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Na okładce: Marzena Olszewska-Fryc Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Pomorskim Cen-
trum Traumatologii w Gdańsku odwiedziła pacjentów wraz z Mikołajem.
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Uwaga!

Przypominamy 
o konieczności dokonywania 
na bieżąco w biurze OIPiP 

w Gdańsku aktualizacji 
w rejestrze centralnym 

wszelkich zmian danych 
osobowych tj. np. zmiana 
nazwiska, zmiana adresu 
zamieszkania lub miejsca 

pracy, podniesienia 
kwalifikacji zawodowych etc.

W imieniu Działu Prawa 
Wykonywania Zawodu 

OIPiP w Gdańsku
Przewodnicząca Anna Wonaszek

Mikołaj odwiedził pacjentów w PCT
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W imieniu swoim i Komisji ds. Pielęgniarek pracujących w Domach Pomocy Społecznej dzia-
łającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku mam zaszczyt i przyjem-
ność zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „SEKSUALNOŚĆ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, która odbędzie się w dniach 29–30 kwietnia 2013 r. w HOTELU 
NOVOTEL MARINA W GDAŃSKU. 

Konferencja organizowana jest przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku przy 
współudziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.

Konferencja jest skierowana szczególnie do pielęgniarek, lekarzy, kadry zarządzającej, 
opiekunek pracujących w domach pomocy społecznej oraz wszystkich osób zainteresowa-
nych proponowana tematyką.

W Polsce rzadko mówi się i pisze otwarcie o potrzebach seksualnych osób z upośledzeniem 
umysłowym. Jeszcze rzadziej rozmawia się z takimi osobami o seksualności. Panuje prze-
konanie, że rozmowa na „te tematy” niepotrzebnie tylko rozbudzi ich zainteresowanie sek-
sem. Wśród Polaków przyzwolenie społeczne na realizację potrzeb seksualnych przez osoby 
upośledzone nie jest zbyt duże – stwierdził prof. Zbigniew Izdebski. – A przecież każdy czło-
wiek potrzebuje bliskości, miłości, przyjemności i ma prawo te pragnienia zaspokoić – podkre-
ślił. Celem konferencji jest przybliżenie tematyki seksualności osób niepełnoprawnych oraz 
podzieleniem się doświadczeniem w rozwiązywanie problemów.
Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie oipip.gda.pl

Z wyrazami szacunku,

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Gdańsku
mgr Anna Wonaszek

oraz
Przewodnicząca
Komisji ds.DPS

mgr Elżbieta Brożyniak

Słowo wstępne

mgr Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Aktualności

KRZYŻÓWKA
nr 8–9/2012

W drodze losowania
fartuch Med-Service wygrała:

Pani Lucyna Hirsz

Prosimy o kontakt z firmą Med-Service 
w celu odebrania nagrody.

OkręgOwa Izba
PIelęgnIarek I POłOżnych

w gdańsku

Adres
ul. wyczółkowskiego 17 a, 80-147 gdańsk

tel. 58 320-06-80, fax 58 322-33-12
e-mail: biuro@oipip.gda.pl

www.oipip.gda.pl

Biuro czynne
poniedziałek 800-1700

wtorek, środa, czwartek 800-1600

piątek – bez interesantów

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

mgr anna wonaszek
przyjmuje codziennie w godzinach pracy biura

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr Mariola rusińska

przyjmuje w pierwszą i trzecią środę
każdego miesiąca od 1300 do 1500

Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr Marzena barton
pełni dyżury w ostatni czwartek miesiąca 

w godzinach od 1400 do 1500

Porady prawne
poniedziałek w godzinach 1530-1700

po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu godziny spotkania

Dział Szkoleń
tel. 58 320-06-83

Kasa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
poniedziałek – czwartek 930-1530

piątek – bez interesantów
tel. 58 320-06-82

Księgowość
tel. 58 320-06-88

Prawo wykonywania zawodu
specj. elżbieta Mazur

tel. 58 320-06-84

Koordynator ds. Rejestru 
Indywidualnych i Grupowych Praktyk 
Pielęgniarek, Położnych i Przeszkoleń

mgr barbara wysocka
tel. 58 320-06-85

KOnTO
wielkopolski bank kredytowy sa Oddział w gdańsku

nr 92 1090 1098 0000 0000 0901 5912

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku

Komisja ds. Domów Pomocy Społecznej
przy OIPiP w Gdańsku

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Święta Bożego Narodzenia mają 
w sobie wiele magii, wzruszeń i refleksji 
nad tym co za nami, co jest i nad tym co 
przed nami… Wiele ciepła, wzruszeń 
oraz marzeń. Życzę aby Nowy Rok 
przyniósł Wam Kochani spełnienia 
ich wszystkich. Życzę także przede 
wszystkim zdrowia i pomyślności oraz 
samych dobrych i przyjaznych Ludzi 
wokół – przez cały 2013 rok.
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Gdańsk, 15.11.2012
Komunikat Nr 2

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
i Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Zapraszają:
pielęgniarki, lekarzy, kadrę kierowniczą podmiotów leczniczych, przedstawicieli organi-

zacji związkowych, inspektorów BHP 
do wzięcia udziału w 

V Krajowej Konferencji Pielęgniarek Medycyny Pracy
pt. „Zdrowie Pracujących – Współczesne Zagrożenia”,

która odbędzie się w dniach 24–26.04.2013 roku  
w Hotelu Novotel Gdańsk Marina ul. Jelitkowska 20.
Dnia 24.04.2013 r. rozpoczynamy od godziny 13.00
Dnia 26.04.2013 r. planujemy zakończyć o godzinie 13.00

Tematyka konferencji obejmuje m.in.:
• Fizjologia wysiłku w aspekcie obciążenia pracą.
• Problemy zdrowotne osób pracujących w warunkach: obciążenia układu ruchu, stresu, pracy 

zmianowej i w wydłużonym czasie, pracy przy komputerze, pracy w kontakcie z zakaźnym 
materiałem biologicznym, pracy w warunkach podwyższonego ciśnienia otoczenia.

• Praca w wieku 50+.
• Błędy medyczne a czynniki ergonomiczne.
• Praca zawodowa a choroby cywilizacyjne; choroby układu krążenia, cukrzyca.
• Zapobieganie patologiom w przykładowych grupach zawodowych; pracownicy ochrony 

zdrowia, kierowcy, nurkowie, pracownicy biurowi.
• Zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonywać w formie elektronicznej przez Portal Medycyny 
Pracy www.medycynapracy-portal.pl lub przez stronę Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku www.oipip.gda.pl do dnia 28.02.2013 r. (wraz z potwierdzeniem wpłaty 
uczestnictwa w wysokości 520 zł)
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, ul.Wyczółkowskiego 17A
nr konta:92 1090 1098 0000 000 0901 5912 z dopiskiem:
Imię i nazwisko, Medycyna Pracy 24-26.04.2013).
Zgłoszenia wystąpień do 31.01.2013 roku.

Rezerwacja noclegów na hasło „medycyna pracy” bezpośrednio w Hotelu Novotel Gdańsk Mari-
na tel. 58 558 91 10, www.novotel.com. Uczestnicy konferencji mogą po preferencyjnych cenach 
skorzystać w wydłużonego pobytu w hotelu; 
Miejsce w pokoju 2 osobowym/doba koszt 125 zł
Pokój 1 osobowy/doba koszt 210 zł

Kolejne informacje dot. Konferencji znajdziecie Państwo na Portalu Medycyna Pracy www.me-
dycynapracy-portal.pl oraz stronach internetowych OIPiP w Gdańsku i WOMP w Gdańsku.

Anna Raj
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

KOMUNIKAT II

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
SEKRETY ZDROWIA KOBIETY i JEJ DZIECKA

SOBIESZEWO, 17–18 MAJA 2013 r.

Drogie koleżanki, Drodzy koledzy, Szanowni Państwo, 
serdecznie zapraszamy do udziału w:

VII Międzynarodowej konferencji Naukowej o problematyce 
z zakresu położnictwa, neonatologii, ginekologii, 

onkologii, psychologii i chirurgii

Nasze zaproszenie kierujemy do środowisk medycznych: 
lekarzy, położnych, pielęgniarek, psychologów, studentów i wszystkich, 
którym proponowana tematyka jest bliska, a w kręgu ich zainteresowań 

znajduje się kobieta w zdrowiu i chorobie, jej dziecko i problemy, z którymi 
mogą się zetknąć, a w rozwiązaniu których państwa pomoc jest niezbędna.

Organizatorzy konferencji:
 • Gdański Uniwersytet Medyczny – Katedra Pielęgniarstwa – Zakład Zarządzania 

w Pielęgniarstwie i Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego
 • Gdański Uniwersytet Medyczny – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Katedra i Klini-

ka Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Katedra i Klinika 

Zdrowia Matki i Dziecka
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Samodzielna Pracownia Umiejętności Położni-

czych

cd. na następnej stronie
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Wiodąca tematyka konferencji:
 • Zakażenia jako problem współczesnej opieki nad kobietą i dzieckiem
 • Onkologia w ginekologii i położnictwie
 • Zasady prawidłowej komunikacji medycznej
 • Dylematy etyczne w położnictwie, neonatologii i ginekologii
 • Interwencja chirurgiczna w okresie ciąży, porodu i połogu
 • Sesja studencka
 • Varia

Opłaty konferencyjne
 • Opłata za udział w konferencji wynosi 550 pln i zawiera się w niej:

– 1 nocleg 17/18 maja
– Posiłki
– Przerwy kawowe
– Materiały konferencyjne
– Uroczysta kolacja

 • Wpłat na konferencję należy dokonywać na konto Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku: Gdańsk, ul. Wyczółkowskiego 17a:

Konto Wielkopolski Bank Kredytowy SA – Oddział w Gdańsku
Nr 92 1090 1098 0000 0000 0901 5912

Z dopiskiem: VII Konferencja Sekrety zdrowia kobiety Gumed 2013

 • Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy dokonać wypełniając kartę re-
jestracji na stronie internetowej OIPiP www.oipip.gda.pl, zamieszczonej w za-
kładce konferencje

Ważne terminy
DO 15 LUTEGO 2013 r.: zgłoszenie uczestnictwa i zgłoszenie streszczenia pracy
DO 30 MARCA 2013 r.: przesłanie pełnej wersji pracy – dotrzymanie tej daty jest warun-
kiem umieszczenia pracy w monografii i Problemach Pielęgniarstwa
DO 20 KWIETNIA 2013 r.: dokonanie wpłaty na konto konferencji 
Wszelkie zapytania związane z konferencją należy wysyłać drogą mailową, na adres: 
zppg@gumed.edu.pl bądź drogą telefoniczną – osoba odpowiedzialna:

Dr n. med. Jolanta Olszewska
jolanta.olszewska@gumed.edu.pl

tel. 693 156 926

Pomorskie Towarzystwo Pielęgniarek
Nefrologicznych i Transplantologicznych

PRZEWODNICZĄCA: MAŁGORZATA SZULC (NZOZ DIAVERUM TCZEW)
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ: SYLWIA RODAK (NZOZ CENTRUM DIALIZA SOPOT)

SKARBNIK: BARBARA KISICKA (NZOZ DIAVERUM TCZEW)
SEKRETARZ: AGNIESZKA BACH (UCK GDAŃSK)

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCA: BEATA BIAŁOBRZESKA (UCK GDAŃSK)

CZŁONKOWIE:
WIOLETTA SAWKO (CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH DIALIZA sp. z o.o. SZCZECINEK)

EWA CEBULA (CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH DIALZA sp. z o.o. MIASTKO)

Udział w pomorskim Towarzystwie Pielęgniarek Nefrologicznych i Transplantologicznych 
umożliwia wszystkim zainteresowanym pielęgniarkom rozwijanie, doskonalenie oraz 

rozpowszechnianie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie nefrologii i transplantologii. 
Umożliwia nawiązywanie kontaktów i podtrzymywanie współpracy pomiędzy ośrodkami 
krajowymi i zagranicznymi. Nasze Towarzystwo współdziała z Polskim Towarzystwem 

Nefrologicznym, organami administracji państwowej i instytucjami naukowymi i ma na celu 
zapewnienie wszechstronnej opieki pacjentom nefrologicznym na każdym etapie leczenia. 

Współpracuje również ze szkolnictwem wyższym celem podnoszenia kwalifikacji i wiedzy swoich 
członków.

Towarzystwo realizuje swoje cele między innymi poprzez: organizowanie zjazdów, konferencji 
oraz prowadzenie szkoleń w obrębie członków. 

Dokładny Statut Towarzystwa oraz wszystkie inne niezbędne informacje związane z działalnością 
Pomorskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych i Transplantologicznych będą na bieżąco 

uaktualniane na naszej stronie internetowej
http://www.ptpdit.org.pl

Zachęcam Szanowne Koleżanki pracujące w placówkach ochrony zdrowia o profilu 
nefrologicznym do aktywnego członkostwa w naszym Towarzystwie oraz dokonaniu wpłaty na 

podane konto bankowe 20zł/rok (prosimy o zapłatę za dwa lata z góry).
Podpisane deklaracje (dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej) oraz kserokopie wpłaty 

proszę o przsyłanie na poniżej podany adres:

Sylwia Rodak
NZOZ Centrum Dializa sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 1-3
81-759 Sopot

e-mail: sopot.centrumdializa@wp.pl
tel. fax. 58 342 23 82

Z poważaniem
mgr Sylwia Rodak

Z-ca przewodniczącej Pomorskiego Towarzystwa
Pielęgniarek Nefrologicznych i Transplantologicznych
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Prezydium
Dnia 23 listopada odbyło się zebranie Pre-
zydium ORPiP w Gdańsku. W zebraniu 
uczestniczyło 8 osób, członków Prezy-
dium. W toku zebrania omówiono następu-
jące zagadnienia:
1. Zebranie otworzyła Przewodnicząca 

ORPiP Anna Wonaszek i powitała przy-
byłe osoby.

2. Przyjęto jednogłośnie protokół z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawiono projekt porządku zebra-
nia, który został jednogłośne przyjęty.

4. Podjęto jednogłośnie Uchwały w spra-
wie prawa wykonywania zawodu od Nr 
267/Z/VI2012 do Nr 281/Z/VI2012 (4 
skreślenia i 11 stwierdzeń). 

5. Podjęto Uchwałę o wykreśleniu wpisu 
z rejestru grupowych praktyk pielę-
gniarek i Uchwałę o wykreśleniu wpisu 
z rejestru indywidualnych praktyk pie-
lęgniarskich. Uchwały podjęto jedno-
głośnie.

6. Podjęto Uchwałę Nr 168/VIP/12 
w sprawie wydania zaświadczeń o od-
bytym przeszkoleniu, po przerwie dłuż-
szej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu 
dla 2 osób.

7. Podjęto Uchwałę Nr 169/VIP/12 
w sprawie skierowania na przeszkole-
nie, po przerwie dłuższej niż 5 lat w wy-
konywaniu zawodu dla 5 osób.

8. Rozpatrzenie wniosków o wpis do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych. Podjęto Uchwałę Nr 170/
VIP/12 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
KORA Centrum Szkoleń w zakresie 
prowadzenia kursu specjalistycznego 

dla pielęgniarek ,,Szczepienia ochron-
ne”. Podjęto Uchwałę Nr 171/VIP/12 
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych KORA 
Centrum Szkoleń w zakresie prowa-
dzenia kursu kwalifikacyjnego dla pie-
lęgniarek i położnych ,,Pielęgniarstwo 
epidemiologiczne”. Podjęto Uchwałę 
Nr 172/VIP/12 w sprawie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych KORA Centrum Szkoleń 
w zakresie prowadzenia kursu specja-
listycznego dla pielęgniarek ,,Podstawy 
opieki paliatywnej”. Uchwały podjęto 
jednogłośnie.

9. Podjęto Uchwałę Nr 173/VIP/12 
w sprawie wytypowania przedstawicie-
li do komisji kwalifikacyjnych i egza-
minacyjnych kursu specjalistycznego 
w zakresie leczenia ran. 

10. Podjęto Aneks Nr 1 do Uchwały Nr 32/
VIP/12 w sprawie zmiany składu oso-
bowego w Komisji ds. Ratownictwa 
Medycznego. Aneks przyjęto jednogło-
śnie

11. Podjęto Aneks Nr 1 do Uchwały Nr 24/
VIP/12 w sprawie zmiany składu oso-
bowego w Komisji ds. Pielęgniarek 
Środowiska Nauczania i Wychowania. 
Aneks przyjęto jednogłośnie.

12. Rozpatrzono wniosek i podjęto Uchwa-
łę Nr 174/VIP/12 w sprawie pomocy 
finansowej dla członka samorządu innej 
izby. 

13. Rozpatrzono wnioski: – o zakup pro-
gramu kursu specjalistycznego ,,Tech-
niki ciągłe pozaustrojowego oczyszcza-
nia krwi”; – o zorganizowanie 4 kursów 

specjalistycznych. Prezydium podjęło 
decyzję o przekazaniu; wniosków do 
działu szkoleń, celem zebrania informa-
cji na temat zakupu programu i opraco-
wania; harmonogramu przeprowadze-
nia zaproponowanych szkoleń.

14. Rozpatrzono wniosek i Podjęto jed-
nogłośnie Uchwałę Nr 175/VIP/12 
w sprawie pokrycia kosztów związa-
nych z uczestnictwem w kursie specja-
listycznym dla 1 osoby.

15. Rozpatrzono wniosek i podjęto jed-
nogłośnie Uchwałę Nr 176/VIP/12 
w sprawie pokrycia kosztów uczestnic-
twa i dojazdu dla 2 osób w szkoleniu 
organizowanym przez Naczelną Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

16. Rozpatrzono wniosek i podjęto Uchwa-
łę Nr 177/VIP/12 w sprawie pokrycia 
kosztów kolportażu kalendarzy ścien-
nych OIPiP. 

17. Podjęto Uchwałę Nr 178/VIP/12 
w sprawie zakupu do biblioteki Izby 2 
egzemplarzy książki ,,Zarys historii za-
wodu położnej”. 

18. Podjęcie decyzji o skierowaniu do od-
bycia rocznego stażu podyplomowego 
pielęgniarki – wystosowanie tematycz-
nego pisma do Urzędu Marszałkow-
skiego.

19. Przekazanie informacji z Naczelnej 
Rady o organizowanej w Warszawie 
konferencji w lutym ,,Pielęgniarstwo: 
prawo-praktyka-etyka”. Informacja ta 
jest już zamieszczona na str. www na-
szej izby. Kolejna informacja dotyczy 
pisma w sprawie danych statystycznych 
pielęgniarek i położnych pracujących 
na umowę o pracę, na umowach cywil-
no-prawnych, mających specjalizacje, 
miejsca pracy. Opracowanie odpowie-
dzi na to pismo zlecono działowi reje-
stru.

20. Przedstawienie pisma z wydawnictwa 
lekarskiego o nawiązaniu współpracy 
w zakresie promocji czasopisma ,,Ma-
gazyn Pielęgniarki i Położnej”.

21. Przedstawienie informacji bieżących: 
walka z Ministerstwem Zdrowia która 
trwała cały rok o dotację teraz się koń-
czy i na dniach będzie podpisywana 
umowa. Kolejna sprawa, to opiniowa-
nie projektu rozporządzenia o mini-
malnych normach zatrudnienia pielę-
gniarek i położnych. Wysłaliśmy swoje 
uwagi, które spłynęły zarówno od Ko-
misji działających przy PIPiP w Gdań-
sku, jak i od Naczelnych i Dyrektorów 
ds. Pielęgniarstwa.

22. Pani Przewodnicząca podziękowała 
członkom Prezydium za prawie cały 
rok pracy, docenia wkład każdej osoby 
z Prezydium w pracę Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych, co ma prze-
łożenie na szczeblach wyższych i nasza 
izba często jest wymieniana jako wzór 
do naśladowania, ponieważ wywią-
zujemy się z nałożonych na nas zadań 
zarówno przez Naczelną Radę jak i Mi-
nisterstwo Zdrowia, a nie jest to łatwe, 
gdyż terminy przeważnie są bardzo 
krótkie a materiał do zebrania, opraco-
wania i przesłania bardzo obszerny.

23. Zakończenie zebrania.

Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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W grudniu
Przewodnicząca Anna Wonaszek czynnie 
uczestniczyła w konkursach wyłaniających Pie-
lęgniarki Oddziałowe oraz Ordynatorów Klinik 
i Oddziałów. Wszystkim wybranym gratuluję 
i życzę satysfakcjonującej oraz owocnej pracy 
i współpracy.

3 grudnia
Anna Wonaszek uczestniczyła w OIPiP w spo-
tkaniu wigilijnym Pań Emerytek czynnie dzia-
łających w Kole Emerytów działającym przy 
OIPiP w Gdańsku. Spotkanie połączone było 
z równie wzruszającą uroczystością jednej z Pań 
Emerytek – Mariannę Wypijewską, która ukoń-
czyła 90 lat.

2-4 grudnia
W Rynie k. Olsztyna odbył się I Międzynarodo-
wy Kongres Naukowy organizowany w ramach 
Ogólnopolskiego Programu Edukacji Popo-
rodowej pt. „Bezpieczeństwo dziecka i matki 
w ciąży, na oddziale i po wypisie do domu”. 
Organizatorem Kongresu była Szkoła Matek 
i Ojców-Razem łatwiej. W Kongresie uczestni-
czyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

4-5 grudnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek brała udział 
w obradach Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych.
Na zaproszenie Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
Pani Marzeny Olszewskiej-Fryc Przewodniczą-
ca Anna Wonaszek uczestniczyła w Pomorskim 
Centrum Traumatologii w Gdańsku w uroczy-
stości przyznania nagród Laureatkom Konkur-
su „Najlepsza Pielęgniarka i Położna PCT”. 
Wszystkim Paniom jeszcze raz serdecznie gra-
tuluję!

5 grudnia
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku Ma-
rzena Olszewska-Fryc udział wzięła udział 
w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris 

Kalendarium
Causa Prof. Zdzisławowi Wajdzie w Gdańskim 
Uniwersytecie Medycznym.

10 grudnia
W Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Wojciecha 
odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa 
zorganizowana przez Komisję ds. pielęgniar-
stwa epidemiologicznego przy OIPiP w Gdań-
sku. Podczas konferencji poruszane były m.in. 
tematy: „Czynniki ryzyka zakażeń szpitalnych”, 
„Zasady sporządzania raportu rocznego o za-
każeniach szpitalnych i drobnoustrojach alar-
mowych”, „Clostridium difficile – dekontami-
nacja środowiska szpitalnego”. W konferencji 
uczestniczyły: Przewodnicząca Anna Wonaszek 
oraz Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska. Konferencja była bardzo bogata 
merytorycznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie.

12 grudnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestniczyła 
na zaproszenie Marszałka Senatu RP Bogdana 
Borusewicz w prelekcji nt. Aliny Pienkowskiej-
-Borusewicz, która miała miejsce w historycz-
nej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Wykład był 
arcyciekawy i przybliżył młodzieży ze szkół 
wartość wszelkich działań na rzecz drugiego 
człowieka...

14 grudnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek prowadziła 
obrady Prezydium a następnie Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Wszyst-
kim zgromadzonym oraz Pracownikom OIPiP 
w Gdańsku bardzo podziękowała za ogrom pra-
cy na rzecz Społeczności Pielęgniarek i Położ-
nych.

18 grudnia
Na zaproszenie Pani Wandy Stankiewicz – Dy-
rektora TNOiK w Gdańsku Przewodnicząca 
Anna Wonaszek oraz Wiceprzewodnicząca Ma-
rzena Olszewska-Fryc uczestniczyły w spotka-
niu wigilijnym w siedzibie TNOiK w Gdańsku.

Dnia 23 października 2012 r. w Warsza-
wie w Hotelu Gromada Dom Chłopa, Pl. 
Powstańców Warszawy 2. odbyła się ko-
lejna konferencja zorganizowana przez 
Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych poświęcona te-
matyce związanej z realizacją projektu 
systemowego „Profesjonalne pielęgniar-
stwo systemu ratownictwa medycznego w 
Polsce – wsparcie kształcenia podyplomo-
wego”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego – realizowanego w la-
tach 2009-2015. 

W spotkaniu uczestniczyli decydenci, 
organizatorzy kształcenia, pielęgniarki, 
pielęgniarze zaangażowani przygotowanie 
do świadczenia pracy w strukturach syste-
mu ratownictwa medycznego pielęgniarek 
systemu.

Z ramienia Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położńych w Gdańsku udział w kon-
ferencji wzięły – Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku mgr Anna Wonaszek, Wice-
przewodnicząca ORPiP w Gdańsku a rów-

Współpraca 
z Centrum Kształcenia Podyplomowego

nocześnie Koordynator działu szkoleń mgr 
Danuta Adamczyk – Wiśniewska, Specja-
lista ds. szkoleń mgr Patrycja Malinowska.

W ramach konferencji wystąpili:
• dr Barbara Kot-Doniec – Dyrektor 

CKPPiP, która przywitała uczestników. 
W swom wystąpieniu Pani Dyrektor 
podkreśliła rolę zespołów ratowniczych 
jako tych, które w sposób natychmiat-
sowy, w najwyższym stresie, w niepo-
wtażalnych czasem warunkach i oko-
licznościach, podejmują wielokrotnie 
decyzje ryzykowne dla pacjenta i dla 
siebie. Jako podumowanie, Pani Dyrek-
tor wymieniła warunki po których speł-
nieniu system ratownictwa medycznego 
może być mobilny i skuteczny. Jednym 
z tych warunków jest podyplomowe 
kształcenie ustawiczne w zakresie po-
szerzania wiedzy, kwalifiakcji i umie-
jętności praktycznych.

• Beata Cholewka – Dyrektor Departa-
mentu Pielęgniarek i Położnych Mini-
sterstwo Zdrowia 

• Aleksander Sopliński – Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia 
• Elżbieta Rusin-Pawełek 
– Kierownik Projektu – przed-
stawiła Stan realizacji Projek-
tu Systemowego, który trwa 
już trzy lata i osiąga bardzo 
pozytywne rezultaty. Była to 
również okazja do zachęcenia 
pielęgniarek/pielegniarzy do 
udziału w kolejnych, bezpat-
nych szkoleniach przez kolej-
ne dwa lata.
• Jolanta Skolimowska 
– Z-ca Dyrektora Departa-
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mentu Pielęgniarek i Położnych – za-
prezentowała cele Projektu „Wsparcie 
systemu kształcenia ustawicznego per-
sonelu medycznego w zakresie opieki 
geriatrycznej” realzowanego w latach 
2012-2015 przez Departament Pie-
lęgniarek i Położnych Ministerstwa 
Zdrowia w partnerstwie z Centrum 
Medycznym Kształcenia Podyplo-
mowgo w Warszawie. 

Kolejni prelegenci przedstawilii następu-
jące zagadnienia, z których treścią moż-
na się zapoznać w publikacji zamieszczo-
nej na stronie CKPPiP:
• dr n. med. Grażyna Rogala – Pawel-

czyk – Prezes Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych – Rola samorządu 
zawodowego w kreowaniu nowoczesne-
go pielęgniarstwa. 

• Michał Kępowicz – Dyrektor Depar-
tamentu Funduszy Europejskich Mini-
sterstwo Zdrowia – Projekty systemowe 
i konkursowe wdrażane na rzecz ochro-
ny zdrowia i nadzorowane przez Depar-
tament Funduszy Europejskich.. Stan 
obecny i nowa perspektywa. 

• dr Marek Szczepański – Zmiany w za-
sadach i celach wydatkowania funduszy 
UE po 2013 roku w kontekście możliwo-
ści finansowania projektów z obszaru 
ochrony zdrowia” 

• Marcin Szemraj – Audytor wewnętrz-
ny – Kierujący Stanowiskiem ds. Audy-
tu Wewnętrznego, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej – Wyniki audy-
tów projektów UE – dlaczego niektóre 
projekty nie przynoszą spodziewanych 
efektów? 

• dr hab. n. hum. Maria Kózka – Konsul-
tant Krajowy w dziedzinie pielęgniar-
stwa, Uniwersytet Jagielloński Colle-
gium Medicum, Instytut Pielęgniarstwa 
i Położnictwa – Uwarunkowania zmian 

w kształceniu i praktyce współczesnego 
pielęgniarstwa 

• Piotr Siłakiewicz – Radca Prawny – 
„Prawne ramy formułowania umów 
na gruncie ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
prawo zamówień publicznych” 

• Marek Maślanka- Konsultant Krajowy 
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunko-
wego, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarstwa Ratunkowego – Pielę-
gniarka, pielęgniarz ratunkowy w sys-
temie ochrony zdrowia – stan aktualny 
i perspektywy. 

• Paweł Witt – Mazowiecki Konsultant 
Wojewódzki w dziedzinie pielęgniar-
stwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki. Prezes Polskiego Towarzystwa 
Anestezjologicznego i Intensywnej 
Opieki – Wykonanie konikopunkcji, od-
barczenie odmy prężnej oraz wykonanie 
dojścia doszpikowego – doświadczenia 
własne wynikające z odbycia kursu spe-
cjalistycznego oraz praktyka w zespo-
łach ratownictwa medycznego. 

• Teresa Kuziara – Naczelna Rada Pie-
lęgniarek i Położnych – Projekty reali-
zowane przez samorząd zawodowy pie-
lęgniarek i położnych. 

• Tomasz Majewski – Kierownik Działu 
Funduszy Unijnych i Szkoleń, Agencja 
Rozwoju Mazowsza S.A. – Programy 
regionalne wspierające rozwój zawo-
dowy pielęgniarek i położnych i podno-
szące jakość świadczeń medycznych na 
przykładzie województwa mazowieckie-
go. 

• Halina Ostaszewska –Pedagog, Dzien-
nikarz, Właściciel Agencji Reklamowej 
TAKA PAKA Project & Design Group 
– „Jak się skutecznie promować, czyli 
marketing bez tabu”.

mgr Patrycja Malinowska 
Specjalista ds. Szkoleń OIPiP w Gdańsku

29 października 2012 roku w Pomorskim 
Centrum Traumatologii Z-ca Prezydenta 
Gdańska Ewa Kamińska wręczyła „Na-
grody Prezydenta Miasta Gdańska dla pra-
cowników gdańskiej służby zdrowia”. Już 
po raz czwarty Prezydent Miasta Gdańska 
nagrodził pracowników gdańskiej służby 
zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia 
i szczególny charakter pracy na rzecz pa-
cjenta.

Jedenastu pracowników służby zdro-
wia, którzy na co dzień udzielają pomocy 
i wsparcia potrzebującym. Do Wydziału 
Spraw Społecznych gdańskiego magistratu 
wpłynęło 40 wniosków, zgłoszonych przez 
organy uprawnione, czyli kierowników Za-
kładów Opieki Zdrowotnej oraz Komisję 
Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia na 
wniosek mieszkańców Gdańska.

 Wśród nagrodzonych pierwszą nagrodę 
otrzymała nasza koleżanka Zofia Auguse-
wicz pielęgniarka specjalistka chirurgiczna 

Gratulacje, gratulacje!

wice przewodnicząca Komisji problemo-
wej przy OIPiP 

Główną ideą Nagrody Prezydenta Mia-
sta Gdańska dla pracowników służby zdro-
wia jest promowanie osób, które w szcze-
gólny sposób przyczyniły się do budowania 
solidarności z osobami cierpiącymi i ich 
rodzinami. Nagroda jest okazją do wyróż-
nienia najbardziej oddanych pracowników 
służby zdrowia, jak również daje okazję do 
wyrażenia uznania władz Gdańska przed-
stawicielom zawodów medycznych oraz 
skutecznym realizatorom programów pro-
filaktycznych.

Składam serdeczne gratulacje dalszych 
sukcesów zawodowych i osobistych w 
imieniu członków Komisji ds. opieki dłu-
goterminowej i leczenia ran.

Irena Samson
Wojewódzki Konsultant

w dziedzinie Pielęgniarstwa
Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych
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W dniu 6 grudnia 2012 roku w Pomorskim 
Centrum Traumatologii odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagród dla Najlepszej Pie-
lęgniarki, Położnej PCT. Na uroczystość 
przybyło wielu znakomitych gości a wśród 
nich Pani Wicemarszałek Hanna Zych- Ci-
soń i Pani Dyrektor Departamentu Zdrowia 
Jolanta Sobierańska-Grenda oraz Przewod-
nicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w osobie Anny Wonaszek, a także 
wiceprzewodniczącej Danuty Adamczyk-
-Wiśniewskiej. Konkurs na Najlepszą Pie-
lęgniarkę PCT był realizowany w trzech 
etapach. W pierwszym etapie pacjenci na 
poszczególnych oddziałach i klinikach od-
dawali swoje głosy na wybraną pielęgniar-

Uroczystość w PCT – inauguracja konkursu 
„najlepsza Pielęgniarka, Położna PCT” w roku 2012

kę i położną wrzucając do opatentowanych 
skrzynek lub urn, wypisane kartki typując 
tym samym te najlepsze, najmilsze i najbar-
dziej profesjonalne. W drugim etapie kon-
kursu dla piętnastu osób przeprowadzono 
test sprawdzający wiedzę ogólnozawodo-
wą i wyłoniono uczestniczki do trzeciego 
etapu. W trzecim etapie udało się, po roz-
wiązanym teście określić tę najlepszą z naj-
lepszych pielęgniarkę. Pierwsze miejsce 
zostało przyznane pielęgniarce z oddziału 
Neonatologii Anecie Czerneckiej, która 
otrzymała statuetkę i nagrodę pieniężną 
od dyrekcji szpitala oraz nagrodę rzeczo-
wą przyznaną przez Panią Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego i Dyrektor De-
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partamentu Zdrowia oraz Przewodniczącą 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
Drugie miejsce przypadło pielęgniarce 
z oddziału Wewnętrznego i Hipertensjologii 
I Barbarze Zabrockiej a trzecie Mirosławie 
Wadowskiej pielęgniarce z oddziału klinicz-
nego ortopedii, a obecnie SOR-u, laureatki 
również otrzymały statuetki, nagrody pie-
niężne i rzeczowe. Puchar przechodni, który 
został przekazany na oddział Neonatologii 
zasponsorowała firma ubezpieczeniowa In-
terpolska, ubezpieczająca pielęgniarki i po-
łożne w OIPiP w Gdańsku.

Uroczystość była bardzo podniosła, 
a jeszcze większej rangi dodały wspomnie-
nia pielęgniarek pracujących przez wiele lat 
w tym szpitalu, a także przedstawione pre-
zentacje historyczne, które uświetniły ten 
dzień ukazując początki pielęgniarstwa i po-
łożnictwa na ziemiach pomorskich i w szpi-
talu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika.

Składam ogromne podziękowania dla 
sponsorów i osób pomagających w prze-
prowadzonym konkursie na Najlepszą Pie-
lęgniarkę, Położną UCK roku 2010.

Marzena Olszewska-Fryc
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

PCT w Gdańsku

„Razem walczymy o mnie…” – powiedział 
Jerzy Stuhr, gość specjalny podczas panelu 
dyskusyjnego „Czy to, co niemożliwe dziś, 
stanie się możliwe? – innowacje w leczeniu 
nowotworów”, który odbył się 5 września 
na XXII Forum Ekonomicznym w Krynicy 
Zdroju. 

Warszawa, 11.09.2012 r.

Ostatnie lata, także w Polsce, przynoszą za-
uważalny postęp w zakresie dostępności do 
innowacyjnych terapii. Niektóre choroby 
nowotworowe, nawet w zaawansowanym 
stadium można skutecznie leczyć przez 
wiele lat. Ta sytuacja sprawia, że choroba 
nowotworowa zmienia swoje oblicze, sta-
jąc się już nie wyrokiem, a chorobą prze-
wlekłą. 

Panel dyskusyjny w Krynicy Zdroju 
był poświęcony rozwojowi innowacyjnych 
terapii w walce z chorobami nowotworo-
wymi, ich znaczeniu dla ocalenia życia 

Innowacje w leczeniu nowotworów

pacjentów w połączeniu z efektywnością 
kosztową dla budżetu państwa. Wzięli 
w nim udział wybitni specjaliści z dziedzi-
ny onkologii i hematologii – profesorowie 
Wiesław Jędrzejczak, Maciej Krzakow-
ski i Krzysztof Warzocha, prezes Funda-
cji Watch Health Care, Krzysztof Łanda, 
prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pa-
cjentów Onkologicznych, Jacek Gugulski. 
Doświadczeniami płynącymi z międzyna-
rodowej współpracy w rozwijaniu innowa-
cyjności dzielił się George Handy z organi-
zacji Activity for Innovation and Economic 
Growth.

W 2008 roku zdiagnozowano około 
12,7 milionów przypadków zachorowania 
na nowotwory złośliwe na całym świecie. 
Liczba ta ma wzrosnąć do 21 mln w 2030 
roku1. W Polsce to druga pod względem 
liczby przyczyna zgonów2. Tylko w 2009 
roku na choroby nowotworowe zachorowa-
ło ponad 138 000 osób, a liczba odnotowa-
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kretnej jednostki chorobowej, ale także do 
konkretnego pacjenta. To podejście wyma-
ga wysiłku naukowego i dużych inwestycji, 
ale w długoterminowej perspektywie jest to 
jedyna droga rozwoju.”

O wadze poczucia bezpieczeństwa 
związanego z dostępem do leczenia mówił 
Jerzy Stuhr: „Osoby, które zachorowały na 
raka, często nie potrafią udźwignąć wiado-
mości o swojej chorobie i pozostają osa-
motnione w walce z nią. Dla osób cierpią-
cych na chorobę nowotworową niezmier-
nie ważne jest poczucie bezpieczeństwa. 
Świadomość, że pozostają pod opieką leka-
rza onkologa, mają dostęp do badań kontro-
lnych, poczucie, że nie zabraknie dla nich 
leków, kiedy będą ich potrzebować, jest 
kluczowym elementem walki z chorobą” – 
podkreślił aktor.

Do słów Jerzego Stuhra nawiązała Gra-
żyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej 

Rady Pielęgniarek i Położnych. Podkreśli-
ła, że bezpieczeństwo jest wynikiem holi-
stycznego podejścia do pacjenta, w czym 
dużą rolę pełnią wykwalifikowane pielę-
gniarki.

„Każda wiadomość o nowej, innowa-
cyjnej terapii budzi entuzjazm pacjentów. 
Rozbudza nadzieję. Dlatego nie zawsze ro-
zumiemy mechanizmy opóźniające wpro-
wadzenie innowacyjnych terapii. Odnosi-
my wrażenie, jako stowarzyszenie pacjenc-
kie, że nie zawsze chodzi tylko o racjonalne 
wydawanie pieniędzy, ale często o rozbu-
dowane procedury administracyjne” – pod-
kreślał Jacek Gugulski. „Życzylibyśmy 
sobie, aby podejmując decyzje o przyzna-
niu lub odmowie terapii, brano pod uwagę 
opinię lekarzy i dążono do wyrównania do-
stępu do innowacyjnych terapii w krajach 
całej Europy”. 

nych zgonów właśnie z tego powodu wyno-
siła 93 0002. Najwięcej zachorowań notuje 
się u osób w wieku 50-79 lat, a w związku 
z procesem starzenia się społeczeństwa za-
grożenie będzie narastać.2 Według prognoz 
Światowej Organizacji Zdrowia w 2025 
roku na świecie będzie 27 000 000 zacho-
rowań na raka2. W Polsce liczba nowych 
przypadków sięgnie 176 000!2.

Profesor Maciej Krzakowski, Kon-
sultant Krajowy w dziedzinie Onkologii 
Klinicznej, zwrócił uwagę, że dzięki roz-
wojowi nauki, zaangażowaniu lekarzy jaki 
i postawie pacjentów wiele zmieniło się 
w postępowaniu przeciwnowotworowym 
w ciągu ostatniej dekady. Przedstawił sta-
tystyki – w skali świata od 1980 roku prze-
widywana długość życia osoby chorej na 
nowotwór wydłużyła się średnio o 3 lata2. 
W znacznej ilości przypadków to zasługa 
nowoczesnych terapii. Z kolei od 1993 do 
2004 roku wskaźniki umieralności chorych 
na nowotwory obniżyły się istotnie, co 

przyniosło średni roczny spadek umieral-
ności na choroby nowotworowe o ok. 2%3.

Profesor Wiesław Jędrzejczak podał 
przykład przewlekłej białaczki szpikowej. 
„Przed erą inhibitorów kinazy tyrozynowej 
zdecydowana większość umierała w prze-
ciągu 5 lat od rozpoznania. Dziś, od mo-
mentu zdiagnozowania choroby, szacunko-
wa długość życia wzrosła do kilkunastu lat. 
Inhibitory drugiej generacji dają możliwość 
czasowego, lub w niektórych przypadkach 
całkowitego odstawienia leku. Obecnie 
trwają badania kliniczne, które – jeśli po-
twierdzą tą tezę – zrewolucjonizują lecze-
nie chorób nowotworowych.”

Do wypowiedzi profesora Jędrzejcza-
ka nawiązał profesor Krzysztof Warzocha. 
Przyszłość leczenia upatruje w terapiach 
celowanych. Opierają się na identyfikacji 
zdrowych i chorych komórek, niszcząc tyl-
ko te, które są zagrożeniem dla pacjenta. 
„Zdecydowanie postęp powinien podążać 
w kierunku medycyny spersonalizowanej, 
czyli terapii dostosowanej nie tylko do kon-



20 Biuletyn Informacyjny  12/2012  Biuletyn Informacyjny  12/2012 21

Szanowni Państwo,
Pielęgniarki i położne,

Realizując zamierzenia gdańskiego Zespołu 
Interdyscyplinarnego działającego w obsza-
rze przeciwdziałania przemocy (na mocy 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 
180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz Zarządze-
nia Prezydenta Miasta Gdańska nr 1866/10 
z dnia 7 grudnia 2010), który między inny-
mi, podejmuje działania związane z wdra-
żaniem i realizowaniem interwencji w sytu-
acji przemocy w rodzinie z wykorzystaniem 
tzw. „Niebieskich Kart” – zwracam się do 
Państwa z prośbą o pomoc w realizacji za-
dań stojących przed naszym Zespołem.

Grupy robocze – formy działania Ze-
społu Interdyscyplinarnego – które są po-
woływane do rozpatrywania sytuacji ro-

dzinnych związanych z domniemaniem 
przemocy oraz do interwencji, w przypad-
ku jej stwierdzenia powoływane są przez 
koordynujących działania pracowników 
socjalnych, pracowników gdańskiego 
MOPR, jednak dla osiągnięcia zakładanych 
celów wymagany jest w pełni interdyscy-
plinarny skład grupy. Interdyscyplinarność 
– oznacza udział i reprezentację przedsta-
wicieli różnych zawodów, organizacji i in-
stytucji, w szczególności wskazanych przez 
ustawodawcę: ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej, policji, oświaty oraz komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, 
w działaniach grup roboczych na rzecz 
osób pokrzywdzonych przemocą. Priorytet 
ten, jest jednym z warunków skutecznego 
działania, niebudzących dziś żadnych wąt-
pliwości środowiska profesjonalistów.

Gdański Zespół Interdyscyplinarny

George Handy podkreślił znaczenie 
innowacji w dobie ogólnoświatowego 
kryzysu. „Pomimo trwającego kryzysu fi-
nansowego innowacje, szczególnie w me-
dycynie, muszą być kontynuowane. Będą 
one możliwe pod warunkiem współpracy 
pomiędzy różnymi interesariuszami oraz 
ciągłego polepszania procesów współdzia-
łania pomiędzy środowiskami decydentów, 
naukowym i biznesu. W końcu, w innowa-
cji najważniejszy jest człowiek.” 

Prezes Fundacji WHC w Polsce, 
Krzysztof Łanda zwrócił uwagę, że w tym 
kontekście zupełnie inaczej należy po-
traktować wydatki na zdrowie w Polsce. 
„Wydatki na zdrowie to także inwestycja, 
ponieważ dzięki nowym, innowacyjnym 
lekom można zahamować, lub spowolnić 
postęp wielu chorób, a co za tym idzie, czę-
sto uniknąć kosztownej hospitalizacji oraz 
inwazyjnych, drogich procedur. 

Na zakończenie spotkania ponownie 
głos zabrał Jerzy Stuhr: „Państwo wiele 

mówili o nowotworach jako o przedmio-
cie analiz ekonomicznych, statystycznych. 
Życzyłbym sobie, żeby postęp w medycy-
nie trwał cały czas, tak, żeby nasze dzieci 
i wnuki mogły kiedyś usłyszeć, że raka 
można całkowicie wyleczyć. Musicie bo-
wiem pamiętać, że pacjent to nie kolejna 
liczba w statystykach. To żywy człowiek, 
dla którego każdy kolejny dzień życia jest 
wart każdych pieniędzy.”

Piśmiennictwo:
1. http://www.wcrf.org/cancer_statistics/in-

dex.php
2. h t t p : / / w w w. r p . p l / a r t y k u l / 6 4 7 2 8 7 .

html?print=tak
3. E.Sun, et.al, „The determinants of recent 

Bains In cancer survival: An analysis of 
the Surveillance Epidemiology, and End 
Results (SEER) database”, Journal of Clini-
cal Oncology, Maj 2008, Suppl. (Abstrakt 
6616)

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
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Jak pisałam poprzednio na Gibraltarze żyje 
bardzo wiele grup wyznaniowych np. kato-
licy, protestanci, Żydzi, muzułmanie, hin-
dusi i inni. Wszyscy potrafią wspólnie żyć, 
pracować i pomagać sobie nawzajem bez 
względu na religię.

Przez pół roku pracowałam w domu 
żydowskim dla osób starszych. Żydzi ze 
względu na specyficzne obrzędy mieli osob-
ny dom. Aby poznać 
i zrozumieć kulturę 
żydowską, przeszłam 
specjalne szkolenie 
odnośnie żywienia, 
świąt, z savoir vivre 
– znajomością życia 
przeciętnego ortodoksyjnego Żyda. Trzeba 
wiedzieć, że w kuchni zlewy, stoły, sztuć-
ce, oraz garnki i talerze podzielone są na 
te, które mają kontakt z mięsem i te, które 

Bez względu na religię

mają kontakt z mlekiem i jego produktami. 
Pod żadnym pozorem nie można mieszać 
jednych z drugimi. Jeżeli popełni się po-
myłkę, takie naczynie trzeba wyrzucić, bo 
nie nadaje się do żytku. Należało pamię-
tać, że herbatę z mlekiem można podać 
dopiero 2 godziny po obiedzie, jeżeli na 
obiad było mięso. W kulturze żydowskiej 
w każdy weekend obchodzony był szabat. 

Święto to rozpoczy-
na się w piątek po 
zachodzie słońca, 
a kończy w sobotę 
po zachodzie. W tym 
czasie Żydzi nie uży-
wają włączników 

i dzwonków elektrycznych, nie prowadzą 
samochodów… nie wykonują żadnej pracy. 
Podczas tych dni, my pracownicy musieli-
śmy być bardzo wyczuleni, ostrożni i uważ-

Aby poznać i zrozumieć 
kulturę żydowską, przeszłam 

specjalne szkolenie.

Dotychczasowe doświadczenia z nasze-
go Miasta wskazują, że organizatorzy Grup 
Roboczych: zapraszający specjalistów na 
spotkania i moderujący zespołową pracę 
grupy, miewają realne trudności z pozyski-
waniem do współdziałania przedstawicieli 
niektórych instytucji miejskich i podmio-
tów działających na terenie Gdańska. Wy-
nika to zapewne z obiektywnych trudności, 
będących skutkiem, np. nadmiaru obowiąz-
ków służbowych, skromnych zasobów ka-
drowych itp. Jednak, nowoczesne metody 
interwencji oraz budowania strategii pomo-
cy w sytuacji przemocy w rodzinie wyma-
gają analizowania sytuacji z wielu różnych 
perspektyw, podziału zadań i odpowie-
dzialności, więc nie 
mogą obejść się bez 
współpracy różnych 
podmiotów.

W związku z po-
wyższym, zwracam 
się do Państwa o uła-
twienie i umożliwie-
nie swoim współpra-
cownikom udziału 
w pracach grup ro-
boczych w wypad-
ku zgłoszenia takiej 
potrzeby ze strony osób reprezentujących 
działania Zespołu Interdyscyplinarnego. 
W zdecydowanej większości przypadków 
delegacja taka i udział w pracach nie będzie 
obciążała nadmiernie uczestników, często 
ograniczy się do jednorazowego udziału 
w spotkaniu, choć z pewnością przyczyni 
się do tego, że pomoc osobom/rodzinom 
doświadczającym przemocy będzie znacz-
nie skuteczniejsza i wszechstronna.

Umożliwiając udział Państwa przedsta-
wicieli w grupach roboczych jednocześnie 
proszę o udostępnienie konsultacji ze spe-
cjalistami na rzecz pomocy mieszkańcom 
naszego miasta. Wyznaczenie konkretnego 

dnia i godzin w celu możliwości skorzy-
stania z konsultacji dla klienta umożliwi 
i zwiększy skuteczność pomocy oraz szan-
sę na zmniejszenie negatywnego zjawiska 
przemocy w rodzinie.

Działając w ochronie małoletnich dzie-
ci, a także dorosłych członków rodzin do-
znających przemocy istotne jest natych-
miastowe i skuteczne wspólne działanie 
służb, szczególnie mając na względzie 
ostatnie medialne doniesienia o tragicz-
nych skutkach ukrywanej przemocy. Prze-
ciwdziałając temu podstawą pomocy jest 
szybka wymiana informacji i pomoc udzie-
lona o czasie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub 
potrzeby udzielenia 
informacji, np. o za-
sadach udziału, ocze-
kiwaniach wobec 
uczestników, a także 
potrzeby kontaktu 
z Koordynatorami 
działania Grup Ro-
boczych na terenie 
Gdańska – udzieli 
je Państwu Główny 
specjalista ds. inter-
wencji kryzysowej 

MOPR, Pani Magdalena Szerszyńska (tel. 
58-342-31-79 lub 512 395 533, e-mail: 
m.szerszynska@wp.pl).

Zapraszam także do kontaktu ze mną 
w powyższych sprawach: tel. 601 65 62 63, 
e-mail: off.krzych@gmail.com lub kontak-
tując się przez Centrum Interwencji Kryzy-
sowej PCK w Gdańsku.

Z góry dziękuję za współpracę.

Z poważaniem,

Krzysztof Sarzała
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

Działając w ochronie 
małoletnich dzieci, a także 
dorosłych członków rodzin 

doznających przemocy 
istotne jest natychmiastowe 

i skuteczne wspólne działanie 
służb.
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Przyznanie sobie oraz osobom mnie ota-
czającym tytułu profesorskiego, oprócz 
opisanych w poprzednim artykule konse-
kwencji, (por. Profesor od własnego życia, 
8-9/191/2012) pociąga za sobą coś znacz-
nie więcej. Oznacza bowiem intencjonalne, 
permanentne dążenie do osiągnięcia i twór-
czego rozwijania stanu egoizmu. W tym 
momencie niektórzy czytelnicy na skutek 
powiedzmy dezorientacji, irytacji lub in-
nych dyskomfortowych odczuć mogą po-
minąć niniejszy artykuł.

Moim zdaniem źródeł niniejszego dys-
komfortu, rozumianego jako stan negatyw-
nego napięcia emocjonalnego, należy po-
szukiwać w dwóch elementach: Pierwszym 
z nich jest niejako naturalne założenie: 
Świadomie wybrałam zawód pielęgniarki, 
mój wybór oznacza gotowość do opieki 
nad drugim człowiekiem empatii czy al-

truizmu, w odniesieniu do pęknięcia oso-
bistego świata pacjenta oraz jego otoczenia 
– świata jedynego im dostępnego. 

Dlaczego zatem jakiś facet nieposiada-
jący tytułu zawodowego pielęgniarki suge-
ruje mi bycie egoistką? Taka sugestia kłóci 
się z wyżej przytoczonym założeniem.

Po drugie już od momentu urodzenia 
uczymy się funkcjonować w otaczającej 
nas rzeczywistości, tzn. poznajemy pojęcia 
ułatwiające nam orientację w świecie oraz 
ich opisy. Na przykład małe dziecko widzi 
piekarnik i wie, że gdy jest on gorący nie 
wolno go dotykać bo będzie baaardzo bola-
ło, a nawet jeśli dotknę i nie będzie bolało 
to tata będzie zły, ale jeśli będę cierpliwy 
i trochę poczekam – co jest straaaaasznie 
trudne – to mama jak zawsze wyjmie pyy-
yyszne ciasto. Dopiero później dziecko do-
strzega, że pojęcie piekarnik nie zawsze 

Inne oblicze niepełnosprawnościni, aby nie naruszyć 
godności podopiecz-
nych (np. przywoły-
wano nas ręcznym 
dzwonkiem).

Kolejną dużą 
grupą wyznaniowa 
byli islamiści. Na 
Gibraltarze były dwa 
meczety. Z jednego z nich na Europa Po-
int co rano w trakcie wschodu słońca na-
woływano wiernych do modlitwy. Miedzy 
nami islamiści byli zarówno rezydentami, 
jak i pracownikami. Uczyliśmy się ich kul-
tury, diety np. że nie jedzą wieprzowiny 
(podobnie jak żydzi), bo uważają świnie za 
zwierzęta brudne. Raz do roku obchodzą 
Ramadan – rodzaj postu, który wg Koranu 
trwa miesiąc. W tym czasie muzułmanie 
nic nie jedzą, ani nie pija od wschodu do 
zachodu słońca, dopiero w nocy mogą jeść 
i pić. Również pracujący personel musiał te 
zasady stosować.

Żyje tam wielu 
Hindusów (widać 
także kasty), lecz 
nigdy nie spotkałam 
się bezpośrednio 
z pracującą kobietą. 
Owszem pracowały, 
ale jako sprzedaw-
czynie we własnych 
sklepach, a nigdy 
dla kogoś. Za to 
mężczyźni w więk-
szości pracujący w służbie zdrowia to le-
karze. Moje mieszkanie znajdowało się na 
przeciwko wejścia do świątyni hinduskiej 
i miałam wielokrotnie okazję do słuchania 
całodobowych śpiewów i modlitw oraz 
z zachwytem oglądałam ich piękne i kolo-
rowe stroje.

Większość, bo ponad 70% Gibraltar-
czyków to katolicy i anglikanie. I mimo, 

że każdy należy do 
jakiegoś wyznania, 
to nie ma tam kłót-
ni na tle religijnym. 
W ramach swojego 
wyznania pomaga-
ją sobie nawzajem, 
spotykają się na 
wspólnych modli-

twach, we własnych świątyniach, ale razem 
z innymi współpracują dla dobra kraju, bio-
rą udział w świętach narodowych. Szkoła, 
do której chodził mój syn była pod wezwa-
niem Miłosiernego Serca Pana Jezusa. Jed-
nak rodzice uczących się tam dzieci innych 
wyznań (za wyjątkiem Żydów, którzy mieli 
osobne szkoły) nie mieli nic przeciwko ta-
kiemu patronowi. Natomiast obowiązkiem 
nauczyciela była dokładna znajomość wy-
znania ucznia, po to, aby mu pomóc w zro-
zumieniu siebie i innych.

Nie poruszałam w tym artykule tematu 
pielęgniarskiego, ale uważam, że sprawa 

poszanowania i god-
ności osób innego 
wyznania jest w na-
szym zawodzie bar-
dzo ważna. Często 
zapominamy o po-
trzebach duchowych 
naszych podopiecz-
nych, nikt nas tego 
nie uczy, nie prze-
prowadzamy takich 
wywiadów. Według 

mojego doświadczenia religia, jest szcze-
gólnie ważna dla osób starszych – stanowi 
system ich wartości, mentalności i święto-
ści. Bardzo ważne jest, aby szanować sa-
crum każdego podopiecznego.

Ewa Witt
pielęgniarka

W czasie Ramadamu 
muzułmanie nic nie jedzą, 
ani nie pija od wschodu do 

zachodu słońca, dopiero 
w nocy mogą jeść i pić. 

Również pracujący personel 
musiał te zasady stosować.

Podczas tych dni, my 
pracownicy musieliśmy być 
bardzo wyczuleni, ostrożni 
i uważni, aby nie naruszyć 
godności podopiecznych.
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równa się pojęciu ciasto. Innymi słowy 
rzeczony piekarnik nie służy tylko do pie-
czenia ciasta. O ile przykład „kuchenny” 
nie budzi wątpliwości o tyle inne pojęcia, 
a ściślej rzecz biorąc znaczenia im przypi-
sywane są niekiedy mało adekwatne, cza-
sem wręcz nierzetelne. Ludziom, bowiem 
zdarza się pomylić np. pojęcie miłości 
z pojęciem zakochania czy fascynacji. 
Pomylić tzn. przypisać miłości znaczenia 
zakochania czy fascynacji. Innymi słowy 
elementy służące do opisu zakochania czy 
fascynacji używać do opisu pojęcia miłości. 
Niejednokrotnie 
takie pomyłki 
niosą za sobą 
trudne do udźwi-
gnięcia konse-
kwencje. Co wię-
cej, tak zwyczaj-
nie po ludzku nie 
zawsze jesteśmy 
świadomi samych 
pomyłek, a co do-
piero ich konse-
kwencji. Podobnie 
bywa z pojęcia-
mi egoizmu oraz 
egocentryzmu . 
Mianowicie po-
tocznie egoizm 
utożsamiamy z stawianiem siebie zawsze 
w centrum rozpatrywaniem ludzi w kate-
goriach użyteczności, tzn. ich przydatności 
do realizacji własnych potrzeb Niniejsze 
zawężenie drugiego człowieka do automa-
tu realizującego moje potrzeby przynależne 
jest egocentryzmowi. Może on przybierać 
rozmaite odcienie: począwszy od subtelnej 
zawoalowanej manipulacji emocjonalnej, 
poprzez jawną ekspansywność czy rosz-
czeniowość a na skrajnej gwałtowności 
czy wybuchowości skończywszy. Stan ten 
prawie zawsze bywa rezultatem niespełnie-

nia – tzn. nie otrzymania składników nie-
zbędnych do zaspokojenia i realizacji kon-
kretnych potrzeb, oraz brakiem równowagi 
pomiędzy emocjami (uczuciami) 
myśleniem i działaniami (zachowaniami), 
które to jeśli nie doprowadzą do pożąda-
nych efektów, jeszcze dobitniej akcentu-
ją stan niespełnienia i negatywne emocje 
z nim związane. Zatem jeśli orientujemy 
się, iż jakaś niezwykle istotna potrzeba, nie 
mogąca jak dotąd doczekać się realizacji 
może zostać spełniona poprzez innych ludzi 
to niekiedy podświadomie zaczynamy ich 

traktować instru-
mentalnie. Dzieje 
się tak, ponieważ 
pragniemy „najeść 
się” czy „napić” 
na zapas. Sądząc 
iż ta nadwyżka 
niejako pozwoli 
nam wyciszyć na-
sze mankamenty, 
rozczarowania czy 
gorycze. Wszyst-
kie one mogą być 
traktowane jako 
suma okoliczno-
ści zewnętrznych 
oraz brak akcep-
tacji siebie w nie-

których aspektach życia. Warto tu dodać 
iż egocentryzm nie jest li tylko domeną 
ludzi podlegających negatywnym konse-
kwencjom choroby, niepełnosprawności, 
czy zdrady podczas tworzenia relacji z dru-
gą osobą, nie mówiąc już o mechanizmie 
współuzależnienia – będącego rezultatem 
nakładania się na siebie rozmaitych dys-
funkcjonalności w danym przedziale cza-
sowym. Każdy z nas, bowiem na różnych 
etapach życia oraz w najrozmaitszych kon-
figuracjach zachowań podlega tendencjom 

egocentrycznym zarówno jako ich odbior-
ca, a także jako nadawca.

Tymczasem pojęcie egoizm, a ściślej 
rzecz biorąc jego znaczenie (elementy skła-
dowe) jest krańcowo odmienne. Egoizm, to 
rodzaj cnoty traktowanej, jako: „[…] roz-
wijanie specyficznych cech każdego orga-
nizmu, człowiek ją osiąga, gdy jest najbar-
dziej ludzki […]” (por. Fromm E.1996, str. 
29-30) Innymi słowy egoizm to: „[…] za-
chowanie swojego istnienia za przewodem 
rozumu, na podstawie dbania o własny po-
żytek” (por. Fromm E.1996, str. 29) Z taką 
propozycją znaczeniową pojęcia egoizm 
koresponduje pojęcie dobra definiowa-
ne jako wszystko to „[…]o czym wiemy 
z pewnością, że jest środkiem zbliżania się 
do wzoru natury ludzkiej, który stawiamy 
przed sobą” (por. Fromm E.1996, str. 30) 
W cytowanych powyżej definicjach dość 
jasno rysuje się perspektywa świadomości 
rozumiana jako: Nieustanna próba 
równoważenia (harmonizowania) trzech 
elementów względem siebie – własnych 
emocji (uczuć), myślenia i interpretacji 
oraz działań (zachowań). Niejednokrotnie 
określa się ją mianem poszukiwania rów-
nowagi wewnętrznej. Niniejsza równowa-
ga wydaje się być gwarantem dojrzałości 
człowieka – czyli gotowości do: podej-
mowania prób wyjaśniania siebie, wyja-
śniania innych ludzi oraz rzeczywistości, 
w której funkcjonujemy, a także gotowości 
do przyjęcia dobra i jego świadczenia na 
rzecz innych ludzi (por. Popkin R.H.; Stroll 
A.1994, str.8).

Opisany mechanizm to, podobnie jak 
organizm ludzki niezwykle precyzyjna 
i skomplikowana struktura, a co za tym 
idzie niewiele potrzeba, aby zaburzyć jej 
funkcjonowanie – niekiedy w sposób trwa-
ły i nieodwracalny.

Jeden z takich czynników to niepeł-
nosprawność, która w kontekście tego 

co dotychczas zostało powiedziane rozu-
miana jest jako: obiektywny czynnik ze-
wnętrzny prowadzący do gwałtownego 
wzrostu poczucia niespełnienia pustki czy 
żalu, (wali się cały mój świat) u rodziców, 
partnerów, czy rodzeństwa osób niepełno-
sprawnych, a co za tym idzie manifestacji 
tendencji egocentrycznych. W praktyce 
oznacza to, że im bardziej otoczenie osób 
niepełnosprawnych koncentruje się na 
własnym niespełnieniu, a przejawia się to 
zgeneralizowanym komunikatem: źle mi 
jest na świecie oraz jego rozmaitymi mu-
tacjami, tym trudniejsza jest merytoryczna 
współpraca z szeroko rozumianym gronem 
specjalistów, w tym z pielęgniarkami, fi-
zjoterapeutami, czy lekarzami. Bardziej 
przypomina ona, bowiem rwaną, chaotycz-
ną sekwencję pojedynczych epizodów te-
rapeutycznych, niż planowe powtarzalne 
działanie zorientowane na realizacje akcep-
towanego przez obie strony celu.

Patrząc z perspektywy ostatnich dwu-
dziestu lat instytucjonalny system wspar-
cia, poczynił znaczący postęp w zakresie 
oddziaływań medycznych oraz psychope-
dagogicznych. Skorzystały na nim głównie 
osoby niepełnosprawne fizycznie, choć nie 
tylko, a tym samym ich najbliższe otocze-
nie, otrzymując pośrednio szansę adapta-
cji – czyli powtórnej możliwości odnale-
zienia równowagi wewnętrznej (por. str. 3), 
pomimo trwania stanu niepełnosprawności.

Jednakże w o wiele trudniejszej sytu-
acji znajduje się otoczenie osób z głęboki-
mi niepełnosprawnościami intelektualnymi 
oraz sprzężonymi. Gdy osoby te zaczy-
nają dorastać niekiedy uwidaczniają się 
zachowania agresywne oraz zachowania 
seksualne, w obliczu których najbliższe 
otoczenie niejednokrotnie pozostaje bez-
radne. Co więcej specjaliści w tego rodza-
ju sytuacjach również czasami rozkładają 
ręce. Na pierwszy rzut oka sprawa dotyczy 
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bardzo wąskiej grupy osób. Ale czy tak jest 
naprawdę? Nie trudno wyobrazić sobie sy-
tuacje tego typu pacjenta na oddziale, który 
bez żadnych identyfikowalnych przyczyn 
w ciągu kilku sekund z osoby wycofanej 
wręcz nieobecnej przeistacza się w osobę 
skrajnie agresywną. Pozornie zagadnienie 
to nie jest czymś problematycznym, wy-
starczy podaż np. hydroksyzyny. Tylko jak 
doprowadzić do sytuacji aby jej podaż była 
w ogóle możliwa, tzn. nie stwarzała zagro-
żenia dla samego pacjenta, ani dla persone-
lu pielęgniarskiego. Ponadto pomimo wie-
lu dostępnych, „technik neutralizacyjnych” 
pytanie o wy-
bór konkretnej 
techniki, a tak-
że sposób jej 
zastosowania 
z punktu wi-
dzenia bezpie-
czeństwa sa-
mego pacjenta 
– rozumianego 
w tym kontek-
ście jako po-
ws t rzymanie 
się od wszel-
kich działań 
mogących po-
wodować po-
szerzenie ura-
zów już istniejących lub doprowadzić do 
powstania nowych, oraz bezpieczeństwa 
osób interweniujących (pielęgniarek) cza-
sem pozostaje pytaniem otwartym.

Kolejnym jeszcze trudniejszym pro-
blemem jest zagadnienie seksualności tej 
grupy osób. Skale tej trudności w pewnym 
przynajmniej zakresie odzwierciedlają zge-
neralizowane reakcje społeczne. Otóż albo 
jest to temat tabu albo kiedy już musi zostać 
podjęty, to poprzez zabarwienie emocjo-
nalne budzi dość duże kontrowersje. Biorą 

się one ponieważ osoby niepełnosprawne 
intelektualnie, na poziomie emocjonal-
nym budzą uczucia litości, współczucia 
czy strachu. Z kolei na poziomie poznaw-
czym (myślenie i interpretacja) odbierane 
są one jako nieodpowiedzialne lub/i nie-
zaradne. Przytoczone postawy w praktyce 
wykluczają przyznanie im prawa do miło-
ści, intymności czy doświadczania własnej 
seksualności. (por. Fornalik I. 2010, str. 
164) Opisane podejście generuje bardzo 
wiele stereotypów m. in.: Piotruś Pan – 
Opisuje on osoby niepełnosprawne intelek-
tualnie jako wieczne dzieci, a zatem osoby 

te są aseksual-
ne i trzeba je 
chronić przed 
moż l iwośc ią 
wykorzystania. 
Frankenste-
in – Pokazuje 
on tą kategorię 
osób, jako de-
wiantów sek-
sualnych, które 
m a n i f e s t u j ą 
swoje potrze-
by w sposób 
nieakceptowal-
ny społecznie, 
dlatego muszą 
podlegać kon-

troli reszty społeczeństwa. Kuba rozpru-
wacz – Niepełnosprawność intelektualna 
to uszkodzenie lub choroba pociągająca za 
sobą tzw. „przestępczą seksualność” lub 
niezdolność do kontrolowania własnych 
pragnień i adekwatnego ich wyrażania, 
dlatego osoby cierpiące na to schorzenie 
powinny być leczone i izolowane. (por. 
Fornalik I. 2010, str. 166) Przedstawione 
charakterystyki stoją w daleko idącej roz-
bieżności z faktami. Zachowania, które 
budzą w nas strach niepokój, czy obawy 

są naturalną konsekwencją rozwoju i doj-
rzałości płciowej tych osób. Niezależnie 
od skali uszkodzenia ciała i umysłu rozwój 
płciowy u tej grupy osób pozostaje niena-
ruszony i przebiega tak samo jak u reszty 
społeczeństwa. (por. Fornalik I. 2010, str. 
167) Warto tu dodać iż z uwagi na swoją 
złożoność z rozmaitymi aspektami tego 
zagadnienia borykają się kraje, w których 
kultura seksualna wydaje się być daleko 
bardziej rozwinięta (np. Szwecja, Holan-
dia, Dania).

Wspomniane trudności wypływają 
z naturalnej ludzkiej reakcji na konieczność 
konfrontacji z czymś kompletnie obcym 
niejasnym czy wręcz nieakceptowanym. 
Dodatkowo sytuacje komplikuje fakt, iż nie 
do końca potrafimy rozmawiać o sprawach 
dotyczących naszej intymności i seksualno-
ści. Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy 
mogą być chociażby następujące zjawiska: 
Kontekst społeczny towarzyszący naszej 
inicjacji seksualnej, poziom dostępności 
merytorycznej wiedzy, specjalistycznego 
wsparcia psychomedycznego, środków 
farmakologicznych czy wreszcie kontekst 
społeczno – rodzinny towarzyszący inicja-
cji seksualnej naszego dziecka. 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku dostrzegając, złożoność 
niniejszej problematyki zaproponowała 
swoim członkiniom certyfikowany kurs: 
Jednostka w obliczu niepełnoprawno-
ści – społeczne determinanty adaptacji 
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
Podczas wspomnianego kursu realizowa-
nego w formie warsztatowej, przyjrzymy 
się różnym specyficznym aspektom nie-
pełnosprawności, które czasem bywają 
niedostrzeżone, czy nie do końca uświado-
mione. Zastanowimy się również co dla nas 
samych oznaczają pojęcia: ciało, miłość, 
intymność, seksualność. Z tego właśnie 
punktu widzenia spróbujemy poszukać od-

Wsparcie, akty prawne, 
programy unijne i wiele 

innych przydatnych informacji 
dla osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin można znaleźć 

na stronie internetowej 
www.pfron.org.pl

powiedzi: Jak warto rozmawiać o miłości, 
intymności i seksualności, osób niepełno-
sprawnych intelektualnie. Jak ją dopaso-
wać do ich poziomu „rozumienia świata”. 
Wreszcie jak sobie radzić w sytuacjach 
gdy stajemy się adresatem zachowań in-
tymno – seksualnych, ze strony tej grupy 
osób. Pamiętając, przy tym o ich godności 
i wrażliwości seksualnej, która w gruncie 
rzeczy jest taka sama jak nasza, oraz o tej 
najważniejszej fundamentalnej różnicy: 
Mianowicie oni być może nigdy nie dosta-
ną szansy na wyrażenie własnej intymności 
i ekspresji seksualnej, w sposób który jest 
nam dostępny dzięki miłości i akceptacji 
naszego partnera, czy partnerki.
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Podziękowania
Z okazji Jubileuszu 20-lecia pracy zawodowej, 
naszej koleżance Beacie Gnych, pracującej 
w Oddziale Chirurgicznym, składamy serdeczne 
życzenia, dalszych osiągnięć zawodowych, dłu-
gich lat życia w zdrowiu i wszelkiej pomyślności. 

Naszej koleżance Małgorzacie Stec, pracującej 
na Bloku Operacyjnym, składamy gratulacje 
z okazji jubileuszu 20-lecia pracy, życząc dal-
szych sukcesów na szczeblu zawodowym oraz 
pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor ds. pielęgniarstwa Mariola Hillar
oraz całe środowisko pielęgniarskie

Szpitala Polskiego w Sztumie

Serdeczne gratulacje Paulinie Reinert, która 
uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa składają 
koleżanki Oddziału Chirurgii Urazowo-Or-
topedycznej Szpitala Specjalistycznego Św. 
Wojciecha w Gdańsku.

Koleżance Ewie Mazur za wspólna pracę, 
życzliwość, postawę i troskę o każdego pacjen-
ta dziękują Pielęgniarki Oddziału Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Specjali-
stycznego Św. Wojciecha w Gdańsku.

W imieniu swoim i mojej Rodziny, chciałabym 
złożyć serdeczne podziękowania, za okazane mi 
wsparcie i pomoc w bardzo ciężkich chwilach, 
z którymi musiałam się mierzyć. Dziękuję Dyrek-
cji Szpitala Polskiego w Sztumie, pracownikom 
całego szpitala a szczególnie moim koleżankom 
z Oddziału Dziecięcego, za Wasze serca, dobre 
słowa i każdą najdrobniejszą okazaną mi pomoc.

Janina Jachimczak

W związku z zakończeniem pracy w Oddziale 
Chirurgicznym Szpitala św. Wojciecha w Gdań-
sku Zaspie, pragnę serdecznie podziękować za 
współpracę całemu zespołowi pielęgniarskie-
mu, opiekunkom i lekarzom. Dziękuję Wam 
za to, że przez ponad 4 lata uczyliście mnie 
wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, 
wyrażanej poprzez naszą wspólną pracę. Pragnę 
życzyć Wam i sobie, aby nigdy nie zabrakło nam 
siły i determinacji w codziennej trosce o zdro-
wie drugiego człowieka, a także motywacji do 
stałego rozwoju zawodowego.

Pozdrawiam
Kinga Walkusz

Szanownym Paniom Pielęgniarkom Powiato-
wego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku 
Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim z okazji 
jubileuszu

35-lecia pracy:
Marii Hatta

30-lecia pracy:
Halinie Brzezińskiej

Lidii Brandt
Elżbiecie Pytka
Danucie Szmit
Ewie Sarrach

20-lecia pracy:
Renacie Wilec

składam serdeczne podziękowania za trud, od-
danie, życzliwość w czasie wieloletniej pracy 
w zawodzie wraz z życzeniami zdrowia i dal-
szych sukcesów w pracy i życiu osobistym.

Dyrektor Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim
Elżbieta Kościńska

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagro-
dą jest odzież ufundowana przez firmę DOMINIKA.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: 
www.oipip-gd.home.pl oraz w siedzibie OIPiP.
Konkurs polega na ułożeniu hasła z czerwonych liter 
znajdujących się w różnych tekstach tego wydania 
Biuletynu Informacyjnego.
Przykład (literka z przykładu nie wchodzi w skład 
hasła!):

Hasło wraz z imieniem, nazwiskiem, numerem 
telefonu i adresem miejsca zatrudnienia prosimy 
przesyłać do 15 lutego 2013 r. na adres e-mail:

biuro@oipip.gda.pl
Zgłoszenia bez ww. danych 

nie wezmą udziału w losowaniu.

W drodze losowania
konkurs z numeru 8–9/2012 wygrały:

Pani Izabela Szreder
Pani Anna Osińska

Hasłem było słowo ŁOŻYSKO

KONKURS
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Człowiek odchodzi
Lecz miłość zostaje

Mimo wielkiej rozpaczy
Pozwala żyć dalej

Łącząc się w bólu z naszą koleżanką 
Sylwią Migurą wyrazy szczerego 

współczucia z powodu śmierci
OJCA

składają koleżanki z Bloku Operacyjnego 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

z Pomorskiego Centrum Traumatologii 
w Gdańsku.

Człowiek odchodzi
lecz żyje w naszej pamięci

Drogiej Koleżance Marii 
Marszałkowskiej serdeczne wyrazy 

współczucia z powodu śmierci
OJCA

składają Kadra Kierownicza, Pielęgniarki 
i Położne Powiatowego Centrum Zdrowia 

w Kartuzach.

Kochany człowiek nigdy nie umiera
Żyje w naszych myślach, słowach 

i wspomnieniach.

Drogiej Koleżance Lucynie Tokarz 
z powodu śmierci

MAMY
szczere wyrazy współczucia składają 

koleżanki i koledzy Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
oraz Bloku Operacyjnego Szpitala 
Specjalistycznego w Chojnicach.

Wyrazy głębokiego współczucia Ani 
Wejer z powodu śmierci

TATY
składa personel

NZOZ DIAVERUM w Gdyni.

Naszej koleżance Beacie Gawlik 
serdeczne wyrazy współczucia z powodu 

śmierci
MAMY

składa zespół pielęgniarek i pielęgniarzy 
oddziału chirurgii i onkologii 

z ginekologią 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej w Gdańsku-Oliwie.

Słowa nie ukoją bólu, ale nas łączą

Naszej Koleżance Ani Bożek-Kuta 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
OJCA

składają koleżanki z P.C.T.
im. M. Kopernika w Gdańsku z Oddziału 

Otolaryngologii.

Człowiek odchodzi, lecz miłość zostaje Mimo 
wielkiej rozpaczy, pozwala żyć dalej

Łączymy się w bólu z naszą koleżanką 
Jadwigą Boratyńską wyrazy szczerego 

współczucia z powodu śmierci
UKOCHANEGO MĘŻA ANDRZEJA

składają koleżanki
z NZOZ „Śródmieście” Gdynia.

Z żałobnej karty



Zapraszamy!

Kupony prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na adres OIPiP w Gdańsku do 15 lutego 2013 r.

POZIOMO: 1) rośnie na brzegach wód; 3) składnica; 8) ukochana Don Kichota; 10) świta, orszak; 
15) Aramis lub Portos; 17) alkohol etylowy; 18) iloraz..., IQ; 21) potulność; 22) wielkanocna na 
stole; 23) wesoła zabawa; 24) małe deseczki na podłodze; 25) drzewo liściaste; 27) ma dwa kadłuby; 
29) arabski dostojnik; 30) stolica Japonii; 31) z niego czekolada.
PIONOWO: 2) corsa lub astra; 4) inwitacja; 5) imię słynnego karierowicza; 6) afisz filmowy; 7) pol-
ska furgonetka; 9) inkaust; 11) zbocze górskie; 12) nać buraków ćwikłowych; 13) opada na dno; 
14) szef uniwersytetu; 16) logiczność, trafność; 19) rabuś dawniej; 20) cukier mleczny; 23) okaz; 
26) czuły w zębie; 27) równy w marszu; 28) dawne cło.


