.

Anna Appelt jest zwolenniczkà
urlopów macierzyƒskich, a w swojej
pracy magisterskiej udowodni∏a jak
wa˝na jest rola ojca w wychowaniu
dziecka ju˝ od chwili pocz´cia.

W ˝yciu prywatnym jest ˝onà i mamà
i Êwietnie potrafi ∏àczyç obowiàzki
domowe z zawodowymi. Uwielbia czy-
taç ksià˝ki i jest mi∏oÊniczkà kotów. 

Ma∏gorzata Wachowiak

NZOZ Przychodnia „Okole”

W zwiàzku z up∏ywajàcym ju˝ prawie
6-letnim istnieniem NZOZ Przychodni
„Okole” sp. zoo pragniemy przedsta-
wiç swojà dzia∏alnoÊci oraz pracow-
ników. 

Firma istnieje ju˝ od 20 lat na grun-
cie  Przychodni Rejonowej  „Okole”.
W 2009 r.  zosta∏ przeprowadzony ka-

pitalny remont wi´kszej cz´Êci Przy-
chodni co wp∏yn´∏o na znacznà popra-
w´ naszego wizerunku wÊród pacjentów.
W zakres dzia∏alnoÊci naszej placów-

ki wchodzi POZ, Por. Ginekologiczna
oraz Por. Stomatologiczna. Us∏ugi
medyczne dla pacjentów Êwiadczone
sà w ramach kontraktu z NFZ oraz na
˝yczenie pacjenta odp∏atnie.

W ramach dzia∏alnoÊci Podstawowej
Opieki Zdrowotnej us∏ugi medyczne
wykonywane sà przez lekarzy pedia-
trów i internistów oraz wykwalifiko-
wany personel piel´gniarski i Êredni
personel pomocniczy.

Mo˝emy pochwaliç si´ pi´knie
wyposa˝onym gabinetem zabiego-
wym, w którym pracuje kadra pie-
l´gniarska, systematycznie podnoszà-
ca swoje kwalifikacje poprzez  uczest-
nictwo w ró˝nych kursach. W ramach
swojej pracy piel´gniarki  wykonujà
wszystkie czynnoÊci zabiegowe oraz
pracujà w punkcie pobierania krwi 
i w gabinecie badaƒ EKG.

POZNAJMY SI¢
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Pracownicy Przychodni
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Od nowego roku mo˝emy pochwaliç
si´ nowo otwartym punktem Konsulta-
cyjnym dla chorych z cukrzycà.
Piel´gniarki udzielajà porad konsulta-
cyjnych dotyczàcych edukacji w zakre-
sie piel´gnacji, stosowaniu diety oraz
zasad podawania insuliny.

Podczas w/w wizyty pacjent ma
wykonywany:
- pomiar wzrostu, wagi
- obliczany wskaênik BMI
- pomiar RR
- przeprowadzony wywiad odnoÊnie

leczenia i piel´gnacji w cukrzycy
- uzupe∏niane wyniki (lipidy)
- pobierany poziom hemoglobiny

glikowanej
- przeprowadzanà edukacj´ 

zdrowotnà
- zak∏adanà dokumentacj´ medycznà

Porady sk∏adajà si´ z kilku wizyt 
w zale˝noÊci od potrzeb pacjenta.       
W gabinecie zabiegowym i punkcie
konsultacyjnym pracujà piel. dypl.
Barbara Danelska, piel. dypl.  Gra˝yna
Poci´giel.

Kolejnym wa˝nym ogniwem dzia∏al-
noÊci naszej Przychodni jest Gabinet
Piel´gniarek Rodzinnych. Pracujà 
w nim specjalistki piel´gniarstwa ro-
dzinnego, które oprócz pracy w Êro-
dowiskach rodzinnych prowadzà dzia-
∏alnoÊç dydaktycznà ze studentami
CM UMK wydzia∏u piel´gniarstwa.
Praca piel´gniarek rodzinnych to nie
tylko wykonywanie zabiegów piel´-
gnacyjnych i leczniczych ale szeroko
prowadzona promocja, profilaktyka 

i edukacja zdrowotna wÊród podo-
piecznych. Z racji przewagi pacjentów
geriatrycznych i zdarzajàcych si´
Êrodowisk patologicznych praca
piel´gniarek polega na daleko zakro-
jonej wspó∏pracy z ró˝nymi organizac-
jami i instytucjami rzàdowymi i poza-
rzàdowymi. Zadania te wykonujà
specjalistki piel´gniarstwa rodzinnego
Renata Bystryk,  Violetta Flakowska 
i Marzena Giannelos.  Z myÊlà o no-
wych adeptkach zawodu piel´gniar-
skiego postanowi∏yÊmy przedstawiç
zmiany zachodzàce w pracy piel´-
gniarki. Utworzy∏yÊmy gablot´ histo-
rycznà zawierajàca sprz´t, którym
kiedyÊ pos∏ugiwano si´ w pracy
piel´gniarskiej.

Nad zdrowiem ci´˝arnych i nowo na-
rodzonych dzieci czuwa profesjonalnie
wykonujàca swojà prac´ po∏o˝na Zofia
Wojciechowska.

„Sercem” naszej Przychodni jest
rejestracja, tu nast´puje pierwszy kon-
takt pacjenta z personelem, dlatego
te˝ pracuje tu sprawdzona kadra rejes-
tratorek medycznych ˝yczliwie przyj-
mujàca ka˝dego pacjenta. W rejes-
tracji pracujà Violetta Ukleja, Gra˝yna
Sten˝ewska, Maria Biƒkowska.

Naszym ma∏ym pacjentom pomaga
znieÊç trudne chwile podczas  szcze-
pieƒ  piel. dypl. Ewa Zaranek, która
swoim mi∏ym i ciep∏em  usposobieniem
∏agodzi nieprzyjemne doznania.

Pod opiekà naszej Przychodni sà
równie˝ szko∏y, w których pracujà
piel´gniarki z d∏ugoletnim sta˝em 
w Êrodowisku nauczania i wychowa-
nia. W Zespole Szkó∏ Specjalnych
pracuje piel. dypl. Krystyna Cholewa,
która poÊwi´ca si´ ca∏ym sercem swo-
jej pracy. Jest jak druga matka dla
dzieci  tak ci´˝ko pokrzywdzonych
przez los. W Zespole Szkó∏ Ogólno-
kszta∏càcych nr 3 opiekuje si´ i  edu-
kuje m∏odzie˝ nasza kole˝anka piel.
dypl. El˝bieta Dobrogowska. Niejed-
nokrotnie s∏u˝y pomocà i dobrà radà
m∏odym ludziom.  

Mo˝emy pochwaliç si´ dobrze
uk∏adajàcà si´ wspó∏pracà z naszymi

lekarzami. Dla dobra pacjenta w spo-
sób partnerski rozwiàzujemy wszystkie
nasze problemy. Atmosfer´ takà zaw-
dzi´czamy naszemu Prezesowi lek.
med. Juliuszowi Wasikowi,  który od
20 lat godnie nas reprezentuje.

Personelem piel´gniarskim opiekuje
si´ i reprezentuje Marzena Giannelos
kierownik d/s piel´gniarstwa.

Zespó∏ nasz wspomaga kadra ad-
ministracyjna i panie dbajàce o czysty
i estetyczny wyglàd naszej placówki.
Spotykamy si´ nie tylko na gruncie
zawodowym ale równie˝ towarzyskim. 

W styczniu 2010 r. byliÊmy na
uroczystej kolacji z okazji 5-lecia
NZOZ Przychodni „Okole”. Wieczór
up∏ynà∏ w mi∏ej i weso∏ej atmosferze.

WÊród wszystkich przyjemnych
zdarzeƒ dotkn´∏a nas równie˝ i smut-
na chwila. 

W dniu 24.01.2010 r. odesz∏a od nas
na zawsze nasza niezapomniana
kole˝anka, d∏ugoletnia prze∏o˝ona, 
a poza tym wspania∏y cz∏owiek mgr
Anna Cegiel. Wszyscy prze˝yliÊmy to
ogromnie i pami´ç o Niej pozostanie
w naszych sercach na zawsze.

Opowiedzia∏a o pracownikach 
i ˝yciu Przychodni  

Marzena Giannelos z kole˝ankami

Gabinet zabiegowy piel. Barbara Danelska.

Integracyjne spotkanie 
pracowników w restauracji Dolce Vita.

Korzystajàc z okazji 
chcia∏ybyÊmy pozdrowiç 

wszystkie kole˝anki piel´gniarki
oraz te z którymi przez wiele lat

wspó∏pracowa∏y i ˝yczyç im
sukcesów w ˝yciu prywatnym 

i zawodowym.
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Mi´dzynarodowa Klasyfikacja 
Praktyki Piel´gniarskiej (ICNP®)

W dniu 15.01.2010 odby∏a si´ 
w Bydgoszczy Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa pt. „Mi´dzynarodowa
Klasyfikacja Praktyki Piel´gniarskiej
(ICNP®) Patronat nad Konferencjà
objà∏ Dziekan Wydzia∏u Nauk o Zdro-
wiu prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi.

Organizatorami Konferencji by∏y:
- dr Anna Andruszkiewicz cz∏onek
Polskiego Towarzystwa Piel´gniar-
skiego, trener ICNP® Katedra i Zak∏ad
Promocji Zdrowia Collegium Medicum
w  Bydgoszczy.
- dr Mariola Banaszkiewicz Zak∏ad
Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´g-
niarek Collegium Medicum w Bydgo-
szczy.
- dr Miros∏awa Felsmann cz∏onek
Polskiego Towarzystwa Piel´gniar-
skiego, trener ICNP®, Katedra i Za-
k∏ad Pedagogiki i Dydaktyki Piel´g-
niarskiej Collegium Medicum w Byd-
goszczy.
- mgr Halina Idczak, cz∏onek Polskiego
Towarzystwa Piel´gniarskiego, trener
ICNP® Katedra i Zak∏ad Promocji
Zdrowia Collegium Medicum w Byd-
goszczy. 
- Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po-
∏o˝nych w Bydgoszczy Przewodniczà-
ca Ewa Kowalska oraz Sekretarz 
mgr Wies∏awa Stefaniak-Gromadka. 

W Konferencji udzia∏ wzi´∏o 300
uczestników - piel´gniarek i po∏o˝-
nych z województwa kujawsko-pomor-
skiego. Celem Konferencji by∏o zapoz-
nanie z ideà Mi´dzynarodowej Kla-
syfikacji Praktyki Piel´gniarskiej
(ICNP®) oraz rozpocz´cie dyskusji 
w Êrodowisku nad mo˝liwoÊcià wdro-
˝enia ICNP® do codziennej praktyki.

Uczestnicy Konferencji wys∏uchali
nast´pujàcych wyk∏adów:
- Dlaczego w Polsce potrzebne 

jest ICNP?.
- Podstawowe za∏o˝enia 

wspó∏czesnego piel´gniarstwa 
- Historia klasyfikacji praktyki 

piel´gniarskiej
oraz obejrzeli film ukazujàcy mo˝li-
woÊci praktycznego wykorzystania
ICNP® w codziennej praktyce piel´g-
niarskiej. Podsumowaniem Konferen-
cji i próbà odpowiedzi na pytanie, jakie
sà szanse na wdro˝enie ICNP w na-
szym regionie by∏ Panel: Mi´dzy teorià
a praktykà ICNP® z udzia∏em kadry
kierowniczej najwi´kszych szpitali
naszego województwa. 

Trudny moment, w jakim obecnie
znajduje si´ nasza grup zawodowa
sk∏ania do refleksji i wr´cz wymusza
poszukiwanie nowych rozwiàzaƒ orga-
nizacyjnych. Dlatego warto wziàç pod
uwag´, ˝e wp∏yw ICNP, jak wykaza∏y
doÊwiadczenia innych krajów, mo˝e
byç znaczàcy zarówna dla p∏atnika
(NFZ), poniewa˝ daje mo˝liwoÊç
wyceny kosztów opieki piel´gniarskiej,
dla pracodawcy umo˝liwia sprawne
zarzàdzanie zasobami, jak i dla
Êrodowiska piel´gniarskiego, ponie-
wa˝ stanowi rzetelnà podstaw´ do

standaryzacji koszyka Êwiadczeƒ,
pozwala na opracowanie standardów,
procedur oraz przede wszystkim dla
pacjenta, który ma mo˝liwoÊç dokona-
nia oceny jakoÊci opieki piel´gniar-
skiej. 

Konferencja miejmy nadzieje stanie
si´ przyczynkiem do otwartej dyskusji
naszego Êrodowiska nad potrzebà
wdra˝ania sprawdzonych rozwiàzaƒ
do praktyki piel´gniarskiej. Zach´ca-
my wszystkie Kole˝anki i Kolegów do
zamieszczania na ∏amach Biuletynu
swoich refleksji na ten temat i podj´cia
wyzwania jakim jest bezwàtpienia
wdro˝enie ICNP do codziennej prakty-
ki.   

Tekst: Anna Andruszkiewicz 
Foto: Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

Na zakoƒczenie Przewodniczàca
OIPiP Ewa Kowalska wystàpi∏a 

do uczestników konferencji 
o zbiórk´ pieni´dzy na rzecz 
tragicznie doÊwiadczonych 

mieszkaƒców Haiti.
Zebrano 547,90 i przekazano 

do bydgoskiego oddzia∏u Caritas.
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Diagnostyka laboratoryjna w codziennej 
praktyce piel´gniarki i po∏o˝nej

13 stycznia b.r. w Bydgoszczy, 
w restauracji MAESTRA (Opera Nova)
odby∏y si´ warsztaty szkoleniowe zor-
ganizowane przez firm´ VITALABO,
firm´ ECLIPSE BD oraz Okr´gowà
Izb´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych.
Tematem szkolenia by∏a diagnostyka
laboratoryjna w codziennej praktyce
piel´gniarki i po∏o˝nej. Grup´ uczest-
ników stanowi∏y piel´gniarki i po∏o˝ne
z przychodni, z którymi wspó∏pracuje
firma VITALABO. Ku radoÊci organi-
zatorów przyby∏o ok. 200 osób. Firm´
VITALABO reprezentowa∏ zarzàd oraz
pracownicy, firm´ ECLIPSE BD Pan
Pawe∏ Hebda wraz z asystentkà, nato-
miast OIPiP reprezentowa∏y: przewod-
niczàca Ewa Kowalska, wiceprzewod-
niczàca Maria Iwanowska oraz radca
prawny Dominika Danuta Szeci∏∏o-
Kmieç. 

O godzinie 16.00 wszystkich obec-
nych na warsztatach przywita∏ prezes
Laboratorium Analiz Lekarskich - Nor-
bert Pietrykowski, który zaprezen-
towa∏ firm´ VITALABO. 

Firma VITALABO to nowoczesne
Laboratorium Medyczne zatrudniajàce
14 diagnostów laboratoryjnych, pracu-
jàce na sprz´cie uznanych na Êwiecie
firm i posiadajàce w swojej ofercie ok.
300 badaƒ z zakresu hematologii 
i koagulologii, biochemii i immunologii,
analityki ogólnej, serologii, mikrobi-
ologii i biologii molekularnej. Labora-
torium VITALABO uczestniczy tak˝e
w wielu zewn´trznych kontrolach
mi´dzylaboratoryjnych (m.in. RIQAS 
i COBJ) oraz rozwija system zapew-
nienia jakoÊci badaƒ.

Kolejnym punktem programu warsz-
tatów by∏ wyk∏ad radcy prawnego
OIPiP, pani Dominiki Danuty Szeci∏∏o-
Kmieç, dotyczàcy etyki zawodu pie-

l´gniarki i po∏o˝nej oraz odpowiedzial-
noÊci zawodowej. Po niej kilka s∏ów
wyg∏osi∏a przewodniczàca OIPiP, pani
Ewa Kowalska.

Po lunchu pan Pawe∏ Hebda, przed-
stawiciel ECLIPSE BD, przedstawi∏
prezentacj´ na temat systemu
pró˝niowego BD VACUTAINER oraz
sposobów na unikni´cie b∏´du przed-
laboratoryjnego. Wyk∏ad ten cieszy∏
si´ szczególnym zainteresowaniem,
gdy˝ w jego trakcie poruszone zosta∏y
kwestie, do których personel pobiera-
jàcy nie przywiàzywa∏ wielkiej wagi, 
a które sà znaczàce w procesie przed-
laboratoryjnym i majà wp∏yw na wynik
laboratoryjny. By∏a mowa o przygo-
towaniu pacjenta do pobrania krwi,
kolejnoÊci nape∏niania probówek,
obj´toÊci pobranego materia∏u, istot-
nym etapie mieszania krwi oraz czasie
zaciÊni´cia stazy podczas pobierania
materia∏u. 

Po o˝ywionej dyskusji odby∏a si´
prezentacja kierownika laboratorium
VITALABO, pani mgr Joanny Bràsz-
kiewicz,  pt. „Jak mo˝emy sobie po-
móc, czyli b∏´dy które nie u∏atwiajà
nam ˝ycia”. W prezentacji tej poru-
szone zosta∏y kwestie, z którymi na co
dzieƒ borykajà si´ pracownicy labora-
torium, a które w du˝ej mierze zale˝à
od personelu pobierajàcego krew do
badaƒ. WÊród najwa˝niejszych prob-
lemów omówionych w trakcie tego
wystàpienia by∏y: prawid∏owe wype∏-
nianie skierowania na badania labora-
toryjne, wpisywanie danych osób
pobierajàcych oraz czasu pobrania
materia∏u, oklejanie probówek, zna-
czenie kodu kreskowego, jako g∏ów-
nego elementu identyfikujàcego
ka˝dego pacjenta, definicje lipemii 
i hemolizy. 

Zainteresowanie by∏o bardzo du˝e,

gdy˝ na bie˝àco personel pobierajàcy
z przychodni, móg∏ omówiç i wyjaÊniç
wiele problemów, które pojawiajà si´ 
w trakcie wspó∏pracy mi´dzy nim 
a laboratorium. 

Koƒcowym punktem warsztatów by∏o
rozdanie certyfikatów ukoƒczenia
kursu doskonalàcego na temat zasad
pobierania krwi systemem pró˝niowym
Vacutainer firmy Becton Dickinson
piel´gniarkom i po∏o˝nym przez
zarzàd VITALABO. 

Warsztaty szkoleniowe mia∏y s∏u˝yç
g∏ównie zwróceniu uwagi na znacze-
nie fazy przedlaboratoryjnej, w której
pope∏nianych jest ponad 65% b∏´dów
zwiàzanych z ca∏ym procesem dopro-
wadzajàcym do uzyskania wyniku
badania laboratoryjnego oraz u∏atwie-
niu wspó∏pracy Laboratorium VITAL-
ABO z przychodniami, a zw∏aszcza 
z osobami pobierajàcymi materia∏ do
badaƒ.

Szkolenie to zosta∏o bardzo wysoko
ocenione przez uczestniczki, które ju˝
wyrazi∏y ch´ç uczestnictwa w kolejnym
tego typu spotkaniu organizowanym
przy wspó∏udziale VITALABO. Firma
VITALABO z kolei dzi´kuje tak licznie
przyby∏ym uczestniczkom oraz rozwa-
˝a mo˝liwoÊç organizacji warsztatów
w przysz∏oÊci. Ponadto ˝yczy udanej
dalszej wspó∏pracy i zaprasza do pod-
j´cia wspó∏pracy wszystkich ch´tnych
do wykonywania analiz lekarskich 
w nowoczesnym i gwarantujàcym wy-
sokà jakoÊç us∏ug laboratorium.

Kontakt: 
Norbert Pietrykowski - prezes
606 273 702.

mgr Anna Paprocka 
- pe∏nomocnik ds. jakoÊci  

NZOZ Vitalabo  
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Warsztaty edukacyjne
dla piel´gniarek i po∏o˝nych

W dniu 18 marca 2010 r. w sali kon-
ferencyjnej Wojewódzkiego OÊrodka
Medycyny Pracy odby∏y si´ pierwsze
w tym roku warsztaty edukacyjne dla
piel´gniarek i po∏o˝nych zorganizowa-
ne przy wspó∏pracy Komisji ds. Po-
∏o˝nych, Komisji ds. Kszta∏cenia 
i Doskonalenia Zawodowego, firmy
Pelargos oraz firmy patronackiej
Reckitt Benckiser (Poland) SA.

Rejestracja na warsztaty odby∏a si´
po raz pierwszy w formie elektronicz-
nej na stronie internetowej OIPiP
i du˝a frekwencja spe∏ni∏a oczekiwania
organizatorów. 

Wyk∏ad nt: „W zdrowej skórze zdrowy
duch!” Choroby skóry: bakteryjne,
wirusowe, grzybicze, ogólnoustrojowe,
kontaktowe alergiczne/ niealergiczne”,
wyg∏osi∏a dr Iwona Sadowska-Kraw-
czenko.

Ka˝da z kole˝anek na zakoƒczenie
otrzyma∏a certyfikat uczestnictwa,
skrypty tematyczne oraz interesujàce
materia∏y promocyjne od firmy
Pelargos oraz upominek.

Serdecznie zapraszamy na kolejne
spotkania.

tekst, foto WSG
Uczestnicy Warsztatów

Uczestnicy Warsztatów

Uczestnicy Warsztatów

dr Iwona Sadowska-Krawczenko

BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2010
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OÊrodek Kszta∏cenia Podyplomowego przy Okr´gowej Izbie 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy 

od grudnia ubieg∏ego roku w rejestrze wydanych zaÊwiadczeƒ 
zanotowa∏ kolejne absolwentki naszych szkoleƒ. 

Nale˝a∏y do nich piel´gniarki i po∏o˝ne, które: 

18 grudnia
zakoƒczy∏y szkolenie na kursie specjalistycznym w zakresie wykonania i interpretacji zapisu EKG 

(by∏o to szkolenie zlecone przez PS ZOZ Inowroc∏aw); 

8 stycznia
ukoƒczy∏y kurs specjalistyczny w zakresie przygotowania

i podawania leków p/nowotworowych u doros∏ych; 

14 stycznia
w Okr´gowej Izbie Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy odby∏o si´ uroczyste 
wr´czenie dyplomów piel´gniarkom specjalistkom w dziedzinie piel´gniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki; 

16 stycznia 
zakoƒczy∏ si´ kurs specjalistyczny w zakresie szczepieƒ ochronnych;
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8 lutego
szkolenie zakoƒczy∏y piel´gniarki i po∏o˝ne na kursie specjalistycznym 

w zakresie wykonania i interpretacji zapisu EKG; 

25 lutego 
po szeÊciu miesiàcach ci´˝kiej i wytrwa∏ej nauki z dumà i radoÊcià wr´czono zaÊwiadczenia 

piel´gniarkom i piel´gniarzowi, którzy zdobywali wiedz´ i nowe umiej´tnoÊci na kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie piel´gniarstwa ratunkowego; 

8 marca
zakoƒczy∏a si´ ju˝ trzecia edycja kursu specjalistycznego

w zakresie resuscytacji krà˝eniowo-oddechowej.

Katarzyna Florek

OÊrodek prowadzi nabór na szkolenia, 
które odb´dà si´ w II po∏owie 2010 r.

Szkolenie specjalizacyjne:
piel´gniarstwo chirurgiczne dla piel´gniarek

Kursy kwalifikacyjne: 
piel´gniarstwo ratunkowe dla piel´gniarek

Kursy specjalistyczne: 
szczepienia ochronne dla piel´gniarek

resuscytacja krà˝eniowo-oddechowa dla piel´gniarek i po∏o˝nych
wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla piel´gniarek i po∏o˝nych

przygotowanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u doros∏ych dla piel´gniarek i po∏o˝nych

Kursy dokszta∏cajàce: 
podstawy diabetologii dla piel´gniarek
podstawy diabetologii dla po∏o˝nych

opieka piel´gniarska w radioterapii dla piel´gniarek i po∏o˝nych (nowoÊç)

Szczegó∏y znajdziecie Paƒstwo na stronie internetowej pod adresem www.oipip.bydgoszcz.pl
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Komisja ds. Kszta∏cenia i Doskonalenia Zawodowego
ponownie informuje, o bezp∏atnych warsztatach nt.:

REGIONALNY PROGRAM WARSZTATÓW EDUKACJI 

DIABETOLOGICZNEJ PIEL¢GNIAREK

pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Oddzia∏ Kujawsko-Pomorski

Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy

Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

Konsultanta Wojewódzkiego Regionu Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie Diabetologii

Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy

szczegó∏owy program warsztatów oraz karta zg∏oszenia znajdujà si´ na stronie internetowej pod adresem 
www.oipip.bydgoszcz.pl

W 2010 roku odb´dà si´ 4 edycje w/w warsztatów 
(kwiecieƒ, czerwiec wrzesieƒ i listopad), 

szczegó∏owe informacje wraz z dok∏adnà datà szkolenia, osoby zakwalifikowane otrzymajà pisemnie z OIPiP.

Katarzyna Florek

Zatrzymaj up∏ywajàcy czas we wspomnieniach,
a przede wszystkim pami´taj o pi´knych chwilach,

by nigdy nie posz∏y w zapomnienie”.

Pani
Alicji Rokicie

starszej piel´gniarce
specjalistce d/s piel´gniarstwa rodzinnego

przechodzàcej na emerytur´ po 35 latach pracy 
serdeczne podzi´kowania za wieloletnià, 

pe∏nà poÊwi´ceƒ
i oddanà  prac´  dla chorych, za codzienny

trud, za okazanà ˝yczliwoÊç, cierpliwoÊç,
wyrozumia∏oÊç, a tak˝e za poczucie godnoÊci 

i odpowiedzialnoÊci
z ˝yczeniami zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci 

sk∏adajà
zarzàd i wspó∏pracownicy 
NZOZ  Przychodni „Okole”

Pani
Annie Ró˝aƒskiej

Piel´gniarce
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Âwieciu

przechodzàcej po 40 latach pracy 
w szpitalu na emerytur´

serdeczne podzi´kowania za wieloletnià, 
pe∏nà poÊwi´ceƒ 

i oddania dla dobra chorego prac´ 
wraz 

z ˝yczeniami zdrowia i pomyÊlnoÊci

sk∏adajà
Dyrekcja, Prze∏o˝ona Piel´gniarek 

i Pracownicy
Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Âwieciu
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Kiedy, zm´czeni zimà, z coraz wi´kszym ut´sknieniem wyglàdamy wiosny, w pierwszà
niedziel´ po wiosennej pe∏ni ksi´˝yca nadchodzi Wielkanoc. Jest to najstarsze,
najwa˝niejsze i najbardziej radosne Êwi´to, obchodzone przez wszystkie wyznania
chrzeÊcijaƒskie. Wielkanoc, zwana te˝ Paschà ma upami´tniaç zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa.

Z Wielkanocà wià˝à si´ równie˝ tradycyjne ciasta wielkanocne. Pami´tamy z dzieciƒstwa
pyszne s∏odkoÊci które przygotowywa∏y nasze mamy lub babcie. Ten smak pozostaje na
zawsze w pami´ci, nie dorówna tym tradycyjnym ciastom ˝adne zakupione w cukierni cias-
to. JeÊli masz czas mo˝esz samodzielnie wykonaç babk´ lub mazurek.
Mazurki wielkanocne to ciasta o wyjàtkowych walorach smakowych. Podstawà mazurka jest

kruche ciasto i tak˝e du˝a iloÊç bakalii. Kruche ciasto mazurka to trudne zadanie, ale warto
spróbowaç. 

Oto przepisy.

MAZUREK WIELKANOCNY Z PIANKÑ
Sk∏adniki na ciasto: 1/2 kg màki, kostka margaryny, 3/4 szklanki cukru, 2 jajka
Sk∏adniki na gór´ mazurka: d˝em Êliwkowy, 5 bia∏ek, niepe∏na szklanka cukru, cukier waniliowy, 10 dkg orzechów w∏oskich
Wykonanie:
Z przesianej màki, cukru, margaryny i jajek zagniatamy ciasto i wk∏adamy do woreczka foliowego i umieszczamy na godzin´ 
w lodówce. Spód od mazurka pieczemy a˝ nabierze z∏otej barwy w temperaturze 200°C.
Jeszcze ciep∏y placek smarujemy d˝emem Êliwkowym. Z bia∏ek ubijamy pian´, a gdy jest ju˝ sztywna dodajemy cukier i cukier
waniliowy i ubijamy jeszcze oko∏o minuty. Ubità pian´ rozk∏adamy na posmarowanym d˝emem placku, posypujemy posiekanymi
w∏oskimi orzechami i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 100°C, by piana wysch∏a i lekko si´ zrumieni∏a.

MI¢KKI MAZUREK Z KARMELEM
Sk∏adniki na ciasto: 400 g màki krupczatki, 100 g cukru, 250 g Kasi albo mas∏a, 
4 ˝ó∏tka, 4 ∏y˝ki mleka,1 p∏aska ∏y˝eczka proszku do pieczenia, 
kilka kropli aromatu waniliowego
Sk∏adniki na gór´ mazurka: puszka s∏odzonego mleka skondensowanego, 
pó∏ s∏oiczka d˝emu Êliwkowego, 100 g orzechów w∏oskich, dowolne polewy 
i bakalie do dekoracji
Wykonanie
Najpierw nale˝y przygotowaç karmel:
puszk´ mleka w∏o˝yç do garnka z wodà, przykryç i gotowaç na malutkim ogniu 2,5 
do 3 godzin. Wyjàç puszk´ i odstawiç, ˝eby nieco przestyg∏a, bo otwarta od razu obleje 
nas goràca masà. Kiedy ju˝ mamy karmel, mo˝na przygotowaç ciasto: màk´ z proszkiem 
do pieczenia, cukrem i mas∏em posiekaç w misce. Dodaç ˝ó∏tka, mleko, aromat i szybko zagnieÊç, 
˝eby ciasto nie zdà˝y∏o si´ ogrzaç od ràk i nie zacz´∏o kleiç.
Ciastem wykleiç Êredniej wielkoÊci prostokàtnà blach´. Mo˝na zrobiç doÊç wysoki rancik (wtedy Êrodek ciasta 
wype∏nimy karmelem, a rant b´dzie ozdobà), ale nie jest to konieczne. Spód w∏o˝yç do piekarnika 
i piec oko∏o 25 minut w 200 stopniach.
Upieczone ciasto delikatnie prze∏o˝yç na desk´, posmarowaç cienkà warstwà d˝emu (nie musi koniecznie byç Êliwkowy, 
ale najlepiej jakiÊ lekko kwaÊny), posypaç posiekanymi orzechami w∏oskimi i w koƒcu rozprowadziç równà warstw´ karmelu.
Mazurek dowolnie ozdobiç kolorowà polewà, bakaliami, orzechami albo owocami kandyzowanymi.

Na wielkanocnym stole nie mo˝e równie˝ zabraknàç pysznego pasztetu.

PASZTET BIA¸Y Z DROBIU
Sk∏adniki: 1 wiejski kurczak, 2 pietruszki, 1 ma∏a cebulka, 300 g mas∏a, 150 g wàtróbek drobiowych
1 sucha bu∏ka (kajzerka), 3 jaja, sól, bia∏y pieprz, ga∏ka muszkato∏owa
Sposób przyrzàdzania:
Kurczaka dok∏adnie umyç, pokroiç na ma∏e kawa∏ki, posoliç i dusiç w minimalnej iloÊci wody ze 100 g mas∏a, pietruszkà i cebulà.
Gdy mi´so b´dzie ju˝ bardzo mi´kkie, dodaç wàtróbki, aby si´ razem dusi∏y (ok. 10 min). Ostudziç. Oddzieliç koÊci. Namoczyç
bu∏k´. Zemleç mi´so wraz z bu∏kà, dodaç reszt´ mas∏a, jaja i wyrobiç na jednolità mas´ drewnianà ∏y˝kà. Przyprawiç. 
Wstawiç w posmarowanej formie do nagrzanego piekarnika. Piec w temp. 180 st. C 30 minut. Po wyj´ciu pasztet odstawiç 
do zastygni´cia. Najlepszy jest nast´pnego dnia.

˚YCZYMY SMACZNEGO!!!
Redakcja
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"Nigdy si´ ju˝ nie spotkamy, nie spojrzymy sobie w twarz, nie podamy sobie d∏oni,
bo ju˝ nie ma Ci´ wÊród nas"

z g∏´bokim ˝alem  i smutkiem po˝egnaliÊmy  Naszà Drogà Kole˝ank´

Âp. Ann´ Cegiel

Odesz∏a od nas pozostawiajàc po sobie szacunek i wspomnienie dobrego cz∏owieka
i oddanej ca∏ym sercem  swojej pracy zawodowej

Rodzinie serdeczne wyrazy wspó∏czucia 
sk∏adajà Kole˝anki i Koledzy  z NZOZ Przychodni „Okole"

oraz Okr´gowa Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy

Z g∏´bokim ˝alem i bólem zawiadamiamy, ˝e dnia 09. 01.2010 r. odesz∏a od nas 
nagle i nieoczekiwanie w dniu swoich 52 urodzin nasza Kole˝anka Piel´gniarka

Âp. Maria Daƒków

Pracownicy Sz. P. ZOZ w Janowcu Wlkp.
,,Odesz∏aÊ tak wczeÊnie, ˝e ani uwierzyç ani si´ pogodziç"

Kole˝ance 
piel. spec. Dorocie Siek

piel´gniarce oddzia∏owej Oddzia∏u Kardiochirurgii

wyrazy wspó∏czucia  z powodu Êmierci MATKI
sk∏adajà 

kole˝anki i koledzy z 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikà SPZOZ

Pani
Ewie Krzy˝anowskiej

Starszej Piel´gniarce Koordynujàcej prac´ piel´gniarek w Oddziale Neonatologii

wyrazy wspó∏czucia z powodu Êmierci M´˝a Ryszarda
sk∏adajà

Dyrekcja, Naczelna Piel´gniarka i Pracownicy z Niepublicznego Zak∏adu Opieki Zdrowotnej 
„Nowy Szpital w Âwieciu”

Dnia 31 stycznia 2010 roku 
zmar∏a nagle w wieku 48 lat Nasza Kole˝anka Po∏o˝na 
pracujàca w Oddziale Brachyterapii Centrum Onkologii

Âp. Ma∏gorzata Pietrowska

Z chwilà Êmierci Ma∏gosi straciliÊmy Kole˝ank´ 
bardzo serdecznà, ˝yczliwà, wyrozumia∏à oraz bardzo oddanà pacjentom. 
By∏a zawsze uÊmiechni´ta i ch´tna do pomocy, prac´ swojà wykonywa∏a
sumiennie, poniewa˝ wiedzia∏a, ˝e w ten sposób mo˝e pomóc chorym.

Ma∏gosiu ˝egnamy Ciebie jednak zostaniesz w naszej pami´ci na zawsze.

Z wielkim ˝alem ˝egnajà cz∏onkowie
Mi´dzyzak∏adowej Organizacji Zwiàzkowej Nr 1/2004 w Centrum Onkologii w Bydgoszczy





Projekt wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego

Okr´gowa Izba Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych w Bydgoszczy 

zaprasza na bezp∏atne 
szkolenia:

• wykonanie i interpretacja 
zapisu EKG   

• resuscytacja krà˝eniowo - oddechowa

• doskonalenie umiej´tnoÊci spo∏ecznych 
niezb´dnych w kontakcie z pacjentem i jego rodzinà

CZ¸OWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Dbamy o to co najwa˝niejsze: zdrowie i ˝ycie

Szczegó∏owych informacji 
na temat szkoleƒ udzielajà 
pracownicy biura projektu OIPIP
85-079 Bydgoszcz
ul. T. KoÊciuszki 27/30-32 (VII p.)
tel. 52 362-03-75
fax. 52 372-68-78
kom. 664-788-391, 664-721-729
e-mail: izba@oipip.bydgoszcz.pl
www.oipip.bydgoszcz.pl


