
W tym roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku, przy współpracy z przedstawicielami 
samorządu terytorialnego, organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych w każdym 
z powiatów, które przynależą do naszego samorządu zawodowego. Zapraszamy do zapoznania się ze 
szczegółami organizacyjnymi wydarzenia, które będą miały miejsce na terenie Bytowa. 

Szczegóły organizacyjne wydarzenia
 
Wydarzenie odbędzie się dnia 10 maja 2022 roku, na rynku w Bytowie, w godzinach 13:00 - 16:00. 

Opis wydarzenia 

Podczas wydarzenia pielęgniarki, pielęgniarze, położne i położni będą służyć swoją pomocą, wsparciem                          
i radą mieszkańcom Bytowa i okolic. Na odwiedzających będą czekać rozmaite możliwości poszerzenia 
umiejętności i wiedzy na temat bezpieczeństwa zdrowotnego, np. pogadanki na temat profilaktyki 
nietrzymania moczu, otyłości u dzieci i dorosłych wraz z wyliczeniem BMI i konsultacjami z dietetykiem. 
Spotkanie będzie miało swój szczególny charakter skierowany do kobiet, w tym przyszłych matek. Dla nich 
pielęgniarki, pielęgniarze, położne i położni przygotowali kilka ważnych przestrzeni. Mieszkanki Bytowa                           
i okolic będą mogły zarejestrować się na miejscu na badanie cytologii w ramach profilaktyki szyjki macicy,                  
a także pobrać nauki o samobadaniu piersi. W trakcie spotkania odbędą się spotkania promocyjne na temat 
laktacji i korzyści naturalnego karmienia noworodków. 

Zaprezentowane zostaną również elementy dotyczące problematyki opieki nad osobami chorymi przewlekle 
i w wieku geriatrycznym. Zainteresowani tą tematyką otrzymają kompleksowe informacje o pielęgnacji                 
i racjonalnym żywieniu tych, którzy są przewlekle i obłożnie chorzy lub wymagają opieki z racji wieku. 
Organizatorzy przygotowali pakiety zawierające produkty do pielęgnacji chorych przewlekle oraz próbki 
suplementów żywieniowych stosowanych u tego typu pacjentów. Nie zabraknie możliwości zapoznania się                    
z doświadczeniem medyków odnoszącym się do leczenia ran przewlekłych i odleżyn.            

Ponadto, przychodząc na wydarzenie warto mieć przy sobie swój numer PESEL. Dzięki temu będzie można,                  
z pomocą wolontariuszy, dokonać rejestracji w portalu „e-wyniki badań”, umożliwiającym pacjentom 
korzystającym z usług laboratorium i pracowni diagnostycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego, pozyskanie 
wyników drogą elektroniczną. 

Istotnym punktem pielęgniarsko - położniczego eventu w Bytowie będzie przekazanie darowizny od Szpitala 
Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. przedstawicielom gminy Bytów i Tuchomie defibrylatorów AED do montażu 
na dworcu w Bytowie i Urzędzie Gminy w Tuchomiu! 

Do Bytowa  przybędą również studenci z Akademii Pomorskiej w Słupsku, reprezentujący Instytut Nauk                
o Zdrowiu, którzy będą promować i udzielać wszelkich informacji na temat wyboru zawodu pielęgniarki, 
pielęgniarza, położnej i położnego. 

Ze strony OIPiP w Słupsku odobą odpowiedzialną za kontakt jest                                                                                                         
Pani Jolant Woźniak - (+48) 508 389 681 (Członek Prezydium ORPiP)

Biuro prasowe OIPiP w Słupsku

PLAN WYDARZENIA 

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek,
Pielęgniarzy i Położnych w Bytowie


