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KOMUNIKAT NR 1

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ OGÓLNOPOLSKĄ 
„Relaksacja ciała i umysłu dla osób pracujących z podopiecznym”

która odbędzie się 8–9 maja 2014 r.
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy 

w Sopocie, ul. Polna 16/20.

Temat przewodni konferencji przedstawiony zostanie w trzech modu-
łach teoretycznych poparty zajęciami warsztatowymi.

W I module będą tematy związane m.in. ze stresem, wypaleniem za-
wodowym, pracą z trudnym pacjentem oraz twórczością w pracy. 

W II module przedstawimy zagadnienia dotyczące m.in. masażu, jogi 
śmiechu, nordic walking, diety oraz sposobów radzenia sobie z meno-
pauzą.

W III module zostaną omówione tematy związane z urodą m.in. z ko-
smetyką, wizażem i stylem.

Informacje dotyczące programu konferencji, prelegentów oraz karta 
zgłoszeniowa ukażą się w kolejnym komunikacie. Serdecznie zapraszamy 
na konferencję.

mgr Anna Wonaszek
Przewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 

mgr Elżbieta Brożyniak
Przewodnicząca Komisji ds. Domów Pomocy Społecznej

przy OIPiP w Gdańsku

Komisja ds. Domów Pomocy Społecznej,
działająca przy Okręgowej Izbie 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
oraz

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
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Słowo wstępne
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 730-1530

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

Koordynator ds. Rejestru i Prawa Wykonywania 
Zawodu Pielęgniarki i Położnej

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 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

Prezydium
Dnia 22 października 2013 r. odbyło się 
posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. W ze-
braniu udział wzięło 5 osób – członków Pre-
zydium. W toku zebrania omówiono nastę-
pujące kwestie:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczą-

cą ORPiP – Annę Wonaszek, powitanie 
obecnych osób. Wpisanie się na listę 
obecności.

2. Przyjęto jednogłośnie protokół z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawiono projekt porządku zebra-
nia, przyjęto jednogłośnie zapropono-
wany porządek.

4. Podjęto jednogłośnie Uchwały w spra-
wie prawa wykonywania zawodu od Nr 
482/Z/VI2013 do Nr 503/Z/VI2013 (5 
skreśleń, 5 wpisów, 9 stwierdzeń (w tym 
4 położne), 3 nowe).

5. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 301/
VIP/13 w sprawie wydania zaświadczeń 
o odbytym przeszkoleniu, po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawo-
du dla 6 osób.

6. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 302/
VIP/13 w sprawie skierowania na prze-
szkolenie, po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w wykonywaniu zawodu dla 4 osób.

7. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 303/
VIP/13 w sprawie podjęcia współpracy 
w zakresie promocji zawodów Pielę-
gniarki i Położnej w Akademii Dzieci ze 
Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej 
Wydział Zamiejscowy w Sopocie. Ko-
ordynatorem tej współpracy z ramienia 
ORPiP w Gdańsku będzie pani Elżbieta 
Brożyniak.

8. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 304/
VIP/13 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
KORA Centrum Szkoleń, w zakresie 

prowadzenia kursu kwalifikacyjnego 
„Pielęgniarstwo opieki paliatywnej.”

9. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 305/
VIP/13 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
Puls- Medic, w zakresie prowadzenia 
kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo 
zachowawcze”.

10. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 306/
VIP/13 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
Puls-Medic, w zakresie prowadzenia 
kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo 
kardiologiczne”.

11. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 307/
VIP/13 w sprawie wytypowania przed-
stawicieli samorządu do prac w komisji 
kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej. 

12. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 308/
VIP/13 w sprawie wytypowania przed-
stawicieli samorządu do prac w komisji 
kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej. 

13. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 309/
VIP/13 w sprawie wytypowania przed-
stawicieli samorządu do prac w komisji 
kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej. 

14. Rozpatrzono wniosek przewodniczącej 
Komisji ds. pielęgniarstwa epidemiolo-
gicznego, o dofinansowanie warsztatów 
mikrobiologicznych. Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 310/VIP/13 w sprawie dofi-
nansowanie warsztatów mikrobiologicz-
nych dla 50 pielęgniarek i położnych.

15. Rozpatrzono wniosek Komisji Socjal-
nej o zwiększenie kwoty zapomogi dla 
członka naszego samorządu. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 311/VIP/13 
w sprawie zwiększenia kwoty zapomogi 
losowej.

16. Rozpatrzono odwołania od decyzji Ko-
misji Socjalnej. Podjęto jednogłośnie 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy…

Grudzień to wyjątkowy miesiąc i koniec roku 
– to Święta Bożego Narodzenia skłaniające do 
zadumy, rozmyślań, wspomnień i marzeń… To 
czas spędzony z najbliższymi, ale niejednokrotnie 
także w pracy-jesteśmy, bowiem 24 godz. na 
dobę, przez siedem dni w tygodniu i 365 dni 
w roku przy naszych podopiecznych. To także 
czas podsumowania i analizy mijającego roku... 
Niniejszy Biuletyn jest zatem pełen podsumowań 
z całorocznych działań, wspomnień, relacji z wielu 
wydarzeń oraz wyróżnień za całoroczne osiągnięcia 
oraz wielu planów/ofert szkoleniowych OIPiP 
w Gdańsku. Relacje z konferencji Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej służą 
przede wszystkim prewencji byście nie byli moi 
Kochani uczestnikami zdarzeń niepożądanych – 
czego życzę z całego serca.

Życząc miłej lektury, podkreślam nieskończenie, iż 
jesteście jej współtwórcami. Dziękuję, że jesteście 
z nami! Życzę Wam spełnienia wszystkich zamierzeń 
i marzeń, których nie udało się zrealizować 
w tym roku. Życzę także nowych planów i owocnych 
pomysłów, jednocześnie deklarując swą otwartość 
na pomoc w ich realizacji. Życzę również wielu 
okazji dla doznania cudownych przeżyć. A nade 
wszystko życzę zdrowia i szczęścia na cały 2014 rok.

Z wyrazami szacunku

Sentencje na Nowy Rok:
 • „Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze 

umieć ją w praktyce stosować.”
 • „Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać, 

a czego nie.”
 • „Największa moc w kosmosie często pochodzi 

od najmniejszej gwiazdy.”
 • „Dobre słowa rozweselą serce smutnego 

człowieka, nie oszczędzaj miłych słów – wielu 
ludzi na nie czeka...”

mgr Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Uchwałę Nr 312/VIP/13 w sprawie 
przyznania zapomogi losowej. 

17. Rozpatrzono wniosek Komisji Socjalnej 
o zwiększenie kwoty zapomogi dla człon-
ka naszego samorządu. Podjęto jednogło-
śnie Uchwałę Nr 313/VIP/13 w sprawie 
zwiększenia kwoty zapomogi.

18. Rozpatrzono odwołanie od decyzji Ko-
misja Socjalnej. Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 314/VIP/13 w sprawie 
przyznania zapomogi. 

19. Podjęto jednogłośnie Uchwały w spra-
wie wykreślenia wpisu w rejestrze IPP: 
Uchwała Nr 49/IPP/2013/C i Uchwała 
Nr 50/IPP/2013/C. 

20. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 315/
VIP/13 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 
dokształcającego „Zasady przygotowa-
nia i podawania leków cytostatycznych” 
i powołania kierownika. 

21. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 316/
VIP/13 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie szkole-
nia specjalistycznego w dziedzinie Pie-
lęgniarstwo Zachowawcze i powołania 
kierownika. 

22. Przedstawiono propozycję zakupu Vade-
mecum Pielęgniarki i Położnej dla człon-
ków Rady, pracowników biura i Prze-
wodniczących Komisji działających przy 
OIPiP. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 
317/VIP/13 w sprawie zakupu Vademe-
cum Pielęgniarki i Położnej.

23. Rozpatrzono wniosek przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Neonatolo-
gicznego w sprawie pokrycia kosztów 
udziału członków ww. komisji w II Kon-
gresie Neonatologicznym w Kołobrze-
gu. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 
318/VIP/13 w ww. sprawie.

24. Rozpatrzono wniosek przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarek Środowi-
ska Nauczania i Wychowania w spra-
wie sfinansowania uczestnictwa 2 osób 
w konferencji „Edukacja, promocja, 
profilaktyka w kierunku zdrowia jamy 
ustnej skierowana do małych dzieci, ich 

rodziców opiekunów i wychowawców”. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 319/
VIP/13 w ww. sprawie. 

25. Rozpatrzono wniosek przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarek Środowiska 
Nauczania i Wychowania w sprawie 
sfinansowania jej uczestnictwa w konfe-
rencji „Edukacja, promocja, profilaktyka 
w kierunku zdrowia jamy ustnej skiero-
wana do małych dzieci, ich rodziców, 
opiekunów i wychowawców”. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 320/VIP/13 
w ww. sprawie. 

26. Zapoznano się z kandydaturami osób 
zgłoszonych na stanowisko Konsultanta 
Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa 
Przewlekle Chorych i Niepełnospraw-
nych. Podjęto Uchwałę Nr 321/VIP/13 
w sprawie poparcia kandydatury pani 
Marioli Rybka na stanowisko Konsul-
tanta Krajowego w dziedzinie Pielę-
gniarstwa Przewlekle Chorych i Niepeł-
nosprawnych.

27. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 322/
VIP/13 w sprawie ufundowania na-
gród rzeczowych dla Pielęgniarek i Po-
łożnych, które zajęły I, II i III miejsce 
w konkursie na Najlepszą Pielęgniarkę/
Położną w szpitalu COPERNICUS. 

28. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 323/
VIP/13 w sprawie ufundowania na-
gród rzeczowych dla Pielęgniarek i Po-
łożnych, które zajęły I, II i III miejsce 
w konkursie na Najlepszą Pielęgniarkę/
Położną w szpitalu UCK. 

29. Rozpatrzono wniosek Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej o wyrażenie 
zgody na współorganizację i pokrycie jej 
kosztów konferencji „Prawo a Medycy-
na”, wspólnie z Naczelną Radą. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 324/VIP/13 
w ww. sprawie. 

30. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 325/
VIP/13 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie szko-
lenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
Pielęgniarstwo Neonatologiczne i powo-
łania kierownika. 

31. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 326/
VIP/13 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 
kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielę-
gniarstwa Kardiologicznego.

32. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr327/
VIP/13 w sprawie dokonania wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych Stowarzyszenia na rzecz 
opieki długoterminowej i pomocy spo-
łecznej „Dom pod słońcem” (Toruń) 
w zakresie prowadzenia kursu dokształ-
cającego „Leczenie ran przewlekłych”.

33. Zakończenie zebrania.

W dniu 15 listopada 2013 r. odbyło się po-
siedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku. W zebra-
niu udział wzięło 7 osób – członków Prezy-
dium. Zebranie przebiegło w następujący 
sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczą-

cą Annę Wonaszek. Wpisanie się człon-
ków Prezydium na listę obecności.

2. Przyjęto jednogłośnie protokół z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawiono projekt porządku zebra-
nia. Przyjęto jednogłośnie zapropono-
wany porządek zebrania.

4. Podjęto jednogłośnie Uchwały w spra-
wie prawa wykonywania zawodu od Nr 
504/Z/VI2013 do Nr 511/Z/VI2013 (2 
skreślenia, 4 wpisy, 2 stwierdzenia – po-
łożne).

5. Podjęto jednogłośnie Uchwały w spra-
wie wykreślenia wpisów w rejestrze 
IPP i GPP: Uchwała Nr 51/IPA/2013/C, 
Uchwała Nr 52/IPP/MW/2013/, Uchwa-
ła Nr 53/IPP/PPL/2013/C, Uchwała Nr 
02/GPP/2013/C.

6. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 328/
VIP/13 w sprawie wydania zaświadczeń 
o odbytym przeszkoleniu, po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawo-
du dla 3 osób. 

7. Rozpatrzono wniosek Przewodniczą-
cej i Sekretarza ORPiP o sfinansowanie 
szkoleń: „Badania kliniczne w praktyce 
podmiotów leczniczych.” i „Praktyczne 
aspekty kontroli NFZ.” Podjęto jedno-
głośnie Uchwałę Nr 329/VIP/13 w spra-
wie pokrycia kosztów. 

8. Rozpatrzono wniosek przewodniczącej 
komisji ds. pielęgniarstwa onkologicz-
nego w sprawie pokrycia kosztu szko-
leń w Warszawie: „Badania kliniczne 
w praktyce podmiotów leczniczych.” 
i „Praktyczne aspekty kontroli NFZ. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 330/
VIP/13 w wyżej wymienionej sprawie. 

9. Rozpatrzono wniosek wiceprzewodni-
czącej komisji ds. pielęgniarstwa zacho-
wawczego w sprawie dofinansowania 
konferencji „Leczenie żywieniowe”. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 331/
VIP/13 w sprawie ww. konferencji. 

10. Rozpatrzono wniosek w sprawie pokry-
cia kosztów dojazdu 2 osób na konferen-
cję „Jakość życia wcześniaków-walka 
i troska”. Podjęto jednogłośnie Uchwałę 
Nr 332/VIP/13 w ww. sprawie.

11. Rozpatrzono wniosek przewodniczącej 
Komisji ds. pielęgniarstwa epidemiolo-
gicznego, o dofinansowanie warsztatów 
mikrobiologicznych. Podjęcie Uchwały 
Nr 333/VIP/13 w ww. sprawie.

12. Rozpatrzono wniosek przewodniczącej 
Komisji ds. pielęgniarstwa epidemiolo-
gicznego, o dofinansowanie konferencji 
„Rola pielęgniarki i położnej oddziało-
wej w profilaktyce zakażeń”. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 334/VIP/13 
w ww. sprawie. 

13. Rozpatrzono wniosek przewodniczącej 
komisji ds. Położnych w sprawie do-
finansowania szkolenia dla położnych 
„Psychoseksuologia w przygotowa-
niu par do ról rodzicielskich”. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 335/VIP/13 
w ww. sprawie. 

14. Rozpatrzono wniosek przewodniczącej 
komisji ds. DPS w sprawie wyrażenia 
zgody i uruchomienie środków finanso-
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wych na organizację konferencji ogólno-
polskiej „Relaksacja ciała i umysłu dla 
pielęgniarek i położnych pracujących 
z podopiecznymi”. Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 336/VIP/13 w wyżej wy-
mienionej sprawie.

15. Przyjęto rezygnację pani Gabrieli Wy-
dorskiej ze stanowiska przewodniczącej 
komisji ds. pielęgniarstwa kardiologicz-
nego. Podjęcie jednogłośnie Aneksu Nr 
1 do Uchwały Nr 36/VIP/12.

16. Rozpatrzono wniosek przewodniczącej 
Komisji Socjalnej o zwiększenie kwot 
zapomóg losowych dla 2 członków na-
szego samorządu. Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 337/VIP/13 w sprawie 
zwiększenia kwot zapomóg. 

17. Rozpatrzono wniosek z OIPiP w Ciecha-
nowie o pomoc finansową dla członka 
ich samorządu. Podjęcie Uchwały Nr 
338/VIP/13 w sprawie przyznania po-
mocy finansowej dla członka samorządu 
innej izby.

18. Rozpatrzono wniosek wiceprzewodni-
czącej Danuty Adamczyk-Wiśniewskiej 
o sfinansowanie szkolenia w zakresie 
wprowadzania standardu opieki około-
operacyjnej w podmiotach leczniczych. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 339/
VIP/13 w ww. sprawie.

19. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 340/
VIP/13 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 
kwalifikacyjnego: „Pielęgniarstwo nefro-
logiczne z dializoterapią” i powołania. 

20. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 341/
VIP/13 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 
specjalistycznego: „Opieka pielęgniar-
ska nad chorymi dorosłymi w leczeniu 
systemowym nowotworów” – program 
dla pielęgniarek i położnych i powołania 
kierownika. 

21. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 342/
VIP/13 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 

specjalistycznego: „Wykonywanie i in-
terpretacja zapisu elektrokardiograficz-
nego” – program dla pielęgniarek i po-
łożnych i powołania kierownika. 

22. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 343/
VIP/13 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 
kwalifikacyjnego: „Pielęgniarstwo pe-
diatryczne” i powołania kierownika. 

23. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 344/
VIP/13 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 
kwalifikacyjnego: „Pielęgniarstwo kar-
diologiczne” i powołania kierownika”. 

24. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 344/
VIP/13 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 
dokształcającego „Zasady stosowania 
i dokumentowania środków przymusu 
bezpośredniego. Pielęgnacja pacjenta, 
wobec którego zastosowano przymus 
bezpośredni w postaci unieruchomienia. 
Etyczne aspekty stosowania przymusu 
bezpośredniego” – program dla pielę-
gniarek i powołania kierownika. 

25. Przedstawienie korespondencji z Na-
czelnej Rady. Prezydium zadecydowało, 
że współpracą w zakresie współtworze-
nia Newslettera z ramienia naszej izby 
zajmie się pani Władysława Murawska. 
Przedstawiono pismo studentów GUM 
adresowane do Rady w sprawie zrezy-
gnowania przez samorząd z pobierania 
składek członkowskich i umorzenia na-
leżnych już składek. Regulacje dotyczą-
ce opłacania składek na samorząd są ure-
gulowanie prawnie i nie ma możliwości 
stosowania dowolności w tym zakresie 
przez Radę, Prezydium, czy Przewodni-
czącą. Odpisano pismo i załączono in-
formację prawną na ten temat.

26. Zakończenie zebrania. Ustalenie kolej-
nego posiedzenia na dzień 6 grudnia. 

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

W dniu 15 czerwca 2013 r. odbył się XI 
Festyn Rodzinny Pielęgniarek i Położnych 
w Kartuzach. Wzięły w nim udział pielę-
gniarki i położne z całego okręgu gdańskie-
go oraz mieszkańcy powiatu kartuskiego. 
Na terenie Kartuz festyn organizowano po 
raz drugi. Patronat honorowy nad imprezą 
plenerową objęli: 
 • Pani Janina Kwiecień 

Starosta Powiatu Kartuskiego,
 • Pani Anna Wonaszek  

Przewodnicząca OIPiP,
 • Pan Karol Góralski  

Prezes PCZ w Kartuzach,
 • Pani Ewa Bogdańska-Bóll  

Naczelna Pielęgniarka PCZ w Kartuzach.
Podczas imprezy promowano zdrowie po-
przez: pomiar ciśnienia, cukru i wagi, prze-
prowadzono profilaktykę raka piersi i szyj-
ki macicy. Uczestnicy festynu brali udział 
w konkursach zorganizowanych przez straż 
pożarną, policje i pracowników służby zdro-
wia. Przedstawiciele służb mundurowych 
prowadzili szkolenia w zakresie bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym oraz odpowiednie-
go zachowania w sytuacjach kryzysowych, 
a ratownicy medyczni udzielania pierwszej 
pomocy. Zostały wręczone – Złote Czepki 
i Dyplomy Uznania przyznane przez ORPiP.
Złote Czepki:
 • Maeser Małgorzata  

emerytka, PCZ-Kartuzy – Pielęgniarka 
Oddziałowa,

 • Węsiora Bronisława 
emerytka, PCZ-Kartuzy – Pielęgniarka 
Oddziałowa,

 • Kreft Alicja  
emerytka, PCZ-Kartuzy – Pielęgniarka 
Oddziałowa,

 • Formella Barbara  
Centrum Medyczne Kaszuby – 
Pielęgniarka,

 • Roszkowska Irena  
Centrum Medyczne Kaszuby – 
Pielęgniarka.

Dyplomy Uznania:
 • Kromplewska Iwona 

PCZ-Kartuzy – Blok operacyjny,
 • Stencel Beata  

PCZ-Kartuzy – Poł.-Gin.,
 • Stawicka Teresa  

PCZ-Kartuzy – Poł.-Gin.,
 • Hirsz Maryna 

PCZ-Kartuzy – SOR, 
 • Formela Maria 

PCZ-Kartuzy – AiIT,
 • Papina Elżbieta 

PCZ-Kartuzy – Interna A,
 • Reuter Lucyna 

PCZ-Kartuzy – SOR,
 • Raasz Wanda 

Centrum Medyczne Kaszuby,
 • Klaina Barbara 

Centrum Medyczne Kaszuby,
 • Birr Liliana 

Centrum Medyczne Kaszuby, 
 • Byczkowska Urszula 

Centrum Medyczne Kaszuby. 
Uroczystość przebiegała w miłej atmos-
ferze przy dźwiękach muzyki zespołu – 
Chrząszcze. W imieniu przewodniczącej 
OIPiP, pracowników biura, Prezesa Spółki, 
Naczelnej Pielęgniarki, Kadry Kierowni-
czej pionu pielęgniarsko – położniczego 
składamy podziękowania za zaangażowa-
nie w organizację festynu. 

Gościom dziękujemy za przybycie, 
a sponsorom za ufundowanie upominków, 
które zostały rozlosowane wśród pielęgnia-
rek i położnych. 

Lucyna Reuter
Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach

XI Festyn Rodzinny
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12 października br. o godzinie 20.00 w Fil-
harmonii Bałtyckiej na Ołowiance zorga-
nizowano koncert charytatywny, który 
od wielu lat wpisany jest w tradycję je-
siennych wydarzeń artystycznych z cyklu 
„Głosy dla Hospicjów”, organizowanych 
przez Fundację Hospicyjną. Koncert, jak 
co roku, był elementem ogólnospołecznej 
kampanii „Hospicjum to też Życie”.

Październikowe spotkanie w Filhar-
monii odbyło się wyjątkowo uroczyście. 
Koncert zakończył obchody 30-lecia dzia-
łalności pierwszego na Pomorzu, a dru-
giego w Polsce Hospicjum, obecnie no-
szącego imię swojego założyciela, księdza 
Eugeniusza Dutkiewicza SAC, oraz 10-le-
cia istnienia Fundacji Hospicyjnej. Ten 
szczególny wieczór w Filharmonii popro-
wadzili Marzena Nieczuja-Urbańska i Jerzy 
Gorzko – aktorzy Teatru Wybrzeże, którzy 
jako pierwszych na scenę zaprosili Alicję 
Stolarczyk, prezesa Zarządu Fundacji Ho-
spicyjnej oraz ks. Jędrzeja Orłowskiego 
SAC, dyrektora Hospicjum Jubilata. Go-
spodarze części oficjalnej zaczęli od przy-
witania Gości Honorowych koncertu: Pana 
Ryszarda Stachurskiego, Wojewody Po-
morskiego, Pani Hanny Zych-Cisoń, Wice-
marszałek Województwa Pomorskiego, ks. 
dr. Janusza Łuczaka, Radcy Prowincjalne-
go Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. 
Pallotynów, ks. dr. hab. Piotra Krakowiaka, 
Krajowego Duszpasterza Hospicjów. Ali-
cja Stolarczyk podkreśliła, że wprawdzie 
opieka paliatywna skierowana jest przede 
wszystkim do chorego, ale dotyczy także 
jego rodziny, a szczególnie dzieci, zarówno 
w trakcie choroby pacjenta, jak i po jego 
śmierci. I dodała: – Obecna X kampania 
społeczna pod hasłem „Pomóż ukoić ból” 
ma zwrócić uwagę na dzieci osierocone. Na 

problemy związane z przeżywaniem straty, 
osierocenia i żałoby, na potrzeby emocjo-
nalne, materialne i edukacyjne dzieci.

W pierwszej części odbyło się wrę-
czenie odznaczeń przyznawanych przez 
prezydenta Bronisława Komorowskiego 
(Złote i Brązowe Krzyże Zasługi) oraz 
wyróżnień przyznawanych przez Fundację 
Hospicyjną, m.in. uhonorowanie statuetka-
mi Honorowego Wolontariusza osób szcze-
gólnie zasłużonych ideom hospicyjnym, 
które wręczył wojewoda pomorski Pan Ry-
szard Stachurski. Za zasługi w działalno-
ści na rzecz osób potrzebujących pomocy 
i wsparcia, wśród wielu odznaczonych Zło-
tym Krzyżem Zasługi odznaczona została 
nasza koleżanka Elżbieta Skowrońska.

Tym razem to koncert na dwa głosy, 
dwie wybitne indywidualności polskiej es-
trady. Na scenie wraz ze swym zespołem 
wystąpił znany krakowski artysta Grze-
gorz Turnau, którego charakterystyczny 
głos oraz umiejętne połączenie dowcipu 
i słowa piosenek wysłuchała po brzegi wy-
pełniona sala. Artysta wykonał kilka utwo-
rów z Dorotą Miśkiewicz wokalistką. „Dla 
każdego chyba ważne jest to, aby czuć się 
potrzebnym” – mówi Dorota Miśkiewicz – 
„Pomaganie innym jest jednym z tych ele-
mentów, które nadają życiu sens. Jeśli moje 
śpiewanie może komuś pomóc, to chętnie 
śpiewam. Warto pomagać!”.

Koncert Gwiazd poprzedzi występ trój-
miejskiej formacji Detko Band. 

Koncert, oprócz uświetnienia jubile-
uszu, miał cel charytatywny.

„Warto pomagać…„ 
Irena Samson

Komisja ds. Profilaktyki, Edukacji, 
Pielęgnacji Ran, Oparzeń i Odleżyn

Koncert charytatywny „Głosy dla Hospicjów” Dbamy o zęby naszych pacjentów!

W dniu 22 października 2013 r. w Centrum 
Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu odbyła się konferencja otwie-
rająca projekt współfinansowany w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współ-
pracy (SPPW) pod hasłem: „Edukacja, 
promocja i profilaktyka w kierunku 
zdrowia jamy ustnej skierowana do ma-
łych dzieci, ich rodziców i wychowaw-
ców”. Partnerami Projektu są:

− Pomorski Uniwersytet Medyczny 
w Szczecinie,

− Gdański Uniwersytet Medyczny,
− Uniwersytet Medyczny w Białym-

stoku,
− Warszawski Uniwersytet Medyczny,

− Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
W Konferencji Inaugurującej wzięli udział 
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
Ambasady Szwajcarii, Izb Pielęgniarek 
i Położnych, wielkopolskich przedszko-
li oraz instytucji medycznych będących 
partnerami Lidera Projektu – Uniwersy-
tetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu. 

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku reprezentowały pielęgniarki śro-
dowiska nauczania i wychowania :

− Jolanta Zając,
− Danuta Ptasznik,
− Grażyna Waszczuk
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Podczas konferencji zaprezentowano za-
łożenia programu, jego cele i wynikające 
z programu korzyści.

Uczestników konferencji powitała Prof. 
dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka – Prze-
wodnicząca Rady Programowej SPPW 
oraz Prof. dr hab. Jacek Wysocki – JM Rek-
tor Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia 
i Ambasady Szwajcarii przedstawili zało-
żenia projektu i sposób jego finansowania. 
Wysłuchano ciekawych prelekcji poświę-
conych problematyce projektu. 

Prof. dr hab. Jadwiga Jośko-Ochoj-
ska przedstawiła w jaki sposób stres może 
mieć wpływ na powstanie próchnicy w bar-
dzo interesującym wykładzie po tytułem 
„Dziecko w świecie emocji i stresu”. 

Kierownik Projektu SPPW mgr Kamil 
Górecki przedstawił założenia projektu, 
którego celem głównym jest ograniczenie 
występowania i nasilenia choroby próch-
nicowej zębów oraz poprawę stanu jamy 
ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji 
dzieci w wieku 0–5 lat. 

Cele szczegółowe Projektu obejmują:
− nauczanie zasad prawidłowego 

szczotkowania zębów wraz z in-
struktażem u dzieci w wieku 3-5 lat;

− edukację prozdrowotną, profilak-
tykę stomatologiczną i promocję 
zdrowia jamy ustnej u małych dzieci 
obejmującą informację skierowaną 
do rodziców/opiekunów i nauczy-
cieli na temat,

− prawidłowego wykonywania zabie-
gów higienicznych w jamie ustnej 
wraz z informacją o zasadach wyko-
rzystania produktów zawierających 
fluorki;

− promowania zasad właściwego 
sposobu żywienia wraz z dbałością 
o właściwą konsystencję pokarmów,

− zwalczania szkodliwych nawyków 
i dysfunkcji w zakresie jamy ustnej.

− poprawę zdrowia jamy ustnej dzieci 
w wieku 0–5 lat

− wzrost świadomości i utrwalenie 
prawidłowych nawyków w zakresie 
higieny jamy ustnej w grupie doce-
lowej.

Program będzie realizowany w latach 
2014–2016. Udział w przedsięwzięciu jest 
bezpłatny a program kierowany jest do 
dzieci, rodziców, opiekunów prawnych, 
nauczycieli, wychowawców przedszkol-
nych, lekarzy pediatrów, pielęgniarek i po-
łożnych.

Następnie Prof. dr hab. Magdalena 
Wochna-Sobańska przedstawiła „Epide-
miologię choroby próchnicowej zębów 
u dzieci w Polsce i na świecie”. Dane 
z 2010 r. pokazują, że w Polsce wśród 
12-latków jest tylko 17,3% dzieci bez 
próchnicy a w przedziale wiekowym 35–44 
lat jest 99,9% osób z próchnicą.

„Fluorki w środowisku – ocena eks-
pozycji u małych dzieci” zostały przed-
stawione przez dr n. med. Justynę Opydo-
-Szymczak.

Ostatnim przedstawionym problemem, 
który może mieć wpływ na zapobieganie 
próchnicy jest stosunek pracowników me-
dycznych do małych pacjentów i ich opie-
kunów, omówiony przez dr n. ekonom. 
Magdalenę Szumską w wystąpieniu „Błędy 
w kontakcie z małymi dziećmi i ich opieku-
nami a zachowania prozdrowotne”.

Konferencję podsumowała i zakończy-
ła Pani Prof. dr hab. Maria Borysewicz-Le-
wicka Przewodnicząca Rady Programowej 
SPPW. Wszyscy uczestnicy konferencji zo-
stali zaproszeni na lunch.

G. Waszczuk 

Kurs specjalistyczny RKO

Spółka „Zdrowie” wyszła z inicjatywą 
zorganizowania w dniach 20 września 30 
października br. na terenie Kwidzyna kursu 
specjalistycznego Resuscytacja Krążenio-
wo-Oddechowa. Kurs został przeprowa-
dzony w sposób profesjonalny przez firmę 
Puls-Medic z Gdańska. Zajęcia teoretyczne 
i warsztatowe odbyły się w salach wykła-
dowych Powiślańskiej Szkoły Wyższej 
w Kwidzynie, natomiast zajęcia praktyczne 
odbyły się w kwidzyńskim szpitalu w OIT 
i SOR. Kurs ukończyło łącznie 26 pielę-
gniarek ze spółki Zdrowie i 3 pielęgniar-
ki ze Szpitala Specjalistycznego z Prabut. 
Zajęcia zostały wysoce ocenione przez 
uczestniczki kursu i przebiegały w bar-
dzo dobrej atmosferze. Spółka „Zdrowie” 
współfinansowała koszty kursu, pielęgniar-
ki mają też możliwość uzyskania dofinan-
sowania przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku.

Wszystkim Paniom gratulujemy ukoń-
czenia kursu oraz uzyskania wysokich 

wyników z egzaminu. Maksymalną ilość 
punków z testu uzyskała Pielęgniarka Od-
działu Chirurgicznego Wioleta Studzińska, 
jeszcze raz składam gratulacje.

Wszystkim paniom Pielęgniarkom bar-
dzo dziękuję za udział w kursie, za inicjaty-
wę w organizację kursu oraz miłą atmosfe-
rę jaka panowała w czasie zajęć. Szczegól-
ne podziękowania składam Pani Marzannie 
Wietecha, która pełniła obowiązki starosty 
grupy oraz Pani Katarzynie Nojko i Joan-
nie Kilarskiej, które w profesjonalny spo-
sób wywiązały się z roli opiekunów staży. 
Dziękuję również Pani Prezes Puls Medic 
Janinie Markiewicz-Wasilewskiej i wszyst-
kim wykładowco z firmy Puls Medic za 
sprawną organizację kursu, profesjonal-
ny sposób prowadzenia wykładów i zajęć 
warsztatowych oraz za miłą współpracę.

Elżbieta Falkowska
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
Zdrowie sp. z o.o. Kwidzyn
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W dniu 19 listopada 2013 r. w Szpitalu 
„Zdrowie” w Kwidzynie odbyło się spotka-
nie z Przewodniczącą ORPiP w Gdańsku 
Panią Anną Wonaszek oraz Konsultantem 
Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniar-
stwa Ginekologiczno-Położniczego. Na 
spotkaniu zostały poruszone m.in. tema-
ty dotyczące kategoryzacji, stosowanej 
w szczególności w oddziale położniczym 
i ginekologicznym oraz w odniesieniu do 
noworodka oraz kwalifikacji niezbędnych 
przy realizacji świadczeń w tych oddzia-
łach. Spotkanie umożliwiło skorzystanie 
z doświadczenia i wiedzy obu Pań, wzię-
ło w nim udział łącznie 35 osób. Bardzo 
dziękujemy Paniom za przybycie i bardzo 
interesujący przekaz informacji. W imieniu 
środowiska pielęgniarek i położnych Pani 
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Elżbieta Fal-
kowska złożyła na ręce Przewodniczącej 
Izby podziękowanie za wsparcie finanso-
we konferencji „Arteterapia – inny wymiar 
pielęgniarstwa”, które odbyło się we wrze-
śniu br. Inicjatorem konferencji był Piotr 
Janiewicz, oddziałowy oddziału chirurgii, 
ortopedii i urologii.

Elżbieta Falkowska
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

Spotkanie w Szpitalu „Zdrowie” w Kwidzynie

Pielęgniarki i położne spółki „Zdrowie” biorące 
udział w spotkaniu

Podziękowania dla Przewodniczącej ORPiP  
w Gdańsku za dofinansowanie konferencji  
„Arterapia – nowy wymiar pielęgniarstwa”

PLAnOWAnE tERMInY ROZPOCZĘCIA  
KSZtAŁCEnIA PODYPLOMOWEGO  

W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Szkolenia specjalizacyjne

Dziedzina

Tryb 
kształcenia/ 

System 
kształcenia

Miejsce 
prowadzenia 
kształcenia

Planowane terminy 
rozpoczęcia 

poszczególnych edycji 
specjalizacji

(miesiąc, rok)**

Planowana liczba 
uczestników w jednej 

edycji, w tym:**

Piel. Poł.

Pielęgniarstwo 
anestezjologiczne 
i intensywnej opieki 
dla pielęgniarek

niestacjonarny Gdańsk Kwiecień 2014 r. 30 –

Pielęgniarswo 
chirurgiczne
dla pielęgniarek

mieszany Wejherowo Luty 2014 r. 30 –

Pielęgniarstwo 
diabetologiczne dla 
pielęgniarek

mieszany Gdańsk Kwiecień 2014 r. 30 –

Pielęgniarstwo 
kardiologiczne dla 
pielęgniarek 

mieszany Gdańsk Maj 2014 r. 30 –

Pielęgniarstwo 
zachowawcze dla 
pielęgniarek

mieszany Gdańsk Czerwiec 2014 r. 30 –

Pielęgniarstwo 
pediatryczne dla 
pielęgniarsek

niestacjonarny Gdańsk Maj 2014 r. 30 –

Kursy kwalifikacyjne

Dziedzina

Tryb 
kształcenia/ 

System 
kształcenia

Miejsce 
prowadzenia 
kształcenia

Planowane terminy 
rozpoczęcia kursu 
kwalifikacyjnego 

Planowana liczba 
uczestników w jednej 

edycji, w tym:**

Piel. Poł.
Pielęgniarstwo 
anestezjologiczne 
i intensywnej opieki 
dla pielęgniarek

niestacjonarny

Obszar 
działania 

OIPiP 
w Gdańsku

Luty 2014 r. 25 –

Pielęgniarstwo 
kardiologiczne dla 
pielęgniarek

niestacjonarny

Obszar 
działania 

OIPiP 
w Gdańsku

Luty 2014 r. 25 –

Pielęgniarstwo 
pediatryczne dla 
pielęgniarek

niestacjonarny

Obszar 
działania 

OIPiP 
w Gdańsku

Marzec 2014 r. 25 –

Na kolejnej stronie Biuletynu zapraszamy do zapoznania 
się z kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych 

organizowanym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku w I półroczu 2014 roku.

Aktualne informacje na stronie internetowej  
www.oipip.gda.pl w zakładce Kształcenie Podyplomowe.
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Kursy specjalistyczne

Zakres

Tryb 
kształcenia/ 

System 
kształcenia

Miejsce 
prowadzenia 
kształcenia

Planowane terminy 
rozpoczęcia kursu 
specjalistycznego **

Planowana liczba 
uczestników w jednej 

edycji, w tym:**

Piel. Poł.
Leczenie ran 
(Nr 11/07) dla 
pielęgniarek

mieszany Gdańsk Luty 2014 r. 25 –

Leczenie ran  
(Nr 12/07) dla 
położnych

mieszany Gdańsk
Gdynia Luty/Marzec 2014 r. – 25

Wykonanie i inter-
pretacja zapisu elek-
trokardio 
-graficznego 
(nr 03/07) dla 
pielęgniarek 
i położnych

niestacjonarny

Obszar 
działania 

OIPiP 
w Gdańsku

Luty 2014 r. oraz przez 
cały rok 2014 r. 20 10

Resuscytacja 
krążeniowo-
oddechowa no-
worodka (nr 01/07) 
dla pielęgniarek 
i położnch

niestacjonarny

Obszar 
działania 

OIPiP 
w Gdańsku

Kwiecień 2014 r. oraz 
przez cały rok 2014 r. 25 5

Techniki ciągłe po-
zaustrojowego oc-
zyszczania krwi  
(Nr 03/10) dla 
pielęgniarek

niestacjonarny

Obszar 
działania 

OIPiP 
w Gdańsku

Luty 2014 r. 25 –

Opieka pielęgniarska 
nad chorymi 
dorosłymi w lecze-
niu systemowym 
nowotworów 
dla pielęgniarek 
i położncyh

niestacjonarny

Obszar 
działania 

OIPiP 
w Gdańsku

Luty 2014 r. 10 10

Monitorowanie 
dobrostanu płodu 
w czasie ciąży 
i podczas porodu dla 
położnych (KTG)

niestacjonarny

Obszar 
działania 

OIPiP 
w Gdańsku

Kwiecień 2014 r. – 25

Kompleksowa 
pielęgniarska opieka 
nad pacjentem 
z najczęstszymi 
schorzeniami wieku 
podeszłego

niestacjonarny

Obszar 
działania 

OIPiP 
w Gdańsku

Uruchomienie 
uzależnione od 
postępowania 
przetargowego

25 –

Kursy dokształcajace

Zakres
Miejsce 

prowadzenia 
kształcenia

Planowane terminy 
rozpoczęcia kursu 
dokształcającego **

Planowana liczba 
uczestników w jednej 

edycji, w tym:**

Piel. Poł.
Zasady przygotowania i podawania 
leków cytostatycznych dla 
pielęgniarek

Gdańsk Luty 2014 r. 10 4

Zasady stosowania 
i dokumentowania środków 
przymusu bezpośredniego. 
Pielęgnacja pacjenta wobec 
którego zastosowano przymus 
bezpośredni w postaci 
unieruchomienia. Etyczne 
aspekty stosowania przymusu 
bezpośredniego, przeznaczony dla 
pielęgniarek

Gdańsk, 
Starogard 
Gdański

Styczeń 2014 r. 15 –

Sporządziły
mgr Patrycja Malinowska

mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska 

Poniżej przedstawiamy tematykę szkoleń podyplomowych, które możemy zgodnie 
z Państwa zapotrzebowaniem realizować. Istnieje możliwość organizowania kursów na 
terenie danego szpitala lub miejscowości w obrębie działalności OIPiP w Gdańsku (przy 
liczebności grupy min. 20–25 osób). Jednocześnie prosimy o propozycje oczekiwanych 
rodzajów kształcenia, które uważają Państwo za priorytetowe.

Szkolenia specjalizacyjne

Lp. Dziedzina kształcenia
1. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
6. Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek
7. Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych
8. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
9. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
10. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek



16 Biuletyn Informacyjny  11–12/2013  Biuletyn Informacyjny  11–12/2013 17

Kursy kwalifikacyjne
Lp. Dziedzina kształcenia
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 
4. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek

Kursy specjalistyczne
Lp. Dziedzina kształcenia
1. Leczenie ran (11/07) dla pielęgniarek
2. Leczenie ran (12/07) dla położnych
3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (Nr 01/11) dla pielęgniarek i położnych
4. Szczepienia ochronne noworodków (04/08) dla położnych
5. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie (05/10) dla pielęgniarek
6. Terapia bólu ostrego u dorosłych (02/10) dla pielęgniarek i położnych
7. Wykonanie konikopunkcji i, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia 

doszpikowego (Nr 05/08)
8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych (Nr 01/07)
9. Pielęgnowanie dziecka wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek (Nr 10/07)
10. Techniki ciągłe pozaustrojowego oczyszczania krwi (Nr 03/10) dla pielęgniarek
11. Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG (Nr 03/07) dla pielęgniarek i położnych
12. MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU
13. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla 

pielęgniarek i położnych
14. Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku 

podeszłego

Kursy dokształcające
Lp. Dziedzina kształcenia
1. Jednostka w obliczu niepełnosprawności –społeczne determinanty adaptacji osób 

niepełnosprawnych dla pielęgniarek i położnych
2. Zabiegi poprawiające jakość życia w stanach paliatywnych ze szczególnym 

uwzględnieniem komponentu zaufania i nadziei dla pielęgniarek i położnych
3. Zasady przygotowania i podawania leków cytostatycznych dla pielęgniarek
4. Zasady stosowania i dokumentowania środków przymusu bezpośredniego. Pielęgnacja 

pacjenta wobec którego zastosowano przymus bezpośredni w postaci unieruchomienia. 
Etyczne aspekty stosowania przymusu bezpośredniego, przeznaczony dla pielęgniarek

mgr Anna Wonszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Koordynator działu szkoleń

W dniu 05.11.2013 roku w Przychodni 
Morena odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród dla pracowników ochrony zdrowia 
przez Prezydenta Miasta Gdańska- Pawła 
Adamowicza. Była to kolejna – VI edycja 
przyznania nagród. W skład Kapituły po-
wołanej przez Prezydenta Miasta Gdańska 
wchodził przedstawiciel Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych – Przewodnicząca 
Anna Wonaszek. Członkowie Kapituły spo-
śród nadesłanych wniosków zawierających 
wyjątkowe kandydatury do nagród wyłoni-
li dwie osoby do wyróżnień i cztery osoby 
do nagród. Jednym z wyróżnionych przez 
Prezydenta jest Pan Arkadiusz Bobow-
ski- Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. Nagro-
dzonymi pielęgniarkami są: Krystyna Pasz-
ko ze Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku 
oraz Pani Wioletta Żywicka z Pomorskiego 
Hospicjum dla Dzieci. Nagrodę Główną 
otrzymał dr Waldemar Fryze – neurolog ze 

Relacja z wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska 
dla pracowników służby zdrowia

Szpitala Copernicus w Gdańsku. Wszyst-
kim bardzo serdecznie gratulujemy.

Po zakończeniu wręczania nagród Pre-
zydent Adamowicz złożył gratulacje i pod-
kreślił znaczenie i rolę zawodów medycz-
nych działających na rzecz społeczeństwa. 
Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych 
i wyróżnionych złożyła także Przewodni-
cząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych. Podkreśliła, iż cieszy fakt, że wła-
dze miasta Gdańska doceniają ludzi, którzy 
wykonują trudne zawody medyczne i po-
dziękowała Prezydentowi Adamowiczowi 
za podtrzymywanie tradycji corocznego 
wręczania nagród dla pracowników ochro-
ny zdrowia. Przewodnicząca podkreśliła 
jednocześnie rangę profesjonalnych „kon-
kretów”, które wypracowali i osiągnęli na-
grodzeni oraz wyróżnieni. Uroczystość za-
kończyła się poczęstunkiem dla wszystkich 
obecnych.

Wioletta Rogala
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Dnia 8 listopada w Szkole Wyższej Psy-
chologii Społecznej Wydział Zamiejscowy 
w Sopocie odbyła się konferencja „Pra-
wo a Medycyna” zorganizowana przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku – Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej pod patronatem Naczelnej 
Rady. Konferencję rozpoczęła pani Mario-
la Rusińska – Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. Powitała wszyst-
kich obecnych i oddała głos pani Prze-
wodniczącej Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych – Annie Wonaszek. Pani 
Przewodnicząca powiedziała, że cieszy się 
z tak dużego zainteresowania i licznego 
udziału pielęgniarek i położnych w konfe-
rencji. Podkreśliła wysoką rangę tematyki 

i prewencji. Powitała wykładowców i za-
proszonych gości, a następnie przedstawiła 
prezentację zawierającą apel o zapoznanie 
się z aktualnymi przepisami prawa związa-
nymi z wykonywaniem naszych zawodów, 
ponieważ to daje nam argumenty, które po-
winniśmy wykorzystywać do bezpiecznej 
pracy. Nieznajomość przepisów nie zwal-
nia z odpowiedzialności i nie jest żadnym 
argumentem wyjaśniającym czy łagodzą-
cym np. dla sądu. Pani Przewodnicząca 
zaapelowała także o solidarność w naszych 
grupach zawodowych. Podkreśliła, aby 
pielęgniarka i położna przede wszystkim 
dbała o siebie pod kątem szeroko pojętego 
bezpieczeństwa.

Następnie wystąpiła pani Prezes Na-
czelnej Rady Grażyna Rogala-Pawelczyk. 

Relacja z konferencji „Prawo a Medycyna”
sopot, 8 listopada 2013 r. 
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Mówiła o tym, że zawód pielęgniarki i po-
łożnej to zawody medyczne, wymagające 
specjalistycznej wiedzy, wysokiego pozio-
mu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz 
doświadczenia. Musimy budować świado-
mość zawodową. Pielęgniarstwo jest profe-
sją, zawodem regulowanym (czyli wolnym 
i samodzielnym) oraz zawodem zaufania 
publicznego. Musimy stale pamiętać o tym, 
że pielęgniarka, położna ponosi odpowie-
dzialność pracowniczą, moralną, służbo-
wą, karną, cywilną i zawodową, bo pracuje 
z człowiekiem i jest zawsze traktowana 
i oceniana jako wysoki profesjonalista.

Kolejnym prelegentem był pan Rafał 
Terlecki – Wiceprezes Sądu Okręgowego 
w Gdańsku. Przedstawił prezentację „Od-
powiedzialność kierownicza i pracownicza 
w różnych formach zatrudnienia”. Szeroko 
przedstawił różnice jakie wynikają z for-
my zatrudnienia w odniesieniu do odpo-
wiedzialności. Pan sędzia udostępni swoje 
materiały Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w celu ich zaprezentowania 
w biuletynie informacyjnym.

Kolejne wystąpienie dotyczyło ochrony 
ubezpieczeniowej pielęgniarki i położnej 
w aspekcie odpowiedzialności cywilnej. 
Pani Gabriela Debka-Wierzbicka-przed-

stawiciel firmy Inter Polska przedstawiła 
zakres ubezpieczenia, jaki jest konieczny 
i wymagany przepisami od osób wykonują-
cych zawód medyczny na kontrakcie, oraz 
dodatkowe ubezpieczenia, jakie można 
wykupić od odpowiedzialności cywilnej, 
oraz ubezpieczenia zapewniające ochro-
nę w razie zachorowań, bądź niemożności 
wykonywania pracy. Szczegółowe zesta-
wienie różnych form ubezpieczeń będzie 
zaprezentowane w jednym z biuletynów 
informacyjnych.

Pani Mariola Rusińska – Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej przedstawiła 
zestawienie licznych rzeczywistych pro-
blemów, jakie są zgłaszane do rozpatrzenia 
przez Rzecznika. W chwili obecnej domi-
nują postępowania na podstawie zarzutu 
nieuczciwej konkurencji – skarżą pielę-
gniarki – pielęgniarki i położne- położne. 

Pani Beata Wieczorek-Wójcik – Pielę-
gniarka Naczelna Szpitala Specjalistyczne-
go w Wejherowie przedstawiła swój inno-
wacyjny i wdrożony w praktykę pomysł/
sposób na prawidłową strukturę zatrud-
nienia i problemy wynikające ze specyfiki 
pracy pielęgniarek i położnych. Jednym 
z rozwiązań, które pani Beata Wieczorek-
-Wójcik zastosowała w swoim szpitalu jest 

rotacyjne wyznaczanie jednej z pielęgnia-
rek oddziałowych na dyżury popołudnio-
we, aby mogła koordynować pracę per-
sonelu i czuwać nad odpowiednią obsadą 
pielęgniarską. 

Następnie Pani Małgorzata Sobania 
– Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego przed-
stawiła zapisy Dyrektywy Rady 2010/32/
UE w sprawie wykonania umowy ramowej 
dotyczącej zapobiegania zranieniom ostry-
mi narzędziami, dotyczącej bezpieczeń-
stwa pracowników sektora medycznego 
w zakresie szeroko rozumianej prewencji 

zakłuć i bezpieczeństwa pracy w ochronie 
zdrowia.

Uczestnicy konferencji byli bardzo za-
dowoleni z konferencji, interesującej tema-
tyki i wysokiego poziomu przekazywanych 
informacji przez prelegentów.

W konferencji udział wzięło ponad 200 
osób.

Pani Przewodnicząca Anna Wonaszek 
podkreśliła, iż kolejna konferencja została 
zorganizowana dla bezpieczeństwa wyko-
nywania bardzo trudnej i odpowiedzialnej 
pracy pielęgniarki i położnej.

Wioletta Rogala
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W dniu 4 października odbyła się konfe-
rencja zorganizowana przez Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku i Szkołę Wyższą 
Psychologii Społecznej w Sopocie. Kon-
ferencję otworzyła pani Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Anna Wonaszek – powitała wszystkich 
przybyłych na konferencję, zaproszonych 
gości i gospodarzy – władze Szkoły Wyż-
szej Psychologii Społecznej. Moderatorem 
była pani Mariola Rusińska – Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku.

Pierwszym prelegentem była pani Pre-
zes Naczelnej Rady Grażyna Rogala-Pa-
welczyk,która bardzo ciekawie mówiła na 
temat „Odpowiedzialność kierowniczej 

kadry pielęgniarskiej w świetle zmian 
w podmiotach leczniczych.” Należy pa-
miętać (podkreślała pani Prezes), że kadra 
kierownicza poprzez swoje postępowanie 
i swoją postawę kreuje wizerunek nie tylko 
swój, ale także pracowników i całej orga-
nizacji. Kierownicy oddziaływują bowiem 
przez przykład i gdy np. oddziałowa nie 
szanuje pielęgniarek, to nikt jej nie będzie 
szanował. Obowiązkiem kierownika jest 
zapewnienie odpowiednich warunków do 
realizacji zadań, a pracowników-zgłaszanie 
na bieżąco nieprawidłowości. Oddziałowa 
jako kierownik szczebla organizacyjnego 
ma obowiązek reagować w taki sposób aby 
zapewnić jak najlepsze warunki do pracy, 
oczywiście inną kwestią jest, czy i jaki sku-
tek te reakcje odniosą, ale nie wolno jej nie 

Relacja z konferencji „Praktyka zawodowa – 
samodzielność – odpowiedzialność  

pielęgniarek i położnych”

reagować, bo wtedy nie wywiązuje się ze 
swoich obowiązków. Pielęgniarka, położna 
musi wiedzieć, rozumieć i chcieć wykonać 
stawiane przed nią zadania. Natomiast aby 
zrobić to dobrze musi mieć, czuć wsparcie 
w kadrze kierowniczej. 

Po wykładzie pani Prezes głos za-
brał Dziekan Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej Sylwiusz Retowski – powitał 
przybyłe osoby i wyraził nadzieję na dal-
szą owocną współpracę SWPS z Okręgową 
Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
Podkreślił i podziwiał ogrom zainteresowa-
nia się konferencją.

Kolejny wykład poprowadziła pani 
dr Anna Piątek nt. „Profesjonalizm pielę-
gniarek warunkiem autonomii pielęgniar-
stwa”. Pielęgniarstwo jest wolnym zawo-
dem, a tym samym profesją. Należy pamię-
tać, że jeśli chcemy być szanowane jako 

pielęgniarki, profesjonalistki, to musimy za-
cząć same od siebie. Szanujmy siebie same, 
siebie nawzajem, a wtedy inni też będą nas 
szanować. Pani dr Anna Piątek wysoce pod-
kreślała rangę pielęgniarstwa i jego rozwój.

Kolejny wykład pt. „Alchemia słowa” 
poprowadziła pani prof. de Walden-Gałusz-
ko – Prezes Polskiego Towarzystwa Psycho-
onkologicznego. Wykład dotyczył potęgi 
roli kontaktu z pacjentem oraz poprawnego/
umiejętnego porozumiewania się. Należy 
pamiętać, że nie chodzi o długość czasu jaki 
poświęcamy pacjentowi, ale o jego efektyw-
ne wykorzystanie. Obecnie mamy do czy-
nienia z tzw. medykalizacją, co oznacza, że 
koncentrujemy się bardziej na ciele człowie-
ka, jego dolegliwościach, zamiast na całości, 
czyli jeszcze duszy, myślach... Dlatego obec-
nie słowo staje się złotem. W stosunku do 
pacjenta powinniśmy wykorzystywać 3U: 
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uprzejmość, uwaga, uśmiech. Pan Bóg dał 
człowiekowi 2 oczu, 2 uszu, a tylko 1 język, 
żeby dobrze patrzył, dobrze słuchał, a mówił 
wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Ważne jest 
aktywne słuchanie, czyli np. potakiwanie, 
słuchanie empatyczne, czyli wyobrażenie 
sobie, nie jak my na jego miejscu, ale jak ten 
człowiek, pacjent czuje się w danej sytuacji. 
Pamiętajmy o umiejętności patrzenia, roz-
różnianiajmy to co widzimy, od interpretacji 
tego co widzimy, zawsze lepiej jest dopytać 
pacjenta, czy na pewno czuje, myśli, to co 
nam się wydaje, to co odbieramy obser-
wując jego zachowanie, sposób wypowie-
dzi, mimikę. Rola pielęgniarki względem 
chorego jest specyficzna, bo i powiernicza, 
i doradcza, i wspierająca (empatyczna), oraz 
reprezentacji interesów pacjenta. 

Kolejne wykłady zostały zaprezentowa-
ne przez: 

 • Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej Pielęgniarek i Położnych 

w Gdańsku – mgr Mariolę Rusiń-
ską „Kodeks Etyki Pielęgniarki 
i Położnej – najważniejsze proble-
my w praktyce pielęgniarskiej i po-
łożniczej”.

 • Dr prawa Andrzeja Jakubca „Prawo 
a medycyna”,

 • Dr Radosława Sterczyńskiego 
„Twórcze myślenie w pracy pielę-
gniarek”.

Na zakończenie konferencji wystąpi-
ła mgr Irena Choma – Naczelny Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgnia-
rek i Położnych. Podkreśliła konieczność 
realizowania takich konferencji oraz wszel-
kich prewencji byśmy przeciwdziałali zda-
rzeniom niebezpiecznym dla samych pielę-
gniarek i położnych oraz pacjentów. Odby-
ła się dyskusja i nastąpiło podsumowanie 
konferencji. 

Wioletta Rogala

Już po raz kolejny, jak co roku w dzień 
patrona służby zdrowia św. Łukasza, 18 
października 2013 r. Prezydent Gdyni Woj-
ciech Szczurek wręczał w Muzeum Miasta 
Gdyni nagrody i wyróżnienia dla pracowni-
ków ochrony zdrowia.

Kapituła powołana przez Prezydenta 
Miasta w skład, której wchodzi przedstawi-
ciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych – w tym roku była to pani Sekretarz 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Aldona Rogala. Rozpatrzyła w dniu 4 paź-
dziernika złożone wnioski o przyznanie 
nagrody i wybrała spośród nominowanych 
wyjątkowych pracowników ochrony zdro-
wia, przedstawicieli różnych zawodów: 
pielęgniarki, położne, lekarzy, rehabilitan-
tów, dietetyków, psychologów. Wszyscy 
wyróżnieni i nagrodzeni odbierali gratula-
cje, nagrody i symboliczną różę z rąk Pre-
zydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka. 
Pani Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych Anna Wonaszek 
w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę ca-
łego zespołu interdyscyplinarnego, jaki 
wspólnie odgrywa w działaniu na rzecz pa-
cjenta, co jak widać jest dostrzegane i doce-
niane przez władze miasta Gdyni, gdyż co 
roku nagrody odbierają osoby reprezentu-
jące różne zawody działające na rzecz spo-
łeczeństwa. Jako samorządowi zawodowe-
mu jest nam bardzo miło brać udział w ta-
kich miłych i podniosłych wydarzeniach. 
Szczególnie wyjątkowe życzenia składam 
wyróżnionym pielęgniarkom i położnym…

Przedstawiciel Okręgowej Izby Lekar-
skiej również złożył gratulacje wszystkim 
nagrodzonym i wyróżnionym. 

Uroczystość umilił koncert dziecięcego 
kwartetu smyczkowego ze szkoły muzycz-
nej w Gdyni, który bardzo pięknie wykonał 
cztery utwory i otrzymał gromkie brawa.

Wioletta Rogala

Relacja z wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdyni 
dla pracowników ochrony zdrowia
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W dniu 15 października 2013 r. w Szpitalu 
Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. 
rozpoczął się 8-tygodniowy kurs kompute-
rowy dla pielęgniarek pt. „Na lepszy start – 
ECDL. Start dla pielęgniarek/pielęgniarzy 
i położnych” zorganizowany przez Okręgo-
wą Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku we współpracy z firmą SQLMED.

Projekt jest współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, obejmuje podsta-
wy obsługi komputera (z Internetem) oraz 
Pakiet MS Office. Szkolenie przeznaczone 
jest dla osób w wieku 25-46 lat:
1) zatrudnionych w administracji publicz-

nej na stanowisku pielęgniarki (na pod-

stawie umowy o pracę lub umowy cy-
wilnoprawnej),

2) z wykształceniem co najwyżej średnim,
3) zamieszkałych na terenie wojewódz-

twa pomorskiego (obszary słabe struk-
turalnie).

Ze Szpitala Specjalistycznego w Prabutach 
Sp. z o.o. zakwalifikowało się 30 pielęgnia-
rek (3 grupy po 10 osób). Na zakończenie 
szkolenia uczestniczki otrzymają Europej-
ski Certyfikat Umiejętności Komputero-
wych (ECDL – Europen Computer Driving 
Licence).

Grażyna Stachowicz
Pielęgniarka Naczelna Szpitala 

Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.

Prabuty korzystają ze środków UE
czyli kurs komputerowy dla pielęgniarek



28 Biuletyn Informacyjny  11–12/2013  Biuletyn Informacyjny  11–12/2013 29

11 Listopada – Pielęgniarki pamiętają!

Kilka słów o kursie

Dwudziestego trzeciego listopada 2013 
roku, zakończył się kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjolo-
gicznego i intensywnej opieki zorganizo-
wany przez OIPiP w Gdańsku. W kursie 
uczestniczyły 34 pielęgniarki i 1 pielę-
gniarz. Uczestnicy stworzyli dobrze ko-
munikującą się, zgodną grupę. Duży wkład 
w dobrą atmosferę kursu włożyła Pani 
dr Wioletta Mędrzycka – kierownik kursu. 
Przez cały czas trwania kształcenia służyła 
uczestnikom radą i informacjami.

Zajęcia teoretyczne umożliwiały roz-
szerzenie posiadanej wiedzy oraz jej ugrun-

Tradycyjnie już pielęgniarki ze Szpitala 
Specjalistycznego w Prabutach uczestni-
czyły w tegorocznych obchodach Święta 
Niepodległości.

Uroczystości 86 rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości rozpoczęły 
się Apelem Poległych. Następnie złożono 

kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci po-
ległych. Delegacja kilku pielęgniarek z na-
szego szpitala złożyła wiązankę kwiatów, 
została ufundowana przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Halina Grabowska

towanie. Podczas zajęć z zakresu bloku 
specjalistycznego pojawiały się również 
elementy ćwiczeń praktycznych, które bar-
dzo urozmaicały i doskonale obrazowały 
przekazywane przez wykładowców treści.

Praktyki organizowane w ramach blo-
ku specjalistycznego odbywały się zgodnie 
z założeniami programowymi – w specja-
listycznych ośrodkach. Dały one uczestni-
kom kursu możliwość poznania specyfiki 
poszczególnych obszarów działania dla 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i inten-
sywnej opieki oraz doskonalenia umiejęt-
ności praktycznych.

Dzień egzaminu końcowego przebiegał 
w uroczystym nastroju. Komisja egzami-
nacyjna złożona z czuwała nad właściwym 
przebiegiem egzaminu. Jego wyniki spra-
wiły przyjemność wszystkim. Sto procent 
zdających złożyło egzamin z wynikiem po-
myślnym.

Od 23 listopada 2013 do grona pielę-
gniarek i pielęgniarzy anestezjologicznych 
dołączyło 35 nowych osób.

W imieniu wszystkich absolwentów 
kursu składam Organizatorom i Prowadzą-
cym serdeczne podziękowania.

Marzena Sobczak
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Gorące podziękowania Zastępcy dyrektora 
ds. Pielęgniarstwa Szpitala Psychiatryczne-
go Pani mgr Edycie Karcz za możliwość 
wspólnego uczestniczenia w obchodach 
z okazji uroczystości wręczenia „Złotych 
Czepków” w Szpitalu dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych im. Stanisława Kryzyna 
w Starogardzie Gdańskim składa

Stefan Walters
Przełożony Pielęgniarek ROPS

Sukces nigdy nie jest efektem  
„słomianego zapału”  

– tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.
James Madison

Pragnę złożyć najserdeczniejsze gratula-
cje Absolwentkom I edycji specjalizacji 
w dziedzinie Pielęgniarstwa neonatologicz-
nego z okazji zdania w 100% Egzaminu 
Państwowego w dniu 4 listopada 2013 roku 
i otrzymania zasłużonego tytułu Specjali-
sty. Wszystkim Paniom życzę wielu radości 
i dalszych sukcesów w życiu zawodowym 
i prywatnym.

Joanna Stecka
Kierownik specjalizacji

Serdeczne podziękowania dla kadry pie-
lęgniarskiej pracującej w podmiocie 
leczniczym COPERNICUS za wspaniałą 
profesjonalną opiekę oraz za okazane serce 
i życzliwość dla mojego męża składa

Władysława Murawska

Pielęgniarkom i Położnym zatrudnionym 
w ZOZ MSWiA w Gdańsku z okazji jubi-
leuszu:

40-lecia pracy:
Barbarze Garskiej

Marii Majkut
35-lecia pracy:

Jolancie Trzosek
30-lecia pracy:

Małgorzacie Buchowieckiej
Sabinie Jachimczyk

Barbarze Modzelewskiej-Akbas
Ewie Wielichowskiej

25-lecia pracy
Bożenie Bławat

Alinie Świerczyńskiej
20-lecia pracy

Katarzynie Garczewskiej
Grażynie Garczewskiej

Agnieszce Szlązak
Joannie Osęce

składam serdeczne podziękowanie za trud, 
oddanie i życzliwość w czasie wieloletniej 
pracy w zawodzie. Wyrażając słowa uzna-
nia życzę zdrowia oraz dalszych sukcesów 
w pracy i w życiu osobistym.

Katarzyna Białek
Pielęgniarka Naczelna

KRZYŻÓWKA
nr 6-7/2013

W drodze losowania:
fartuch Med-Service wygrała 

Pani Kamila Bucznierska
koszulkę ufundowaną przez 

zabawnamedycyna.pl wygrała 
Pani Dorota Kolońska

Prosimy o kontakt z daną firmą  
w celu odebrania nagrody.

Podziękowania
Pani mgr Aleksandra Nieżurawska czło-
nek ogólnopolskiego Stowarzyszenia In-
strumentariuszek przewodnicząca komisji 
ds. pielęgniarstwa operacyjnego OIPiP 
w Gdańsku, wykazała się ogromnym zaan-
gażowaniem, profesjonalizmem i talentem 
organizacyjnym jako członek komitetu or-
ganizacyjnego pierwszej ogólnopolskiej 
konferencji „Współczesne pielęgniarstwo 
operacyjne w Polsce – rozwój i integracja” 
zorganizowanej przez nasze stowarzysze-
nie w dniu 12.09.2012 r. w Warszawie pod 
patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.

Świetnie prowadziła elektroniczną re-
jestrację 200 uczestników konferencji, 
w trakcie konferencji była odpowiedzialna 
za biuro konferencji i obsługę medialną. 
Dzięki jej zaangażowaniu było możliwe 
zorganizowanie tego tak ważnego wyda-
rzenia dla środowiska pielęgniarek ope-
racyjnych w Polsce tylko w ciągu dwóch 
miesięcy.

W imieniu Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Instrumentariuszek gratulujemy 
tak zaangażowanego i odpowiedzialnego 
profesjonalisty i prosimy o przekazanie jej 
naszych podziękowań.

Z poważaniem
mgr Barbara Dąbrowska

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Instrumentariuszek

Kluczem do szczęścia jest posiadanie marzeń,
kluczem do sukcesu jest ich realizacja.

James Allen

Serdeczne podziękowania Pani Annie Wo-
naszek Przewodniczącej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku za 
ufundowanie nagród na V Festyn Rodzinny 
Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. 
z o.o. składają 

Zarząd i Pracownicy

Pani Anna Wonaszek, Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

W imieniu pielęgniarek zatrudnionych 
w Klinice Onkologii i Radioterapii UCK 
Gdańsk serdecznie dziękujemy za zorga-
nizowanie zajęć „Niech plecy nie bolą”. 
Jesteśmy bardzo zadowolone z zajęć dy-
daktycznych, jak również z prowadzonych 
masaży. Jeżeli istniałaby możliwość konty-
nuacji takich zajęć w Nowym Roku były-
byśmy nimi zainteresowane.

Z poważaniem,
Krystyna Pilarska

Grażyna Bocian
Skrzypczyk Dorota

Ebertowska-Kot Joanna
Rupińska Ewa

Orłowska Krystyna
Banaszewska Krystyna

Borowik Iwona
Barbara Krywult

Podeszwik Marzena
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Naszej Koleżance Ani Szymuli
z powodu śmierci

BRATA
wyrazy głębokiego współczucia składają 
koleżanki z Kliniki Chorób Tropikalnych 

i Pasożytniczych z Gdyni.

Naszej koleżance Gosi Grzywińskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
MĘŻA

składają koleżanki i koledzy z oddziału 
Rehabilitacji Szpitala Polskiego 

w Sztumie.

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance 
Teresie Nowak z powodu śmierci

MAMY
składa Zarząd i Koleżanki NZOZ 

„PROFIL-MED.” Medycyna Szkolna 
w Gdańsku.

Z głębokim żalem żegnamy naszą 
Koleżankę

Pielęgniarkę Lucynę Peek-Urbanek.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci 
i wspomnieniach koleżanek i kolegów 
z Liceum Medycznego w Kościerzynie 

(1987–1992).

Naszej koleżance Urszuli Peście wyrazy 
współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają pielęgniarka oddziałowa 

oraz wszystkie pielęgniarki Oddziału 
Wewnętrznego w Kwidzynie

Naszej koleżance Joannie Urbańskiej 
serdeczne wyrazy współczucia i otuchy 

w tych trudnych chwilach po śmierci
BABCI I OJCA

składają-oddziałowa oraz wszystkie 
pielęgniarki Oddziału Wewnętrznego 

w Kwidzynie.

Wyrazy głębokiego współczucia naszej 
Koleżance Hannie Rekowskiej 

z powodu śmierci 
MAMY

składa Przewodnicząca oraz członkowie 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek 

i Położnych w Gdańsku.

Naszej Drogiej Koleżance Wiesławie 
Pozorskiej serdeczne wyrazy współczucia 

i żalu z powodu śmierci
OJCA

składa Zarząd i Członkowie Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 

przy Szpitalu Specjalistycznym 
w Kościerzynie.

Pani Małgorzacie Grzywińskiej oraz jej 
bliskim składamy wyrazy najgłębszego 
współczucia oraz łączymy się w bólu 

z powodu śmierci
MĘŻA

składa Dyrekcja oraz pracownicy Szpitala 
Polskiego w Sztumie.

Z żałobnej karty
Naszej koleżance Bożenie Dmowskiej 
serdeczne wyrazy współczucia i otuchy 
w trudnych chwilach z powodu śmierci

MAMY
składają koleżanki z Poradni Chirurgii 

Onkologicznej i Pracowni Endoskopowej 
Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.

Nie umiera ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich.

Naszej koleżance Małgorzacie 
Michalskiej wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają koleżanki z Oddziału Chirurgii, 

Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

Pielęgniarkom i Położnym z Powiatowego 
Centrum Zdrowia im. Jadwigi Obodziń-
skiej-Król w Malborku z okazji jubileuszu:

35-lecia pracy:
Marii Biegańskiej

Bogumile Maliczenko 
Iwonie Sulewskiej

Teresie Witkowskiej 
Elżbiecie Urbańskiej 

25-lecia pracy:
Lucynie Gołąbek
Danucie Hellwig

Ewie Reszka
Aleksandrze Pawłowskiej

Sławomirowi Łabowiczowi
20-lecia pracy:

Marcie Kowalskiej

składam serdeczne życzenia oraz wyrazy 
uznania za zaangażowanie i trud wkładany 
w codzienną pracę. Życzę dalszych sukce-
sów w życiu zawodowym i prywatnym.

Bożena Jusko Pielęgniarka Naczelna 
i koleżanki

Serdeczne podziękowania w imieniu ko-
leżanek i swoim na ręce Pani Przewodni-
czącej ORPiP w Gdańsku Anny Wonaszek 
dla całego Prezydium za bardzo celnie 
trafioną realizację Programu „Niech plecy 
nie bolą”. Fantastyczny relaks, duża przy-
jemność i pełen profesjonalizm na zbolałe 
kręgosłupy pielęgniarek.

Z okazji nadchodzących Świąt życzę dużo 
zdrowia, radości i tyleż samo przyjemno-
ści, a w Nowym 2014 Roku mądrych decy-
zji i przedłużenia tego fantastycznego pro-
gramu, tak aby wydłużyć sesje do pięciu, 
gdyż byłaby to połowa kuracji leczniczej.

Mariola Lamparska-Szalach
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Dzień Dziecka w OIPiP w Gdańsku

W dniu 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka 
drzwi Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku były szeroko otwarte dla 
wszystkich dzieci, wnuków i prawnuków 
pielęgniarek i położnych. Przybyło wiele 
dzieci w różnym wieku, od dwulatków do 
nastolatków, których powitała Przewodni-
cząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych Anna Wonaszek, życząc miłej za-
bawy i radosnego spędzenia czasu w tym 
szczególnym dniu. Zapewniła, że na pew-
no nikt nie będzie się nudził, bo jest wiele 
atrakcji edukacyjnych oraz nagród i pre-
zentów. Pani Przewodnicząca powitała go-
ścia specjalnego – Julkę, której w zeszłym 
roku spełniło się marzenie – i była pielę-
gniarką przez jeden dzień. Julka od razu po 
wejściu do budynku stwierdziła, że to jest 
jej najlepszy dzień dziecka ze wszystkich.
Każde dziecko znalazło coś interesującego 
dla siebie, faktycznie nikt się nie nudził. 

W sali konferencyjnej odbywały się 
taneczne rewolucje, od zabawy z balonem 
i gazetą do uciekania przed niedźwiedziem 
– wszystko przy wspaniałej muzyce. Na 
piętrze każde dziecko mogło sobie zrobić 
własnego „gniotka”, któremu nadawało 

twarz wg swej wyobraźni. Kto chciał miał 
pomalowaną twarz i stawał się wg swych 
marzeń księżniczką, supermenem lub kot-
kiem czy pieskiem. Dzieci uczyły się tak-
że robić różne rzeczy z papieru (origami), 
a także brały udział w pokazie jak się pra-
widłowo myje ręce i jak robi się zastrzyki, 
aby następnie pod okiem pani Przewod-
niczącej i Wiceprzewodniczącej robić sa-
memu zastrzyki na specjalnym manekinie. 
Dziękujemy Pani Barbarze Czerwińskiej za 
profesjonalny instruktaż.

Każda zabawa i konkurs były nagra-
dzane. Przez trzy godziny trwała nieustają-
ca zabawa i wielka radość w aurze wielu, 
wielu uśmiechów. Każde dziecko wyszło 
z prezentem do domu. Wszyscy byli bardzo 
zadowoleni i radośni, z szerokimi uśmie-
chami na ustach wracali do domów. Rodzi-
ce dzieci informowali nas, że dzieci dłu-
go wspominały edukacyjne zabawy tuląc 
zdobyte nagrody. Czekają na kolejną taką 
atrakcję, która już za rok…

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Promocja zawodu  
pielęgniarki i położnej
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Dzień Dziecka w OIPiP w Gdańsku
fotorelacja
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Akademia Dzieci 
Promocja Zawodu Pielęgniarki w Przedszkolach

Akademia Dzieci 
Promocja Zawodu Pielęgniarki w Przedszkolach

fotorelacjaPod koniec roku 2013 rozpoczęła się akcja promująca 
zawody pielęgniarki i położnej w trójmiejskich przed-
szkolach. Koordynatorem tej akcji z ramienia OIPiP 
w Gdańsku jest pani Elżbieta Brożyniak. Akcja prze-
prowadzona będzie przy współpracy z Szkołą Wyższą 
Psychologii Społecznej w Sopocie w ramach ,,Akade-
mii Dzieci”. Scenariusz zajęć z zakresu zapoznania się 
z zawodami medycznymi „My się pielęgniarki/Położnej 
nie boimy i wesoło się z nią bawimy” wygląda nastę-
pująco: Okres realizacji zajęć – początek od listopada 
2013 r. – czerwiec 2014 r. Miejsce realizacji: Niepu-
bliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne Gdańsk-Ja-
sień (pierwsze), kolejne miejsca realizacji wg zgłoszeń 
z przedszkoli. „Akademia Dzieci” prowadzona w SWPS 
w Sopocie. Wiek dzieci: 4, 5-latki. Czas trwania 30 mi-
nut. Prowadząca: mgr Elżbieta Brożyniak.
Cel ogólny: 
• Wykazywanie się wiadomościami na temat zawodu 

pielęgniarki i położnej,
• Omówienie pracy pielęgniarki i położnej,
• Zapoznanie się ze ścieżką edukacyjną pielęgniarki 

i położnej,
• Wzbogacenie słownika dzieci o wyrazy: pielęgniar-

ka, położna, iniekcja, strzykawka hospitalizacja, 
szpital stetoskop, higiena osobista, bakterie, wirusy;

• Stosowanie w zabawie zdobytych informacji z za-
kresu czynności wykonywanych przez pielęgniarkę,

• Zaprezentowanie sprzętu wielorazowego użytku 
pomocnego w wykonaniu zastrzyku, pomiaru ci-
śnienia tętniczego krwi, 

• Zaprezentowanie sprzętu jednorazowego użytku 
pomocnego w wykonaniu zastrzyku, pomiaru ci-
śnienia tętniczego krwi, utrzymaniu higieny,

• Rozumienie przez dzieci znaczenia czynności hi-
gienicznych dla dobrego samopoczucia i zdrowia.

Cel szczegółowy:
Dziecko 
• Rozpoznaje i nazywa pielęgniarkę i położną,
• Rozumie role pielęgniarki i położnej,
• Rozróżnia i nazywa sprzęt wielorazowego użytku,
• Rozróżnia i nazywa sprzęt jednorazowego użytku i 

zna jego przeznaczenie,
• Posługuje się pojęciami: pielęgniarka, położna, in-

iekcja, strzykawka hospitalizacja, stetoskop, szpital 
higiena, bakterie, wirusy;

• Dziecko rozumie znaczenie czynności higienicz-
nych,

• Zna środowisko, w którym żyją bakterie, wirusy,
• Wie, jak często trzeba myć ręce i dlaczego?,
• Zna zasady zakładania rękawiczek jednorazowych,

• Posługuje się pojęciami: pielęgniarka, położna, in-
iekcja, strzykawka, hospitalizacja, szpital higiena, 
bakterie, wirusy,

• Wie jak należy dbać o swoje zdrowie.
Metody: słowna, czynna, oglądowa, aktywizująca.
Formy: zbiorowa, indywidualna.
Narzędzia dydaktyczne:
• Sprzęt wielorazowego użytku
• Sprzęt jednorazowego użytku ( rękawiczki, strzy-

kawki, wenflony, igły, gaziki, opaski na rękę)
• Stetoskop, bandaże, środki do dezynfekcji skóry
• Przebieg:
1. Rozpoczęcie zajęć-przedstawienie się oraz zapre-

zentowanie w stroju pielęgniarki łącznie z czep-
kiem pielęgniarskim.

2. Wprowadzenie do tematu: Dzieci na podstawie mo-
jego wyglądu i krótkiego wprowadzenia odpowia-
dają na pytanie, o czym będą zajęcia.

3. Rozmowa na temat pracy pielęgniarki i położnej.
4. Kiedy należy myć ręce? 
5. Kiedy i jak prawidłowo używać rękawiczek jedno-

razowych?
6. „Jak zmierzyć ciśnienie tętnicze, wykonać zastrzyk, 

zabandażować rękę?” – zabawa dydaktyczna. Dzieci 
podzielone są na grupy, w których moją możliwość 
zabandażowania np. dłoni kukiełce/misiowi, 
przygotowania zastrzyku, wykonania zastrzyku. 
Zwracanie uwagi na prawidłowe przestrzeganie 
zasad higienicznych oraz prawidłowej komunikacji. 

7. Każde dziecko ma możliwość zapoznać się ze 
strzykawką, stetoskopem, bandażem, venflonem. 
Ma możliwość poznania sprzętu wielorazowego 
użytku dziś już niestosowanego.

8. „W szpitalu” – zabawa dydaktyczna polegająca 
m.in. z koniecznością założenia na rękę i noszenia 
opaski identyfikacyjnej. 

9. Dlaczego warto myć rączki? – wyliczanka do zabawy.
„ Na bakteria są sposoby
trochę mydła, dużo wody,
bo bakteria chociaż drobne
wcale nie są dla nas dobre”

11. Omówienie zajęć
• pasowanie dzieci na honorową pielęgniarkę, pielę-

gniarza, położną 
• rozdanie dzieciom nagród -naklejek i certyfikatów
• podziękowanie za udział w zajęciach.
Pierwsze zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem 
i bardzo czynnym udziałem dzieci w zajęciach obrazu-
jących pracę pielęgniarki.

Aldona Rogala
Sekretarz
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W tym roku już po raz 11 odbył się 15 
czerwca w Kartuzach, na Wyspie Łabędziej 
festyn rodzinny pielęgniarek i położnych. 
Przed południem zjechały autokary z ca-
łego regionu pomorskiego dowożąc pielę-
gniarki i położne wraz z rodzinami. 

Uroczystego otwarcia Festynu dokona-
ła pani Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych Anna Wonaszek 
i pani Ewa Bogdańska-Bóll, Pielęgniarka 
Naczelna Powiatowego Centrum Zdrowia 
w Kartuzach, życząc wszystkim dobrej za-
bawy. Festyn rozpoczął się od wręczenia 
„Złotych Czepków” i Dyplomów Uznania 
dla pielęgniarek i położnych Powiatowe-
go Centrum Zdrowia – Kartuzy i Centrum 
Medycznego Kaszuby. Panie pielęgniarki 
i położne odebrały z rąk Przewodniczącej 
ORPiP Anny Wonaszek i Wiceprzewodni-
czących Marzeny Olszewskiej-Fryc i Da-
nuty Adamczyk-Wiśniewskiej swoje wy-
różnienia, a od Pielęgniarki Naczelnej, pani 
Starosty i pani Burmistrz kwiaty.

Podczas imprezy było wiele atrakcji, 
zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 
Uczestnicy, zwłaszcza dzieci, mogli oglą-
dać pokazy straży pożarnej w gaszeniu po-
żaru, przejechać się na podnośniku, popły-
wać motorówką, pojeździć konno, wziąć 
udział w konkursach i zdobyć liczne nagro-
dy. Dla pielęgniarek i położnych też były 
przygotowane liczne nagrody, które były 
rozlosowywane w trakcie festynu. Wszy-
scy doskonale się bawili przy dźwiękach 
muzyki i wspaniałej, słonecznej pogodzie. 
Jak zawsze odbyły się mecze piłki nożnej 
o Puchar Przechodni Przewodniczącej OR-
PiP. Kapitanowie drużyn, które zajęły I, II 
i III miejsce otrzymali puchary, a wszyscy 
pozostali kapitanowie drużyn otrzymali 
statuetki za udział w turnieju. Uczestnicy 

festynu mogli się posilić grochówką, kieł-
baskami i chlebem ze smalcem i ogórkiem. 
Czas upłynął bardzo szybko i wszyscy byli 
zdziwieni, że kilka godzin dobrej zabawy 
minęło jak jedna chwila. Padły wnioski 
o wydłużenie czasu kolejnych festynów, 
żeby wszyscy mogli bawić się dłużej.

Tak duże przedsięwzięcie, jakim jest 
Festyn wymaga długiego okresu przygo-
towań i starań wielu ludzi, aby wszystko 
zorganizować i zgodnie z przepisami i tak, 
aby wszyscy dobrze się bawili. Podzięko-
wania za współpracę i współorganizację XI 
Festynu dla:
• Pana Karola Górskiego – Prezesa PCZ 

w Kartuzach,
• Pani Janiny Kwiecień – Starosty Powia-

tu Kartuskiego,
• Pani Mirosławy Lehman – Burmistrza 

miasta Kartuzy.
• Podziękowania za pomoc w sfinanso-

waniu autokarów dla:
• Pana Edmunda Stachowicza – Prezy-

denta Miasta Starogard Gdański,
• Pana Zdzisława Czuchy – Burmistrza 

Kościerzyny.
• Podziękowania dla sponsorów:
• Starosta Kartuski – Janina Kwiecień,
• Burmistrz Miasta Kartuzy – Mirosława 

Lehman, 
• Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartu-

zach,
• Związek Zawodowy Pielęgniarek i Po-

łożnych przy PCZ w Kartuzach,
• NSZZ „S” Komisja Międzyzakładowa 

POZ – Solidarność w Kartuzach,
• Tow. Ubezp. INTER POLSKA S.A. od-

dział w Gdańsku – pani G. Wierzbicka,
• P.Z.U. Życie S.A. z Gdańska oddział 

Kartuzy,
• Tow. Ubezp. AVIVA,

XI Festyn Pielęgniarek i Położnych w Kartuzach

XI Festyn Pielęgniarek i Położnych w Kartuzach
fotorelacja

• Mery Key – pani J. Gajda,
• Novotel Gdańsk Marina,
• Centrum Szkoleń „KORA” z Sopotu – 

Marek Wojda,
• Pelagros sp. z o.o. – M. Maj – Lovela
• Bank Credit Agricola,
• Firma Metal-Serwis Wandtke z Mie-

chucina,
• Pan Mirosław Miłosz – sklep Meblowy 

z Kartuz,
• Pan Adam Gdaniec PPH – Piekarnia 

z Kartuz,
• Firma transportowa Bóll-Trans z Tcze-

wa,
• Jolanta i Wacław Pryczkowscy 

z Chmielna,
• Pani Izabela Szwelnik – Salon kosme-

tyczny Izabela z Kartuz,
• Bogusława i Krzysztof Radeccy Med.-

-Studio „Dominika” z Kartuz,
• Pani Maria Gosk – firma GRONO „Re-

stauracja Złota Jesień” z Kartuz,
• Katarzyna Belgrau „Rajski Ogród” Ko-

lonia – Borowiec,

• Firma Medyczna ChM z Lewickie k. 
Białegostoku,

• Usługi Geodezyjne „GEO-PLUS” 
z Kartuz,

• PULS-MEDIC z Gdańska – Janina 
Markiewicz,

• Pani Adriana Pilżys przedstawiciel 
sprzedaży kosmetyków Tybetańskich 
TIANDE,

• Księgarnia „Biały Kruk” z Kartuz,
• Centrum Medyczne ENEL_MED S.A. 

Monika Banacka oddział Grunwaldzka 
w Gdańsku,

• Pan Marcin Foryś członek Zarządu fir-
my ubezpieczeniowej SUPRA BRO-
KERS z Wrocławia, oddział w Kartu-
zach,

• Dorota Tusk – Sklep 1001 Drobiazgów 
z Chmielna.

Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP
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Promocja zawodu pielęgniarki i położnej  
w Urzędzie Marszałkowskim – ZDROWIE nA tAK!

Dnia 25 lutego 2013 r. w ramach promocji za-
wodu pielęgniarki i położnej Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku zorga-
nizowała akcję w Urzędzie Marszałkowskim 
pt. „Zdrowie na tak”. Radni Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego chętnie korzystali 
z badań, jakie przeprowadzały pielęgniarki, 
tj.: badania ciśnienia, badania poziomu cukru, 
poziomu cholesterolu, spirometrii i wskaź-
nika BMI. Radni uczestniczyli w pokazie 
udzielania pierwszej pomocy i sami ćwiczyli 
pod okiem ratowników medycznych udziela-
nie pomocy dorosłemu i niemowlęciu.

Podczas trwania akcji pani Przewodni-
cząca ORPiP Anna Wonaszek i pani Wice-

przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
skutecznie zachęcały radnych do skorzy-
stania z okazji przebadania się. Rozma-
wiały z radnymi podkreślając potrzebę po-
dejmowania działań ukierunkowanych na 
profilaktykę.

Serdeczne podziękowania Przewodni-
cząca Anna Wonaszek składa pielęgniar-
kom oraz ratownikom medycznym z PCT 
oraz UCK za czynne i wysoce profesjonal-
ne zaangażowanie w przeprowadzenie wy-
żej wymienionej akcji.

Aldona Rogala
Sekretarz

Promocja zawodu pielęgniarki i położnej  
w Urzędzie Marszałkowskim – ZDROWIE nA tAK!

fotorelacja
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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 7 lutego 2014 r. na adres e-mail:
biuro@oipip.gda.pl

Zgłoszenia bez ww. danych 
nie wezmą udziału w losowaniu.

W drodze losowania
konkurs z numeru 6-7/2013 wygrały:

Pani Anna Makurat
Pani Anna Szymańska

Hasłem było słowo GORĄCO

KONKURS



Zapraszamy!

Kupony prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na adres OIPiP w Gdańsku do 7 lutego 2014 r.

POZIOMO: 2) badanie opinii publicznej, np. za pomocą ankiety; 4) ustęp tekstu; 6) kuliste obrzmienie na 
czole; 8) nadwodna budowla bobrów; 10) ze źrenicą; 11) waga towaru bez opakowania; 13) latem „leje się” 
z nieba; 15) imię Makuszyńskiego; 16) angielska jednostka masy; 18) całość, całokształt; 19) okres stu lat; 
22) szef uniwersytetu; 23) załamanie gospodarki; 26) wirująca zabawka; 27) kiedyś pod oponą lub w piłce; 
29) opowiada przebieg akcji w utworze literackim; 31) była złota w bajce; 32) męski głos.
PIONOWO: 1) znak firmowy; 2) marka japońskiego samochodu; 3) świecąca reklama nad sklepem; 5) od-
rzuca istnienie Boga; 7) ideał, perfekcja; 8) żółty narcyz; 9) szklany w telewizorze; 10) sportowy sprzęt do 
rzucania; 12) rozstanie, separacja; 14) niepracujący klient ZUS-u; 17) portowy pomost; 20) buty na kołach; 
21) ślad zwierzyny; 22) Andrzej Wajda; 24) w biurze rzeczy znalezionych; 25) wymiar urządzenia; 28) 24 go-
dziny; 30) 12 miesięcy.


