SPRAWOZDANIA KOMISJI DZIAŁAJĄCYCH PRZY OKRĘGOWEJ IZBIE
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Profilaktyki , Edukacji i Leczenia Ran, Oparzeń i
Odleżyn za okres VII kadencji .
Komisja działała w składzie:
1.Irena Samson
2.Beata Góralska
3.Zofia Augusewicz
4.Iwona Wernicka
5.Anna Ciemińska
Komisja pracuje na comiesięcznych spotkaniach wraz z Zespołem Opieki Długoterminowej.
Praca obu zespołów jest konieczna ponieważ tematyka jest wspólna , często potrzebna w celu wielu
uzgodnień , wymiany doświadczeń i podejmowaniu działań .
Komisja corocznie przygotowuje program i plan pracy na cały rok i bardzo ważną coroczną
Konferencję Opieki Długoterminowej ,która cieszy się licznym zapotrzebowaniem środowiska co
potwierdza ilość zgłoszeń . Poszczególnym członkom Zespołu rozdzielane zostają zadania i obowiązki
dotyczące realizacji planu i programu miesięczne i planowanej corocznej Konferencji.
Przez okres czterech ostatnich lat tak wiele powstało problemów dotyczacych opieki w zakresie opieki
domowej nad przewlekle chorym, a szczególnie w zakresie ran, ich pielęgnacji i leczenia a
kompetencjami pielęgniarek i położnych. W związku z tym konieczna była wykładnia prawna jakie
pielęgniarka posiada kompetencje. W tym celu zwróciłyśmy się do prawnika NIPIP o zajęcie stanowiska
, które zostało podane do wiadomości w biuletynie . Członkinie komisji uczestniczyły na zaproszenie
pielęgniarki Polki do Ośrodka Opieki Długoterminowej w Kopenhadze w celu wymiany doświadczeń
co umożliwiło nam Prezydium i Rada Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdansku.
Komisja na kolejnych spotkaniach omawiała sprawy bieżące dotyczące umów z NFZ o problemach
limitach
i kontraktowanych świadczeniach. W związku z problemem zwiększonego
zapotrzebowania na opiekę domową długoterminową a szczególnie chorych z nie gojącymi się ranami.
Konieczne było spotkanie z Prezes NFZ co umożliwiła nam Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz
w nim uczestniczyła.
Każda z członków czynnie reprezentuje OIP i P wygłasza referaty, prowadzone są warsztaty na
Konferencjach. Trudno tu wymieniać poszczególne nazwiska kolejny raz ponieważ w biuletynach
relacje są podawane na bieżąco. Wszystkie osoby czynnie uczestniczą w powyższych wydarzeniach na
terenie Izby jak i na terenie innych Izb Pielęgniarskich . Członkowie Komisji są członkami Zarządu i
Komisji Rewizyjnej PTLR kolejną kadencje z czego jesteśmy dumne .
Kolejne spotkania krajowe i konferencje przynoszą owocne spostrzeżenia i relacje. Zamówione
zostało II wydanie książki „Leczenie Ran”, ktorego autorem jest Pani Prof Maria Szewczyk,
pielęgniarka i rozdysponowanie go wśród członków zespołów, które zostało zrefundowane przez
Prezydium OIP i P. Niewątpliwie pozycja ,będzie nam pomocna w dalszej pracy . Szerzenie wiedzy i
propagowanie dobrych praktyk w pielęgniarstwie zajmującym się pielęgnacją i leczeniem ran przez
udział członków Zespołu w licznych konferencjach. Takie aktywności umożliwiają nam wymianę
doświadczeń w środowisku .
Współpraca i wymiana doświadczeń w stosowaniu nowych opatrunków specjalistycznych z
przedstawicielami firm farmaceutycznych .Omawiane są sprawy bieżące związane z pielęgniarstwem,
jego mocne i słabe strony .Podano do wiadomości zmiany dotyczącą kształcenia w ramach Specjalizacji
Opieki Długoterminowej ,Geriatrycznej i Paliatywnej i wystąpienie z naszym stanowiskiem.
Promowanie wytycznych, rekomendacji i standardów postępowania z raną oraz omawianie prawnych
aspektów z nimi związanych; prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej.
Podsumowując uważamy, że 4 lata były czasem ciężkiej pracy, ale satysfakcjonującej.
Jesteśmy przygotowane do dalszej współpracy .
Przewodnicząca Komisji
Irena Samson

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Pielęgniarstwa Anestezjologicznego
i Intensywnej Opieki za okres VII kadencji
Komisja w składzie: Przewodnicząca – Grażyna Ropel
Członkowie: Jurewicz Agata
Wiśniewska Małgorzata
Kaszubowska - Prange Aurelia działała w latach 2015-2016.
Członkinie Komisji podjęły działania:
Przedstawienie kandydata ze środowiska pielęgniarstwa anestezjologicznego do nagrody im. Aliny
Pienkowskiej – za zasługi i działalność na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych.
Zajęcie stanowiska w sprawie zastosowania kolorowych naklejek celem oznakowania strzykawek
z lekami stosowanymi w anestezjologii zgodnie z zaleceniami zawartymi w Deklaracji Helsińskiej
o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii z 2010 roku.
Podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia ankiety wśród pielęgniarek anestezjologicznych na temat
oznakowania strzykawek z lekami.
W tym czasie członkinie wzięły udział w konferencjach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Pediatrycznej w Turznie i Opalenicy.
Z powodu małego zainteresowania Komisja w roku 2017 zawiesiła swoją działalność.
Od 2018 roku Komisja działała w składzie:
Przewodnicząca – Chytkiewicz Maria
Członkowie: Jurewicz Agata
Rudzka Agnieszka
Wiśniewska Małgorzata.
Komisja do spraw Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki zgodnie z założonym
planem pracy opracowała i rozesłała ankietę dotyczącą stanu zatrudnienia i przewidywanych w tym
zakresie potrzeb do jednostek szpitalnych na terenie działania OIPiP w Gdańsku. Otrzymane
odpowiedzi poddane zostały analizie.
Przewodnicząca Komisji współpracowała z Konsultantem Wojewódzkim ds. Pielęgniarstwa
Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki w propagowaniu zwiększenia potencjału wykwalifikowanej
kadry pielęgniarskiej, zarówno w zakresie ilościowym jak i jakościowym w odniesieniu do standardów
określonych w Rozporządzeniu Ministra w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, jak również w promocji podnoszenia kwalifikacji
zawodowych dających uprawnienia do pracy w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii wśród
pielęgniarek czynnych zawodowo.
Przewodnicząca Komisji współpracowała z Działem Szkoleń przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i
Położnych w Gdańsku w celu zabezpieczenie możliwości edukacyjnych w zakresie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych wśród personelu pielęgniarskiego pracującego obecnie w Oddziałach
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz osób chcących zdobyć wymagane kwalifikacje zawodowe
uprawniające do pracy w wspomnianych oddziałach. Ponadto Przewodnicząca uczestniczyła
w pracach komisji kwalifikacyjnej na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki.
Przewodnicząca Komisji współpracowała z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek
i Położnych. Na organizowanej przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w
Gdańsku we współpracy z ORPiP w Gdańsku konferencji „Bezpieczeństwo organizacji pracy pielęgniarek
i położnych – bezpieczeństwem pacjentów” przewodnicząca Komisji wystąpiła z referatem
„Bezpieczeństwo wykonywania pracy Pielęgniarki w Oddziałach Intensywnej Terapii – najczęstsze
zagrożenia.”

Członkinie Komisji w 2018 roku wzięły udział w XIX Sympozjum Sekcji Anestezjologii i Intensywnej
Terapii Dziecięcej zorganizowanej w Opalenicy. W 2019 wzięły udział w XI Zjeździe Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki w Karpaczu.
Przewodnicząca Komisji wystąpiła z referatem „Bezpieczeństwo wykonywania pracy Pielęgniarki
w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii” na organizowanej przez Polskie Towarzystwo
Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki oddziału śląskiego XXI konferencji naukowo –
szkoleniowej w Szczyrku.
mgr Maria Chytkiewicz
Przewodnicząca Komisja ds. Pielęgniarstwa
Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Pielęgniarstwa Okulistycznego za okres VII
kadencji.
Komisja została powołana na mocy Uchwały Nr 115/VIIR/15 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku z dnia 10 listopada 2015 r. w składzie:
Barbara Wysocka – Przewodnicząca
Janina Gibaszek – Wiceprzewodnicząca
Marzena Łońska – Sekretarz
Elżbieta Sarad – Członek
Ewa Uss – Członek
oraz Doradcy Merytoryczni:
Barbara Czerwińska
Brygida Hewelt
Komisja spotykała się co roku w ustalonych wcześniej terminach:
w roku 2016 spotkała się 4 razy
w roku 2017 spotkała się 4 razy
w roku 2018 spotkała się 5 razy
w roku 2019 spotkała się 5 razy w terminach:
22.01.2019 r.; 19.03.2019 r.; 27.04.2019r.; 28.05.2019 r.; 18.10.2019 r.
Spotkania odbywały się głównie w siedzibie OIPiP w Gdańsku, ale były również spotkania
zorganizowane
w innych miejscach. Komisję gościły: Oddział Okulistyczny 7 Szpitala Marynarki Wojennej z
Przychodnią
w Gdańsku oraz Klinika Chorób Oczu UCK w Gdańsku.
Komisja organizowała konferencje szkoleniowe z dziedziny pielęgniarstwa okulistycznego:
▪ 11 czerwca 2016 r. konferencja nt. „Problemy okulistyczne dzieci wyzwaniem dla współczesnego
pielęgniarstwa. Wielokulturowość w pracy pielęgniarki.”;
▪ 03 grudnia 2016 r. konferencja nt. „Rola pielęgniarki w aplikowaniu leków okulistycznych w świetle
nowych uprawnień” – współpraca z Komisją ds. Młodych Pielęgniarek;
▪10 lutego 2017 r. konferencja nt. „Zasady postępowania pielęgniarek w okulistycznych pracowniach
diagnostycznych” – współpraca z Komisją ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego;
▪26-27 maja 2017 r. konferencja nt. „Zwyrodnienie plamki żółtej związanej z wiekiem chorobą społeczną
XXI wieku” – współpraca z Pielęgniarką Oddziałową oraz Ordynatorem Kliniki Chorób Oczu UCK w
Gdańsku;
▪ 12 maja 2018 r. konferencja nt. „Obrzęk plamki żółtej w cukrzycy”;
▪ 27 kwietnia 2019 r. konferencja nt. „Pacjent tracący wzrok z powodu cukrzycy w holistycznej opiece
zespołu terapeutycznego” – gościem była polska pielęgniarka okulistyczna pracująca w Uppsali w
Szwecji;

▪ 18 października 2019 r. konferencja nt. „Stożek rogówki i nowoczesne metody korekcji wzroku w pracy
zespołu interdyscyplinarnego”.
W realizacji rozwoju zawodowego pielęgniarek okulistycznych komisja współpracowała z innymi
komisjami problemowymi działającymi przy ORPiP w Gdańsku:
▪ Komisją ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego;
▪ Komisją ds. Młodych Pielęgniarek.
W 2016 r. komisja złożyła wniosek o przyznanie Nagrody im. Aliny Pieńkowskiej dla pielęgniarki
okulistycznej.
W 2017 r. komisja złożyła wniosek o przyznanie „Złotego czepka”
dla pielęgniarki – emerytki. Odznaczenie z dyplomem wręczyła Przewodnicząca Komisji, rodzinie w
trakcie ceremonii pogrzebowej wyróżnionej pielęgniarki.
Odznaczona pielęgniarka należała do grona pielęgniarek – emerytek, z którymi Komisja nawiązała
kontakt
w ramach budowania „Mostu pokoleniowego” wśród pielęgniarek okulistycznych.
Komisja była w kontakcie z NFZ. 22.03.2016 r. na zaproszenie komisji odbyło się spotkanie
z przedstawicielami NFZ Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku. Tematem było zawieranie
kontraktów na procedury medyczne w dziedzinie okulistycznej.
Przewodnicząca Komisji ds. pielęgniarstwa Okulistycznego została powołana Zarządzeniem Nr 12/18
Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 kwietnia 2018 r. do
zespołu programowego do opracowania programu kursu specjalistycznego pod nazwą „Kompleksowa
opieka nad pacjentem w schorzeniach narządu wzroku.”. Efektem pracy zespołu jest napisany program
kursu specjalistycznego dla pielęgniarek okulistycznych, zaakceptowany przez Ministra Zdrowia, który
znajduje
się
w wykazie kursów Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
Komisja na bieżąco omawiała sprawy i problemy środowiska pielęgniarek okulistycznych. Nawiązała
współpracę z Konsultantem Województwa Pomorskiego w dziedzinie Okulistyki.
W czerwcu 2019 r. Przewodnicząca Komisji zwiedziła „Niewidzialną wystawę” w Warszawie
poświęconą dla zobrazowania radzenia sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku.
Przewodnikami na wystawie były osoby niewidome.
Przedstawiciele Komisji brali udział jako uczestnicy bierni w wielu konferencjach naukowoszkoleniowych dla pielęgniarek i położnych na terenie województwa i kraju. Brali udział w wielu akcjach
promujących
zdrowie.
W swoich zakładach pracy prowadzili edukację w zakresie pierwotnej i wtórnej profilaktyki w
chorobach narządu wzroku.
Komisja stara się w trakcie organizowanych przez siebie konferencji przedstawiać sylwetki zasłużonych
pielęgniarek. Konferencjom towarzyszyły wystawy poświęcone
Marcie Wieckiej i Hannie
Chrzanowskiej.
Każdego roku Przewodnicząca Komisji składała sprawozdania z działalności Komisji w danym roku,
które
były
drukowane
w
Biuletynie
Zjazdowym.
Informacje na temat działalności Komisji można znaleźć także w Biuletynach informacyjnych OIPiP
w Gdańsku.
Składam serdeczne podziękowanie osobom pracującym w Komisji ds. Pielęgniarstwa Okulistycznego
oraz członkom innych Komisji problemowych, z którymi współpracowałyśmy, za poświęcony czas i
zaangażowanie w działalność na rzecz prestiżu zawodowego pielęgniarek okulistycznych, co się
przekłada
na
wyższą
jakość
opieki
nad
pacjentem.
Dziękuję Przewodniczącej ORPiP w Gdańsku za wspieranie działalności Komisji oraz pracownikom OIPiP
w Gdańsku za współpracę.

mgr Barbara Wysocka
Przewodnicząca
Komisji ds. Pielęgniarstwa Okulistycznego

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Domów Pomocy Społecznej za okres VII kadencji.
Komisja działa w składzie:
Danuta Mataczyńska – przewodnicząca
Krystyna Chodara – zastępca przewodniczącej
Anna Kozak – sekretarz komisji
Anna Urban – członek
Krystyna Piech – członek
Komisja pracowała w latach 2015-2020 przy OIPiP w Gdańsku.
Spotkania odbywały się cyklicznie, członkowie komisji starali się uczestniczyć w spotkaniach,
a nieliczne nieobecności były spowodowane licznymi obowiązkami służbowymi. Celem działalności
komisji była promocja placówek oraz wyjazdowe spotkania w różnych typach placówek działających w
strukturach DPS na terenie województwa pomorskiego.
Spotkania naszej komisji były doskonałą platformą wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz
promocją naszego profesjonalizmu. Wspaniałe jest to, że tworzymy tak aktywną i zorganizowaną grupę
Pielęgniarek, które nie boją się samodzielności zawodowej, a wręcz ją podkreślają i promują.
Działalność komisji w miesiacach listopad i grudzień roku 2015:
– odbyło się 1 spotkanie
Działalność komisji w roku 2016:
– odbyły się 4 spotkania
– zorganizowano konferencję pt.: „Geny – wrogowie czy przyjaciele” w SWPS w Sopocie w dniu
10.06.2016 r.
– współorganizowano konferencję pt.: „Standardy pracy Pielęgniarki w opiece nad osobami chorymi i
w podeszłym wieku w warunkach Domu Pomocy Społecznej” w Sopocie w dniu 9.02.2016 r.
– przygotowano opinię oraz zebrano ankiety dotyczące funkcjonowania oraz struktury zatrudnienia w
DPS na terenie działania OIPiP w Gdańsku
Ponadto:
– członkowie komisji uczestniczyli w licznych konferencjach i spotkaniach, np.:
Kongres Starzenia – 13-14.05.2016 r.
przegląd twórczości artystycznej dla osób niepełnosprawnych – Pelplin
Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej – 27-29.09.2016 r., Toruń
Działalność komisji w roku 2017:
– odbyło się 6 spotkań
– zorganizowano konferencję pt.: „Starość niemiła dla oka, szkodliwa dla psychiki” w dniu 27.10.2017 r.
Ponadto:
Członkowie komisji brali udział w:
– przeglądzie twórczości artystycznej dla osób niepełnosprawnych pod hasłem „Razem Weselej”
w Pelplinie
– licznych konferencjach, spotkaniach, szkoleniach
Działalność komisji w roku 2018:
– odbyło się 6 spotkań
– współorganizowano konferencję pt: „RODO – zasady wdrażania systemu” w dniu 19.05.2018 r.
w Szpitalu Copernicus w Gdańsku
– współorganizowano konferencję pt.: „Uwzględnienie duchowości w opiece nad chorym podstawą w
procesie budowania wzajemnego zaufania” w dniu 10.12.2018 r. w Gdańsku
Ponadto:
Członkowie komisji brali udział w:

– konferencji „Zabezpieczenie mieszkańców Domów Opieki Społecznej w świadczenia pielęgniarskie”
18.04.2018 r., Warszawa
– przeglądzie twórczości artystycznej dla osób niepełnosprawnych – 14.06.2018 r., Pelplin
– licznych konferencjach, szkoleniach
Działalność komisji w roku 2019:
– odbyło się 7 spotkań
– współorganizowano konferencję pt.: „Trudny pacjent i jego rodzina – jak się porozumieć” w dniu
31.05.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku
– współorganizowano konferencję pt.: „Od pediatrii do geriatrii – wyzwania i szanse w aspekcie opieki
zdrowotnej. Zagrożenia w pracy Pielęgniarki i Położnej” w dniach 24-25.10.2019 r. w Gdańsku
– współorganizowano konferencję pt.: „Prewencja zawodu” w dniu 5.12.2019 r. w Gdańsku
Ponadto:
– członkowie komisji uczestniczyli w licznych konferencjach i spotkaniach, np.:
Konferencja Opieki Długoterminowej – 7.03.2019 r.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: „Problemy wieku podeszłego w ujęciu interdyscyplinarnym” –
15.03.2019 r., Elbląg
Konferencja pt.: „Osoba niepełnosprawna i seniorzy w nowoczesnym społeczeństwie europejskim” –
22.05.2019 r., Kwidzyn
Przegląd twórczości artystycznej dla osób niepełnosprawnych – 18.06.2019 r., Pelplin
Członkowie Komisji ds. Domów Pomocy Społecznej składają podziękowanie Okręgowej Izbie
Pielęgniarek i Położnych za wsparcie finansowe i merytoryczne umożliwiające prowadzenie działalności
edukacyjnej. Komisja dołoży wszelkich starań, by kontynuować działania na rzecz środowiska
pielęgniarskiego.
Danuta Mataczyńska
Przewodnicząca Komisji
ds. Domów Pomocy Społecznej

Sprawozdanie Komisji ds Położnych za okres VII kadencji
Komisja pracowała w składzie; Dorota Kawiak-przewodnicząca
Ewa Lisius
Dorota Pehnke- Sosonowska
Anna Grochowska
Emilia Lipińska
1. Współorganizowałyśmy wraz Urzędem miasta oraz spółką Copernicus konferencję
szkoleniową „Opieka nad matką i dzieckiem w aspekcie różnic kulturowych. Etyka
i odpowiedzialność”
2. Zorganizowałyśmy wraz z działem szkoleń OIPIP w Gdańsku 3 edycje akcji „Mamo napisz list
do dziecka, które wkrótce urodzisz”
Gala rozdania nagród odbyła się w Ratuszu Staromiejskim przy udziale mediów regionalnych.
3. Zorganizowałyśmy konferencję „Ciąża a nowotwór”
4. Z naszej inicjatywy odbyły się 2 szkolenia dla położnych
„Wczesne uruchamianie położnic
po porodzie oraz cięciu cesarskim ” uczestniczyło 40 położnych
5. Dofinansowałyśmy konferencję „ Macierzyństwo krok po kroku”
6. Aktualnie jesteśmy w trakcie organizacji konferencji szkoleniowej w 2020 r “Rehabilitacja w
pracy położnej”
7. Opiniowałyśmy propozycje zmian aktów prawnych dotyczących pracy położnej
Przewodnicząca Komisji
Dorota Kawiak

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Położnych Środowiskowo – Rodzinnych
za okres VII kadencji
W okresie sprawozdawczym komisja działała w składzie:
Przewodnicząca Mirena Ciżmowska
Zastępca przewodniczącej: Krystyna Pionka
Skarbnik: Iwona Tylicka
Sekretarz: Marzena Brzeska
Członek: Mariola Groth
Członek: Ewa Trosko
Komisja pracowała w latach 2015-2019 r. w obrębie OIPiP w Gdańsku. Spośród działań
podejmowanych przez komisję na wymienienie zasługują:
1. Komisja zorganizowała w dn. 20.10.2015r. w Gdańsku konferencję szkoleniową dla położnych,
w której uczestniczyło 50 osób. Poruszone zostały następujące tematy:
- „Odżywianie z uwzględnieniem chorób metabolicznych”,
- „Zaburzenia psychiczne i emocjonalne u kobiet w okresie okołoporodowym”.
2. Omówienie dokumentacji związanej z zachowaniem poufności informacji w związku z
pełnieniem funkcji komisji ds. położnych środowiskowo rodzinnych.
3. Opiniowanie i omówienie projektu Prezesa NFZ: Koordynowana Opieka Nad Kobietą w Ciąży,
oraz udział w konferencji organizowanej przez NFZ oddział Gdańsk na w/w temat.
4. Omówienie bieżących problemów związanych z pracą położnych środowiskowo rodzinnych np.
rozbieżności w podawaniu witaminy K lub nietypowe przypadki w codziennej pracy.
5. Omówienie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.04.2017 w sprawie resortowych kodów
identyfikacyjnych, charakteryzujących specjalności komórki organizacyjnej zakładu leczniczego
w ramach POZ.
6. Omówienie konferencji organizowanej przez NFZ w Warszawie „Prowadzenie ciąży fizjologicznej
przez położną" - 26 kwietnia 2017r.
o omówienie propozycji utworzenia zespołu interdyscyplinarnego - lekarz – pielęgniarka
– położna,
o szczepienia noworodków i niemowląt - współczesnym problemem dla rodziców,
o omówienie wdrożenia projektu programu porady laktacyjnej realizowanej przez
położną - odrębnie finansowaną przez NFZ,
o omówienie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji
wyboru świadczeniodawcy w zakresie POZ,
o zgłoszenie uwag dotyczących projektu Prezesa NFZ - „Koordynowana opieka nad
kobietą
w ciąży” (KOC).
7. RODO zmiany od 25 sierpnia 2018 r. dotyczące ochrony danych osobowych:
GIODO:
Generalny
Inspektor
Ochrony
Danych
Osobowych,
- ABI: Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego.
8. Ujednolicenie dokumentacji położnych środowiskowo-rodzinnych.
9. Omówienie kodeksu branżowego jako zbioru przepisów dotyczących pracowników ochrony
zdrowia.
10. Omówienie Edynburskiej skali depresji poporodowej (ESDP).
11. Omówienie wyposażenia gabinetu i torby położnej środowiskowo-rodzinnej - skład zestawu
przeciwwstrząsowego.
12. Wizyta laktacyjna - jako świadczenie oddzielne kontraktowane i kurs upoważniający.

13. ZIP - informacje dla pacjenta.
14. Omówienie spotkania Komisji Położnych i Komisji POZ w NRPiP w Warszawie na którym były
poruszone m.in. tematy: opieka okołoporodowa, wycena porady laktacyjnej, opieka pacjentki
po zabiegu ginekologicznym na podstawie wypisu ze szpitala.
15. Omawianie bieżących problemów związanych z pracą położnych środowiskowo-rodzinnych oraz
warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w zakresie POZ.
Przewodnicząca
Komisji Położnych
ŚrodowiskowychRodzinnych
przy OIPiP w Gdańsku
Mirena Ciżmowska

Sprawozdanie Komisji ds Pielęgniarstwa Pediatrycznego za okres VII kadencji
Komisja działała w składzie:
1.Małgorzata Oklińska
2.Ewa Sacharczuk-Jakubowska
3.Jolanta Gołembiewska
4.Krystyna Husar-Hejnowska
5.Elżbieta Ropel

- przewodnicząca komisji
-z-ca przewodniczącej komisji
-sekretarz komisji
-członek komisji
-członek komisji

Działalność komisji za okres kadencji 2016-2019
Rok 2016
Organizacja konferencji :
10-11.10.2016
Konferencja krajowa „Epidemiologia w Pediatrii”
Terminarz spotkań:
04.02.2016
28.04.2016
07.07.2016
08.09.2016
05.10.2016
11.10.2016
12.12.2016
Rok 2017
Organizacja konferencji:
16-18.11.2017
VII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
„Solidarni ze zdrowiem przez szczepienia”
Komisja ds Pielęgniarstwa Pediatrycznego wraz z Komisją ds Środowiska Nauczania i Wychowania były
współorganizatorami konferencji.
W dniach 12-13.12.2017 członkowie komisji uczestniczyli w konsultacjach psychologicznych
w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku prowadzonych przez Panią dr n. o zdr. Agnieszkę Pietkiewicz
„Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”
Terminarz spotkań:
27.05.2017
26.06.2017
31.10.2017
16.11.2017
12-13.12.2017
W dniach 22-23.11.2013 członkowie komisji uczestniczyli w konferencji szkoleniowej „Standardy

Gastroenterologiczne”, która odbyła się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Rok 2018
Organizacja konferencji:
09.11.2018.
„Duży problem w małej głowie- czego naprawdę potrzebują dzieci”
Terminarz spotkań:
02.02.2018
11.04.2018
12.10.2018
Rok 2019
Organizacja konferencji:
15.11.2019
„Problemy współczesnej młodzieży wyzwaniem dla pielęgniarki”
Terminarz spotkań:
07.05.2019
02.10.2019
15.11.2019
W dniach 05-06. członkowie komisji uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji „Prawo dla Pielęgniarek
i Położnych” w Tylmanowej.
W dniach 13-14.06.2019 członkowie komisji uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji PediatryczniNeonatologicznej w Międzyzdrojach.
Obecnie jesteśmy w trakcie wstępnych przygotowań do konferencji szkoleniowej „Psychospołeczne przyczyny sięgania po nowe substancje psychoaktywne przez dzieci i młodzież – trudny
problem dla pielęgniarek” wraz z Komisją ds Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania.
Przewodnicząca Komisji
ds Pielęgniarstwa Pediatrycznego
Małgorzata Oklińska

Sprawozdanie z działalności Komisji do Spraw Pielęgniarek Środowiska Nauczania
i Wychowania za okres VII kadencji
Komisja działała w składzie:
Przewodnicząca – Jolanta Zając
Sekretarz- Grażyna Waszczuk
Członkinie – Danuta Nowacka
Danuta Ptasznik
W czasie trwania VII Kadencji odbyło się 30 spotkań Członków Komisji.
Członkinie komisji brały udział w zebraniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, gdzie bardzo
szczegółowo przedstawiony został stan Medycyny Szkolnej wraz z dogłębną analizą związaną z
założeniami Ustawy o Zdrowiu Dzieci i Młodzieży. Na zebraniu WRDS w miesiącu lutym 2019 r. zostały
wypracowane wspólne wnioski dotyczące ujednoliconego modelu pracy Pielęgniarek w Środowisku
Nauczania
i Wychowania, które zostały przesłane do Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia.
Członkinie komisji we współpracy z Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącymi ORPiP w Gdańsku,
Komisją ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Komisją ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego oraz z
Polskim Towarzystwem Wakcynologii organizowały konferencje wojewódzkie i krajowe.
Brały udział w Międzynarodowej Konferencji Pediatrycznej w Rzeszowie, w Bałtyckim Forum Zdrowia

w Szczecinie oraz w wielu konferencjach i szkoleniach na terenie kraju i województwa tematycznie
związanych z działalnością komisji.
Przewodnicząca komisji wspólnie z Przewodniczącą ORPiP w Gdańsku współpracowały z Gdyńskim
Centrum Zdrowia, Fundacją MEDICOVER z Warszawy w obszarze wdrożenia projektu dla dzieci i
młodzieży z gdyńskich szkół pn.: Program profilaktyki cukrzycy i chorób cywilizacyjnych PoZdro,
uczestniczyły w spotkaniu z Prezesem NFZ Andrzejem Jacyną w Pomorskim Oddziale Narodowego
Funduszu Zdrowia, gdzie została przedstawiona sytuacja dotycząca opieki nad dziećmi i młodzieżą w
Środowisku Nauczania i Wychowania.
Istotnym wydarzeniem było uczestnictwo w 2016 r. w zebraniu Narodowej Rady Rozwoju, gdzie
Przewodnicząca komisji przedstawiła aktualną sytuację w opiece nad dziećmi i młodzieżą w
Środowisku Nauczania i Wychowania wraz za propozycjami zmian.
Ponadto Członkinie uczestniczyły w wielu spotkaniach dotyczących pielęgniarek szkolnych między
innymi
w spotkaniu z:
- Koordynatorem Narodowej Rady Rozwoju, prof. Piotrem Czauderna,
- Dyr. Europejskiej Federacji Towarzystw Pielęgniarskich dr n. o zdr. Dorotą Kilańską,
- Pełnomocnikiem Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku,
- Komisją Sejmową ds. Ochrony Zdrowia,
przedstawiając istotne sprawy związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą w Środowisku Nauczania
i Wychowania. Włączały się również w działania ogólnopolskie takie jak udział w pikiecie w Warszawie
manifestując swój sprzeciw dotyczący planowanych zmian w poz. Wielokrotnie opiniowały projekty
aktów prawnych.
Przewodnicząca komisji jest członkiem Zespołu ds. Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania
przy Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, komisja ta współpracuje z Instytutem Matki
i Dziecka w sprawach ujednolicenia opieki nad uczniami na terenie kraju.
Członkinie komisji współpracowały z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych, Prezydium
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz z Pracownikami biura. Współpraca układała
się bardzo dobrze, za co serdecznie dziękujemy. Składamy również podziękowania Pani Annie
Czarneckiej, Przewodniczącej ORPiP w Gdańsku za wspieranie wszelkich działań komisji.

Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek w
Środowisku Nauczania i Wychowania.
Jolanta Zając

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Pielęgniarstwa Neonatologicznego za okres VII
kadencji
Komisja ds. Pielęgniarstwa Neonatologicznego w składzie: Małgorzata Brdękiewicz,
Anita Kapelusz, Małgorzata Kalbarczyk, Marzena Miller, Jolanta Rochon, Gabriela Szymaniec spotykała
się regularnie w okresie VII kadencji od 2015 do 2019 roku. Na spotkaniach omawiano sprawy związane
z pracą w Oddziałach Neonatologicznych, braki kadrowe pielęgniarek/położnych. Poruszano sprawy
dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz procesu leczenia i realizacji zleceń
lekarskich przez personel pielęgniarski. Omówiono standard organizacyjny opieki okołoporodowej,
który wszedł w życie 01 stycznia 2019 roku. Zorganizowano kilka szkoleń w oddziałach
neonatologicznych gdańskich szpitali, na których omawiano tematy nurtujące pielęgniarki/położne
neonatologiczne oraz prawne aspekty ich pracy.
W czasie kadencji członkowie komisji odwiedzali gdańskie oddziały neonatologiczne,rozmawiali
z personelem o sprawach nurtujących i wymagających szybkiego rozwiązania.
Odbyło się spotkanie położnych oddziałowych pomorskich szpitali, na którym poruszono problemy
kadry zarządzającej.

Komisja co roku organizowała bezpłatną Konferencję Neonatologiczną dla pielęgniarek
i położnych, która w 2019 roku skupiła cały zespół interdyscyplinarny. W tym wydarzeniu uczestniczyli
również lekarze, fizjoterapeuci, neurologopedzi, psycholodzy oraz przedstawiciele innych zawodów
medycznych. Na konferencjach poruszano tematy dotyczące noworodka jak również tematy dotyczące
organizacji pracy w oddziałach Rooming in, trudności w komunikacji interpersonalnej oraz pacjent,
personel. Konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem, co roku skupiały ok. 130 osób, ilość
chętnych przekraczała limit miejsc. Problemy sygnalizowane przez środowisko pielęgniarskie starano
się rozwiązywać na bieżąco. Członkowie komisji uczestniczyli w konferencjach organizowanych w całej
Polsce.
Przewodniczaca Komisji
Małgorzata Brdękiewicz

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego za okres VII
kadencji
We współpracy z przewodniczącą Komisji ds. Pielęgniarstwa Okulistycznego opracowano procedurę
podawania kontrastu do badań Angio TK gałki ocznej oraz zorganizowano szkolenie dla pielęgniarek
okulistycznych biorących udział w badaniach diagnostycznych Angio-TK gałki ocznej.
Powołano Grupę Ekspercką, która rozpoczęła współpracę z Firmą IQ Pharma celem opracowania
procedur realizowania badań klinicznych z udziałem personelu pielęgniarskiego ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa ich realizacji.(2016r.)
W ramach realizacji działań na rok 2017’ przeprowadzono kolejną edycję kursu dokształcającego dla
pielęgniarek diagnostycznych z okręgu naszej Izby ”Bezpieczeństwo podawania środków cieniujących
w TK
i MR”
W ramach spotkań członków komisji omawiano kwestie problemowe dotyczące pracy pielęgniarek
diagnostycznych w poszczególnych placówkach medycznych. Promowano specjalności Pielęgniarek
Diagnostycznych oraz zawodu Pielęgniarki i Położnej na festynie „Dzień zdrowia” w Tczewie.
Organizacja konferencji szkoleniowej „Bezpieczeństwo pracy pielęgniarki w Pracowniach
Diagnostycznych” grudzień 2017r.
W ramach realizacji działań na rok 2018’ przeprowadzono kolejne edycje kursu dokształcającego dla
pielęgniarek diagnostycznych z okręgu naszej Izby”Bezpieczeństwo podawania środków cieniujących
w TK
i MR” w Gdańsku i w Tczewie.
W ramach spotkań członków komisji omawiano kwestie problemowe dotyczące pracy pielęgniarek
diagnostycznych w poszczególnych placówkach medycznych.
Organizacja konferencji szkoleniowej „Pacjent w stanie zagrożenia życia w Pracowniach
Diagnostycznych” grudzień 2018r. Na wniosek pielęgniarek z pracowni diagnostycznych województwa
pomorskiego wydano opinie i stanowiska w sprawach związanych z organizacją pracy pielęgniarek tej
specjalności.
W ramach realizacji działań na rok 2019 przeprowadzono aktualizację programu kursu
dokształcającego dla pielęgniarek diagnostycznych z okręgu naszej Izby ”Bezpieczeństwo podawania
środków cieniujących
w TK i MR” oraz zaplanowano kolejne edycje na rok 2020.
W ramach spotkań członków komisji omawiano kwestie problemowe dotyczące pracy pielęgniarek
diagnostycznych w poszczególnych placówkach medycznych. W ramach prac Komisji udzielano porad
i konsultacji w zakresie organizacji pracy pielęgniarek w pracowniach Diagnostyki Obrazowej nowo
powstałych pracowni jak i pracowni już funkcjonujących na obszarze działalności Izby.
Na wniosek pielęgniarek z pracowni diagnostycznych województwa pomorskiego wydano opinie i
stanowiska w sprawach związanych z organizacją pracy pielęgniarek tej specjalności. Dzięki ścisłej
współpracy

z Przewodniczącą OIPiP oraz działem prawnym OIPiP w Gdańsku udzielano wsparcia oraz
monitorowano bezpieczeństwo pracy pielęgniarek w ZDO.
Przewodnicząca Komisji
ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego
Joanna Langa

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Młodych Pielęgniarek i Położnych za okres VII
kadencji
ROK 2016
W 2016 roku, zrealizowano, spotkanie organizacyjne Komisji, dwa spotkania ukonstytuowanej Komisji
oraz jedno spotkanie połączone z Komisją ds. Pielęgniarstwa Okulistycznego, dotyczącego spraw
organizacyjnych Konferencji pt. "Rola pielęgniarki w aplikowaniu leków okulistycznych w świetle
nowych uprawnień". Znaczna część współpracy Członków Komisji opierała się na komunikacji
elektronicznej i telefonicznej.
W 2016 roku:
Sekretarz Komisji Michalina Dettlaff czynnie uczestniczyła w czepkowaniu absolwentów studiów
stacjonarnych I stopnia na kierunkach pielęgniarstwo I położnictwo, Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego;
Przewodnicząca Komisji - Anna Ciecholewska oraz Sekretarz - Michalina Dettlaff, poprowadziły
spotkanie promujące zawody, wśród dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka w
Pruszczu Gdańskim, gdzie opowiedziały o stroju i pracy pielęgniareki położnych, oraz podczas, którego
dzieci także wcieliły się
w rolę pielęgniarek i pielegniarzy.
Członek wspierający Komisji - Sandra Lange, wzięła czynny udział w konferencji pt. „Pielęgniarka i
położna na rynku pracy – budowanie własnej marki”, zorganizowanej przez Oddział PTP w Tczewie.
Podczas konferencji Komisję reprezentowała także przewodnicząca -Anna Ciecholewska
Wiceprzewodnicząca Komisji - Faith Shereni, wraz z bibliotekarką Panią Justyną Grabowską,
uporządkowały
i zaktualizowały zbiory biblioteki OIPiP w Gdańsku.
Przewodnicząca Komisji - Anna Ciecholewska oraz Sekretarz - Michalina Dettlaff, wzięły czynny udział
w "Dniu Dawcy Szpiku dla Piotra i Innych", zorganizowanych przez Urząd Miasta w Malborku, gdzie
pobierały krew do badań potencjalnych dawców komórek macierzystych, oraz mierzyły podstawowe
parametry wśród mieszkańców Malborka.
Członkowie Komisji wzięli czynny udział w przygotowaniach do obchodów XXV-lecia Samorządu
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Przewodnicząca Komisji - Anna Ciecholewska oraz Sekretarz Michalina Dettlaff, czynnie uczestniczyły w uroczystości.
Członkowie Komisji przekazali plastikowe zakrętki społeczności "Malborska Zakręcona Zakrętka"
wspierająca Program "Zakretki.info - Pomagamy nie tylko przyrodzie..." , która zakłada prowadzenie
regularnej zbiórki plastikowych nakrętek, a dochód ze zbiórki jest całkowicie przeznaczany na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.
Komisja współorganizuje Konferencję pt. "Rola pielęgniarki w aplikowaniu leków okulistycznych w
świetle nowych uprawnień" w dniu 03.12.2016 r.
W dniach 09-12.12.2016 r. przewodnicząca Komisji Anna Ciecholewska, wraz z sekretarzem
Michaliną Dettlaff, reprezentowały ORPiP w Gdańsku w Ince Blundell Hall, domu opieki w Liverpoolu.
Wyjazd zrealizowano na zaproszenie menadżerów placówki i przy pełnym pokryciu przez nich kosztów
podróży

i pobytu. Celem wizyty była ocena możliwości podjęcia współpracy pomiędzy obiema organizacjami,
w zakresie wymiany doświadczeń zawodowych oraz wymiany personelu pielęgniarskiego. Dokonano
wstępnej negocjacji kryteriów współpracy, zapoznano się ze specyfiką zadań pielęgniarki, topografią
i warunkami pobytu w Ośrodku. W styczniu planowana jest rewizyta menadżerów, negocjacje na temat
dalszej, długoterminowej współpracy oraz spotkanie z pielęgniarkami zainteresowanymi pracą w Ince
Blundell Hall.
Kopia sprawozdania za rok 2016 wykonanego do Biuletynu Zjazdowego na XXXI Okregowy
Zjazd Pielegniarek i Polożnych przez Annę Ciecholewsą,Przewodniczącą Komisji ds.Młodych
Pielęgniarek i Położnych
W kolejnych latach Komisja nie działała z powodu zawieszenia działalności. Młodzi Członkowie Komisji
wyjechali z Polski i realizują się zawodowo za granicą.
Jolanta Zając – Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Pielęgniarstwa Kardiologicznego za okres VII
kadencji
W okresie VII kadencji odbyło się jedno spotkanie Komisji ds. Pielęgniarstwa Kardiologicznego.
Z powodu braku zainteresowania wśród pielęgniarek, problematyką kardiologiczną - działalność
komisji została zawieszona dnia 05.12.2017r.
Przewodnicząca Komisji
Anna Fiedorowicz

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Kształcenia za okres VII kadencji
Rok 2016
1. Ukonstytuowanie się komisji
 wybór Przewodniczącej komisji – Katarzyna Kretowicz;
 wybór Sekretarza komisji – Beata Odorczuk.
2. Przygotowanie planów kontroli na rok 2016 ORPiP.
3. Opracowanie założeń budżetu na rok 2016 ORPiP.
4. Określenie harmonogramu spotkań do zatwierdzenia ORPiP.
5. Aktualizacja literatury zawartej w Ramowym Programie dotyczącym przeszkolenia
pielęgniarek po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu.
6. Przygotowanie kwestionariusza ankiety do oceny zapotrzebowania na różne rodzaje
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych skierowanego do poszczególnych
podmiotów leczniczych.
7. Zweryfikowanie przygotowanego kwestionariusza poprzez konsultacje w ramach komisji oraz
z Działem Szkoleń OIPiP w Gdańsku.
8. Uzgodnienia z Działem Szkoleń dotyczące przesłania przygotowanego narzędzia, dotyczącego
zapotrzebowania na kształcenie podyplomowe, do podmiotów leczniczych.
9. Wskazanie mgr Beaty Odorczuk (za zgodą zainteresowanej) do prac w Komisji Jakości
Kształcenia przy OIPiP w Gdańsku.
10. Bieżące opiniowanie aktów prawnych przekazywanych przez Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku.
11. Wypracowanie schematu działania przy przeprowadzaniu kontroli organizatorów kształcenia
podyplomowego – powołanie zespołu kontrolującego, prośba do Przewodniczącej ORPiP
o wydanie zlecenia kontroli, upoważnień i oświadczeń – zgodnie z obowiązującą procedurą

kontroli organizatorów kształcenia – konsultacje z Działem Szkoleń oraz Kierownikiem Biura
OIPiP
w Gdańsku.
12. Przeprowadzenie kontroli:

Lp.

1.

Nazwa organizatora kształcenia

Puls-Medic

Data i zakres przeprowadzonej
kontroli
1 grudnia 2016r.
kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej
opieki - nowy tryb.

Rok 2017
13. Analiza sytuacji na rynku szkoleń i podjęcie, we współpracy z Działem Szkoleń OIPiP w Gdańsku,
decyzji o wytypowaniu organizatorów szkoleń do kontroli na rok bieżący.
1. Przygotowanie planów kontroli na rok 2017.
2. Opracowanie założeń budżetu Komisji kształcenia na rok 2017 – decyzja o możliwości
przesunięcia części środków na inne działania Samorządu, w związku z faktem, iż komisja
nie przewiduje
w związku z planowanymi kontrolami wydatków.
3. Określenie harmonogramu spotkań Komisji ds. Kształcenia.
4. Bieżące opiniowanie aktów prawnych przekazywanych przez Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku,
dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych.
5. Opracowanie danych uzyskanych z badania przeprowadzonego w roku 2016, wspólnie
z Działem Szkoleń, dotyczącego zapotrzebowania na różne rodzaje kształcenia
podyplomowego pielęgniarek
i położnych na terenie działania OIPiP w Gdańsku, w perspektywie najbliższych 5 lat.
6. Przygotowanie materiału z w/w badania do publikacji w Biuletynie Informacyjnym
i przekazanie opracowania do Działu Szkoleń.
7. Przeprowadzenie kontroli zgodnie z przyjętym harmonogramem:

Lp.

Nazwa organizatora kształcenia

1.

INTERRETE sp. z o.o.

2.

Paweł Dobski SERVMED

3.

KORA Centrum Szkoleń Marek Wojda

Data i zakres przeprowadzonej
kontroli
02 czerwca 2017r.
Kurs specjalistyczny
dla pielęgniarek i położnych –
Wywiad i badanie fizykalne
10 lipca 2017r.
Kurs specjalistyczny
dla pielęgniarek –
Leczenie ran
01 grudnia 2017r.
Kurs specjalistyczny
dla pielęgniarek i położnych –
Resuscytacja krążeniowo-ddechowa

Rok 2018
1. Wytypowanie, we współpracy z Działem Szkoleń OIPiP w Gdańsku, organizatorów szkoleń
do kontroli na rok bieżący.
2. Przygotowanie planów kontroli na rok 2018.
3. Opracowanie założeń budżetu Komisji kształcenia na rok 2018 .
4. Bieżące opiniowanie aktów prawnych przekazywanych przez OIPiP w Gdańsku, dotyczących
kształcenia pielęgniarek i położnych:
 przygotowanie opinii do projektu Ustawy o szkolnictwie wyższym i zmian w aktach prawnych
dotyczących swoim zakresem środowiska pielęgniarek i położnych, w tym ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej oraz ustawy o działalności leczniczej;
 przygotowanie opinii do projektu Ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia
Podyplomowego;
5. Spotkanie z pracownikami Działu Szkoleń celem ustalenia współpracy w ramach działania
Komisji ds. Jakości Kształcenia przy OIPiP w Gdańsku.
6. Bieżąca współpraca członków Komisji z Okręgową Radą i Prezydium w sprawach dotyczących
bieżących problemów związanych z realizacją szkoleń, na terenie działania OIPiP w Gdańsku,
przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru.
7. Przeprowadzenie kontroli zgodnie z przyjętym harmonogramem:

L.p.

1.

2.

3.

Nazwa organizatora kształcenia
GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu
s.c. Bożena Ziomek, Adam Ziomek
Al. Warszawska 105/4H; 10-701
Olsztyn
KLINIKA FFX - Grażyna Maria
Nowak
00-754 Warszawa;
ul. Gagarina 30/7
IPMC Przemysław Warnke
Białachowo 9B; 83-210 Zblewo

Data i zakres przeprowadzonej kontroli

kurs specjalistyczny
Ordynowanie leków i wypisywanie recept
cz. I
30 czerwca 2018r.
kurs specjalistyczny
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
24 października 2018r.
Kurs specjalistyczny:
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
15 listopada 2018r.

Rok 2019
1. Wytypowanie, we współpracy z Działem Szkoleń OIPiP w Gdańsku, organizatorów szkoleń
do kontroli na rok bieżący.
2. Przygotowanie planów kontroli na rok 2019.
3. Opracowanie założeń budżetu Komisji kształcenia na rok 2019 .
4. Bieżące opiniowanie aktów prawnych przekazywanych przez OIPiP w Gdańsku, dotyczących
kształcenia pielęgniarek i położnych.
5. Udział przedstawiciela Komisji ds. Kształcenia w spotkaniach (zrealizowanych na terenie Izby
oraz podmiotów leczniczych) dotyczących problemów związanych z działaniami organizatorów
kształcenia na terenie OIPiP w Gdańsku.
6. Udział Przewodniczącej Komisji, jako członka ORPiP w Gdańsku, w spotkaniu Stowarzyszenia
Menedżerów Pielęgniarstwa.

7. Przygotowanie wstępnej wersji wystąpienia pokonferencyjnego SMP w sprawie przywrócenia
specjalizacji w dziedzinie organizacji i zarządzania jako dziedziny, w której można uzyskać tytuł
specjalisty.
8. Przeprowadzenie kontroli zgodnie z przyjętym harmonogramem:

L.p.

1.

2.

3.

Nazwa organizatora kształcenia

Data i zakres przeprowadzonej
kontroli

GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c.
Bożena Ziomek, Adam Ziomek

Kontrola nie została przeprowadzona
– organizator pisemnie zadeklarował,
że w roku 2019r. pomimo wpisu
do Rejestru OIPiP w Gdańsku, nie
planuje szkoleń do przeprowadzenia
na terenie działania naszego
Samorządu.

INTERRETE sp. z o.o.

jw

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych "EDUKACJA"
s.c. Ewa Baranowska, Anna
Maszkowska

jw

opracowanie:
dr n. med. Katarzyna Kretowicz
Przewodnicząca Komisji Kształcenia
przy ORPiP w Gdańsku

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Pielęgniarstwa Rodzinnego za okres VII kadencji
1. Nasza komisja wspierała i aktywnie uczestniczyła w szkoleniach, konferencjach i uroczystościach
organizowanych przez nasz Samorząd.
2. Brałyśmy udział w Kongresie POZ i spotkaniu naszych reprezentantek w sejmie.
3. Organizowałyśmy spotkania z posłami, senatorami, władzami samorządowymi w obronie naszej
samodzielności zawodowej.
4. Od maja 2018r pracowałyśmy przy tworzeniu uniwersalnego programu dla naszych praktyk
wprowadzających RODO. Byłyśmy współorganizatorem konferencji na temat ochrony danych
osobowych
w praktykach pielęgniarskich.
5. Nasza Komisja współpracowała z Kolegium Pielęgniarek Rodzinnych.
6. Członkinie naszej Komisji aktywnie promują nasz zawód i udzielają się w społecznościach lokalnych
i współpracują z organizacjami pacjentów.
7. Nasza komisja uzyskiwała wsparcie i pomoc od Przewodniczącej OIPiP w Gdańsku.Serdecznie
dziękujemy.
Przewodniczaca Komisji Maria Klimek

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi
i Grupowymi Praktykami Pielęgniarek i Położnych
za okres VII kadencji
Komisja w składzie:
Przewodnicząca – Marzena Miller
Członkowie: Barbara Wysocka
Grażyna Stachowicz
Dorota Majewska – Kątna
Jolanta Madej
Komisja nie przeprowadzała kontroli Indywidualnych i Grupowych Praktyk Pielęgniarek
i Położnych, ze względu na brak wskazań.
Przewodnicząca Komisji
Marzena Miller

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Opieki Długoterminowej za okres VII kadencji
W VII kadencji pracy samorządu pielęgniarskiego spotkania Komisji OPD odbywały się
tradycyjnie i cyklicznie - trzeci czwartek każdego miesiąca, z ustaloną przerwą wakacyjną w miesiącach
lipcu i sierpniu. Średnia roczna frekwencja udziału członków w spotkaniach wynosiła powyżej 75% .
W skład Komisji wchodziło 6 członków: Mędrek Ewa – przewodnicząca Komisji; Irena Samson –
wiceprzewodnicząca Komisji; Ewa Marchel – sekretarz Komisji; oraz członkowie: Litewska Joanna;
Szafrańska Krystyna i Wypustek Barbara.


Tematyka spotkań dotyczyła głównie spraw bieżących, trudności i zmian w świadczeniu usług
pielęgnacyjnych, opiekuńczych napotykanych przez placówki opieki długoterminowej zarówno
stacjonarnej jak i domowej oraz organizowanej nowej formie opieki długoterminowej
w
ramach pobytów dziennych dla osób starszych, przewlekle chorych niepełnosprawnych.


Opiniowano projekty ustaw, przesyłane przez Ministerstwo Zdrowia oraz konsultantów
krajowych,
brano czynny udział w spotkaniach z ogólnopolskimi stowarzyszeniami ds. opieki
długoterminowej,
menadżerów i promotorów opieki długoterminowej oraz z Konsultantem
Krajowym ds. Opieki Długoterminowej.

Przygotowywano oraz konsultowano dokumentację pielęgniarską dotyczącą pracy w opiece
długoterminowej oraz prowadzenia ran; omawianie wytycznych dotyczących pielęgnacji i leczenia ran
przewlekłych – (współpraca z Komisją ds. Leczenia Ran).

Współpracowano z przedstawicielami firm farmaceutycznych i opatrunkowych w celu
pozyskiwania wsparcia w organizacji konferencji i sponsorowania udziału w szkoleniach oraz
rozpowszechnienia nowoczesnych rozwiązań w opiece długoterminowej .

W roku 2015 członkowie zespołu brali czynny udział organizacji i szkoleniu wolontariuszy w
Hospicjum im Dudkiewicza rozpoczynając duże, wieloletnie przedsięwzięcie „Wolontariat opiekuńczy„.

Członkinie Komisji brały aktywny udział w licznych konferencjach, wykładach, szkoleniach
dotyczących tematyki ran przewlekłych i kompleksowej opieki nad pacjentem, elementów odżywiania
w przypadku przewlekłej rany oraz higieny pacjenta, a także profilaktyki zakażeń wewnątrzszpitalnych.
Organizowania opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi oraz kształceniu

podyplomowym pielęgniarek i położnych na kursach specjalistycznych, kwalifikacyjnych i
specjalizacjach jako specjaliści w danej dziedzinie, ale też w kształceniu opiekunów medycznych, którzy
z coraz większym zakresem
i zaangażowaniem biorą udział w profesjonalnej opiece nad pacjentem
starszym, przewlekle chorym i niepełnosprawnym jako członkowie zespołu interdyscyplinarnego.

Członkinie Komisji OPD wraz z koleżankami Komisji ds. Leczenia Ran brały aktywny udział w
organizacji i przeprowadzeniu corocznych – w 2019 r. już XVII Konferencji Opieki Długoterminowej przy
OIPiP w Gdańsku. Frekwencja w każdym roku oscylowała w ilości ok. 160 - 180 osób, wielu uczestników
konferencji pojawia się na nich od początku naszej działalności i wciąż wysoko ocenia merytoryczne
przygotowanie i różnorodność poruszanych tematów oraz proponowanych nowych rozwiązań
dotyczących opieki długoterminowej, leczenia ran i pielęgnacji osób niesamodzielnych, zależnych od
osób trzecich i wsparcia ich opiekunów. W 2020 r planujemy już XVIII Konferencję, na którą serdecznie
zapraszamy.

W 2017 r. braliśmy udział w międzynarodowej konferencji i warsztatach „Opieka u kresu życia
nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych” organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w
Krakowie. Konferencja stanowiła podsumowanie europejskiego projektu badawczego pn. „Porównanie
efektywności opieki paliatywnej nad osobami starszymi w placówkach opieki długoterminowej w
Europie – badanie I” w którym ZOL w Prabutach brał czynny udział.

Również w 2017 brałyśmy udział w I Forum Leczenia Ran; w 5 ogólnopolskim Kongresie
starzenia się „pacjent 65 + w codziennej praktyce” i w 4 Międzynarodowym Kongresie Medycznym „
Kobieta
i Mężczyzna 65+. Jak leczyć i pomagać?”- pozyskując wiedzę i umiejętności, które później
miałyśmy przyjemność wykorzystać i przekazać naszym koleżankom, aby wzmocnić
i poprawić
jakość opieki na osobami starszymi, które są w zdecydowanej większości naszymi klientami.

W XII 2017 r. miałyśmy zaszczyt brać udział w uroczystości wręczenia nagrody Prezydenta
Miasta Gdańska dla najlepszych pracowników służby zdrowia za rok 2017, pierwsze miejsce zajęła nasza
wspaniała koleżanka i mentorka - w-ce przewodnicząca komisji ds. OPD i przewodnicząca komisji ds.
leczenia ran Pani Irena Samson – współzałożycielka i długoletni bardzo aktywny członek Komisji ds.
Opieki Długoterminowej działającej przy OIPiP w Gdańsku, nominowana również przez naszą Komisję.
Jesteśmy niezmiernie dumne z jej osiągnięć, gdyż obecnie również aktywnie pracuje w Radzie ds.
seniorów promując nasz zawód i pomagając innym.

W 2018 r. jako członkinie Komisji OPD i członkinie PTLR brałyśmy udział w bardzo dużym
międzynarodowym wydarzeniu – 28 Konferencji Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran – EWMA
2018
w Krakowie. Wydarzenie było bardzo dobrze zorganizowane, wiedza merytoryczna i
organizacja była wysoko oceniona przez członków Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran, co daje
nam dodatkową satysfakcję i dumę.

Również we wrześniu 2018 r. miałyśmy ogromną przyjemność brać udział w wyjeździe
poglądowym do Domów Opieki na terenie Danii i poznać opiekę długoterminową w Danii. Wymiana
doświadczeń okazuje się bezcenna. Jeśli starczy mam sił i determinacji planowane są już kolejne
wyjazdy poglądowe
do Anglii i Irlandii na zaproszenie zaprzyjaźnionych pracujących tam naszych
koleżanek, które również pracowały niegdyś w naszych Komisjach problemowych przy OIPiP w Gdańsku
i nadal są naszymi sympatykami.
14) Rok 2018 r. był również rokiem wyborów w Polskim Towarzystwie Leczenia Ran i z ogromną
przyjemnością braliśmy w nich udział. Z dumą przyjęliśmy wyniki wyborów, w których dwie nasze
koleżanki i członkinie współpracujących od wielu lat Komisji OPD i Leczenia Ran - Pani Irena Samson i
Zofia Augusewicz mimo licznej konkurencji ponownie zostały wybrane na członków zarządu PTLR – jest

to powód do dumy i promocji naszego regionu. W 2020 r. na wniosek i za zgodą zarządu głównego PTLR
zaplanowano, iż Kongres PTLR odbędzie się w Gdańsku. Jest to duże wyróżnienie i wyzwanie dla naszego
regionu, dlatego postanowiłyśmy, aby w trakcie Kongresu odbyła się Sesja Pielęgniarska z naszym
czynny udziałem. Omówiono już ewentualne tematy w celu zgłoszenia ich do komitetu
organizacyjnego.
15) W październiku 2019 r. na wyjazdowym spotkaniu komisji we współpracy z komisją ds. leczenia ran
i współpracującymi z nami firmami medycznymi, rozpoczęliśmy działania w sprawie opracowania i
wydania Informatora dotyczącego Leczenia Ran Przewlekłych jako dodatku do Biuletynu OIPiP w
Gdańsku. Zaplanowano wydanie 3 części, nr 1 będzie dotyczyć „Odleżyn”. Brałyśmy też czynny udział w
warsztatach dotyczących aplikacji i-wound – innowacja w leczeniu ran.
16) W listopadzie 2019 r. brałyśmy udział w konferencji „Opieka długoterminowa w Polsce dziś
i
jutro” zorganizowanej przez Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym”. Konferencja ta zapoczątkowała
szeroką debatę nad stanem i przyszłością opieki długoterminowej w Polsce. Brali w niej udział zarówno
przedstawiciele NFZ, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przedstawiciele resortów
zdrowia oraz rodzin, pracy i polityki społecznej; ZUS; KRUS; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych; samorządu pielęgniarek
i położnych; organizacji opiekunów
medycznych oraz naukowcy za Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie; Uniwersytetu
Warszawskiego; Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
i Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu oraz wielu innych instytucji. Konferencja miała na celu ukazanie i przygotowanie na
postępujące zmiany demograficzne – starzejącego się społeczeństwa oraz podjęcie cyklicznych działań,
aby dostosować do oczekiwań ludzi i możliwości państwa polskiego bezpiecznego funkcjonowania osób
z chorobami przewlekłymi, a w szczególności na spowolnieniu lub zatrzymaniu procesu utraty
samodzielności tych osób.
17) W grudniu 2019 przedstawicielka Komisji OPD brała udział w ogólnopolskiej kampanii Akademia
Opieki Długoterminowej organizowanej w kilku miastach Polski, m.in. w Gdańsku, przez firmę Nutricia.
Celem było szerzenie szeroko pojętej wiedzy dotyczącej kompleksowej opieki nad pacjentem
przewlekle chorym w warunkach domowych i stacjonarnej opieki profesjonalnej.
18) Końcówka roku przebiegała w atmosferze podsumowań i planowania kolejnych działań. VII
Kadencję w latach 2015-2019 możemy podsumować jako czas ciężkiej intensywnej pracy, która dała
nam wiele radości, satysfakcji i zapału do pracy na kolejne lata. Za zaangażowanie, poświęcony czas i
wysiłek serdecznie dziękuję przede wszystkim moim drogim koleżankom współpracującym
bezinteresownie od wielu lat w ramach Komisji. Nasze spotkania to czas intensywnych prac, burzy
mózgów i rozmów, które myślę, że mają istotny wpływ na kreowanie i rozwój opieki nad naszymi
podopiecznymi, a także ułatwiają pracę naszym koleżankom z którymi chętnie dzielimy się
rozwiązaniami, wiedzą i doświadczeniem, a także rozwijają nas pozostawiając poczucie dobrze
wykonanej pracy.
Przewodnicząca komisji
Ewa Mędrek.

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego za okres VII kadencji
Rok 2016
Skład Komisji ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego przy OIPiP w Gdańsku:
Przewodnicząca: Anna Małecka-Dubiela – KOR UCK w Gdańsku
Z-ca przewodniczącej: Annę Zaremba- Duszota – SOR – Szpital Zaspa, Gdańsk
Sekretarz: Maria Wencka – SOR, Szpital Kościerzyna

Członkowie:
Danuta Pielowska – SOR, Szpital Wejherowo,
Kartuszyńska Gabriela – SOR – Szpital Chojnice
Elżbieta Wyborska – SOR – Szpital Sztum
Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 16-02-2015r. w Klinicznym Oddziale Ratunkowym na
którym podsumowano działalność komisji w 2015 roku. Przygotowano harmonogram spotkań na 2016
rok. Rozpoczęto przygotowania do współorganizowania z Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa
Ratunkowego VII Konferencji zatytułowanej: „Bezpiecznie do celu… Ewakuacja i transport w
ratownictwie”
10 lutego 2016 roku Anna Małecka-Dubiela została powołana na Konsultanta Krajowego w
dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
W lutym członkowie pisali swoje uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w
sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności
ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
4-5 kwiecień Anna Małecka-Dubiela i Anna Zaremba-Duszota uczestniczyły w VII konferencji
„Bezpiecznie do celu… Ewakuacja i transport w ratownictwie” w Dolinie Charlotty. Anna MałeckaDubiela otwierała konferencję wraz z Prezesem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego
– Markiem Maślanką
W maju Anna Małecka-Dubiela zwracała się z prośbą do Pani Dyrektor Departamentu Pielęgniarek
i Położnych, dr Beaty Cholewki o podjęcie działań mających na celu nadanie pielęgniarkom systemu
takich samych uprawnień jak ratownikom medycznym. Gdyż obecne Rozporządzenie, które weszło w
życie 20 kwietnia 2016r. stwarza niebezpieczeństwo odsunięcia pielęgniarek z tych zespołów. Napisała,
że jest to wysoce krzywdzące Polską Pielęgniarkę Systemu i że pojawiły się już pierwsze zwolnienia
pielęgniarek z zespołów wyjazdowych. Ponieważ sytuacja jest niepokojąca poprosiła o podjęcie jak
najszybszych działań pozwalających na bezpieczną i pewną pracę pielęgniarkom systemu.
W sierpniu członkowie Komisji przedstawiali propozycje do Projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i
rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę i położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
09 listopada Anna Małecka-Dubiela uczestniczyła w komisji ds. pielęgniarstwa ratunkowego przy NRPiP
w Warszawie – celem spotkania były uwagi do projektu zmiany Ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym.
16 listopada Anna Małecka-Dubiela uczestniczyła w konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie
dotyczącej uwag do projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę i
położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
Rok 2017
Odbyły się 3 spotkania komisji.
W lutym Anna Małecka-Dubiela, przewodnicząca komisji ds. pielęgniarstwa ratunkowego brała udział
w Konferencji Uzgodnieniowej na temat: „ projektu ustawy zmieniającej ustawę o Państwowym
Ratownictwie Medycznym oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
oraz niektórych innych ustaw - tzw. „mała” nowelizacja Projektu ustawy o zmianie ustawy o
Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw”.
Przygotowano opinię na prośbę Pana mgr Mateusza Komzy, Dyrektora Departamentu Spraw
Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych, na
temat: wprowadzenia obowiązku cyklicznego doskonalenia zawodowego oraz wymogów ustawowych
dla pielęgniarek systemu. Przedstawienia stanowiska dotyczącego:
- rodzajów kursów ERC i AHA, które mogą znaleźć zastosowanie w doskonaleniu zawodowym
pielęgniarek systemu;
- cyklów, w jakich kursy miałyby się odbywać
- wskazania ośrodków, które mogłyby prowadzić kursy medyczne dla pielęgniarek;
- wskazania specjalizacji przy posiadaniu których obowiązek odbywania ww. kursów byłby niezasadny.

W kwietniu odbyło się spotkanie członków komisji ds. pielęgniarstwa ratunkowego w KOR UCK w
Gdańsku. W spotkaniu uczestniczył Prof. Andrzej Basiński, konsultant wojewódzki w dziedzinie
medycyny ratunkowej.
W miesiącu czerwcu przygotowano i wysłano pismo do Wojewody Pomorskiego o powołanie
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.
10 lipca 2017r. dr Anna Małecka-Dubiela uczestniczyła w spotkaniu konsultantów krajowych w
dziedzinie pielęgniarstwa z Panią Minister Józefą Żelazko-Szczurek oraz z Panią Beatą Cholewką
Dyrektorem Departamentu Pielęgniarek i Położnych
07.12.17r. odbyło się spotkanie członków komisji ds. pielęgniarstwa ratunkowego, na którym Anna
Małecka-Dubiela przedstawiła liczbę pielęgniarek systemu pracujących w Zintegrowanym Systemie
Ratownictwa Medycznego w województwie Pomorskim.
Przygotowano harmonogram spotkań na 2018r.
Rok 2018
Odbyły się 3 spotkania komisji.
W marcu na spotkaniu omówiono bieżące sprawy oraz przygotowano zaproszenia na spotkanie dla
pielęgniarek systemu na dzień 18.04.2018r.
Odbyły się konsultacje telefoniczne z członkami komisji dotyczące przygotowania opinii dotyczącej
zakładania opatrunków gipsowych oraz szyn gipsowych przez pielęgniarki pracujące w szpitalnych
oddziałach ratunkowych.
18.04.18r. – odbyło się spotkanie członków komisji ds. pielęgniarstwa ratunkowego z pielęgniarkami
oddziałowymi oraz pielęgniarkami pracującymi w systemie ratownictwa medycznego w KOR UCK w
Gdańsku. W spotkaniu uczestniczył Prof. Andrzej Basiński, konsultant wojewódzki w dziedzinie
medycyny ratunkowej. Profesor Basiński wygłosił wykład na temat: „Zastosowanie leczenia
przeciwbólowego na miejscu zdarzenia oraz podczas transportu”.
W miesiącu czerwcu odbyły się konsultacje telefoniczne z członkami komisji dotyczące przygotowania
opinii dotyczącej uzyskania przez ratownika medycznego z długoletnim stażem pracy tytułu
pielęgniarki/pielęgniarza, który ukończył kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego,
anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, kardiologicznego, pediatrycznego czy można
uznać staż pracy w zawodzie ratownika medycznego jako spełniający ustawowy warunek wymagany
dla pielęgniarki systemu.
W sierpniu odbyły się konsultacje telefoniczne z członkami komisji dotyczące przygotowania opinii na
prośbę Pani mgr Marii Królak, Dyrektora CKPPiP na temat: Wprowadzenia zmian do programu
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w punkcie 7.1. Staż: Centrum
powiadamiania ratunkowego albo centrum dyspozytorskie – w części dotyczącej kwalifikacji opiekuna
stażu.
18 września 2018r. Minister Zdrowia powołał Annę Małecką-Dubiela do Zespołu do spraw
opracowania algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego oraz
aktualizacji procedury zdarzeń mnogich i masowych. Spotkania odbywały się w dniach: 28.09.18r.,
23.10.18r., 14-15. 11. 18r., 27.11.18r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.
W miesiącu wrześniu 2018r. Anna Małecka-Dubiela uczestniczyła w spotkaniu z konsultantami
wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego oraz z Panią Beatą Cholewką Dyrektorem
Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
W listopadzie Anna Małecka-Dubiela uczestniczyła w spotkaniu konsultantów krajowych i
wojewódzkich
w dziedzinie pielęgniarstwa z Panią Minister Józefą Żelazko-Szczurek oraz z
Panią Beatą Cholewką Dyrektorem Departamentu Pielęgniarek i Położnych
Rok 2019
Odbyły się 2 spotkania komisji. Na spotkaniach skupiono się na tematyce ustalania norm zatrudnienia
w oddziałach ratunkowych oraz pracy pielęgniarek systemu na stanowisku segregacji medycznej
w oddziałach ratunkowych.
W lutym Anna Małecka-Dubiela uczestniczyła w Zespole ds. ratownictwa medycznego Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych. Przedmiotem spotkania było kontynuacja nad normami zatrudnienia w SOR.

W listopadzie Anna Małecka-Dubiela uczestniczyła w Zespole ds. ratownictwa medycznego Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych. Przedmiotem spotkania było wypracowanie modelu funkcjonowania
pielęgniarki systemu w PRM.
Odbyły się konsultacje telefoniczne z członkami komisji dotyczące przygotowania opinii na tematy:
„Czy kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki ukończony w 1997
roku oraz 24 letni staż pracy na stanowisku pielęgniarki w Pogotowiu Ratunkowym może uprawniać
do zwolnienia z odbywania kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, który jest
wymagany do zakwalifikowania się na szkolenie specjalizacyjne z dziedziny pielęgniarstwa
paliatywnego.”
„Oddelegowania położnych do pracy w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
(praca
w zespołach ratownictwa medycznego)”
„Obowiązujących regulacji
prawnych w zakresie podawania przez pielęgniarkę środków
kontrastowych
w trybie pilnym podczas dyżurów w SOR”,
„Uprawnień pielęgniarki systemu do cewnikowania pęcherza moczowego w trakcie udzielania
medycznych czynności ratunkowych niezależnie od posiadanej specjalizacji lub kursu
kwalifikacyjnego”.
Przygotowano uwagi do projektu:
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego,
Ustawy o zawodzie ratownika medycznego.
W listopadzie wystosowano pismo do Pani Zofii Małas, Prezes NRPiP o poparcie dla pielęgniarek
systemu oraz o pomoc w sprawie likwidacji specjalizacji z dziedziny pielęgniarstwa ratunkowego.
Anna Małecka-Dubiela - Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego

Sprawozdanie z Działalności
Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego za okres VII kadencji
Członkowie Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego przy Okręgowej Izbie
Pielęgniarek
i Położnych w Gdańsku w okresie prowadzonej działalności współpracowali w
zakresie działalności dydaktycznej z wiodącymi jednostkami zajmującymi się zagadnieniami
profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych w Polsce i Europie m.in. z przedstawicielami
Powiatowej i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, Fundacją Instytut
Profilaktyki Zakażeń, Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa oraz Europejskim Centrum Bezpiecznej
i Efektywnej Medycyny. Rezultatem współpracy były m.in. cieszące się bardzo dużym
powodzeniem konferencje oraz warsztaty dydaktyczne.
W ciągu ostatniej kadencji Komisji udało się zrealizować projekty służące prewencji
zakażeń szpitalnych. W organizacji powyższych przedsięwzięć ściśle współpracowano z innymi
Stowarzyszeniami oraz Komisjami działającymi przy OIPiP w Gdańsku. Poniżej przedstawiono
najważniejsze przedsięwzięcia, których członkowie Komisji byli organizatorem lub wzięli czynny
udział w konferencjach organizowanych przez inne komisje lub stowarzyszenia:
1. ,,Jakość opieki medycznej w aspekcie zdarzeń niepożądanych” - 2016 (organizator)
2. Warsztaty dla pielęgniarek epidemiologicznych i kierowników zakładów sterylizacji, 2017
(organizator).
3. Warsztaty dla pielęgniarek epidemiologicznych, 2017 (organizator)
4. Warsztaty dla pielęgniarek epidemiologicznych nt. zasad rejestracji powypisowej zakażeń
szpitalnych, 2018 (współorganizator).
5. ,,Jakość opieki medycznej” - konferencja dla pielęgniarek , 2019 (organizator)
6. ,,Profilaktyka zakażeń na oddziałach neonatologicznych” -2016 (czynny udział)
7. ,, Czy system informatyczny może pomóc w aktywnym monitorowaniu zakażeń” - 2016
(czynny udział)
8. ,, Zakażenia szpitalne - analiza lokalnej sytuacji epidemiologicznej” -2016 (czynny udział)
9. ,,Praktyczne aspekty monitorowania zakażeń szpitalnych” - 2016 (czynny udział)

10. "Profilaktyka zakażeń w perspektywie pielęgniarki epidemiologicznej” - 2018 (czynny
udział)
11. ,,Profilaktyka zakażeń na oddziałach neonatologii” - 2018 (czynny udział
na Konferencji organizowanej przez Komisję ds. Pielęgniarstwa Neonatologicznego)
12. ,,Profilaktyka zakażeń na oddziałach pediatrycznych” - 2018 (czynny udział
na Konferencji organizowanej przez Komisję ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego)
13. Zjazd pielęgniarek operacyjnych - 2019 (czynny udział)
14. Forum zakażeń - 2019 (czynny udział)
15. Zjazd Komitetów Kontroli Zakażeń oraz Konferencjach Naukowo - Szkoleniowych
Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa - 2016-2019 (czynny udział)
Składam serdeczne podziękowanie członkom Komisji ds. Pielęgniarstwa
Epidemiologicznego oraz innych Komisji problemowych z którymi współpracowaliśmy, jak również
dziękuję wszystkim osobom współpracującym za poświęcony czas, bezinteresowne dzielenie się
wiedzą oraz wspólnie realizowane inicjatywy. Szczególne wyrazy wdzięczności w imieniu członków
Komisji składam Pani mgr Elżbiecie Kutrowskiej, dr Pawłowi Grzesiowskiemu, dr A.Hermanowi, dr
Anecie Błaszkowskiej-Bardoń oraz członkom Prezydium OIPiP w Gdańsku.
dr n. o zdr. Krystyna Paszko
Przewodnicząca Komisji
ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego za okres VII kadencji
Do roku 2017 funkcję Przewodniczącej Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego, sprawowała Pani mgr
Aleksandra Nieżurawska ( aktualnie Aleksandra Peplińska).
1.Współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Instrumentariuszek z siedzibą
w Białymstoku:
-Udział członków Komisji w spotkaniach członków Stowarzyszenia
-Udział w pracach i konsultacjach nad standardami pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie
pielęgniarstwa operacyjnego
-Prowadzenie
dyskusji
nad
problemami
pielęgniarstwa
operacyjnegotematy z zakresu norm zatrudnienia w blokach operacyjnych oraz kształcenia podyplomowego
-Wspieranie działań i postulatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku
Operacyjnego
Anestezjologii
i
Intensywnej
Terapii
-Opracowanie
propozycji
kursów
dokształcających
i
specjalistycznych
dla pielęgniarek i położnych operacyjnych.
-Współpraca w zakresie wdrażania zapisów dobrej praktyki w pielęgniarstwie operacyjnych do rangi
rozporządzenia
-Integracja środowiska pielęgniarek operacyjnych o różnej specjalizacji zabiegowej
-Wspólne rozwiązywanie problemów pojawiających się w pracy pielęgniarki operacyjnej
-Wymiana doświadczeń zawodowych, informacji i poglądów
-Poprawa organizacji pracy w poszczególnych blokach operacyjnych
-Opracowywanie standardów, dokumentacji medycznej w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki
operacyjnej
-Współpraca z innymi zespołami problemowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami
-Ochrona zdrowia pielęgniarek operacyjnych - bezpieczne stanowiska pracy
-Opiniowanie aktów prawnych, propozycji zmian, standardów dotyczących pielęgniarstwa
operacyjnego
2 .Organizacja Konferencji Szkoleniowej: „Wdrażanie wspólnych doświadczeń w opiece
okołooperacyjnej” (13. 12.2016 r.)

3 .Podejmowanie działań w sprawie powołania Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
Pielęgniarstwa Operacyjnego, ( dnia 27. 03.2019 r. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich powołał na
stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego,
Panią mgr Andżelę Wichmann)
4. Udział w pracach INFODORADCA+, dot. aktualizacji informacji zawodowej zawodu: Pielęgniarkaspecjalista pielęgniarstwa operacyjnego (2018 r.)
5. Podczas spotkań Komisji omówiono szeregu tematów dotyczących pracy pielęgniarek operacyjnych
w bloku operacyjnym oraz członkowie Komisji podzielili się doświadczeniami z własnej praktyki
zawodowej:
-etyka pielęgniarek operacyjnych w zespołach zabiegowych w bloku operacyjnym
-organizacja pracy w bloku operacyjnym – zdarzenia niepożądane
-procedury i standardy w opiece okołooperacyjnej
-nowe rozwiązania dla bloków operacyjnych – set paki obłożeń operacyjnych
-kalkulacja kosztów procedur bloku operacyjnego
-wprowadzanie programów informatycznych obsługujących blok operacyjny
-pomoc w rozwiązywaniu problemów, zgłaszającym się osobom koordynującym blokami operacyjnymi,
wynikającymi z nieścisłości lub niezrozumienia zarządzeń pojawiających się w pracy pielęgniarki
operacyjnej
6.
Organizacja
Ogólnopolskiej
Konferencji
NaukowoSzkoleniowej
:
"Oblicza
Bloku
Operacyjnego"
(17.
05.
2019
r.)
7.
Regularne
spotkania
członków
Komisji
w
siedzibie
OIPiP
w
Gdańsku.
8. Udział członków Komisji w konferencjach i szkoleniach dla pielęgniarek operacyjnych, ostatnio:
-27.09.2018r Łódź-. konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Rola Pielęgniarek Operacyjnych w Zespołach
Transplantacyjnych”
-11-12.04 2019 r. Gdańsk- Konferencja Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy OIPiP
„Odpowiedzialność zawodowa a bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych. Odpowiedzialność
prawna
za
błąd
organizacyjny
Kadry
Kierowniczej”.
- 28-30.10.2019r. Świnoujście :XXVI Ogólnopolski Zjazd Instrumentariuszek
mgr Izabela Trantau
Przewodnicząca Komisji
ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

Sprawozdanie z Działalności Komisji ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego za okres
VII kadencji
W wyniku prac Komisji ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Gdańsku- Komisja w VII kadencji opiniowała akta, które wpłynęły jak również
organizowała szkolenia i konferencje o tematyce onkologicznej dla Pielęgniarek i Położnych oraz POZ.
Współpracowała ściśle z Wojewódzkim Urzędem Zdrowie dla Pomorzan - Pierwsza konferencja
szkoleniowa była o tematyce ,,Obsługa i pielęgnacja Portu naczyniowego” w którym uczestniczyło
110 osób. Kolejnym temat był ,,Obsługa i pielęgnacja PEGA, mikroprzetoki oraz Gastrostomii’-85
osób, następnie komisja zorganizowała kolejna konferencję szkoleniową pt.,,Żywienie pozajelitowe”
gdzie uczestniczyło 85 osób. Każda konferencja i sala była bezpłatna dzięki współpracy z Panią
Dr.n.med Marzeną Barton za co bardzo Serdecznie dziękuję.
Komisja ds Pielęgniarstwa Onkologicznego przekazała środki na wsparcie i organizowanie XXV lecia
Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku połączone wraz z Międzynarodowym dniem
Pielęgniarek
i Położnych w Europejskim Centrum Solidarności oraz brała czynny udział w
przygotowaniu tej uroczystości. Komisja zawsze współpracowała z różnymi firmami, które
sponsorowały działalność komisji
ds. pielęgniarstwa onkologicznego pielęgniarek i
położnych związanych z tematyką onkologiczną.
Komisja zawsze stawała na czele w różnych działaniach dla województwa pomorskiego poprzez czynny

udział w Jarmarkach oprócz tego czynnie współpracowała z Wyższą Szkołą Inżynierii Zdrowia co
pozwoliło zdobyć stosowne kwalifikacje pielęgniarkom i położnym
Komisja współpracowała z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Kościerzynie
gdzie uczestniczono w szkołach - celem wykładów była nauka samobadania piersi dla młodzieży w
wieku 16-18 lat. Przeszkolono osiem klas ,dwie klasy to liceum ogólnokształcące,sześć klas to technikum
ekonomiczne,informatyczne,usługi gastronomiczne,logistyka,spedycja w każdej klasie było 30 uczniów
razem około 500 młodzieży obojga płci .Wykład i ćwiczenia dla kadry nauczycieli .
Komisja zawsze chętnie wspierała i dofinansowała szkolenia dla pielęgniarek/położnych zorganizowała
spotkanie z Konsultantem Wojewódzkim Województwa Pomorskiego w dziedzinie Pielęgniarstwa
Onkologicznego mgr Grażyną Waleńską w którym pielęgniarki i położne z rożnych podmiotów
leczniczych wzięły udział z zakresu onkologii. Tematem spotkania była tematyka ,,Polityki wieloletniej
państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce''
Chciałabym serdecznie podziękować w imieniu swoim jak komisji ds. pielęgniarstwa onkologicznego
Pani Przewodniczącej Annie Czarneckiej oraz V-ce Przewodniczącej Pani Marzenie Olszewskiej -Fryc
za wspaniałą współpracę na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych.
Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego
mgr Kosowska Anna

Sprawozdanie Komisji ds. Analiz Rynku i Analiz Ofert za okres VII kadencji
Komisja w składzie: Przewodnicząca: Ewa Bogdańska - Bóll
Członkowie: Anna Czarnecka
Jolanta Zając
Marzena Olszewska-Fryc
Arkadiusz Bobowski
Komisja spotykała się w celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i
Położnych w Gdańsku w sprawie:
 zakupu czterech zestawów komputerowych, drukarki laserowej oraz oprogramowania
 zakupu serwera bazy danych dla księgowości z oprogramowanie Windows Serwer
 zakupu kalendarzy ściennych, trójdzielnych z opracowaniem graficznym, wraz
z
kolportażem
 zakupu polisy grupowego ubezpieczenia członków OIPiP od Odpowiedzialności Cywilnej oraz
polisy ubezpieczeniowej mienia OIPiP.
Przewodnicząca Komisji
mgr Ewa Bogdańska – Bóll

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Ochrony Zdrowia Pracujących za okres VII kadencji
Komisja ds. Pielęgniarstwa Ochrony Zdrowia Pracujących
Komisja pracowała w składzie:
Konwińska Józefa – Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej Gdynia - do 11.10.2017
Marciniec Hanna – Przemysłowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Michalak Anna – Euromedicus Gdynia,
Stróżańska Renata – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Gdańsk - przewodnicząca komisji od
grudnia 2018
Płoszyńska-Karcz Alicja – Medicover Gdańsk,
Anna Raj – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku - przewodnicząca - do grudnia 2018
Rychlicka Magda – Gdańsk
Karolak Anna od grudnia 2018

Zebrania Komisji ds. Ochrony Zdrowia Pracjących roku miały miejsce na terenie OIPiP w Gdańsku.
Obecność podczas pracy zespołu była zadowalająca. W trakcie spotkań zajmowano się następującymi
problemami:
Organizacja
VI
Krajowej
Konferencji
Pielęgniarek
Medycyny
Pracy;
w dniach 27-29. 04. 2016 w Gdańsku odbyła się VI (a w Gdańsku czwarta z rzędu ) Krajowa Konferencja
Pielęgniarek Medycyny Pracy, w której wzięło udział 151 osób, w tym liczni wybitni specjaliści z uczelni
i instytutów naukowych w kraju.
Opracowanie tematów szkoleń cyklicznych dla pielęgniarek i lekarzy medycyny pracy; co miesiąc
odbywa się spotkanie , gdzie przedstawiane są aktualne tematy związane z praktyka pielęgniarek i
lekarzy smp. W ciągu roku było ich 18-cie ; 9 cykli dla dwóch grup słuchaczy.
Omawiano problemy dot. wdrażanie i realizacji nowych programów kształcenia podyplomowego z
zakresu pielęgniarstwa ochrony zdrowia pracujących. wystosowano wnioski dot. potrzeby zmian w
programach, które przesłano do CKPPiP w Warszawie.
Analizowano sytuacje w podmiotach leczniczych dot. podwyżki wynagrodzenia pomijającej grupę
pielęgniarek zatrudnionych w medycynie pracy. Wystosowano wnioski w tej sprawie do Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych.
Monitorowano realizację programów promocji zdrowia dot. profilaktyki zagrożeń zawodowych
adresowanych do Pielęgniarek i Położnych członków naszej OIPiP.
Opracowano ramowy program krajowej konferencji nt. zagrożeń zawodowych pielęgniarek i położnych.
Konferencja organizowana jest przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniach 1314.09.2018 roku; współorganizacja OIPiP w Gdańsku, WOMP w Gdańsku, przy udzialem.in. Instytutu
Medycyny Pracy w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku i Lublinie, Uniwersytetu Gdańskiego,
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Rozpatrywano sprawy bieżące dot. smp.
Tematyka spotkań dotyczyła problematyki związanej z rosnącym brakiem pielęgniarek ochrony zdrowia
pracujących. Przedyskutowano również brak podwyżek dla pielęgniarek z naszej grupy zawodowej.
Omówiono
pismo
Ogólnopolskiego
Związku
Zawodowego
Pielęgniarek
i Położnych dotyczące wniosku do Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowego urlopu wypoczynkowego
dla pielęgniarek i położnych.
Zapoznano się z materiałem opracowanym przez dr hab. Gaworską – Krzemińską dotyczącym
obciążenia pracą i narażenia zawodowego pielęgniarek w polskim systemie opieki zdrowotnej.
Omówiono warunki organizowania kursu kwalifikacyjnego oraz specjalizacji ochrony zdrowia
pracujących dla pielęgniarek medycyny pracy.
Przedstawiono sprawy związane z organizacją Konferencji medycyny pracy pt.: „Zagrożenia
cywilizacyjne a aktywność zawodowa”. Jednocześnie dokonano kosztorysu konferencji oraz ustalono
wstępną tematykę. Dokonano podziału prac wśród członków Komisji koniecznych do wykonania w
związku z organizacją w/wym. Konferencji.
Omówiono
tematykę
jak
również
sprawy
związane
z
organizacją
VII Krajowej Konferencji Pielęgniarek Medycyny Pracy pt. „Zdrowie psychiczne a aktywność zawodowa
Polaków” Ustalono wstępny program Konferencji.
Z końcem roku 2018 powołano nowego członka Komisji Ochrony Zdrowia Pracujących Panią Karolak
Annę oraz przyjęto rezygnację Przewodniczącej Komisji Pani Anny Raj z pełnionej funkcji. Pismem
zgłoszono kandydaturę na funkcję Przewodniczącej Pani Stróżańskiej Renaty. Uchwałą powołano na
stanowisko Przewodniczącej Komisji Ochrony Zdrowia Pracujących Panią Renatę Stróżańską.

Przewodnicząca Komisji
Renata Stróżańska

