


PRZEWODNICZÑCA MA G¸OS

SKARBNIK O SOBIE….

Jestem absolwentkà 5-letniego Liceum
Medycznego, 4 lata w Inowroc∏awiu i ostat-
nia klasa piàta w Bydgoszczy. W 1988
roku podj´∏am prac´ w Klinice Chirurgii
Ogólnej jako piel´gniarka odcinkowa 
w obecnym Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2

im. dr Jana Biziela. W roku 1999 ukoƒczy∏am Wydzia∏ Piel´gniarstwa
Akademii Medycznej w Poznaniu uzyskujàc tytu∏ magistra. Od paêdzier-
nika 1999 do wrzeÊnia 2000 roku wspó∏pracowa∏am z OÊrodkiem
Kszta∏cenia dla Piel´gniarek w Bydgoszczy. W roku 2000 obj´∏am w Bi-
zielu stanowisko asystenta z-cy Dyrektora d/s Piel´gniarstwa zdobywa-
jàc pierwsze doÊwiadczenia w nadzorowaniu i koordynowaniu zespo∏em
piel´gniarek. W marcu 2005 ukoƒczy∏am specjalizacj´ z organizacji 
i zarzàdzania na Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 01.04.2005
pe∏ni´ w Szpitalu funkcj´ Dyrektora d/s Piel´gniarstwa. Mam nadziej´,
˝e w kierowaniu zespo∏em piel´gniarek pomagajà mi w∏asne doÊwiad-
czenia zdobyte podczas pracy w tym zawodzie, a co za tym idzie znajo-
moÊç pracy i problemów Êrodowiska piel´gniarek i po∏o˝nych „od pod-
szewki". Uczestniczy∏am i nadal uczestnicz´ w wielu konferencjach
naukowych.

W piàtej kadencji jestem delegatem na Okr´gowe Zjazdy Samorzàdu
Piel´gniarek i Po∏o˝nych oraz pe∏ni´ funkcj´ skarbnika Izby. 

Aleksandra Popow

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

Drogie Kole˝anki i Koledzy !

Pragn´  poinformowaç, ˝e Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych przystàpi∏a do przetargu,
jako podwykonawca Centrum Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych w War-
szawie,  na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie piel´gniarstwa ratunkowego. Przetarg wygraliÊmy
i od 11 czerwca rozpocznie si´ wy˝ej wymieniony  kurs, który jest wspó∏finansowany przez
Uni´ Europejskà  w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.
Jesienià rozpoczniemy realizacj´ trzeciego projektu programu operacyjnego Kapita∏ Ludzki,
wspó∏finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, który uzyska∏ akceptacj´
komisji przyznajàcej Êrodki unijne w naszym województwie. Sà to szkolenia:
-  kurs specjalistyczny wykonanie i interpretacja zapisu ekg,
-  resuscytacja krà˝eniowo-oddechowa,
-  kurs dokszta∏cajàcy - doskonalenie umiej´tnoÊci spo∏ecznych.

Wszystkie informacje na bie˝àco sà umieszczane na naszej stronie internetowej.
Zbli˝a si´ lato, czas urlopów i wakacji. 
W lipcu i sierpniu nastàpi przerwa w organizowanych przez izb´ szkoleniach.

Z okazji naszych Êwiàt zawodowych 
Krajowego Dnia Po∏o˝nej 
i Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarki, 
sk∏adam serdeczne ˝yczenia zdrowia, 
wytrwa∏oÊci w realizacji codziennych trudnych zadaƒ, 
sukcesów w ˝yciu zawodowym i osobistym.

Z pozdrowieniami 
Przewodniczàca ORPiP 
Ewa Kowalska

„Nigdy nie jest tak, ˝eby cz∏owiek, czyniàc dobrze drugiemu, tylko sam by∏ dobroczyƒcà. 
Jest równoczeÊnie obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z mi∏oÊcià”   
Jan Pawe∏ II



OKR¢GOWA IZBA PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH W BYDGOSZCZY

Od Redakcji

Szanowne 
Kole˝anki i Koledzy

W maju  obchodzimy Krajowy Dzieƒ Po∏o˝nej i Mi´dzy-
narodowy Dzieƒ Piel´gniarki. Stàd w wielu placówkach
odbywajà si´ liczne spotkania i uroczystoÊci  zwiàzane z
naszymi Êwi´tami zawodowymi. 

Dzi´kujemy za przes∏anie do redakcji materia∏ów 
z obchodów tych uroczystoÊci w regionie. 

ZZ  ookkaazzjjii  KKrraajjoowweeggoo  DDnniiaa  PPoo∏∏oo˝̋nneejj  

ii  MMii´́ddzzyynnaarrooddoowweeggoo  DDnniiaa  PPiieell´́ggnniiaarrkkii

sskk∏∏aaddaamm  

wwsszzyyssttkkiimm  KKoollee˝̋aannkkoomm  ii  KKoolleeggoomm  

nnaajjsseerrddeecczznniieejjsszzee  ˝̋yycczzeenniiaa  

ppoommyyÊÊllnnooÊÊccii  ww  ˝̋yycciiuu  pprryywwaattnnyymm  ii  zzaawwooddoowwyymm,,  

wwyyttrrwwaa∏∏ooÊÊccii  ii  lleeppsszzeeggoo  jjuuttrraa

oorraazz  wwiieelluu  ppoowwooddóóww  ddoo  uuÊÊmmiieecchhuu  

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

WYDAWCA
Okr´gowa Izba Piel´gniarek
i Po∏o˝nych w Bydgoszczy
85-079 Bydgoszcz
ul. T. KoÊciuszki 27/30 - 32
tel. 052 372-68-78

KONSULTACJA REDAKCYJNA
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka
Ewa Kowalska
Aleksandra Popow

PROJEKT OK¸ADKI
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka
Fotoman

DRUK
Studio Reklamy i Poligrafii
Fotoman
85-915 Bydgoszcz
ul. Gdaƒska 168
tel. 052 340-18-41
www.fotoman.net.pl

SPIS TREÂCI

SPRAWY SAMORZÑDU

Kalendarium

Oddzia∏ po remoncie

PODZI¢KOWANIA

Dzieƒ wojskowej s∏u˝by zdrowia

GRATULACJE

Egzamin doktorski

WARSZTATY EDUKACYJNE, SZKOLENIA

Rola opiekuna medycznego

OÂRODEK KSZTA¸CENIA

WARTO PRZECZYTAå

Dzieƒ dziecka

20 lecie Hospicjum

Piel´gniarko, czy pami´tasz o w∏asnym zdrowiu

OBCHODY DNIA PIEL¢GNIARKI I PO¸O˚NEJ 

W NASZYN REGIONIE

Z NASZEJ PRACY

Z∏oty stetoskop

Laureaci o sobie

Sesja piel´gniarek okulistycznych

Dzieƒ dawcy

Z ˚A¸OBNEJ KARTY
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23.06.2010 r. W Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodni-
czym w Budynku C przy ul. Bernardyƒskiej 6 w Bydgoszczy
odby∏a si´ wielka akcja rejestracji  i pobierania krwi potenc-
jalnym dawcom szpiku. Jej organizatorem by∏a Fundacja
DKMS - uczestniczy∏a Przewodniczàca Ewa Kowalska.

17.06.2010 r. Odby∏a si´ konferencja szkoleniowa dla dyre-
ktorów ds. piel´gniarstwa, piel´gniarek naczelnych,
piel´gniarek oddzia∏owych, piel´gniarek prze∏o˝onych POZ
oraz zak∏adów opieki d∏ugoterminowej nt: „Roli opiekuna
medycznego w opiece nad pacjentem”, w której uczest-
niczy∏a Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska oraz
Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-Gromadka.

16.06.2010 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w otwarciu Pionu Po∏o˝niczo-Ginekologicznego
po remoncie w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim
SPZOZ im. dr E. Warmiƒskiego w Bydgoszczy.

15-17.06.2010 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska uczest-
niczy∏a w posiedzeniu NRPiP w Warszawie.

13.06.2010 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska i Sekretarz
Wies∏awa Stefaniak-Gromadka bra∏y udzia∏ w obchodach
20 lecia powstania Hospicjum im. ks. Jerzego Popie∏uszki.

10.06.2010 r. Odby∏o si´ 16 posiedzenie Prezydium ORPiP
i Komisji  Socjalnej.

09.06.2010 r. Odby∏o si´ posiedzenie Komisji ds. Âro-
dowiska  Nauczania i Wychowania. 

02.06.2010 r. Na zaproszenie Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Dzieci´cego w Bydgoszczy  Wiceprzewodniczàca
Walde-Maria Iwanowska bra∏a udzia∏ w festynie z okazji
Dnia Dziecka.

30.05.2010 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w otwarciu Zespo∏u Wspomagania Duchowego
oraz erygowaniu Kaplicy pw. Âw. Micha∏a Archanio∏a 
w Centrum Onkologii.

28.05.2010 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w obchodach 115 rocznicy istnienia Pogotowia
Ratunkowego w Bydgoszczy.

27.05.2010 r. Odby∏y si´ warsztaty edukacyjne dla pie-
l´gniarek i po∏o˝nych zorganizowane przy wspó∏pracy
Komisji ds. Po∏o˝nych, Komisji ds. Kszta∏cenia i Dosko-
nalenia Zawodowego, firmy Pelargos oraz firmy patronac-
kiej Polfarmex S.A. i Philips Polska Sp. z o.o. nt:
„Etiopatogeneza oraz zasady piel´gnacji skóry suchej u
niemowlàt i dzieci” i „Philips AVENT pomoc w karmieniu
piersià”. 

25.05.2010 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej
Rady Miasta Bydgoszczy.

20.05.2010 r. Odby∏o si´ 15 posiedzenie Prezydium ORPiP.
Odby∏o si´ posiedzenie Komisji ds. Kszta∏cenia i Dosko-
nalenia Zawodowego.

19.05.2010 r. Odby∏o si´ posiedzenie  Komisji Socjalnej. 

18.05.2010 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Komisji Bioetycznej przy OIL.
Przewodniczàca Ewa Kowalska i Skarbnik Aleksandra
Popow podpisa∏y umow´ w CKPiP w Warszawie na kurs
kwalifikacyjny dla piel´gniarek w dziedzinie piel´gniarstwo
ratunkowe.

12.05.2010 r. Uroczyste obchody Mi´dzynarodowego Dnia
Piel´gniarki i Po∏o˝nej.
Msza Êw. w Katedrze Bydgoskiej-poÊwi´cenie i nadanie
Sztandaru Okr´gowej Izbie Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Bydgoszczy.

11.05.2010 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska, Wiceprze-
wodniczàca Walde-Maria Iwanowska i Sekretarz Wies∏awa
Stefaniak-Gromadka bra∏y udzia∏ w uroczystych obchodach
Dnia Piel´gniarki i Po∏o˝nej w 10 Wojskowym Szpitalu
Klinicznym z Poliklinikà SPZOZ.

08.05.2010 r. Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-Gromadka
bra∏a udzia∏ w uroczystej Mszy Êw. w Katedrze Bydgoskiej
w intencji po∏o˝nych z okazji Dnia Po∏o˝nej.

08.05.2010 r. Na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy
Przewodniczàca Ewa Kowalska i Wiceprzewodniczàca
Walde-Maria Iwanowska bra∏y udzia∏ w uroczystych
obchodach 65 rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej.

27.04.2010 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Komisji Bioetycznej przy OIL.

22.04.2010 r. Odby∏o si´ 13 posiedzenie Okr´gowej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

21.04.2010 r. Odby∏o si´ posiedzenie  Komisji Rewizyjnej.

15.04.2010 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Rady Spo∏ecznej w Centrum
Onkologii.

15.04.2010 r. Odby∏o si´ posiedzenie Komisji Socjalnej.

Kalendarium 
23 czerwiec 2010 - 7 kwiecieƒ 2010



Kalendarium 
23 czerwiec 2010 - 7 kwiecieƒ 2010

Oddzia∏ Ginekologii, Po∏o˝nictwa, Patologii Cià˝y,
Noworodków i Intensywnej Terapii po remoncie

14.04.2010 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a udzia∏
w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego 20-lecia Samo-
rzàdu  Zawodowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych w NRPiP 
w Warszawie.

12.04.2010 r. Wiceprzewodniczàca Walde-Maria Iwanowska
bra∏a udzia∏ w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej
Rady Miasta Bydgoszczy.

11-13.04.2010 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska bra∏a
udzia∏ w XIII Zjeêdzie Piel´gniarek Epidemiologicznych 
w WiÊle.

08.04.2010 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska by∏a cz∏on-
kiem komisji konkursowej na stanowisko ordynatora od-
dzia∏u otolaryngologii w Wojewódzkim Szpitalu Dzieci´cym.

07.04.2010 r. Przewodniczàca Ewa Kowalska i Wiceprze-
wodniczàca Walde-Maria Iwanowka bra∏y udzia∏ w obcho-
dach Dnia Wojskowej S∏u˝by Zdrowia w 10 Wojskowym
Szpitalu Klinicznym z Poliklinikà SPZOZ.

07.04.2010 r. Odby∏o si´ posiedzenie Komisji  ds. Êrodo-
wiska  nauczania i wychowania.

W dniu 16 czerwca 2010 r. odby∏o si´ uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego Oddzia∏u Ginekologii, Po∏o˝nictwa 
i Patologii Cià˝y oraz Oddzia∏u Noworodków i Intensywnej Terapii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 

im. dr Emila Warmiƒskiego w Bydgoszczy.  WÊród zaproszonych goÊci Okr´gowà Izb´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych
reprezentowa∏a Wiceprzewodniczàca Pani mgr Walde-Maria Iwanowska.

tekst Miros∏awa Zió∏kowska, foto z archiwum Szpitala

SPRAWY SAMORZÑDU
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Dzieƒ Wojskowej S∏u˝by Zdrowia

Dnia 7 kwietnia 2010 r. w 10
Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Po-
liklinikà SPZOZ odby∏y si´ coroczne
obchody Âwi´ta Wojskowej S∏u˝by
Zdrowia. Wzi´li w nich udzia∏ znamie-
nici goÊcie z kr´gu duchowieƒstwa,
w∏adz wojskowych, samorzàdu zawo-
dowego piel´gniarek i po∏o˝nych,
administracji samorzàdowej oraz

Êrodowiska medycznego. Komendant
Szpitala przemawiajàc podczas uro-
czystoÊci zaprezentowa∏ dzia∏alnoÊç 
i mo˝liwoÊci szpitala oraz specyfik´
s∏u˝by wojskowo - medycznej, jej rol´ 
i sytuacj´ zwiàzanà z zamierzeniami
resortu Obrony Narodowej. Jednak nie
zdominowa∏o to ca∏ej uroczystoÊci,
gdy˝ pomimo trudnej sytuacji finan-

sowej mamy czym si´ pochwaliç. 
Trzy Kliniki otrzyma∏y nagrody za

osiàgni´cia naukowo - badawcze.
Rozdano wyró˝nienia dla lekarzy,
którzy obronili prace doktorskie oraz
zdali egzaminy specjalizacyjne. 

By∏a to wi´c doskona∏a okazja aby
podsumowaç osiàgni´cia medyczne,
które mia∏y miejsce w 2009 roku. 

Pani 
Jolancie Stanny

Piel´gniarce
Wojewódzkiego Szpitala 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Âwieciu 

przechodzàcej po 37 latach pracy 
na emerytur´ 

serdeczne podzi´kowania 
za wieloletnià, pe∏nà poÊwieceƒ

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

Pani 
Basi Starszak 

Piel´gniarce
Niepublicznego Zak∏adu

Opieki Zdrowotnej "Florencja II" w Âwieciu 

przechodzàcej na emerytur´ 
po 32 latach pracy, 

serdeczne podzi´kowanie za wieloletnià pe∏nà
poÊwi´ceƒ i oddanà prac´ dla chorych, 

za okazanà ˝yczliwoÊç, cierpliwoÊç, 
wyrozumia∏oÊç z ˝yczeniami zdrowia 

i wszelkiej pomyÊlnoÊci.

sk∏adajà
Dyrekcja, Piel´gniarka Oddzia∏owa i Pracownicy 

Niepublicznego Zak∏adu Opieki Zdrowotnej
"Florencja II" w Âwieciu

tekst ppor. I. ˚uczek - Asystent ds. piel´gniarstwa
foto z archiwum Szpitala

W imieniu ORPiP sk∏adam serdeczne podzi´kowania za wieloletnià prac´
˝yczàc zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci

Ewa Kowalska - Przewodniczàca ORPiP
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Zapraszamy Rodziców
dzieci przedwczeÊnie urodzonych oraz dzieci z ma∏à masà urodzeniowà cia∏a

na zaj´cia w ramach programu „WCZEÂNIAK W DOMU''.

Wyk∏ady przeprowadzone b´dà bezp∏atnie w: sali Szko∏y Rodzenia Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 
im. dr. Emila Warmiƒskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

BLOK -I- 
TERMINY SPOTKA¡: godzina 10.00 - 20 lipiec 2010 r., 20 wrzesieƒ 2010r.,16 listopad 2010r. 

Wyk∏ad lekarza: Problemy z noworodkiem wypisanym do domu: ˝ywienie, ˝ó∏taczki okresu noworodkowego, 
kolki jelitowe. Szczepienia ochronne wczeÊniaków.

Wyk∏ad piel´gniarki/po∏o˝nej: Przygotowanie rodziców do przyj´cia dziecka przedwczeÊnie urodzonego do domu.
Piel´gnacja wczeÊniaka po wypisie ze szpitala.

BLOK -II- 
TERMINY SPOTKA¡: godzina 10.00 - 27 lipiec 2010r.,  27 wrzesieƒ2010 r.,  23 listopad 2010r.,

Wyk∏ad lekarza: Ocena rozwoju dziecka - rodzic obserwatorem. Podstawowe badania i konsultacje specjalistyczne.
Wyk∏ad rehabilitanta: Rehabilitacja dziecka przedwczeÊnie urodzonego w warunkach domowych.

TELEFONY - 52 370 92 84, 52 370 92 85

EGZAMIN DOKTORSKI…
Gratulacje dla Pani dr n. med. Katarzyny Cierzniakowskiej

Du˝ym wydarzeniem dla Êrodowiska
piel´gniarskiego by∏a obrona pracy
doktorskiej Pani Katarzyny Cierznia-
kowskiej pracujàcej w Katedrze i Kli-
nice Chirurgii Ogólnej Szpitala Uni-
wersyteckiego Nr 2 oraz w Zak∏adzie
Piel´gniarstwa Chirurgicznego UMK
CM w Bydgoszczy. 
Pani Doktor Katarzyna Cierzniakow-

ska posiada ogromne doÊwiadczenie

zawodowe, dydaktyczne, organizacyj-
ne i naukowe. Potwierdzeniem mogà
byç liczne publikacje naukowe, na-
grody uzyskane w ostatnich latach 
z ràk Jego Magnificencji Rektora UMK
oraz  wyró˝nienie prac naukowych
podczas Konferencji np. w Bia∏ym-
stoku, Bydgoszczy i Szczecinie. W la-
tach 90.tych uzyska∏a kwalifikacje
pozwalajàce Jej na Êwiadczenie spec-
jalistycznej opieki piel´gniarskiej nad
chorym zw∏aszcza w chirurgii. Przez
wiele lat specjalizowa∏a si´ równie˝ 
w piel´gniarstwie stomijnym,  zas∏ugu-
jàc na miano prekursora w tej dzie-
dzinie. W latach 1999-2003 ukoƒczy∏a
Wydzia∏ Piel´gniarstwa by∏ej Akademii
Medycznej w Bydgoszczy… z wyró˝-
nieniem. W czasie studiów aktywnie
uczestniczy∏a w pracach Ko∏a Nauko-
wego w zakresie rozwoju Piel´gniars-
twa Chirurgicznego. Obecnie uczest-
niczy w pracach Polskiego Towarzys-
twa Piel´gniarstwa Angiologicznego 
i Polskiego Towarzystwa Piel´gniar-
skiego. Doskonale ∏àczy teori´ z prak-
tykà pe∏niàc tak˝e funkcje piel´gniarki
oddzia∏owej w Katedrze i Klinice Chi-
rurgii Ogólnej. 

W dniu 15.06.2010 r. obroni∏a prac´
doktorskà nt. „Samooceny stanu
zdrowia chorego z nowotworem jeli-
ta grubego” … z wyró˝nieniem!  

W imieniu ORPiP sk∏adam
serdeczne gratulacje 

˝yczàc dalszych sukcesów

Ewa Kowalska
Przewodniczàca ORPiP

Droga Pani Doktor! 
Prosz´ zatem przyjàç 
serdeczne gratulacj´!  

A na dalszà drog´ zawodowà 
i naukowà dedykuj´ s∏owa

Alberta Einsteina: 

„Wa˝ne jest by nigdy 
nie przestaç pytaç. CiekawoÊç 

nie istnieje bez przyczyny.
Wystarczy wi´c, jeÊli 

spróbujemy zrozumieç 
choç troch´ tej tajemnicy

ka˝dego dnia…”

Do ˝yczeƒ do∏àcza si´ liczne
grono przyjació∏, 

kole˝anek i kolegów.    

dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk 

I ju˝ po obronie …
drugi od lewej: 

Pan prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawieƒ 
- Recenzent pracy doktorskiej, 

Pani dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska, 
Pani  dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk 

- Promotor pracy doktorskiej 
oraz kole˝anki i koledzy
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Warsztaty Edukacyjne 
dla Piel´gniarek i Po∏o˝nych

Dnia 27.05.2010 r. w sali konferen-
cyjnej Wojewódzkiego OÊrodka
Medycyny Pracy odby∏y si´ kolejne
warsztaty edukacyjne dla piel´gniarek
i po∏o˝nych zorganizowane przy
wspó∏pracy Komisji ds. Po∏o˝nych,
Komisji ds. Kszta∏cenia i Doskonalenia
Zawodowego przy OIPiP w Bydgosz-
czy,  firmy Pelargos oraz firmy patro-
nackiej Polfarmex S.A. i Philips Polska
Sp. z o.o.

Wyk∏ad nt: 
„Etiopatogeneza oraz zasady

piel´gnacji skóry suchej 
u niemowlàt i dzieci” wyg∏osi∏a 

dr Iwona Sadowska-Krawczenko.

Prezentacj´ nt: „Philips AVENT
pomoc w karmieniu piersià” po-
prowadzi∏ mgr Bartosz Wielochowski. 
Jak zwykle warsztaty cieszy∏y si´
du˝ym zainteresowaniem kole˝anek
piel´gniarek i po∏o˝nych. 

Na zakoƒczenie ka˝da z kole˝anek
otrzyma∏a certyfikat uczestnictwa,
materia∏y promocyjne od firmy
Pelargos oraz upominek od firm
patronackich.

Zapraszamy na kolejne spotkania 
po wakacjach.

tekst, foto WSG

Uczestnicy Warsztatów

Uczestnicy Warsztatów

Uczestnicy Warsztatów

dr Iwona Sadowska-Krawczenko
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„Rola Opiekuna Medycznego w opiece nad pacjentem”

Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po-

∏o˝nych w Bydgoszczy przy wspó∏-

udziale Toruƒskich Zak∏adów Materia-

∏ów Opatrunkowych SA zorganizowa∏a

17 czerwca 2010 roku szkolenie dla

piel´gniarek nt. systemu opieki d∏ugo-

terminowej w Polsce oraz roli opieku-

na medycznego w opiece nad pacjen-

tem. Szkolenie poprowadzi∏a Pani

Gra˝yna Âmiarowska - Konsultant

Wojewódzki w dziedzinie piel´gniarst-

wa przewlekle chorych i niepe∏no-

sprawnych. 

Szkolenie cieszy∏o si´ du˝ym zain-

teresowaniem. Wzi´∏o w nim udzia∏

blisko 60 piel´gniarek.  Pani Konsul-

tant przedstawi∏a wszystkim zebranym

najwa˝niejsze zagadnienia dotyczàce

organizacji opieki d∏ugoterminowej 

w Polsce w oparciu o konkretne

ustawy, rozporzàdzenia i regulacje

prawne. Omówi∏a tak˝e Êwiadczenia

gwarantowane z zakresu opieki d∏ugo-

terminowej oraz kwesti´ zawierania

umów z Narodowym Funduszem

Zdrowia na ich finansowanie. 

Na zakoƒczenie Pani Konsultant

opowiedzia∏a równie˝ o zawodzie

opiekuna medycznego, który zosta∏

wprowadzony przez Ministra Zdrowia

do rejestru zwodów medycznych 

w 2007 roku. Zawód ten powsta∏ z my-

Êlà o odcià˝eniu piel´gniarek w wyko-

nywaniu czynnoÊci higieniczno-piel´g-

nacyjnych u pacjentów. Do zadaƒ

opiekuna medycznego nale˝y m.in.

dbanie o higien´ pacjenta oraz o hi-

gien´ otoczenia chorego zaspokajanie

potrzeb pacjenta zwiàzanych z od˝y-

wianiem, wydalaniem, utrzymywaniem

aktywnoÊci fizycznej czy u˝ytkowa-

niem sprz´tu ortopedycznego. Dezyn-

fekuje on te˝ i konserwuje przybory 

i narz´dzia stosowane podczas wyko-

nywania zabiegów piel´gniarskich

oraz wykonuje polecenia piel´gniarki

i lekarza dotyczàce opieki nad osobà

chorà i niesamodzielnà.

Od wrzeÊnia tego roku osoby, które

chcà zwiàzaç swoje ˝ycie zawodowe 

z profesjonalnà pomocà osobom naj-

s∏abszym, mogà podjàç rocznà nauk´

na kierunku Opiekun medyczny 

w Szkole Policealnej dla Opiekunów

Medycznych Europejskiego Centrum

Edukacji w Opiece D∏ugoterminowej.

Od dwóch lat Szko∏a kszta∏ci opie-

kunów w Toruniu, a z racji du˝ego

zainteresowania tym kierunkiem od

wrzeÊnia rozpoczyna edukacj´ rów-

nie˝ w Bydgoszczy. Jej absolwenci

mogà podjàç prac´ w zak∏adach

piel´gnacyjno-opiekuƒczych i opie-

kuƒczo-leczniczych, domach pomocy

spo∏ecznej, sanatoriach czy szpitalach. 

Choç zawód opiekuna medycznego

jest zawodem nowym, jego znaczenie

b´dzie coraz wi´ksze.  Jest to spowo-

dowane starzeniem si´ spo∏eczeƒstwa

i prognozowanym wzrostem zapotrze-

bowania na us∏ugi opiekuƒcze. 

Wi´cej informacji 

nt. Szko∏y Policealnej 

dla Opiekunów Medycznych 

znajduje si´

na stronie internetowej 

www.szkola-ecewod.pl 

lub pod nr tel. 56/ 612 35 67



SZKOLENIA

BIULETYN INFORMACYJNY NR 2/2010

10

OÂRODEK KSZTA¸CENIA PODYPLOMOWEGO PIEL¢GNIAREK
I PO¸O˚NYCH PRZY OIPIP W BYDGOSZCZY

Szanowne Kole˝anki Po∏o˝ne

CENTRUM ONKOLOGII im. prof. F. ¸ukaszczyka w BYDGOSZCZY

i URZÑD MIASTA BYDGOSZCZY

zapraszajà PANIE i PANÓW - mieszkaƒców Bydgoszczy
na badania profilaktyczne w kierunku wykrywania raka:

• PIERSI - badanie mammograficzne
wymagane skierowanie od lekarza ginekologa lub lekarza pierwszego kontaktu

(preferowany zakres wieku od 40 do 49 roku ˝ycia oraz od 70 roku ˝ycia wzwy˝)

• GRUCZO¸U KROKOWEGO - pobranie krwi na marker nowotworowy PSA
(preferowany zakres wieku od 40 roku ˝ycia wzwy˝)

od 14 czerwca 2010 roku

w Zak∏adzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia ul. I. Romanowskiej 2, budynek „D”, w Bydgoszczy
szczegó∏owe informacje pod nr telefonu: 52/ 374 32 38 od poniedzia∏ku do piàtku, w godz. od 8.00 do 15.00

Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy rozszerzy∏a swojà ofert´ szkoleniowà 
z myÊlà tylko o Was. Proponujemy:

1.  szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie piel´gniarstwa po∏o˝niczego, które planujemy rozpoczàç jesienià b.r. 

Nabór trwa do 15.08.2010 r.

Koszt szkolenia wynosi 3.900 z∏. 

Istnieje mo˝liwoÊç dokonywania op∏at w ratach dogodnych dla uczestnika. 

Po zakoƒczeniu szkolenia mo˝na ubiegaç si´ o zwrot kosztów zgodnie z regulaminem OIPiP w Bydgoszczy.

2. kurs specjalistyczny w zakresie monitorowanie dobrostanu p∏odu w czasie cià˝y i porodu. 

Kurs zaplanowany zosta∏ na listopad b.r. 

Nabór trwa do 30.09.2010 r. 

Ca∏kowity koszt szkolenia wyniesie 313 z∏. 

Po∏o˝ne koƒczàce w/w szkolenie uzyskajà zaÊwiadczenie uprawniajàce miedzy innymi do:

- wykonywania i interpretowania zapisu kardiotokograficznego kobiety ci´˝arnej i rodzàcej,

- dokonywania wst´pnej oceny zapisu EKG p∏odu,

- rozpoznawania zaburzeƒ czynnoÊci serca p∏odu na podstawie zapisu KTG, EKG p∏odu oraz

innych metod klinicznych i skierowaç pacjentk´ do dalszej diagnostyki.

Wi´cej szczegó∏ów o planowanych szkoleniach na stronie internetowej pod adresem www.oipip.bydgoszcz.pl 

w zak∏adce oÊrodek kszta∏cenia podyplomowego przy OIPiP.
Koordynator ds. szkoleƒ

Katarzyna Florek
tel. 52/ 372 68 78
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Dzieƒ Dziecka radosne Êwi´to wszyst-
kich dzieci - obchodzone od ponad pó∏
wieku na sta∏e wpisa∏o si´ w kalen-
darz wa˝nych uroczystoÊci obchodzo-
nych w Wojewódzkim Szpitalu Dzie-
ci´cym w Bydgoszczy.

02.06.2010 r. odby∏ si´ festyn z oka-
zji Dnia Dziecka. Ten wyjàtkowy dzieƒ
dla szpitala sp´dziliÊmy w atmosferze
radoÊci i wspólnej zabawy. Wyst´py
artystyczne, konkursy, karaoke, dogo-
terapia to tylko niektóre atrakcje fes-
tynu. Dla sympatyków ˝u˝la niewàtpli-
wà atrakcjà by∏o spotkanie z Szymo-
nem Woêniakiem zawodnikiem byd-
goskiej Polonii. OczywiÊcie jak co roku
by∏a tak˝e loteria fantowa oraz obo-
wiàzkowo wata cukrowa.

Nie zawiedli goÊcie wÊród których by∏a
Wiceprzewodniczàca ORPiP Walde
Maria Iwanowska, sponsorzy i przyja-
ciele szpitala. 

tekst Marlena Mania foto archiwum szpitala

DZIE¡ DZIECKA 2010

~O prawach dziecka ~

Niech si´ wreszcie ka˝dy dowie
I rozpowie w Êwiecie ca∏ym
˚e dziecko to tak˝e cz∏owiek
Tyle ˝e jest ma∏y.
Dlatego ludzie uczeni
Którym za to nale˝à si´ brawa
Chcàc wielu dzieci los odmieniç
Stworzyli dla was màdre prawa.
Wi´c je na co dzieƒ i od Êwi´ta
próbujcie dobrze zapami´taç:
Nikt mnie si∏à nie ma prawa zmuszaç do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoÊ niedobrego.
Mog´ uczyç si´ wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybieraç, z kim si´ b´d´ bawiç.
Nikt nie mo˝e mnie poni˝aç, krzywdziç, biç, wyzywaç
I ka˝dego mog´ zawsze na ratunek wzywaç.
JeÊli mama albo tata ju˝ nie mieszka z nami
Nikt nie mo˝e mi zabroniç spotkaç ich czasami.
Nikt nie mo˝e moich listów czytaç bez pytania
Mam te˝ prawo do tajemnic i w∏asnego zdania.
Mog´ ˝àdaç, ˝eby ka˝dy uzna∏ moje prawa
A gdy ró˝ni´ si´ od innych, to jest moja sprawa.
Tak si´ w wiersze pouk∏ada∏y Prawa dla dzieci na ca∏ym Êwiecie
ByÊcie w potrzebie z nich korzysta∏y najlepiej jak umiecie.
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W tym roku Hospicjum im. Ks. J. Popie∏uszki obchodzi 20

rocznic´ rozpocz´cia Swojej dzia∏alnoÊci. Na uroczystoÊci,
które odby∏y si´ 13-go czerwca, zaproszeni zostali przedsta-
wiciele Urz´du Marsza∏kowskiego, Wojewody, Zarzàdu Miasta,
przedstawiciele OIPiP, sponsorzy, przyjaciele Hospicjum, wo-
lontariusze, byli i obecni pracownicy. O godzinie 12.00 w koÊciele
pw Êw. Miko∏aja, Stanis∏awa Biskupa i Jana Chrzciciela w Ostro-
mecku odprawiona zosta∏a uroczysta msza, którà celebrowa∏
ksiàdz biskup Jan Tyrawa, nast´pnie wszyscy udali si´ do
barokowego pa∏acu na koncert orkiestry kameralnej Capella
Bydgostiensis, której towarzyszyli soliÊci: Agnieszka Olszewska
- sopran, i Katarzyna Rajs - fortepian. ArtyÊci wykonali kilka
utworów znanych kompozytorów polskich i zagranicznych mi. F,
Chopina, G. F. Handela, W. A. Mozarta, K. Szymanowskiego 
i A. L. Webbera. Po koncercie goÊcie przeszli do sal jadalnych
gdzie podj´to ich uroczystym obiadem. W dalszej cz´Êci
uroczystoÊci zas∏u˝onym sponsorom, przedstawicielom insty-
tucji wspierajàcych,  wolontariuszom i pracownikom wr´czono
pamiàtkowe statuetki z wizerunkiem ks. J. Popie∏uszki.

Od samego poczàtku istnienia placówki, ˝ycie hospicyjne nie
ogranicza si´ do dzia∏alnoÊci opiekuƒczo - medycznej.
Organizowane sà koncerty, akcje charytatywne - jednà z nich
jest ogólno Êwiatowa akcja pod nazwà „Pola nadziei”. Fundusze
zgromadzone w wyniku tej dzia∏alnoÊci przeznaczone sà na
rozbudow´ Hospicjum i sprz´t specjalistyczny.

Organizowane sà równie˝ wycieczki i spotkania dla pracow-
ników i wolontariuszy. Wspólnie obchodzimy Êwi´ta i rocznice.
Pozwoli∏o nam to stworzyç specyficznà atmosfer´, dzi´ki której
Hospicjum istnieje ju˝ 20 lat i nadal si´ rozwija.

Tekst Czes∏awa Mieszkowska
Bogumi∏a Zgorzelak
foto archiwum Hospicjum

20-sto lecie Hospicjum

Wa˝niejsze wydarzenia z naszego ˝ycia.

1989 – pierwsza próba organizacji Hospicjum

1990 - maj – dekret Prymasa Polski Kardyna∏a 

J. Glempa ustanawiajàcy Hospicjum, 

Pismo ks. Bpa J. Nowaka okreÊlajàce teren dzia∏alnoÊci

Hospicjum,

- czerwiec – praca organizacyjna Hospicjum

Domowego

- lipiec – podj´cie opieki w domu chorego

1991 – regularne szkolenie wolontariuszy 

i personelu medycznego, organizacja punktu  

Medycznego,

1992 – przej´cie jednego z budynków Szpitala

Miejskiego na Hospicjum stacjonarne, remont

- czerwiec – pierwsi chorzy w Hospicjum stacjonarnym,

1997 – rozbudowa Hospicjum,

2003 – pierwsze wyk∏ady na terenie Hospicjum 

dla studentów medycyny,

2004 – przyznanie Hospicjum „Bràzowego 

stetoskopu” oraz wyró˝nienia FAIR PLAY,

Pierwsza w Polsce specjalizacja dla piel´gniarek 

w dziedzinie opieki paliatywnej,

2005 – adaptacja kolejnych pomieszczeƒ, powi´kszenie

Hospicjum do 18 ∏ó˝ek,

2006 –  rozpocz´cie i zakoƒczenie budowy ogrodu let-

niego dla chorych

2007 – certyfikat ISO

2008 – rozpocz´cie budowy nowego pawilonu 

która trwa do dziÊ

Biskup J. Turawa i ks. R. Biniak Koncert - Agnieszka Olszewska

Wolontariusz Tadeusz Centek 
otrzymuje statuetk´

Gratulacje i ˝yczenia Dyrektorowi Hospicjum ks. R. Biniakowi
w imieniu ORPiP sk∏adajà Przewodniczàca Ewa Kowalska

i Sekretarz Wies∏awa Stefaniak-Gromadka

Monika Wojtylak by∏a prze∏o˝ona
Hospicjum otrzymuje wyró˝nienie
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Mi´dzynarodowy Dzieƒ Piel´gniarki 
i Po∏o˝nej jest okazjà do gratulacji 
i Êwi´towania, ale równie˝ refleksji nad
˝yciem zawodowym, jego dokonania-
mi, blaskami i cieniami. Przy∏àczajàc
si´ do gratulacji z tej okazji, chcieli-
byÊmy sk∏oniç do zastanowienia si´
nad w∏asnym zdrowiem. Postawmy
pytanie: ile paƒ ze Êrodowiska pie-
l´gniarek i po∏o˝nych skorzysta∏o 
z onkologicznych badaƒ profilaktycz-
nych? Czy wykonujàc codzienne obo-
wiàzki, wÊród których sà i te, zwiàzane
z promocjà profilaktyki, pami´tajà 
o w∏aÊciwym zadbaniu o w∏asne zdro-
wie? Niech to Êwi´to korporacji stanie
si´ znakomità okazjà do zapoznania
si´ z programami profilaktyki onkolo-
gicznej. Chcemy zaproponowaç cykl
artyku∏ów pt. „Profilaktyka uratuje Ci
˝ycie”, w którym przedstawione zosta-
nà podstawowe problemy profilaktyki
onkologicznej. 

Badanie skryningowe ma za zadanie
wykrycie choroby w jak najwczeÊniej-
szym, bezobjawowym, przedklinicznym
stadium. Wykonuje si´ je w okreÊlonej
grupie osób, za pomocà odpowiednio
czu∏ego badania, dzi´ki któremu „prze-
siewa si´” osoby zdrowe od chorych. 
Z uwagi na niepokojàcà sytuacj´ epi-
demiologicznà w Polsce, dotyczàcà
sta∏ego wzrostu zachorowaƒ na raka
piersi oraz utrzymujàcego si´ wysokie-
go wskaênika umieralnoÊci z powodu
raka szyjki macicy, od kilku lat pro-
wadzi si´ takie badania skryningowe 
w kierunku raka piersi i raka szyjki
macicy. Realizacja tego zamierzenia
jest mo˝liwa dzi´ki uchwalonej w 2005
roku ustawie o Narodowym programie
zwalczania chorób nowotworowych.
Dzi´ki niej, Ministerstwo Zdrowia wraz
z Narodowym Funduszem Zdrowia,
wprowadzi∏o na terenie ca∏ej Polski
„Populacyjny program wczesnego wy-
krywania raka piersi” oraz „Popu-

lacyjny programu profilaktyki i wczes-
nego wykrywania raka szyjki macicy”.
Do w∏aÊciwego monitorowania i nad-
zoru programów Ministerstwo Zdrowia
powo∏a∏o w ka˝dym regionie Woje-
wódzkie OÊrodki Koordynujàce
(WOK). W naszym województwie
siedzibà WOK-u dla obu programów
jest Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Dzi´ki utworzonemu na potrzeby pro-
gramów specjalnemu systemowi
(SIMP), WOK-i majà mo˝liwoÊç
zapoznania si´ z wynikami badaƒ
wszystkich pacjentek w programach,
miejscem ich wykonywania oraz moni-
torowania losów pacjentek z niepra-
wid∏owymi wynikami.

„Populacyjny programu profilaktyki 
i wczesnego wykrywania raka szyjki
macicy” sk∏ada si´ z trzech etapów:

- etapu podstawowego, polegajàcego
na pobraniu wymazu cytologicznego   
przez lekarza, bàdê te˝ przez 
po∏o˝nà posiadajàcà uprawniajàcy

certyfikat,
- etapu diagnostycznego, 

polegajàcego na ocenie preparatu 
cytologicznego  przez niezale˝nà 
pracowni´ histopatologicznà, 
spe∏niajàcà odpowiednie 
wymagania, 

- etapu pog∏´bionej diagnostyki, 
do którego kierowane sà pacjentki      
z nieprawid∏owym wynikiem w celu 
wykonania kolposkopii 
lub kolposkopii z pobraniem wycinka
histopatologicznego, jako 
podstawowych badaƒ majàcych 
potwierdziç, lub wykluczyç raka 
szyjki macicy. 

Program ten realizuje w województ-
wie kujawsko-pomorskim ponad 240
oÊrodków w etapie podstawowym, 6 
w etapie diagnostycznym oraz 3
oÊrodki w etapie pog∏´bionym.

„Populacyjny program wczesnego
wykrywania raka piersi” sk∏ada si´ 
z dwóch etapów:
- podstawowego, polegajàcego 

na wykonaniu rutynowych zdj´ç 
mammograficznych, które sà  
nast´pnie opisywane przez 
przeszkolonych radiologów, a ich 
wyniki wr´czane osobiÊcie 
pacjentce, bàdê te˝ przekazywane
drogà pocztowà na wskazany adres,
z jednoczesnà adnotacjà 
o ewentualnej koniecznoÊci 
poddania si´ dalszym badaniom,

- pog∏´bionego, który obejmuje 
wykonanie badania lekarskiego 
oraz wybranych badaƒ spoÊród: 
celowanego zdj´cia 
mammograficznego, ultrasonografii,
biopsji aspiracyjnej cienkoig∏owej,
biopsji gruboig∏owej. 

Program ten w naszym regionie reali-
zuje 18 oÊrodków stacjonarnych i 5
mammobusowych w etapie podsta-
wowym oraz 2 oÊrodki w etapie
pog∏´bionym. Wykaz szczegó∏owy
oÊrodków realizujàcych dwa programy
znajduje si´ na stronie internetowej
www.wok.co.bydgoszcz.pl. 

Populacja, do której adresowany jest
„Populacyjny programu profilaktyki 
i wczesnego wykrywania raka szyjki
macicy” to osoby w wieku 25-59 lat,
które wykonujà te badania raz na 36 

Piel´gniarko, czy pami´tasz o w∏asnym zdrowiu?

Cytomammobus z Centrum Onkologii 
w Bydgoszczy
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m-cy. Takich osób w Polsce znajduje
si´ 9 896 021, w województwie
kujawsko-pomorskim natomiast 540
980.

„Populacyjny program wczesnego
wykrywania raka piersi” jest adreso-
wany do paƒ w wieku 50-69 lat, które
uprawnione sà do wykonania mammo-
grafii raz na 24 m-ce. Populacja kobiet
uprawnionych do badaƒ w Polsce to 5
046 317 osób, w województwie
kujawsko-pomorskim 276 719.

Jednym z najwi´kszych problemów
obu programów jest s∏aba zg∏aszal-
noÊç kobiet. W województwie kujaw-
sko-pomorskim z badaƒ skryningo-
wych skorzysta∏o 22,09% kobiet 
w „Populacyjnym programie profilakty-
ki i wczesnego wykrywania raka szyjki
macicy” oraz 32% kobiet w „Popu-
lacyjnym programie wczesnego wykry-
wania raka piersi”. 

Prowadzenie skryningu, jak w wielu
innych krajach, zale˝ne jest w g∏ównej
mierze od odsetka przebadanej popu-
lacji, który powinien wynosiç ok. 75%.
Widaç zatem, jak wielkie zadanie stoi

przed organizatorami skryningu, aby
nak∏oniç kolejne osoby do skorzysta-
nia z badaƒ profilaktycznych. Jednà 
z metod rekrutacji do badania sà
wysy∏ane na adres domowy zapro-
szenia. WOK w Bydgoszczy w ubie-
g∏ym roku i w I pó∏roczu bie˝àcego
roku wys∏a∏ 275 971 zaproszeƒ do
badaƒ mammograficznych i cytolog-
icznych. Z zaproszeƒ tych skorzysta∏o
zaledwie ok. 13%. Dlatego te˝ podej-
muje si´ szereg dalszych dzia∏aƒ,
majàcych wp∏yw na popraw´ Êwiado-
moÊci zdrowotnej (programy TV i ra-
diowe, artyku∏y prasowe, quizy, im-
prezy otwarte i inne).

Potrzebne jest „pospolite ruszenie”
wszystkich si∏, których dzia∏ania mogà

zmieniç t´ sytuacj´. Wielkim sprzy-
mierzeƒcem programów profilaktycz-
nych powinny byç równie˝ piel´gniarki
i po∏o˝ne, postrzegane przez kobiety
jako osoby znajàce ich potrzeby i tros-
ki. O roli piel´gniarki Êrodowiskowej 
i po∏o˝nej postaramy si´ szczegó∏owo
napisaç w nast´pnym artykule.
Obecnie, ponownie zach´camy do
refleksji: ile wÊród osób, które
wykona∏y badania, jest piel´gniarek
i/lub po∏o˝nych?  Jakà cz´Êç tego
odsetka przebadanej populacji sta-
nowi ta grupa zawodowa? Czy niska
zg∏aszalnoÊç do badaƒ nie jest
spowodowana nieobecnoÊcià pie-
l´gniarek jako kobiet podlegajàcych
tych badaniom?

Zapraszamy do badaƒ!!! 

Mo˝e dobry wynik mammograficzny

lub cytologiczny b´dzie najlepszym

prezentem z okazji Waszego Êwi´ta.

dr n. med. Tomasz Mierzwa, 
mgr Agnieszka Kowalska-Bartnik, 

dr n. med. Anna Koper
Zak∏ad Profilaktyki i Promocji 

Zdrowia Centrum Onkologii 
im. prof. ¸ukaszczyka w Bydgoszczy

UWAGA!!! 

INFORMACJA DLA PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH 
DOTYCZÑCA SPECJALIZACJI                       

Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ !!! 

Zak∏ad Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy, wraz z Okr´gowà Izbà Piel´gniarek 

i Po∏o˝nych, zwraca si´ do piel´gniarek i po∏o˝nych z pytaniem dotyczàcym podj´cia ewentualnej specjalizacji

z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 

Zainteresowane osoby prosimy o wype∏nienie sonda˝u dotyczàcego wspomnianej specyfikacji.

Zebrane informacje pozwolà nam na podj´cie decyzji zwiàzanej z utworzeniem specjalizacji.  

SONDA˚ – link: http://wok.co.bydgoszcz.pl/content/view/268/50/

Akcja promocyjna  „Fabryka zdrowia”
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OObbcchhooddyy  KKrraajjoowweeggoo  DDnniiaa  PPoo∏∏oo˝̋nneejj
ii  MMii´́ddzzyynnaarrooddoowweeggoo  DDnniiaa  PPiieell´́ggnniiaarrkkii  ww  rreeggiioonniiee

8 maja  2010 r. - Dzieƒ Po∏o˝nej
Po∏o˝ne spotka∏y si´ po raz trzeci na Mszy Êw. w ich intencji w Bydgoskiej Katedrze, której przewodniczy∏ ks. dr Adam
Sierzchu∏a. Do zobaczenia za rok na Mszy Êw. 8 maja 2011 roku o godz. 12.30.

Foto WSG

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikà - SPZOZ

W dniu 11 maja 2010 r. odby∏a si´ w 10
Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikà 
- SPZOZ uroczystoÊç z okazji Mi´dzynarodowego
Dnia Piel´gniarki i Krajowego Dnia Po∏o˝nej. Jak
co roku wzi´li w niej udzia∏ przedstawiciele insty-
tucji wojskowych, samorzàdu zawodowego pie-
l´gniarek i po∏o˝nych oraz pracownicy szpitala,
aktualni oraz Ci którzy zakoƒczyli swojà karier´ 
w 10WSzKzP przechodzàc na emerytur´ lub do
innych zak∏adów pracy.

Podczas uroczystoÊci odczytano rozkaz Komen-
danta Szpitala, w którym wyró˝niono najlepszy
personel m.in. urlopami nagrodowymi i pochwa-
∏ami. Wr´czono zas∏u˝onym dla Szpitala i Wojsko-
wej S∏u˝by Zdrowia piel´gniarkom i po∏o˝nym
wyró˝nienie honorowe „Bene Merentibus” oraz
upominki tym, którzy w minionym roku uzyskali
tytu∏ piel´gniarki/ po∏o˝nej specjalistki. Uroczy-
stoÊç zakoƒczy∏ wyst´p kwartetu z Zespo∏u Szkó∏
Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy.

tekst ppor. I. ˚uczek
Asystent ds. piel´gniarek
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Nowy Szpital w Nakle i Szubinie

W przeddzieƒ Mi´dzynarodowego
Dnia Piel´gniarki w szubiƒskim szpita-
lu odby∏ si´ spotkanie piel´gniarek 
i po∏o˝nych z Nowego Szpitala w Na-
kle i Szubinie. Tomasz ¸awrynowicz
Dyrektor Nowego Szpitala w Nakle
i Szubinie z∏o˝y∏  ˝yczenia wszystkim
pracujàcym w obu szpitalach pie-
l´gniarkom i po∏o˝nym oraz pogratu-
lowa∏  piel´gniarkom i po∏o˝nym  które
w ostatnim roku podnios∏y swoje kwali-
fikacje przez ukoƒczenie studiów ma-
gisterskich, licencjackich i uzyska∏y
specjalizacj´.  

Wyrazem uznania dla dokonaƒ  by∏y
wr´czone kwiaty i upominki ksià˝-
kowe 
- Irenie Bia∏eckiej i Teresie Hamerskiej   

- po∏o˝nym oddzia∏u po∏o˝niczo-
-ginekologicznego w Szubinie

Piel´gniarkom:
- Aleksandrze Osiƒskiej - piel´gniarce   

specjalistce oddzia∏u 
noworodkowego. 

- El˝biecie Pochylskiej - piel´gniarce 
koordynujàcej poradnie 
specjalistyczne w Szubinie

- Dorocie Popiela - po∏o˝nej 
z oddzia∏u ginekologii w Nakle

- Renacie Jagodziƒskiej - piel´gniarce  
oddz.chir. Nak∏o

- Hannie Marczewskiej - piel´gniarce 
oddz, chir. Nak∏o

- mgr Bo˝enie Joƒczyk - piel´gniarce 
oddz.wew. Nak∏o

- mgr Justynie Joƒczyk - piel´gniarce 
oddz. chir. Naklo

- mgr Irenie Leis - oddzia∏owej 
oddz. wewn´trznego w Nakle

- Dorocie Wawrzyniak  - specjalistce
w dziedzinie piel´gniarstwo 
ratunkowe  o/wewn´trzny.

Spotkanie by∏o okazjà do z∏o˝enia
˝yczeƒ piel´gniarkom i po∏o˝nym
pracujàcym w obu szpitalach.

W imieniu Przewodniczàcej Rady
Powiatu i Sarosty Nakielskiego   wyra-
zy uznania i ˝yczenia przekazali pan
Zbigniew Sabaciƒski, Anna Maçko-

wska i Ryszard Bagnerowski - cz∏on-
kowie Zarzàdu Powiatu. Grup´ Nowy
Szpital reprezentowa∏ Artur Malejka -
dyrektor regionalny. 

To spotkanie, w dniu urodzin Flo-
rencji Nightingale - prekursorki zawo-
du piel´gniarki, sta∏o si´ okazjà do
zastanowienia si´ nad  symbolami 
i ceremoniami zawodowymi w piel´g-
niarstwie, czy  sà wartoÊcià zawodowà

czy ju˝ tylko reliktem przesz∏oÊci. 

Przez histori´ zawodu od poczàtków
w Anglii przez Szko∏´ Krakowskà 
i Warszawskà, przeprowadzi∏a obec-
nych naczelna piel´gniarka El˝bieta
Lorenc. Pokaza∏a zmiany w symbo-
lach i ceremoniach od zmian w modelu
czepka piel´gniarskiego  zak∏adanego
na g∏owy przez piel´gniarki i po∏o˝ne,
do przypinek z motywem czepka
wpinanych w klapy munduru. Od cere-
monii  paskowania i czapkowania do
Êlubowania I Kodeksu Etyki Zawo-
dowej.

Irena Wencka - piel´gniarka z od-
dzia∏u chirurgicznego przypomnia∏a
sylwetk´ prekursorki naukowego
piel´gniarstwa Florecji Nightingale,

El˝bieta Siuchniƒska - piel´gniarka
oddzia∏owa oddzia∏u dzieci´cego,
postaç Zofii Szlenkierówny, a  El˝bieta
Pochylska - piel´gniarka koordynujàca
poradnie specjalistyczne wspomnia∏a
siostrach zakonnych i roli Janiny ˚u-
rawskiej oraz Marii Epstein w budowa-
niu  szkó∏  piel´gniarskich. 

tekst El˝bieta Lorenc
foto archiwum szpitala





Dnia 12 maja 2010 roku odby∏y si´
uroczystoÊci zwiàzane z obchodami
Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarki,
Krajowego Dnia Po∏o˝nej oraz po-
Êwi´cenie i nadanie Sztandaru Okr´-
gowej Izbie Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Bydgoszczy.

UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ mszà
Êwi´tà w Katedrze Diecezji Bydgoskiej
pw. Êw. Marcina i Miko∏aja pod prze-
wodnictwem ksi´dza dr Adama Sierz-
chu∏y. Podczas mszy Êwi´tej modliliÊ-
my si´ w intencji piel´gniarek i po∏o˝-
nych, za nowe powo∏ania do zawodu,
poszanowanie ka˝dego ˝ycia, za cho-
rych i cierpiàcych, za zmar∏e piel´g-
niarki i po∏o˝ne oraz za rodaków którzy
zgin´li pod Smoleƒskiem.

W homilii ksiàdz mówi∏ o szczegól-
nym powo∏aniu i s∏u˝bie na rzecz
drugiego cz∏owieka od poczàtku jego
istnienia, oraz s∏u˝bie w duchu mi∏oÊci. 
Nast´pnie zosta∏ poÊwi´cony sztandar
przez ksi´dza dr Adama Sierzchu∏´.

Po poÊwi´ceniu nastàpi∏ Akt nada-
nia i przekazania sztandaru dla Okr´-
gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Bydgoszczy przez Przewodniczàcà
Ew´ Kowalskà.

W sali sesyjnej Urz´du Miasta od-
by∏y si´ dalsze uroczystoÊci. 

Przy dêwi´kach muzyki i odÊpiewa-
niu hymnu piel´gniarek wszed∏ poczet
sztandarowy w sk∏adzie: Piel´gniarka
Gra˝yna Bartkowiak, Piel´gniarka Ka-

tarzyna Florek oraz Po∏o˝ny Krzysztof
Kubera.

Przewodniczàca powita∏a przyby∏y-
ch goÊci, nast´pnie przedstawi∏a po-
krótce histori´ powstania Okr´gowej
Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych oraz jej
zadania:    

Szanowni Paƒstwo, czuj´ si´ nie-
zmiernie wzruszona i zaszczycona
mogàc powitaç wszystkich goÊci w Sali
Sesyjnej Urz´du Miasta, którzy przyj´li
zaproszenie na naszà podwójnà uro-
czystoÊç obchodów Mi´dzynarodowe-
go Dnia Piel´gniarki, Krajowego Dnia
Po∏o˝nej oraz poÊwi´cenia i nadania
Sztandaru Okr´gowej Izbie Piel´gnia-
rek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy.

Pozwólcie wi´c, ˝e wspomn´ po-
krótce histori´ jej powstania.

W 1989 roku, po zakoƒczonych
obradach Okràg∏ego Sto∏u i pierw-
szych wolnych wyborach parlamen-
tarnych, razem z kole˝ankà Krystynà
Sawickà, piel´gniarkà Kliniki Chirurgii
Dzieci´cej zorganizowa∏yÊmy pierwsze
spotkanie piel´gniarek  i po∏o˝nych,
wówczas w Wojewódzkim Szpitalu
XXX-lecia PRL, obecnie Szpital Uni-
wersytecki Nr 2 im. J. Biziela, którego
celem by∏ wybór  komitetu organizu-
jàcego struktury okr´gowej izby.  Na
mocy ustawy o samorzàdzie piel´g-
niarek i po∏o˝nych z dnia 19.04.1991
oraz w wyniku pr´˝nej dzia∏alnoÊci
grupy inicjatywnej powsta∏a dziewi´t-
naÊcie lat temu Okr´gowa Izba Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy.
Przewodniczàcà pierwszej i drugiej
kadencji zosta∏a wybrana pani Regina
Kuêmiƒska, w trzeciej i czwartej ka-
dencji funkcj´ t´ pe∏ni∏a pani Walde
Maria Iwanowska; obie panie by∏y li-
derkami grupy wybranej w 1989 roku.

Do najwa˝niejszych zadaƒ samorzà-
du nale˝y dziÊ sprawowanie pieczy
nad nale˝ytym wykonywaniem zawo-

du, ustalanie zasad etyki zawodowej,
ustalanie standardów zawodowych,
prowadzenie orzecznictwa zawodo-
wego, wydawanie prawa wykonywania
zawodu. Samorzàd piel´gniarek i po-
∏o˝nych reprezentuje zawodowe, spo-
∏eczne i gospodarcze interesy tych za-
wodów.

Od momentu powstania samorzàdu
do chwili obecnej nastàpi∏o wiele
zmian dotyczàcych naszych zawodów.
Dokona∏a si´ transformacja kszta∏ce-
nia przed i podyplomowego, dzi´ki
której piel´gniarki i po∏o˝ne sà obecnie
profesjonalistami w wykonywaniu swo-
jego zawodu, a kszta∏cenie zosta∏o do-
stosowane do wymogów Unii Europej-
skiej.                                             

Wszystkie dzia∏ania podejmowane
przez samorzàd zawodowy piel´gnia-
rek i po∏o˝nych majà na celu zapew-
nienie bezpieczeƒstwa spo∏eczeƒstwu,
które korzysta z us∏ug Êwiadczonych
przez piel´gniarki i po∏o˝ne. 

Dzisiaj, kiedy obchodzimy Êwi´to
piel´gniarki i po∏o˝nej moim obowiàz-
kiem jest wspomnieç nasze dwie
kole˝anki piel´gniarki, których niestety
nie ma ju˝ wÊród nas - Alina
Pienkowska-Borusewicz, która ws∏a-
wi∏a si´ w walce o wolnoÊç i demo-
kracj´. Nale˝y do grona osób, bez
których nie odrodzi∏aby si´ wolna Pol-
ska, senator Rzeczypospolitej Polskiej. 

Piel´gniarka Janina Fetliƒska, która
10 kwietnia zgin´∏a w katastrofie lot-
niczej pod Smoleƒskiem, senator Rze-
czypospolitej Polskiej. Na swojej stronie



internetowej pisa∏a: „Mój zawód - na-
uczy∏ mnie patrzeç na drugiego
cz∏owieka, jak na osob´, której zawsze
powinnam pomóc w potrzebie.”

W osobach tych straciliÊmy niezwy-
k∏e kole˝anki o wielkim sercu, oddane
cz∏owiekowi, które walczy∏y o rang´
zawodu piel´gniarki.

Na zakoƒczenie z okazji naszego
Êwi´ta, obchodzonego w tym roku pod
has∏em „Piel´gniarki dbajà o jakoÊç,
s∏u˝à spo∏eczeƒstwu, sà liderami opie-
ki d∏ugoterminowej” wszystkim kole-
˝ankom i kolegom ˝ycz´ zdrowia, sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy, profe-
sjonalizmu, sukcesów w ˝yciu zawodo-
wym i osobistym. ˚ycz´ tak˝e, by do-
czekali czasów, w których piel´gniarki 
i po∏o˝ne b´dà mog∏y pracowaç za
godne wynagrodzenie.

Pozwólcie Paƒstwo, ˝e przytocz´
cytat: „Szcz´Êciem jednego cz∏o-
wieka jest drugi cz∏owiek, jesteÊcie
szcz´Êciem dla wielu chorych i po-
trzebujàcych pomocy.”

Zapraszam 15 maja br. na Rybi
Rynek, gdzie na zakoƒczenie obcho-
dów odb´dzie si´ impreza plenerowa
pod has∏em „Piel´gniarki i Po∏o˝ne 
w ˝yciu ka˝dego z Nas.”

W imieniu Okr´gowej Rady Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy
dzi´kuj´ Panu Prezydentowi Konstan-

temu Dombrowiczowi za udost´pnie-
nie Sali Sesyjnej w Urz´dzie Miasta.   

W dalszej kolejnoÊci g∏os zabrali
zaproszeni goÊcie sk∏adajàc najlepsze
˝yczenia piel´gniarkom i po∏o˝nym
˝yczàc sukcesu Okr´gowej Izbie Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy.

Sekretarz ORPiP Pani Wies∏awa
Stefaniak-Gromadka odczyta∏a ˝ycze-
nia które zosta∏y przes∏ane do izby.

UroczystoÊç uÊwietnili m∏odzi artyÊci
z Paƒstwowego Zespo∏u Szkó∏ Mu-
zycznych im. A. Rubinsteina dzi´ki ˝y-
czliwoÊci Pani Dyrektor Ewy Stàporek-
Pospiech.

12 maja 2010 r. prze˝yliÊmy wzru-
szenie zwiàzane z poÊwi´ceniem
naszego sztandaru, który jest symbo-
lem jednoÊci, jednoczenia i dumy 
z przynale˝noÊci zawodowej.

Ewa Kowalska
Przewodniczàca ORPiP



BYDGOSKA IZBA LEKARSKA w Bydgoszczy
Bydgoszcz 6 maja 2010 r.

Szanowna Pani
Ewa Kowalska - Przewodniczàca ORPiP

Szanowna Pani Przewodniczàca,

Serdecznie dzi´kuj´ za zaproszenie na uroczystoÊç obchodów Mi´dzynarodowego Dnia
Piel´gniarki i Krajowego Dnia Po∏o˝nej. 
Ze wzgl´du na wczeÊniej zaplanowane w tym czasie obowiàzki, nie b´d´ móg∏ wziàç
udzia∏u w spotkaniu.

Na r´ce Szanownej Pani Przewodniczàcej przekazuj´ wszystkim uczestnikom spotkania
˝yczenia pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym i satysfakcji w ˝yciu zawodowym.

Z powa˝aniem

NACZELNA IZBA PIEL¢GNIAREK I PO¸O˚NYCH 
Naczelna Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych

Warszawa 12 maja 2010 r. 

Pani Ewa Kowalska
Przewodniczàca ORPiP w  Bydgoszczy

Szanowna Pani Przewodniczàca,
Drogie Kole˝anki i Koledzy,

Jak co roku w maju ca∏e nasze Êrodowisko uroczyÊcie obchodzi Mi´dzynarodowy
Dzieƒ Piel´gniarek i nasz polski Dzieƒ Po∏o˝nych. Niestety z powodu innych zobowià-
zaƒ nie mog´ wziàç w nich udzia∏u.

Pi´kna tradycja tych Êwiàt z roku na rok umacnia si´ i wzbogaca. Obchody sà coraz
bardziej okaza∏e - g∏ównie dlatego, ˝e sami potrafimy coraz wi´cej powiedzieç o sobie
i o swoich profesjach. Czujemy si´ zawodowcami; samodzielnie okreÊlamy obszary
naszych zawodowych zainteresowaƒ i dzia∏aƒ. Potrafimy je definiowaç, taktycznie
opracowywaç i realizowaç, zarzàdzaç nimi i oceniaç ich przebieg i rezultaty. To jest
nasz praca na co dzieƒ,  a od Êwi´ta chcemy si´ pochwaliç jej rezultatami.

Wa˝nym sk∏adnikiem konferencji organizowanych z okazji majowych zawodowych
Êwiàt jest bilans sukcesów i niepowodzeƒ. Mówimy wi´c o tym, z czego jesteÊmy
dumni, ale nie ukrywamy odcinków, które jeszcze wymagajà du˝o pracy.

W maju 2010 nieza∏atwionych problemów jest wiele i co gorsza - przybywa nowych!
Jednak pracujàc ju˝ od blisko 20 lat w strukturach samorzàdu wiemy, ˝e narzekanie
jest z∏à taktykà. Coraz lepiej uczymy si´, ˝e sami mo˝emy zmieniç to, co nam
przeszkadza. W wielu dziedzinach piel´gniarstwa, na ró˝nych poziomach organizacji
ochrony zdrowia obserwujemy prawdziwe sukcesy. Czas je pomna˝a i wkrótce ich iloÊç
przejdzie w jakoÊç. Nasz wspólna praca wymusza zmiany na poziomie krajowym,
prowadzi do nowelizacji prawa.

Nasze zawodowe ustawy w tej chwili sà na koƒcowym etapie opracowywania, legis-
lacji. Ramy prawne, dostosowane tak˝e do wytycznych mi´dzynarodowych (unijnych),
powinny daç nam nowe perspektywy funkcjonowania.

Tak wi´c bilans piel´gniarstwa na rok 2010 jest raczej pozytywny. Drobnym krokom
towarzyszy coraz wi´ksza integracja i konsekwencja w dzia∏aniu. RzeczowoÊç i deter-
minacja jest w polskim piel´gniarstwie coraz powszechniejsza; w walce o lepszà
zawodowà pozycj´ jesteÊmy coraz bardziej skuteczni, znajdujemy coraz lepsze argu-
menty. JesteÊmy grupà zawodowà coraz lepiej wykszta∏conà, a wi´c coraz bardziej
Êwiadomà. To stanowi silny bodziec do aktywnoÊci i zmian, które b´dà nam
towarzyszy∏y przez ca∏e ˝ycie zawodowe.
Z okazji naszych zawodowych Êwiàt ˝ycz´ wszystkim piel´gniarkom i po∏o˝nym

du˝o zdrowia oraz satysfakcji i poczucia, ˝e odnalaz∏y swoje miejsce w ˝yciu.

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

Z okazji poÊwi´cenia Sztandaru Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Byd-
goszczy w uroczystym dniu Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarek i Po∏o˝nych chcia∏-
bym w imieniu w∏asnym, kadry zawodowej i wszystkich pracowników cywilnych 10
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikà SP ZOZ z∏o˝yç serdeczne ˝yczenia 
i goràce podzi´kowania.

Zawód piel´gniarki wymaga dziÊ coraz wi´kszej wiedzy fachowej oraz mobilnoÊci,
dlatego sà one jednà z bardziej kszta∏càcych si´ grup zawodowych. Bez wsparcia
OIPiP nie by∏by mo˝liwy rozwój naszej placówki, a to dzi´ki personelowi zyskujemy
uznanie wÊród pacjentów regionie, w kraju i na Êwiecie.

Dzi´kuj´ za udzielone wsparcie, dba∏oÊç o jakoÊç pracy, jak równie˝ za nadzór nad
szkoleniem podyplomowym naszego personelu piel´gniarskiego.

Chcia∏bym równie˝ podzi´kowaç za energi´, zaanga˝owanie oraz okazanà pomoc,
niech to b´dzie kolejny etap naszej dobrej wspó∏pracy.

Z wyrazami szacunku

SENATOR RZECZPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
JAN  RULEWSKI

Szanowna Pani Ewa Kowalska
ORPiP w Bydgoszczy

Szanowni Zebrani !

Bywa i tak, ˝e na przeszkodzie mi∏ym spotkaniom stojà obowiàzki.
Zatem prosz´ mi wybaczyç nieobecnoÊç podczas Waszego spotkania z powodu 

Wyjàtkowego wydarzenia, jakim sà obchody Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarki
i Krajowego Dnia Po∏o˝nej.

Przeprosiny nale˝à si´ w szczególnoÊci Pani Ewie Kowalskiej, która do∏o˝y∏a maksi-
mum staraƒ, by Obchody zorganizowane z tej okazji w Bydgoszczy mia∏y godnà opraw´.

Rzecz dotyczy bowiem zawodów, które kojarzà si´ ze s∏u˝bà ludziom od narodzin
a˝ do Êmierci.

To Wy, wespó∏ z innymi partnerami niesiecie pomoc i dobrà nowin´ - zarówno
w czasie pokoju jak i na wojnie - równo dla wszystkich, kierujàc si´ jedynie kryterium
ratowania zdrowia i ˝ycia, ul˝enia w bólu.

Moje doÊwiadczenie podpowiada mi, ˝e odbywa si´  to w warunkach deficytu Êrod-
ków, cz´sto kosztem w∏asnych si∏.

Mo˝e dlatego upodoba∏ sobie Wasz stan ks. Jerzy Popie∏uszko, pozostajàc Waszym
duszpasterzem.

Dla nas, ksiàdz Jerzy w∏aÊnie w Bydgoszczy pozostawi∏ testament wiary, odwagi
i m´stwa, który warto by choç na chwil´ towarzyszy∏ uroczystoÊciom, zw∏aszcza gdy
bliski jest moment wywy˝szenia Go na o∏tarze. Warto z takimi doÊwiadczeniem i sym-
bolem iÊç w przysz∏oÊç. IÊç w przysz∏oÊç ze sztandarem, który b´dzie poÊwi´cony 
w bydgoskiej katedrze.
Potrzebne to jest zarówno pacjentom, gdy stajà w obliczu fundamentalnych wydarzeƒ

narodzin i potem dramatów wokó∏ ochrony i zachowania ˝ycia, jak i Wam, niosàcym
pomoc i ukojenie nawet w warunkach powszechnych braków.

Wyra˝am przekonanie, ˝e Wasz stan takim ju˝ pozostanie, wzmacniajàc si´ wiedzà,
kole˝eƒstwem i samopomocà w ramach samorzàdu zawodowego.
Z tej racji, przesy∏ajàc Wam pozdrowienia i podzi´kowania za codzienny trud, zapew-

niam o szerokim otwarciu podwoi mojego biura dla Waszych trosk i radoÊci.

Bydgoszcz, dnia 12 maja 2010 r.
WOJEWODA  KUJAWSKO-POMORSKI

Pani - Ewa Kowalska
Przewodniczàca ORPiPw Bydgoszczy

Szanowna Pani Przewodniczàca

Z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarki i Krajowego Dnia Po∏o˝nej sk∏adam wszyst-
kim piel´gniarkom, polo˝nym i piel´gniarzom serdeczne podzi´kowania za codziennà pra-
c´, trud i pomoc niesionà pacjentom.
JednoczeÊnie pragn´ wyraziç swoje wielkie uznanie za ofiarnoÊç i poÊwi´cenie  w wykony-

waniu nie∏atwej pracy, wymagajàcej poÊwi´cenia, odpowiedzialnoÊci i zaanga˝owania na
rzecz drugiego cz∏owieka.

˚ycz´ Paƒstwu wszelkiej pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym oraz sukcesów i satysfakcji 
z pracy zawodowej.

,,Ka˝dy nowy dzieƒ jest kwiatem, który zakwita w naszych r´kach.
Tam gdzie si´ kocha nigdy nie zapada noc.

Serce to czàstka cz∏owieka, które t´skni, kocha czeka..”
Adam Mickiewicz

Z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarki i Dnia Po∏o˝nej
w imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Toruniu

oraz w∏asnym pragn´ z∏o˝yç wszystkim Piel´gniarkom i Po∏o˝nym
serdeczne ˝yczenia wszelkiej pomyÊlnoÊci nadziei na leprze jutro,

pewnoÊci w wàtpliwoÊciach, cierpliwoÊci w akceptacji rzeczywistoÊci
˝ycz´ by ka˝de wczoraj by∏o snem szcz´Êcia a ka˝de jutro by∏o wizjà nadziei.
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Na zakoƒczenie obchodów 
Mi´dzynarodowego 

Dnia Piel´gniarki i Po∏o˝nej 
15 maja 2010 roku 

na Rybim Rynku w Bydgoszczy 
odby∏a si´ impreza plenerowa 

pod has∏em 

„Piel´gniarki i Po∏o˝ne 
w ˝yciu ka˝dego z nas".

Mieszkaƒcy mogli bezp∏atnie 
skorzystaç  pomiarów ciÊnienia, 
poziomu glukozy we krwi, badaƒ,
edukacji i informacji dotyczàcych 

tematyki zdrowia.

Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych Nr 5

Blisko 5 godzin pokazu reanimacji,
15 stepów aerobowych, ponad 200
nagród za wiedz´ o zdrowiu i setki
pytaƒ mieszkaƒców Bydgoszczy. To
tylko kilka liczb, które mo˝na przypisaç
do festynowego stanowiska. O jego
atrakcyjnoÊç postara∏o si´ wiele osób:
piel´gniarka szkolna, opiekun Szkol-
nego Ko∏a PCK (Gra˝yna Burczyk),
nauczyciele w-fu (Aurelia Krajewska 
i Danuta Weder), studentki Collegium
Medicum Wydzia∏u Piel´gniarstwa
oraz uczniowie Zespo∏u Szkó∏ Ogólno-
kszta∏càcych Nr 5 w Bydgoszczy. To
oni dzielili si´ z przyby∏ymi na festyn
swojà wiedzà i doÊwiadczeniem.
Udzielali porad z zakresu tematyki
zdrowotnej. Na stanowisku  mo˝na
by∏o mi´dzy innymi wykonaç pomiar
masy cia∏a i obliczyç BMI (ok. 50

osób), zmierzyç ciÊnienie t´tnicze krwi
(ok.100 osób) i sprawdziç poziom
glukozy we krwi. W oka mgnieniu
„znikn´∏o” 300 pasków testowych do
glukometru. Tutaj Bydgoszczanie
mogli sprawdziç ostroÊç wzroku (ok.
30 osób) i zbadaç swoje widzenie
barw (ok. 50 osób). Przy fantomie, pod
okiem szkolnego opiekuna PCK 
i uczennicy ze Szkolnej Grupy Ratow-
niczej, Bydgoszczanie mogli zasi´g-
nàç informacji o tym, w jaki sposób
przeprowadziç reanimacj´, by ta oka-
za∏a si´ skuteczna. M∏odzie˝ szkolna
da∏a pokaz çwiczeƒ na stepach 
i udziela∏a praktycznej nauki çwiczeƒ
na przyrzàdach. Wystàpi∏ równie˝
zaprzyjaêniony ze szko∏à Zespó∏
Taƒca Nowoczesnego. 15 tancerek
przedstawi∏o kilka taƒców hip-hopu. 

Do samego koƒca festynu ustawia∏a
si´ kolejka ch´tnych doudzia∏u w loterii
fantowej, w której za prawid∏owà od-
powiedê mo˝na by∏o otrzymaç atrak-
cyjne nagrody sponsorowane przez
zaprzyjaênione firmy.

Impreza plenerowa
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W obchodach Êwi´ta piel´gniarek 
i po∏o˝nych aktywny udzia∏ wzià∏
równie˝ Kujawsko-Pomorski Oddzia∏
Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia, którego pracownicy na swo-
im stoisku informacyjnym odpowiadali
na szereg pytaƒ zwiàzanych z syste-
mem opieki zdrowotnej w naszym
województwie. Promowano Vademe-
cum pacjenta 2010, które zawiera
najwa˝niejsze  zasady poruszania si´
po systemie. Publikacja ta dost´pna
jest na stronie internetowej Funduszu:
www.nfz-bydgoszcz.pl

Ze wzgl´du na zbli˝ajàcy si´ czas
wypoczynku i wakacji, wiele osób
interesowa∏o si´ mo˝liwoÊcià leczenia
poza miejscem zamieszkania, w tym
równie˝ poza granicami kraju. Pytano
cz´sto o Europejskà Kart´ Ubezpie-
czenia Zdrowotnego. Nie brakowa∏o
zainteresowanych leczeniem sanato-
ryjnym, opiekà piel´gniarskà nad ludê-
mi ob∏o˝nie chorymi, bezp∏atnymi pro-
gramami profilaktycznymi.

K-P OW NFZ reprezentowali: Bar-
bara Nawrocka - Rzecznik Prasowy,
Mariola Tuszyƒska - Rzecznik Praw

Pacjenta, Przemys∏aw Pankowski - Na-
czelnik Wydzia∏u Wspó∏pracy Mi´dzy-
narodowej.

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

W dniu 15.05.2010 w Bydgoszczy na
Rybim Rynku odby∏a si´ impreza ple-
nerowa „Piel´gniarki i po∏o˝ne w ˝yciu
ka˝dego z nas” w organizacj´ w∏àczyli
si´ aktywnie nauczyciele akademiccy
z Collegium Medicum i studenci
kierunku: Piel´gniarstwo. Studenci
aktywnie pomagali piel´gniarkà, które
na poszczególnych stoiskach: mierzy-
∏y ciÊnienie, oblicza∏y BMI, bada∏y po-
ziom glukozy, sprawdza∏y ostroÊç wi-
dzenia, edukowa∏y pacjentów i udzie-
la∏y bardzo cennych rad jak dbaç 
o swoje zdrowie i jak korzystaç z na-
szych us∏ug. To by∏a dla nich dobra
szko∏a, ale i ogromna satysfakcja, ˝e
mog∏y zrobiç coÊ dla innych. 

Naszym drugim  zadaniem by∏a pro-
mocja zawodu. W dobie mediów wy-
da∏o si´ nam oczywiste, ˝e najlepszà
formà dotarcia do spo∏eczeƒstwa b´-
dzie film, który poka˝e kim wspó∏czeÊ-
nie jest piel´gniarka, zerwie z pewnym
stereotypem myÊlenia o nas jako oso-
bach nie samodzielnych zawodowo,
pracujàcych tylko na zlecenie, kojarzo-
nych z czynnoÊciami instrumentalny-
mi. Dlatego film z za∏o˝enia by∏ dyna-
miczny, pokazywa∏ specjalistycznà

aparatur´, zespo∏y piel´gniarskie,
które wspó∏decydujà o efektach proce-
su leczenia. Piel´gniarstwo, o którym
przeci´tny pacjent nic nie wie: odpo-
wiedzialnoÊç za ˝ycie i zdrowie ludzi,
nadzorowanie skomplikowanej apara-
tury, edukacja, blok operacyjny i  me-
dycyna ratunkowa. Szybkie decyzje,
profesjonalizm, praca w zespole 
i w oparciu o nowoczesny sprz´t. To

by∏ pewien skrót myÊlowy na potrzeby
przekazu medialnego. ChcieliÊmy po-
kazaç m∏odych ludzi, którzy wybrali ten
zawód i widzà w nim szanse dla siebie
naszych studentów wykszta∏conych,
aktywnych, znajàcych j´zyki m∏odych
ludzi, uczestników studiów doktoranc-

kich. Takie piel´gniarstwo chcemy
promowaç tak chcemy, ˝eby postrze-
gali nas inni, bo przecie˝ takie jesteÊ-
my, na co dzieƒ. Je˝eli ktoÊ nie widzia∏
filmu to zapraszamy na:
http://tv.umk.pl/?id=681#, 
mo˝na go tam zobaczyç.  Dzi´ki przy-
chylnoÊci Dzia∏u Promocji naszego
Ratusza, spot promujàcy nasz zawód
(nieodp∏atnie) pt. WybraliÊmy piel´g-
niarstwo mo˝na by∏o obejrzeç na tele-
bimie  w samym centrum miasta na
Placu Teatralnym przez prawie dwa
tygodnie, myÊl´ ˝e takich w∏aÊnie dzia-
∏aƒ nam potrzeba bo tak w XXI wieku
dociera si´ z informacjà do ludzi. 

Warto w tym miejscu powiedzieç, ˝e
by∏o to mo˝liwie dzi´ki naszym
kole˝ankom z Okr´gowej Izby Piel´g-
niarek i Po∏o˝nych, które dotar∏y do
W∏odarzy naszego miasta i przekona∏y
ich do tego pomys∏u. Pomys∏u, aby
cyklicznie w pierwszà sobot´ po Dniu
Piel´gniarki i Po∏o˝nej organizowaç
takie imprezy dla mieszkaƒców miasta
fantastyczna okazja, ˝eby wypromo-
waç nasz zawód i zaakcentowaç na-
szà obecnoÊç w systemie ochrony
zdrowia w inny sposób. 

Anna Andruszkiewicz

COLLEGIUM  MEDICUM
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Centrum Onkologii

W dniu 15.05.2010 r. Centrum

Onkologii w Bydgoszczy w ramach

wspó∏pracy z Okr´gowà Izbà Pie-

l´gniarek i Po∏o˝nych z okazji obcho-

dów ,,Dnia Piel´gniarki i Po∏o˝nej wys-

tawi∏o stoisko edukacyjno-informa-

cyjne na Rybim Rynku w Bydgoszczy.

Pani mgr Ilona Polasik cz∏onek Ze-

spo∏u Edukacyjnego Zak∏adu Profilak-

tyki i Promocji Zdrowia prowadzi∏a

edukacj´ dla paƒ i panów z zakresu

profilaktyki raka piersi, raka szyjki

macicy, raka jelita grubego i prostaty

oraz raka jàder. Udziela∏a informacji,

gdzie mo˝na zg∏osiç si´ na badania

profilaktyczne i w jakich zakresach

wiekowych, mówi∏a o czynnikach

rakotwórczych, czynnikach ryzyka

wystàpienia nowotworów oraz o

objawach niepokojàcych. Panie i pa-

nowie ch´tnie podchodzili do stoiska

edukacyjnego, aby wykonaç samoba-

danie na fantomach piersi i jàder.

By∏y równie˝ rozpropagowywane ma-

teria∏y edukacyjne (ulotki, broszury,

Tezy Europejskiego Kodeksu Walki 

z Rakiem). W wyniku prowadzonych

dzia∏aƒ edukacyjnych zosta∏o wyedu-

kowanych 216 osób.

Irena Klatt

Promocja Profilaktyki Uzale˝nieƒ

Stanowisko dotyczàce Promocji

Profilaktyki Uzale˝nieƒ wzbudzi∏o du˝e

zainteresowanie wÊród mieszkaƒców

Bydgoszczy.

Osoby zaniepokojone sposobem

picia alkoholu lub za˝ywania Êrodków

psychoaktywnych przez siebie lub

kogoÊ z bliskich mia∏y mo˝liwoÊç

uzyskania profesjonalnej pomocy.

Edukowano rodzin´ w jaki sposób

zmotywowaç osob´ uzale˝nionà do

podj´cia leczenia oraz wskazano

miejsca, gdzie mo˝e takà pomoc

otrzymaç. Du˝a cz´Êç osób by∏a zain-

teresowana rzuceniem palenia pa-

pierosów - tak˝e w tej kwestii

udzielono fachowej pomocy. Pojawia∏o

si´ wiele pytaƒ ze strony rodziców

zaniepokojonych o swoje dzieci, które

du˝o czasu sp´dzajà przed kompu-

terem - Czy to ju˝ uzale˝nienie? Co

mo˝na z tym zrobiç? Ka˝da z osób

otrzyma∏a pomoc na nurtujàce je prob-

lemy - a by∏o ich bardzo du˝o.

Gra˝yna Wenda

Oddzia∏ Krótkoterminowej 

Terapii Odwykowej 

i Detoksykacji dla Kobiet

Szko∏a Rodzenia „BRZDÑC”

Zainteresowanie stanowiskiem szko-

∏y rodzenia by∏o du˝e zarówno ze

strony paƒ planujàcych cià˝´, jak 

i tych które majà ju˝ odchowane

potomstwo (wspomina∏y one swoje

doÊwiadczenia i deklarowa∏y ch´ç

przygotowania si´ do macierzyƒstwa

w nast´pnej cià˝y w szkole rodzenia).

Panowie z du˝ym zainteresowaniem

przeglàdali ulotk´ pt: Po co Rodzicom

Szko∏a Rodzenia oraz  dowiadywali si´

jaka jest ich rola podczas asystowania

swoim partnerkom w porodach rodzin-

nych. Du˝ym zainteresowaniem cie-

szy∏y si´ materia∏y informacyjne dla

Rodziców dotyczàce cià˝y, porodu,

piel´gnacji noworodka, karmienia na-

turalnego oraz szczepieƒ ochronnych.

Mo˝na by∏o uczestniczyç w projekcji

instrukta˝owych filmów pt: åwiczenia

dla kobiet w okresie cià˝y oraz Masa˝

noworodka. G∏ównym celem stanowis-

ka informacyjno-edukacyjnego szko∏y

rodzenia mia∏o byç zwi´kszenie Êwia-

domoÊci przysz∏ych Rodziców w za-

kresie koniecznoÊci dobrego przygoto-

wania si´ do porodu oraz macierzyƒ-

stwa i ojcostwa - wydaje si´, ˝e cel ten

zosta∏ w pe∏ni osiàgni´ty. By∏o te˝ kilka

pytaƒ ze strony m∏odych dziewczàt 

o mo˝liwoÊç zdobycia zawodu po∏o˝-

nej - tak wi´c festyn ten spe∏ni∏   za-

danie promocji w spo∏eczeƒstwie pi´k-

nego zawodu po∏o˝nej, co mnie szcze-

gólnie cieszy. 

mgr Miros∏awa Uczyƒska,  

po∏o˝na specjalistka 

piel´gniarstwa rodzinnego,  

instruktor szko∏y rodzenia Brzdàc 

w Bydgoszczy
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Organizatorzy stanowiska:
- LUX MED. Sp. z o.o.
- Wojewódzki OÊrodek Pracy 

w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na oczekiwania
wspó∏czesnego rynku pracy zaprezen-
towa∏yÊmy nowoczesne stanowisko
pracy z monitorem ekranowym. Praca

umys∏owa, najcz´Êciej wykonywana w
pozycji siedzàcej, stanowi czynnik
ucià˝liwy w procesie pracy. 

W trakcie prezentacji nasi GoÊcie
mogli obejrzeç film o ergonomii
stanowisk pracy biurowej. Kilka osób
skorzysta∏o z mo˝liwoÊci wykonania
tzw. ergotestu, dzi´ki któremu mogli
oceniç swoje stanowiska pracy.
Fachowych informacji o nowoczesnym
wyposa˝eniu biurowym udzielali do-
radcy z firmy Fellowes. Du˝ym zainte-
resowaniem cieszy∏y si´ informatory
oraz ulotki przedstawiajàce zakres
us∏ug Êwiadczonych przez LUX MED
oraz WOMP. W trakcie rozmów 

z naszymi GoÊçmi rozmawia∏yÊmy 
o zagadnieniach z zakresu opieki
medycznej nad osobami pracujàcymi 
i o skutecznych metodach  zapobiega-
nia powstawaniu chorób zawodowych.
Nie zapomnia∏yÊmy równie˝ o naj-
m∏odszych: zielone balony stanowi∏y
wiosenny akcent na zachmurzonym
Rybim Rynku.

Dzi´kujemy wszystkim, którzy odwie-
dzili nasze stanowisko i zapraszamy
do naszych placówek.

Anna Bàkowska
Iwona Szumacher

Wies∏awa W∏odarska

Piel´gniarstwo w Ochronie Zdrowia Pracujàcych

Piel´gniarska Opieka D∏ugoterminowa 
w domu chorego

1. wiadomoÊci ogólne - piel´gniarska opieka 
d∏ugoterminowa w domu chorego

2. adresy i telefony wypo˝yczalni sprz´tu pomocniczego  

i rehabilitacyjnego

3. adresy i telefony zak∏adów piel´gnacyjno - opiekuƒczych

4. adresy i telefony poradni leczenia demencji 

i choroby alzheimera i parkinsona

5. adresy i telefony agencji opiekunów

6. adresy poradni, telefony lekarzy specjalistów 

(neurolog, reumatolog, psychiatra, endokrynolog, 

diabetolog, stomatolog) wykonujàcych wizyty domowe

7. warunki refundacji sprz´tu 

(∏ó˝ka, materace p/odle˝ynowe, pampersy itp.)

8. diety i sposoby karmienia osób starszych

9. demonstracja materaca p/odle˝ynowego

10. demonstracja ssaka przenoÊnego

11. demonstracja toalety przenoÊnej

12. kompresoterapia - banda˝owanie obrz´ków w warunkach domowych - pokaz

13. rodzaje opatrunków

14. rodzaje ran

15. mops - propozycje dla osób starszych

Bogus∏awa Hirt-Nowak  
NZOZ „ALMACH” 
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Bardzo bogatà ofert´ sprz´tu
s∏u˝àcego rehabilitacji i piel´gnacji
osób niepe∏nosprawnych przedstawi∏
nasz wypróbowany partner – firma
SKLEPYMEDYCZNE.EU z Bydgosz-
czy. Obok szerokiej gamy powszech-
nie wykorzystywanych produktów
usprawniajàcych pacjentów z dysfun-
kcjami ruchu - wózków inwalidzkich
r´cznych i elektrycznych, balkoników
do nauki chodzenia, podpórek czy
nasadek toaletowych, goÊcie festynu
mogli obejrzeç i poznaç funkcjonal-
noÊç równie˝ specjalnie na t´ okazj´
sprowadzonych kilku europejskich no-
woÊci: specjalistycznych urzàdzeƒ pio-
nizujàcych oraz podnoÊników do trans-
portu osób z pora˝eniami.

Najwi´ksze wra˝enie wywo∏a∏ pokaz
elektrycznego wózka inwalidzkiego 

z funkcjà pionizacji, umo˝liwiajàcego
u˝ytkownikowi nie tylko swobodne
przemieszczanie si´ po domu, biurze
czy sklepie, ale te˝ utrzymywanie
wyprostowanej pozycji cia∏a, za∏a-
twianie spraw przy urz´dowych
„okienkach” czy si´ganie do wysokich
pó∏ek. Dokonujàca tej prezentacji
gdyƒska Firma Vassilli Polska przed-
stawi∏a równie˝ inny swój produkt 
- elektryczny podnoÊnik transportowo-
piel´gnacyjny w wersji „mini”, miesz-
czàcy si´ w nawet malutkich pomiesz-

czeniach i wàskich drzwiach, ca∏kowi-
cie odcià˝ajàcy opiekuna podczas
przemieszczania osoby spastycznej 
w obr´bie domu czy placówki pie-
l´gnacyjnej. 

Uwag´ licznych widzów przyciàga∏a
te˝ ekspozycja produktów warszaw-
skiej firmy Antar - sk∏ada∏y si´ na nià:
nowa linia amerykaƒskich ortez
OPPO, a tak˝e nowoczesne wózki
elektryczne i skutery dla osób nie-
pe∏nosprawnych. W swych komen-
tarzach, zainteresowani podkreÊlali
nie tylko wysokà funkcjonalnoÊç 
i atrakcyjny design wszystkich urzà-
dzeƒ, ale te˝ bardzo „przyjazne” ceny.
Antar ufundowa∏ te˝ wartoÊciowe
nagrody w festynowej loterii.

W.M. FaÊciszewscy

SKLEPYMEDYCZNE.EU

Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Bydgoszczy serdecznie dzi´kuje wszystkim, 

którzy przyczynili si´ do zorganizowania 
imprezy plenerowej dla mieszkaƒców, 

a szczególnie:
• Dyrektor Sprzeda˝y i Marketingu  MATOPAT Toruƒskich 

Zak∏adów Materia∏ów Opatrunkowych SA 
- p. Katarzynie Serwiƒskiej  

• Kierownictwu Pa∏acu M∏odzie˝y 
- p. Joannie Busz 
- p. Jolancie Kraszkiewicz  
- p. Magdalenie Beredzie 

Przewodniczàca OIPiP
Ewa Kowalska
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XVIII PLEBISCYT
EXPRESSU BYDGOSKIEGO 

NA NAJLEPSZY ODDZIA¸ SZPITALNY
„Z¸OTY STETOSKOP 2010”

I miejsce Z¸OTY STETOSKOP
Hospicjum im. ks. Jerzego Popie∏uszki

w Bydgoszczy

II  miejsce SREBRNY STETOSKOP
Oddzia∏ Chorób Piersi Centrum Onkologii

im. prof. Franciszka ¸ukaszczyka
w Bydgoszcz

III Miejsce BRÑZOWY STETOSKOP
Oddzia∏ Neurologii i Leczenia Padaczki z Pododdzia∏em Udarowym

Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela
w Bydgoszczy

Gratuluj´ laureatom zwyci´stwa w plebiscycie Expressu Bydgoskiego
˝yczàc w imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i w ˝yciu osobistym.

Ewa Kowalska
Przewodniczàca ORPiP w Bydgoszczy

II  miejsce

I  miejsce

III  miejsce
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LAUREACI „Z¸OTEGO  STETOSKOPU”
O SOBIE…

Hospicjum im. J. Popie∏uszki

JeÊli to Z∏oty Stetoskop, to tego z∏ota
nam brakowa∏o - powiedzia∏ ks. R. Bi-
niak, dyrektor Hospicjum im. J. Popie-
∏uszki. W latach ubieg∏ych nasze Hos-
picjum otrzyma∏o ju˝ bràzowy i srebrny
stetoskop.

Nagroda ta jest dla nas bardzo wa˝-
na, poniewa˝ przyznawana jest jed-
nostkà s∏u˝by zdrowia w plebiscycie, 
w którym g∏osujà pacjenci i ich rodziny.
Naszymi podopiecznymi sà ludzie
dotkliwie doÊwiadczeni przez los. Sà
to w wi´kszoÊci chorzy nowotworowi 
w fazie terminalnej. Mo˝liwoÊci lecze-
nia przyczynowego zosta∏y wyczerpa-
ne. W tym okresie powinno rozpoczàç
si´ leczenie objawowe. I tu zaczyna
si´ opieka hospicyjna.

Celem tej opieki jest: 
- Wszechstronna, ca∏odobowa opieka

medyczna, psychologiczna,
duchowa i spo∏eczna nad chorym
znajdujàcym si´ w terminalnym
okresie choroby,

- Fachowe wsparcie Najbli˝szych
Chorego w tych trudnych chwilach,

- Promowanie opieki 
hospicyjno-paliatywnej 
w spo∏eczeƒstwie.

Formy opieki hospicyjnej

1. Opieka domowa

Jest to podstawowa forma naszej
opieki. Oddzia∏ dzia∏a od poczàtku
powstania Hospicjum. Piel´gniarskà
opiek´ domowà tworzy grupa 10 osób
z czego 5 osób jest zatrudnionych na
sta∏e w ramach umowy o prac´, reszta
na umow´ - zlecenie.

W domach nie jesteÊmy tylko pie-
l´gniarkami czy piel´gniarzami wyko-
nujàcymi czynnoÊci typowo piel´gna-

cyjne. Stajemy si´ nauczycielami
(uczymy rodziny podopiecznych jak 
w sposób profesjonalny sprawowaç
opiek´), psychologami (udzielamy
wsparcia, dodajemy si∏y i otuchy),
doradcami, powiernikami najbardziej
skrytych tajemnic.

Gdy z oczywistych wzgl´dów nasza
praca koƒczy si´, cz´sto zawarte zna-
jomoÊci i przyjaênie trwajà dalej.
Znaczna cz´Êç ludzi, z którymi wspó∏-
pracowaliÊmy, po okresie karencji 
(1 rok) rozpoczyna z nami sta∏à wspó∏-
prac´ w charakterze wolontariuszy. 

2. Centrum pobytu dziennego

Kolejna forma opieki jakà proponuje
Hospicjum swoim podopiecznym. 
W ka˝dy czwartek osoby z opieki do-
mowej, chcàce braç udzia∏ w spotka-
niach dowo˝one sà do Hospicjum 
i w godzinach od 9.00 do 15.00 majà
czas wype∏niony zaj´ciami organi-
zowanymi przez zespó∏ interdyscypli-
narny. Oddzia∏ dzia∏a na zasadzie
wolontariatu. Od lat pracuje tu nasza
by∏a prze∏o˝ona - pani Monika.

3. Oddzia∏ stacjonarny

Do oddzia∏u trafiajà nasi podopieczni
potrzebujàcy ca∏odobowej, wszech-
stronnej opieki medycznej. Oddzia∏
liczy 18 ∏ó˝ek rozmieszczonych w 11
salach jedno i dwuosobowych. Stara-
liÊmy si´ stworzyç kameralne warunki
jak najbardziej zbli˝one do domowych.
Oddzia∏ jest dobrze wyposa˝ony 
w sprz´t medyczny - wózki, chodziki,
podnoÊniki, wann´ dla niepe∏nospraw-
nych, materace zmiennociÊnieniowe,
∏ó˝ka rehabilitacyjne, koncentratory tlenu.

Na oddziale stacjonarnym pracuje 16
piel´gniarek z czego 9 zatrudnionych
w ramach umowy o prac´ i 7 na
umow´ - zlecenie. Piel´gniarki pracujà

w systemie 12-sto godzinnym. W pra-
cy pomagajà im trzy opiekunki i oko∏o
stu wolontariuszy.

Specyfika naszej pracy powoduje, ˝e
w sytuacjach trudnych to piel´gniarki 
i piel´gniarze interweniujà jako pierwsi
- wykszta∏cenie, wysokie kwalifikacje 
i doÊwiadczenie pomagajà nam podej-
mowaç samodzielnie decyzje oraz po-
prawiajà nasz komfort pracy.

Kadra piel´gniarska to zespó∏ wyk-
walifikowanych pracowników w wi´k-
szoÊci z wykszta∏ceniem wy˝szym
piel´gniarskim. Oprócz kursów doksz-
ta∏cajàcych i specjalistycznych typu
„Terapia bólu”, „Leczenie trudno gojà-
cych ran”, „Wykonanie i interpretacja
EKG” w opiece domowej a˝ 90%, a na
oddziale stacjonarnym 30% piel´gnia-
rek posiada specjalizacj´ z dziedziny
opieki paliatywnej. 

StworzyliÊmy standardy, procedury 
i dokumentacj´ podnoszàcà jakoÊç,
bezpieczeƒstwo oraz umo˝liwiajàce
walidacj´ poszczególnych etapów
naszej pracy. Od 2007 roku posia-
damy Certyfikat Systemu Zarzàdzania
wg ISO 9001. Opracowana przez
piel´gniarki dokumentacja w ca∏oÊci
wesz∏a do Dokumentacji Systemu
Zarzàdzania JakoÊcià.
W naszym Hospicjum prowadzone sà

kursy specjalistyczne z opieki d∏ugo-
terminowej i piel´gniarek rodzinnych,
równie˝ u nas odbywajà praktyki stu-
denci wydzia∏u piel´gniarskiego, le-
karskiego i rehabilitacji. 

Dowody sympatii - takie jak Z∏oty
Stetoskop, wzbogacajà nas, dodajà si∏
i wiary - utwierdzajàc w przekonaniu,
˝e to co robimy ma sens.

Tekst Jolanta Miler, 
Bogumi∏a Zgorzelak

Foto WSG
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Oddzia∏ Chorób Piersi Centrum
Onkologii im. prof. Franciszka ¸u-
kaszczyka w Bydgoszczy, istnieje od
1999 roku. Rocznie hospitalizowanych
jest oko∏o 1300 kobiet, g∏ównie miesz-
kanek województwa kujawsko-pomor-
skiego. W oddziale realizowane sà
Êwiadczenia w zakresie wysokospec-
jalistycznej diagnostyki i skojarzonego
leczenia raka piersi, a tak˝e profilakty-
ki i edukacji zdrowotnej.

Opieka nad pacjentkà z rozpozna-
nym rakiem piersi ma charakter trudny
i wymagajàcy. Aby dobrze Êwiadczyç
opiek´ w tym zakresie, piel´gniarka
musi posiadaç odpowiednià wiedz´,
gdy˝  z chorobà tà wià˝e si´ wiele,
bardzo z∏o˝onych sytuacji stresowych.
Amputacja piersi jest wielkim prze˝y-
ciem dla kobiety. Utrata atrybutu ko-
biecoÊci, seksualnoÊci i macierzyƒ-
stwa jest niezwykle przykrym uczu-

ciem. Zadaniem piel´gniarek sprawu-
jàcych opiek´ nad takimi pacjentkami
jest przygotowanie ich do ˝ycia 
w zmienionych warunkach zdrowot-
nych oraz pomoc w osiàgni´ciu jak
najwi´kszego stopnia samoopieki. 

W 28 ∏ó˝kowym oddziale zatrud-
nionych jest 16 piel´gniarek. To
wysokiej klasy profesjonalistki, pracu-
jàce w oparciu o standardy praktyki
zawodowej, które nie tylko dbajà 
o komfort i bezpieczeƒstwo pobytu
pacjentki, ale przede wszystkim s∏u˝à
fachowà pomocà i radà. WÊród nich 8
magistrów piel´gniarstwa, 3 licencja-
tów piel´gniarstwa, 3 piel´gniarki 
w trakcie studiów licencjackich.  Jest
to zespó∏, który stale pragnie si´ rozwi-
jaç. Cztery piel´gniarki kontynu∏ujà
specjalizacj´ w dziedzinie piel´gniarst-
wa onkologicznego, którego organiza-
torem jest Centrum Onkologii.  Kolejne

cztery pielegniarki rozpocz´∏y specja-
lizacj´ w dziedzinie piel´gniarstwa
chirurgicznego. Ponadto piel´gniarki
oddzia∏u Chorób Piersi uczestniczà 
w licznych sympozjach i konferencjach
naukowo-szkoleniowych w kraju i za
granicà, dzielàc si´ swojà wiedzà 
i doÊwiadczeniem zawodowym. 
Przyznane nam drugie miejsce w ran-

kingu Ekspresu Wieczornego dla naj-
lepszego oddzia∏u szpitalnego woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego „Z∏oty
Stetoskop”; to dla nas piel´gniarek
nagroda szczególna, bo przyznana
przez nasze pacjentki, które doceni∏y
naszà odpowiedzialnà prac´ i atmos-
fer´ jaka panuje w tym oddziale. To
nagroda, która mobilizuje i zobowiàzu-
je.

Tekst Kierownik Opieki Medycznej 
mgr Beata Borzych  

Oddzia∏ Chorób Piersi

zdoby∏ „Bràzowy Stetoskop” w pre-
sti˝owym plebiscycie Expressu Byd-
goskiego. Wyró˝nienie to przyznawa-
ne jest przez czytelników, którzy
wybierajà najlepsze oddzia∏y szpitalne
w województwie kujawsko-pomorskim.

Otrzymana nagroda jest efektem
ci´˝kiej pracy ca∏ego Oddzia∏u, w któ-
rego sk∏ad wchodzi: 
13 lekarzy, 27 piel´gniarek, 5 fizjote-
rapeutów,  neurologopeda, laborantka
EEG oraz personel pomocniczy. 

Ordynatorem Oddzia∏u jest dr n.med.
Barbara Mas∏owska, a piel´gniarkà
oddzia∏owà - mgr Gra˝yna Bednarska.

Oddzia∏ Neurologii i Leczenia Pa-
daczki, zapewnia w pe∏ni profesjonal-

nà diagnostyk´, leczenie, opiek´ pie-
l´gniarskà  oraz rehabilitacj´ pacjen-
tów po udarze mózgu i innych choro-
bach uk∏adu nerwowego. Wspomnieç
nale˝y, i˝ wi´kszoÊç pacjentów na-
szego 38-∏ó˝kowego Oddzia∏u to
osoby w stanie ci´˝kim, wymagajàce
kompleksowej opieki piel´gniarskiej.

Dzi´ki nowoczesnej aparaturze
medycznej, diagnostycznej i leczniczej
oddzia∏ skutecznie pomaga pacjentom
znajdujàcym si´ w stanie zagro˝enia
˝ycia. Oddzia∏ wyposa˝ony jest  w sal´
Intensywnego Nadzoru Neurologicz-
nego, na której pacjenci poddawani sà
leczeniu trombolitycznemu,  respirato-
terapii oraz ca∏odobowemu monitoro-

waniu parametrów ˝yciowych. Perso-
nel piel´gniarski oprócz fachowej opie-
ki, przywiàzuje równie˝ du˝à wag´ do
polepszenia samopoczucia pacjentów,
poprzez stworzenie w∏aÊciwej atmos-
fery w miejscu ich powrotu do zdrowia.
Pomimo du˝ego obcià˝enia fizyczne-

go i psychicznego, piel´gniarki stale
podnoszà swoje kwalifikacje zawodo-
we na studiach piel´gniarskich, specja-
lizacjach i kursach specjalistycznych.    

Bràzowy Stetoskop jest zas∏u˝onà
nagrodà za codzienny trud wk∏adany 
w prac´ z pacjentem oraz stanowi dosko-
na∏à motywacj´ do dalszej pracy. 

Tekst: Ewa Miko∏ajczak-Ochocka

Oddzia∏ Neurologii i Leczenia Padaczki z Pododdzia∏em
Udarowym Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 

im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy,

Okr´gowa Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy
na powy˝szà okolicznoÊç po raz kolejny podj´∏a uchwa∏´ przyznajàcà nagrody pieni´˝ne

za zaj´cie trzech pierwszych miejsc w Konkursie „Z∏oty Stetoskop”, które zosta∏y wr´czone
wraz z gratulacjami na spotkaniach z piel´gniarkami i po∏o˝nymi w wyró˝nionych

oddzia∏ach szpitalnych przez Przewodniczàcà Ew´ Kowalskà, Wiceprzewodniczàcà Walde
Mari´ Iwanowskà oraz Sekretarza Wies∏aw´ Stefaniak-Gromadk´. 
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W dniach od 10-13.06 2010 r. w Cen-
trum Konferencyjnym Expo XXI 
w Warszawie, odby∏ si´ XLIII Zjazd
Okulistów Polskich. Organizatorem
konferencji by∏ Zarzàd G∏ówny
Polskiego Towarzystwa Okulistyczne-
go, pod przewodnictwem prof.
dr.hab.n.med. Jerzego Szaflika.

W dniu 13.06.2010 r. zorganizowano
w ramach Zjazdu sesj´ dla pie-

l´gniarek okulistycznych. Piel´gniar-
ki pracujàce w tej pi´knej dyscyplinie
medycyny ju˝ wczeÊniej aktywnie

uczestniczy∏y w sesjach piel´gniars-
kich, które odby∏y si´:
- w 2006 r. w ramach IV ¸ódzkiego

Forum Okulistycznego,
- w 2007 r. w ramach 42. Zjazdu

Polskiego Towarzystwa 
Okulistycznego w Bydgoszczy

- w 2008 r. w ramach 
IX Mi´dzynarodowego Sympozjum
Sekcji Zaçmy i Chirurgii Refrakcyjnej
PTO w Warszawie.
Tym razem w sesji uczestniczy∏o ok.

150 piel´gniarek z ca∏ej Polski 
a w Zjeêdzie - ok. 2000 lekarzy okulistów.

Z naszego regionu autokarem poje-
cha∏o 30 uczestniczek: z Inowroc∏awia,
Bydgoszczy i Torunia. WÊród nas by∏y
przedstawicielki szpitali, poradni,
oÊrodków publicznych i prywatnych,
Êwiadczàcych us∏ugi na rzecz pacjen-

tów ze schorzeniami narzàdu wzroku.
Szkolenie podzielono na dwie grupy
tematyczne:
1. „Post´powanie z pacjentem

chirurgicznym w okulistyce, 
standardy sterylizacji"

2. „Opieka oko∏ooperacyjna nad 
pacjentem okulistycznym

w warunkach szpitalnych 
i ambulatoryjnych".
A w nich omówiono nast´pujàce

zagadnienia: podstawy badania refra-
kcji  oka, profilaktyk´ zaka˝eƒ szpital-
nych, prowadzenie i przechowywanie
dokumentacji medycznej z uwzgl´d-
nieniem praw pacjenta, organizacj´
pracy na bloku operacyjnym,  psycho-
logiczne aspekty pracy i opieki nad
chorym s∏abo widzàcym, standardy
sterylizacji, leczenie przeciwkrzepliwe
w okresie oko∏ooperacyjnym, postawa
wobec choroby a jakoÊç ˝ycia u pa-
cjentów z jaskrà.

Na szczególne wyró˝nienie zas∏u-
guje naszym zdaniem, referat p. dr n.
med. Ewy Langwiƒskiej - WoÊko:
„Ocena stosowania si´ pacjenta do
zaleceƒ lekarskich i piel´gniarskich.
Wash-out effect ‘’.

Z aktywnego uczestnictwa skorzys-
ta∏y piel´gniarki reprezentujàce od-
cinek diagnostyczno-operacyjny Kliniki
Chorób Oczu Szpitala Uniwersytec-

kiego nr 1 im. dr A. Jurasza, z Byd-
goszczy, przygotowujàc i przedstawia-
jàc 4. prezentacje multimedialne oraz
instrukta˝ w formie pokazu. Poruszane
problemy dotyczy∏y:
- form Êwiadczeƒ, rehabilitacji i opieki
instytucjonalna nad osobà z dysfunk-
cjà wzroku.

Ten temat omówi∏a Teresa Duda piel.
Koordynujàca i Nadzorujàca  oraz rów-
noczeÊnie Instruktor Polskiego Zwiàz-
ku Niewidomych,
- g∏ównych aspektów bezpieczeƒstwa
w bloku operacyjnym okulistyki, ten
temat przygotowany wspólnie z Urszu-
là Lemaƒskà przedstawi∏a mgr Urszula
Deczyƒska,
- przystosowanie do choroby u osób
s∏abo widzàcych, temat b´dàcy przed-
miotem pracy magisterskiej interesujà-
co przedstawi∏a Krystyna Grochowiak.
Na zakoƒczenie sesji - instrukta˝
komunikacji z pacjentem s∏abo widzà-
cym i niewidomym omówi∏a Teresa
Duda, a zaprezentowa∏y w praktyce
Arleta Brzozowska, Jolanta Dadok.

Uczestnicy szkolenia otrzymali te˝
stosowne plakaty instrukta˝owe jak
zachowywaç si´ w obecnoÊci osoby 
z dysfunkcjà wzroku i materia∏y szkole-
niowe. Na pochwa∏´ zas∏uguje wspa-
nia∏a organizacja sesji, „energetyzujà-
ca” przerwa kawowa, rewelacyjne 

Sesja piel´gniarek okulistycznych

Uczestniczki Szkolenia-Piel´gniarki ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 Od lewej stojà: Justyna Jedliƒska, Arleta Brzozowska, Teresa Duda, Jolanta Dadok,
Urszula Lemaƒska, Krystyna Grochowiak, Urszula Deczyƒska, Beata B∏aszkiewicz, Krystyna Sakwiƒska
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warunki techniczne dajàce komfort
wypowiedzi.

W drodze powrotnej skorzysta∏yÊmy
z zaproszenia s. Franciszkanek
S∏u˝ebnic Krzy˝a do odwiedzenia
OÊrodka Szkolno-Wychowawczego
dla dzieci niewidomych w Laskach/gm.
Izabelin, k. Warszawy/.

S∏oneczne popo∏udnie i wspania∏y
klimat otoczenia umiejscowionej na
skraju Puszczy Kampinoskiej osady,
pozwoli∏y na chwil´ relaksu. Miejsce
sprzyja zadumie i zatrzymaniu si´, 
o czym  poinformowa∏y nas Czekajàce
ju˝ na parkingu goÊcinne Siostry
Franciszkanki.

OÊrodek ∏àczy trzy rzeczywistoÊci 
w jednà :wspólnot´ sióstr, spo∏ecz-
noÊç dzieci i m∏odzie˝y oraz b. du˝à
grup´ nauczycieli, wychowawców,
specjalistów w zakresie pracy z ludêmi
niewidomymi.

Po chwili zadumy  w Centralnej Ka-
plicy Lasek przesz∏yÊmy do zachowa-
nego pokoju Matki a nast´pnie do
Internatu Dziewczàt, Przedszkola 
i OÊrodka Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka Niewidomego.

Dziewcz´ta mieszkajà w 8 grupach,
w ka˝dej grupie sà cztery pokoje - sy-
pialnie 3-osobowe, gdzie dziewcz´ta
odrabiajà lekcje, sp´dzajà czas wolny,
Êpià. Przy ka˝dym pokoju jest  ∏azien-
ka do dyspozycji trzech wychowanek.
W ka˝dej grupie w której dziewcz´ta
mieszkajà jest wspólny pokój dzienny -
Êwietlica z telewizorem, sprz´tem do
s∏uchania muzyki oraz jest aneks
kuchenny, gdzie wychowanki majà
zaj´cia kulinarne.

Niezwykle wzruszajàcy by∏ pobyt 
w Przedszkolu i OÊrodku Wczesnego
Wspomagania. Powita∏y nas dzieci,
które beztrosko jeêdzi∏y na bez-
piecznych 3-ko∏owych rowerkach nie
przejmujàc si´ wcale zamieszaniem
jaki zrobi∏yÊmy. S. Dyrektor opowie-
dzia∏a o ofercie jakà OÊrodek ma dla
ma∏ych dzieci i ich rodziców. Praca
skupia si´ w czasie tygodniowych
pobytów, jednodniowych konsultacji
lub tam gdzie trzeba wizyt domowych.
W ka˝dym turnusie uczestniczà trzy
rodziny, co pozwala na wzajemnà
wymian´ doÊwiadczeƒ. Ka˝da rodzina

ma do dyspozycji pokój 2-osobowy 
z ∏azienkà, aneksem kuchennym 
i osobnym ∏ó˝eczkiem dla dziecka.
Pobyt w Laskach daje mo˝liwoÊç sko-
rzystania z ró˝nych form terapii oraz
konsultacji ze specjalistami.
/www.wczesna@laski.edu.pl/.

Krótko o Laskach.
„Hrabianka Ró˝a Czacka, straciwszy

wzrok w 22 roku ˝ycia, w 1911 roku
za∏o˝y∏a Towarzystwo Opieki nad
Ociemnia∏ymi, dajàc w ten sposób
instytucjonalnà opiek´ powstajàcym
domom i warsztatom dla niewidomych.
Przyjàwszy habit franciszkaƒski i imi´
El˝bieta, za∏o˝y∏a w 1918 roku Zgro-
madzenie Sióstr Franciszkanek S∏u-
˝ebnic Krzy˝a, bioràc za cel ˝ycie dla
niewidomych i z niewidomymi. Na
gruncie, który podarowa∏ w 1921 r.
Antoni Daszewski, rozpocz´∏o si´ bu-
dowanie Lasek, które trwa nadal.

Obecnie Towarzystwo w OÊrodku
Szkolno-Wychowawczym przygotowu-
je do samodzielnego ˝ycia oko∏o 300
niewidomych i niedowidzàcych dzieci
pochodzàcych z ca∏ej Polski. Prawie
po∏owa z nich dotkni´ta jest dodat-
kowymi bardzo ci´˝kimi schorzeniami.

Praca z niewidomymi dzieçmi zaczy-
na si´ w Laskach w Dziale Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Niewidomego
Dziecka, gdzie wkrótce po stwierdze-
niu dysfunkcji widzenia u dziecka ro-
dzice mogà uzyskaç pomoc psycho-
logicznà i tyflopedagogicznà.

Dzieci rozpoczynajà edukacj´ ju˝ 
w przedszkolu, nast´pnie uczà si´ 
w szko∏ach podstawowych i gimna-
zjach. Dalsza nauka jest prowadzona 
w zawodowych szko∏ach ponadgim-
nazjalnych. W Laskach dzia∏a równie˝
szko∏a muzyczna.

Dzieci w Laskach obj´te sà szeroko
poj´tà rehabilitacjà: prowadzona jest
rehabilitacja ruchowa, rehabilitacja
wzroku (dla dzieci s∏abo widzàcych),
usprawnianie dotyku, nauka orientacji
przestrzennej, hipoterapia i terapeuty-
czna jazda konna, muzykoterapia.
Decyzje o skierowaniu do poszczegól-
nych zaj´ç rehabilitacyjnych podejmu-
jà wysokiej klasy specjaliÊci.

Dzieci mogà rozwijaç ró˝nego rodza-

ju zainteresowania i sprawnoÊci.
Uprawiajà sport w klubie jeêdzieckim 
i szkolnym klubie sportowym - p∏ywa-
nie, lekkà atletyk´, goalball (pi∏ka
dêwi´kowa, jedyna zespo∏owa dyscy-
plina dost´pna dla niewidomych) i sza-
chy, którà to dyscyplin´ sportu reakty-
wujemy i chcemy wyposa˝yç w odpo-
wiedni sprz´t).

Po opuszczeniu Zak∏adu absolwenci 
- w zale˝noÊci od indywidualnych
mo˝liwoÊci - kontynuujà nauk´ w inte-
gracji, szukajà zatrudnienia na bardzo
trudnym w Polsce rynku pracy; naj-
zdolniejsi, po uzyskaniu Êwiadectwa
dojrza∏oÊci, zdajà na ró˝ne kierunki
studiów. Ich losy sà Êledzone przez
Dzia∏ Absolwentów, który w trudnych
sytuacjach próbuje udzielaç pomocy 
w u∏o˝eniu dalszego ˝ycia.

Wp∏ywy z bud˝etu Paƒstwa i Paƒ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych pokrywajà nieca∏e
50% kosztów bie˝àcej dzia∏alnoÊci.
Pozosta∏e Êrodki pochodzà od ludzi
dobrej woli i goràcego serca, którzy od
lat pomagajà Towarzystwu w dzia∏a-
niach na rzecz dzieci dotkni´tych przez
los i potrzebujàcych pomocy w zapew-
nieniu mo˝liwie dobrego przygotowa-
nia do godnego samodzielnego ˝ycia.

Wszelkie prace remontowe i moder-
nizacyjne, a tak˝e konieczne nowe
obiekty, które od szeregu lat sà wzno-
szone w Laskach, sà wykonywane
dzi´ki pomocy ró˝nego rodzaju fun-
dacji, zarówno polskich, jak i zagra-
nicznych, dzi´ki ofiarnoÊci ludzkich
serc”. /za www.laski.edu.pl/.

Powy˝sze sprawozdanie 
przygotowa∏a i organizacj´ wyjazdu

koordynowa∏a Teresa Duda
foto Urszula Lemaƒska

W przygotowaniu:
1. Zasady i techniki podawania leków do
oka oraz opatrunki okulistyczne.
2. Pomoc przedlekarska w okulistyce  oraz
higiena narzàdu wzroku - w tym BHP na
stanowisku pracy pod kàtem ochrony
wzroku/ okulary przy pracy z komputerem,
gogle przy pobieraniu krwi,  sprawa lamp
bakteriobójczych a oczy ...itd.
3. G∏ówne aspekty standardu  przygotowa-
nia chorego do badania okulistycznego: 
w warunkach  poradni i przed konsultacjà
okulistycznà dziecka.
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Rok temu czteroletni Maksik zachoro-
wa∏ na ostrà bia∏aczk´ limfoblastycz-
nà.  Po pó∏rocznym leczeniu zdiagno-
zowano bardzo wczesnà wznow´
szpikowà. Jedynà nadziejà na wy-
leczenie jest przeszczep.

23 czerwca 2010 r. 

od godz. 14.00 do 20.00

w Uniwersytecie 
Technologiczno-Przyrodniczym 

przy ul. Bernardyƒskiej 6 
w Bydgoszczy odby∏a si´ wielka 
akcja rejestracji i pobierania krwi

potencjalnym dawcom szpiku. 
Jej organizatorem 

by∏a Fundacja DKMS
- Katarzyna Jab∏oƒska

Piel´gniarki, po∏o˝ne i laborantki 
z Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. dr. E. Warmiƒskiego
oraz piel´gniarki z Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego wzi´∏y czyn-
ny udzia∏ w tej akcji jako wolontariusz-
ki  pobierajàc krew i rejestrujàc zg∏a-
szajàce si´ osoby. IloÊç ch´tnych do
pomocy ch∏opcu przekroczy∏a nasze
najÊmielsze oczekiwania - by∏o to 876
osób -  i nape∏ni∏a nas przekonaniem,
˝e w potrzebie potrafimy si´ wspieraç.

tekst, foto E.K.

Dzieƒ Dawcy dla Maksymiliana i Innych

W imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych w Bydgoszczy 

serdecznie dzi´kuj´ kole˝ankom 
za poÊwi´cenie swojego czasu i zaanga˝owanie si´

w tak pi´knà akcj´, która daje nadziej´ i wiar´ 
w wyzdrowienie Maksika, czego Jemu i Jego Rodzinie 

z ca∏ego serca ˝yczymy. 

Przewodniczàca ORPiP
Ewa Kowalska
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Kole˝ance
Ma∏gorzacie Block

Piel´gniarce

wyrazy wspó∏czucia z powodu Êmierci Matki

sk∏adajà
kole˝anki i koledzy z Kliniki Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii

Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy

Pani
Bernadecie Kwiatkowskiej

Piel´gniarce Oddzia∏owej

wyrazy wspó∏czucia z powodu Êmierci Ojca

sk∏adajà
Pracownicy Szpitalnego Oddzia∏u Ratunkowego

z Chirurgià Jednego Dnia w Inowroc∏awiu

"S∏owa nie ukojà bólu, ale nas po∏àczà"

Wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia i kondolencje

Kole˝ance 
Janinie Schabowskiej

z powodu Êmierci Ojca

sk∏ada
Przewodniczàca

w imieniu ORPiP w Bydgoszczy

Pani 
dr Miros∏awie Felsmann

Kierownikowi Katedry i Zak∏adu Pedagogiki i Dydaktyki
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

serdeczne wyrazy wspó∏czucia i kondolencje z powodu Êmierci Taty

sk∏adajà
kole˝anki z Wydzia∏u Nauk o Zdrowiu CM UMK
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Sz.Pan
Donald  Tusk
Premier Rzàdu RP

Z ogromnym ˝alem, w poczuciu narodowego  dramatu  
przyj´liÊmy wiadomoÊç o tragicznej Êmierci 

Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego, 
Jego ma∏˝onki Marii Kaczyƒskiej,

Prezydenta RP na uchodêctwie Ryszarda Kaczorowskiego
oraz wybitnych przedstawicieli polskiej polityki 

w tym senatora RP dr. piel´gniarstwa Janiny Fetliƒskiej
generalicji, duchowieƒstwa i wszystkich,

którzy zgin´li w katastrofie pod Smoleƒskim w dniu 10 kwietnia 2010 r.
Sk∏adamy ho∏d ofiarom katastrofy, a ich najbli˝szym serdeczne wyrazy 

wspó∏czucia i solidarnoÊci.

W imieniu Piel´gniarek i Po∏o˝nych z OIPiP w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 23 kwietnia 2010 r.

Przewodniczàca 
Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych 

w Bydgoszczy

Ewa Kowalska                   

W tragicznej katastrofie pod Smoleƒskiem zgin´∏a
Janina Fetliƒska Senator RP,

oddana Ojczyênie piel´gniarka, nauczyciel akade-
micki, nasz Przyjaciel. Zawodowe ˝ycie poÊwi´ci∏a roz-
wojowi piel´gniarstwa, promocji zdrowia, edukacji
zdrowotnej i zdrowiu publicznemu.

Urodzona 14 czerwca 1952 r.
W 1977 roku ukoƒczy∏a studia na Wydziale Piel´gniar-
skim Akademii Medycznej w Lublinie. W 1984 roku

zosta∏a specjalistà medycyny spo∏ecznej, a w roku 1986 specjalistà drugiego
stopnia organizacji ochrony zdrowia. 
W tym samym roku uzyska∏a tytu∏ doktora nauk medycznych w zakresie
piel´gniarstwa. Ukoƒczy∏a Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na
Wydziale Ekonomii UW. W swoim ˝yciu zawodowym pe∏ni∏a wiele funkcji
kierowniczych w instytucjach ochrony zdrowia. Tworzy∏a i by∏a pierwszym
prezesem Kolegium Piel´gniarek i Po∏o˝nych Ârodowiskowo/Rodzinnych 
w  Polsce. W latach 2003-2005 by∏a prezesem koalicji „Tytoƒ albo zdrowie".
W Senacie RP by∏a zast´pcà przewodniczàcego Komisji Zdrowia oraz
cz∏onkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Do Katynia polecia∏a oddaç ho∏d pomordowanym polskim oficerom i stamtàd
przywieêç garÊç ziemi, aby wysypaç jà pod Krzy˝em Katyƒskim w Ciecha-
nowie.

Inko, zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pami´ci. By∏aÊ skromnym,
uczciwym wspania∏ym Cz∏owiekiem. Zawsze serdeczna i dobra widzia∏aÊ
innych i ich problemy potrafi∏aÊ pomóc w ka˝dej sytuacji.
Nie znajdujemy s∏ów by oddaç to, co teraz czujemy. Tego bólu nie wyra˝à
˝adne s∏owa.

M´˝owi - Panu W∏odzimierzowi Fetliƒskiemu
oraz

Synowi - Panu Bartoszowi Fetiƒskiemu 
Sk∏adamy najserdeczniejsze wyrazy wspó∏czucia

∏àczàc si´ w cierpieniu i modlitwie.

Naczelna Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych
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Szanowni Paƒstwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego mamy
przyjemnoÊç zaprosiç Paƒstwa do udzia∏u w II Ogólnopol-
skiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towa-
rzystwa Piel´gniarstwa Angiologicznego. Zapraszamy
piel´gniarki pracujàce w chirurgii ogólnej i naczyniowej, 
w oddzia∏ach zabiegowych, piel´gniarki Êrodowiskowe,
fizjoterapeutów, rehabilitantów, lekarzy i innych przedsta-
wicieli zawodów medycznych zainteresowanych tematykà
Konferencji. 

W programie poza sesjami naukowymi odb´dà si´ warsz-
taty z zakresu np. badaƒ usg aorty brzusznej, kompresjote-
rapii i wskaênika Kostka-Rami´. ObecnoÊç wybitnych
przedstawicieli piel´gniarstwa i medycyny podczas naszej
konferencji gwarantuje wysoki poziom merytoryczny tego
przedsi´wzi´cia.     

Serdecznie zapraszamy,
Przewodniczàca PTPA
dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk
Vice przewodniczàcy PTPA
prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawieƒ

Miejsce konferencji: Hotel City ul. 3.go Maja 6 w pobli˝u
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy 
Organizatorzy: 
- Zak∏ad Piel´gniarstwa Chirurgicznego CM UMK w Bydgoszczy
- Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej CM UMK w Bydgoszczy
- Polskie Towarzystwo Piel´gniarstwa Angiologicznego
- Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy
Tematyka Konferencji:
- Post´powanie diagnostyczne, lecznicze i piel´gnacyjne 

w chirurgii ogólnej i naczyniowej
- Post´powanie z ranà przewlek∏à 
- Piel´gniarstwo i opieka piel´gniarska
- Edukacja i profilaktyka 
- Warsztaty: usg aorty brzusznej, kompresjoterapia, wskaênik K/R

Obowiàzujà zapisy na warsztaty w dn. 9.09 2010. od godz 12.00 
w biurze konferencji. Ograniczona liczba miejsc. 

Otwarcie Konferencji 9.09.2010. O godz. 14.00 Program
szczegó∏owy po 15. lipca na stronie internetowej
www.cm.umk.pl  zak∏adka: Konferencje i zjazdy.

Patronat Honorowy Konferencji: Prorektor UMK Collegium
Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy 
prof. dr. hab. med. Ma∏gorzata Tafil-Klawe
Komitet Naukowy Konferencji:
Przewodniczàcy: prof. dr hab. Arkadiusz Jawieƒ
Vice Przewodniczàca: dr hab. Maria T. Szewczyk
Cz∏onkowie:
prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi 
prof. dr hab. Barbara Bieƒ
prof. dr hab. Wojciech Hagner
dr hab. Krystyna Jaracz
prof. dr hab. Kornelia K´dziora-Kornatowska 

prof. dr hab. Teresa Kulik
prof. dr hab. Roman Kotzbach
dr hab. Maria Kózka
prof. dr hab. Marek Maruszyƒski
prof. dr hab. Roman Ossowski 
prof. dr hab. Jan Skokowski
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
prof. dr hab. Katarzyna Wieczorkowska-Tobis 
prof. dr hab. Irena Wroƒska
prof. dr hab. Wojciech Zegarski
Komitet Organizacyjny:
Przewodniczàca: dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk
V.ce Przewodniczàcy: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawieƒ
Sekretarze: dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska 
mgr Lidia Dopiera∏a, mgr Aleksandra Popow 
Biuro Konferencji: mgr Anna Ma∏kowska, mgr Anna Górka
Cz∏onkowie:
prof. Wojciech Pospiech, mgr Justyna Cwajda-Bia∏asik
mgr Jolanta Bambrowicz, mgr Katarzyna Golec
mgr Krystyna Samborska, mgr Beata Strzy˝ewska
mgr Alina Zimmer, mgr Paulina MoÊcicka 
mgr Anna ¸abuƒska, mgr S∏awomira Michalak
mgr Walde-Maria Iwanowska, Ewa Kowalska
Joanna G∏owiak, dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz
dr n. med. Pawe∏ Brazis, dr n. med. Tomasz Grzela 
dr n. med. Arkadiusz Migdalski, dr n. med. Anna Andruszkiewicz
dr n. med. Maciej Âwitoƒski, dr n. med. Krzysztof Tojek
lek. med. Pawe∏ Jarmocik, El˝bieta Hancke
Magdalena Guêlecka, lek. med. Bartosz Fórmankiewicz
lek. med. Rados∏aw Piotrowicz 
Zg∏oszenie uczestnictwa i op∏aty:
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ uczestnictwa biernego up∏ywa 10.
sierpnia br. Zg∏aszanie prac ostateczny termin do dnia 15.07. 2010.
Streszczenia zostanà opublikowane w Piel´gniarstwie Chirurgicz-
nym i Angiologicznym. Warunki pisania streszczeƒ znajdujà si´ na
stronie internetowej www.termedia.pl
Prace pe∏notekstowe spe∏niajàce zasady publikacji po wczeÊ-
niejszej recenzji zostanà opublikowane w Piel´gniarstwie Chirur-
gicznym i Angiologicznym (MiNSW. 4.pkt., IC=4,61). Informacje dla
autorów zamieszczone sà na stronie internetowej Wydawnictwa
Termedia www.termedia.pl w zak∏adce „Piel´gniarstwo Chirurgicz-
ne i Angiologiczne”. Organizatorzy podejmà korespondencj´ z auto-
rami zg∏oszonych prac. Prace pe∏notekstowe prosimy przes∏aç 
w wersji drukowanej i elektronicznej najpóêniej do dnia 15.07. 2010
na adres: Polskie Towarzystwo Piel´gniarstwa Angiologicznego
Konferencja Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, 
Zak∏ad Piel´gniarstwa Chirurgicznego Szpital Wojewódzki 
im. dr Jana Biziela, 85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75
adres e-mail: ptpazjazd@wp.pl 
Op∏ata konferencyjna:
Uczestnicy 250 z∏
Studenci  studiów dziennych licencjackich 50 z∏ 
Op∏at´ konferencyjnà uczestnictwa nale˝y uiÊciç najpóêniej do 30.
08 2010 r. Numer konta  MultiBank  75 1140 2017 0000 4402 1094
6137 Op∏ata konferencyjna obejmuje wst´p na sale obrad, mate-
ria∏y zjazdowe, pocz´stunek w trakcie przerw oraz udzia∏ w wiec-
zornym koktajlu powitalnym. Op∏ata Konferencyjna nie obejmuje
kosztów noclegu. Formularz zg∏oszeniowy i informacja o hotelach 
na stronie internetowej OIPiP w Bydgoszczy.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Polskiego Towarzystwa Piel´gniarstwa Angiologicznego

Trendy w opiece piel´gniarskiej  nad chorym w chirurgii i angiologii 
- opieka interdyscyplinarna 

Bydgoszcz  9-10. IX. 2010 r.



Oddzia∏ Akademicki Polskiego Towarzystwa Po∏o˝nych w Bydgoszczy 
Zak∏ad Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´gniarek

Zak∏ad Piel´gniarstwa Po∏o˝niczego
Pracownia Podstaw Opieki Po∏o˝niczej

Wydzia∏u  Nauk o Zdrowiu UMK Collegium Medicum 
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika w Toruniu
przy wspó∏pracy Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Bydgoszczy

zapraszajà na

I OGÓLNOPOLSKÑ KONFERENCJ¢
NAUKOWO-SZKOLENIOWÑ

„ZDROWA KOBIETA-ZDROWA RODZINA”
W DNIACH 5 - 6 listopada 2010 ROKU 

W BYDGOSZCZY

MIEJSCE KONFERENCJI:
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy 
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika w Toruniu
- Budynek Farmacji  - Aula, ul. A. Jurasza 9
- Budynek Biblioteki - Aula, ul. Sk∏odowskiej-Curie 9

R A M O W Y      P R O G RA M     K O N F E R E N C J I

DZIE¡ PIERWSZY - 5 listopada 2010 r. 
• INAUGURACJA KONFERENCJI
• SESJA PLENARNA 

- Wystàpienia zaproszonych goÊci

• SESJE TEMATYCZNE:
1. Wspó∏czesne problemy opieki 

po∏o˝niczo – ginekologicznej.
2. Badania prenatalne – aspekty medyczne,

psychologiczne i etyczno – prawne.
3. Promocja zdrowia kobiety i jej rodziny.
4. Sesja plakatowa.
5. Sesja studencka.

Koncert okolicznoÊciowy
Bankiet

DZIE¡ DRUGI - 6 listopada 2010 r.
• SESJA TEMATYCZNA  

- Poród w ˝yciu noworodka
TEMATY WIODÑCE:                              
- zastosowanie diagnostyki prenatalnej 

dla polepszenia komunikacji mi´dzy dzieckiem 
a rodzicami 

- znaczenie karmienia piersià na rozwój integracji 
sensorycznej  

- dobry dotyk i jego znaczenie w rozwoju dziecka
- komunikacja
- formy muzyczne wp∏ywajàce na przebieg laktacji
- grupy wsparcia dla matek
- prawa matki w opiece szpitalnej 
- bolàce brodawki, temat ciàgle aktualny - post´powanie,

prezentacje ciekawych przypadków z doÊwiadczenia
konsultanta 

- wspó∏czesna Kuwada 
- bank mleka kobiecego - co nowego u nas 

i na Êwiecie
- dieta eliminacyjna bia∏ka krowiego
ZAKO¡CZENIE KONFERENCJI  (wydanie certyfikatów)

SIEDZIBA BIURA KONFERENCJI:
Sekretariat Zak∏adu Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´gniarek

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK 
ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz, tel./fax 52 585 21 93 (94)

STRONA  INTERNETOWA KONFERENCJI

www.collegiummedicum.siz.com.pl/

Wspó∏organizatorzy:



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


