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Spis treści Słowo wstępne

mgr Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
zakończył się pierwszy kwartał tego roku 
i ponownie wypełniony jest wieloma zdarze-
niami, którymi pragnę się z Wami podzielić 
na łamach Biuletynu. Zachęcam do zapo-
znania się z relacją z Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku – poza 
wieloma konkretnymi informacjami było 
również wiele wzruszeń... Jak powiedział Ja-
mes Medison: „Sukces nigdy nie jest efektem 
słomianego zapału – tu trzeba przejść przez 
prawdziwy ogień.” Jak wiele osiągacie, za-
tem płynie wprost z Waszych relacji. Dzię-
kuję! Cieszę się, iż mogę to Wam Kochani 
umożliwiać. Natomiast jak nie jest łatwo – 
także wiemy. Dlatego też w wyniku potrzeby 
organizujemy wraz z Wojewódzkim Ośrod-
kiem Medycyny Pracy w Gdańsku warsztaty 
psychologiczne dla pielęgniarek i położnych, 
które szeroko opisuje nam w tym Biuletynie 
pani psycholog Małgorzata Moczulska. Pole-
cam! Mam też ogromną nadzieję, iż atmosfe-
ra Świąt doda Wszystkim nadziei i sił do dal-
szych działań na rzecz poprawy warunków 
pracy i płacy Pielęgniarek i Położnych.
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Informacje
Przypomnienie o obowiązkach 

informacyjnych spoczywających 
na pielęgniarkach i położnych

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 
2012 r. nowa ustawa z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej (Dz.U. Nr. 174. poz. 1039 z póź.
zm.) nałożyła na pielęgniarki i położne 
wykonujące zawód na podstawie:
- umowy o pracę
- stosunku służbowego
- umowy cywilno-prawnej

Nowe obowiązki informacyjne
Zgodnie z art.19 ust.2 ustawy, pielęgniar-
ki i położne wykonujące zawód w for-
mach o których mowa wyżej są obowią-
zane w terminie 14 dni od dnia nawiąza-
nia stosunku pracy lub zawarcia umowy 
cywilnoprawnej, poinformować o tym 
fakcie okręgową radę pielęgniarek i po-
łożnych właściwą ze względu na wyko-
nywanie zawodu, wskazując: 
1. numer dokumentu poświadczającego 

posiadanie prawa wykonywania za-
wodu:

2. datę zatrudnienia i stanowisko, 
a w przypadku umów na czas okre-
ślony – datę zakończenia umowy:

3. miejsce wykonywania zawodu:
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 
powiadomić należy także o rozwiązaniu 
albo wygaśnięciu umowy, w terminie 14 
dni od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia 
umowy (art. 19 ust.3 ustawy).
Na osoby, które w dniu wejścia w życie 
ustawy tj. 1 stycznia 2012 r. wykonywa-
ły już zawód w ramach stosunku pracy, 

stosunku służbowego, bądź na podstawie 
umowy cywilnoprawnej nałożony został 
natomiast obowiązek przekazania da-
nych, o których mowa wyżej, do końca 
marca 2012 r. (art. 101 ustawy).
Zgodnie z art. 43 ust. 3 i art. 44. ust.1. pkt 
20) dane te gromadzone są i aktualizowa-
ne w rejestrze pielęgniarek i położnych.
Niezależnie od powyższego, stosownie 
do art. 46 wszystkie pielęgniarki i położ-
ne wpisane do rejestru, są obowiązane do 
niezwłocznego zawiadomienia właściwej 
okręgowej rady pielęgniarek i położnych 
o wszelkich zmianach danych objętych 
wpisem, jednak nie później niż w termi-
nie 14 dni od dnia ich powstania.

Zmiany danych pielęgniarki i położnej 
wpisanych do rejestrów dokonuje się na 
podstawie pisemnego oświadczenia pie-
lęgniarki lub położnej (art. 48 ust. 5).

Obowiązek aktualizacji przez członków 
samorządu danych w rejestrze pielęgnia-
rek i położnych wynika także z przepi-
sów naszej ustawy korporacyjnej - art.11 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. Nr 174, poz 1038).

Aktualność 
prawa wykonywania zawodu

Zgodnie z Art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniar-
ki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 
z późn. zm.):
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Prezydium
W dniu 18 lutego 2014 r. odbyło się posie-
dzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku. W posie-
dzeniu udział wzięło 9 osób, członków Pre-
zydium ORPiP. W toku zebrania omówiono 
następujące kwestie:
1. Otwarcie zebrania i poprowadzenie 

przez Przewodniczącą ORPiP Annę 
Wonaszek.

2. Przyjęto jednogłośnie protokół z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawiono projekt porządku ze-
brania. Przyjęto jednogłośnie zapropo-
nowany porządek zebrania.

4. Przedstawiono i omówiono projekty 
Uchwał od Nr 547/Z/VI2014 do Nr 
561/Z/VI2014  w sprawie prawa wy-
konywania  zawodu (stwierdzeń – 6, 
skreślenia – 2, wpisy – 7). Przyjęto 
jednogłośnie ww. Uchwały.

5. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 380/VIP/14 w sprawie 
wydania zaświadczenia o odbyciu 
przeszkolenia i egzaminie dla 2 osób. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

6. Przedstawiono i omówiono projekt 
Uchwały Nr 381/VIP/14 w sprawie 
wydania skierowania na przeszkolenie 
po przerwie dłuższej niż pięć lat w wy-
konywaniu zawodu dla 2 osób. 

7. Przedstawienie wniosku Komisji So-
cjalnej o zwiększenie kwoty zapomogi 
losowej dla członka naszego samorzą-
du. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 
382/VIP/14 ww. sprawie.

8. Przedstawienie wniosku dyrektora ds. 
Pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycz-
nego w Chojnicach o przeprowadze-
nie kursu specjalistycznego. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 383/VIP/14 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu spe-
cjalistycznego ,,Wykonywanie i inter-
pretacja zapisu EKG” w Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Chojnicach.

9. Rozpatrzenie wniosku Przełożonej 
Pielęgniarek i Położnych UCK – Kli-
niczna o przeprowadzenie szkolenia 
w zakresie prewencji z odpowiedzial-
ności zawodowej. Podjęto jednogło-

Osoby, które przed dniem wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy tj. do dnia 1 stycz-
nia 2012 r. ukończyły liceum medyczne 
lub szkołę policealną albo szkołę po-
maturalną kształcącą w zawodzie pielę-
gniarki albo ukończyły szkołę policeal-
ną albo szkołę pomaturalną kształcącą 
w zawodzie położnej, które nie uzyskały 
stwierdzenia prawa wykonywania zawo-
du do dnia 1 stycznia 2012 r., a spełniają 
inne wymagania określone w art. 28 albo 
art. 31 (tj. posiadają świadectwo lub dy-
plom ukończenia szkoły pielęgniarskiej/

położniczej; posiadają pełną zdolność 
do czynności prawnych oraz których 
stan zdrowia pozwala na wykonywanie 
zawodu pielęgniarki/położnej) – mogą 
uzyskać stwierdzenie prawa wykony-
wania zawodu, jeżeli do dnia 1 stycz-
nia 2015 r. złożą stosowny wniosek do 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku.

Po upływie tego terminu prawo wy-
konywania zawodu albo ograniczone 
prawo wykonywania zawodu wygasa. 
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śnie Uchwałę Nr 384/VIP/14 w spra-
wie przeprowadzenia szkolenia dla 
pielęgniarek i położnych w szpitalu 
UCK – Kliniczna z prewencji zawo-
dowej. Nadzór nad zorganizowaniem 
i przeprowadzeniem szkolenia powie-
rzono pani Danucie Adamczyk-Wi-
śniewskiej – Wiceprzewodniczącej 
OIPiP w Gdańsku.

10. Rozpatrzono wniosek przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Pedia-
trycznego o sfinansowanie udziału 
w Zjeździe Położniczo-Neonatolo-
gicznym ,,Zdrowie dziecka na różnych 
etapach jego rozwoju”. Wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie. Podjęto jed-
nogłośnie Uchwałę Nr 385/VIP/14.

11. Rozpatrzono wniosek przewodni-
czącej Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Operacyjnego o uwolnienie środków 
finansowych na organizacje spotka-
nia oddziałowych, koordynujących 
i kierowników bloków operacyjnych 
województwa pomorskiego. Wnio-
sek rozpatrzono pozytywnie. Podjęto 
Uchwałę Nr 386/VIP/14 w tej sprawie. 

12. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 
387/VIP/14 w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu specjalistycznego: ,,Terapia bólu 
ostrego u dorosłych dla pielęgniarek 
i położnych”, ,,Leczenie ran’’ – dla po-
łożnych, ,,Resuscytacja krążeniowo-
-oddechowa” – dla pielęgniarek i po-
łożnych oraz powołano kierowników 
tych kursów.

13. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 
388/VIP/14 w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu kwalifikacyjnego: ,,Pielęgniar-
stwo anestezjologiczne i intensywnej 
opieki – dla pielęgniarek” i powołania 
kierownika.

14. Podjęto Aneks Nr 1 do Uchwały Nr 

349/VIP/13 w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu specjalistycznego.

15. Podjęto Aneks Nr 1 do Uchwały Nr 
239/VIP/13 w sprawie dokonania wpi-
su do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych.

16. Rozpatrzono wniosek i podjęto jed-
nogłośnie Uchwałę Nr 389/VIP/14 
w sprawie dokonania wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych pod numerem – 178 Akademia 
Zdrowia Izabela Łajs – szkolenie spe-
cjalizacyjne ,,Pielęgniarstwo zacho-
wawcze”.

17. Rozpatrzono wniosek przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Pedia-
trycznego o pokrycie kosztu dojazdu 
na VIII Ogólnopolski Zjazd Położni-
czo-Neonatologiczno-Pediatryczny”. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 390/
VIP/14 w tej sprawie.

18. Podjęto jednogłośnie Uchwały w spra-
wie wykreślenia 3 wpisów w rejestrze 
IPP i GPP: Uchwała Nr 04/GPP/2014/C 
– wykreślenie wpisu w rejestrze gru-
powych praktyk pielęgniarek i po-
łożnych, Uchwała Nr 58/IPP/2014/C 
– wykreślenie wpisu w rejestrze in-
dywidualnych praktyk pielęgniarek, 
Uchwała Nr 59/IPP/MW/2014/C – 
wykreślenie wpisu w rejestrze indywi-
dualnych praktyk pielęgniarek.

19. Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 391/
VIP/14 w sprawie pokrycia kosztów 
prenumeraty ,,Magazynu Pielęgniarki 
i Położnej” na okres 2 lat do biblioteki 
Izby.

20. Przedstawienie przez panią Danu-
tę Adamczyk-Wiśniewską wniosku 
o zakup fantomu do oftalmoskopii 
i otoskopii do działu szkoleń. Podjęcie 
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jednogłośnie Uchwały Nr 392/VIP/14 
w tej sprawie. 

21. Rozpatrzono wniosek z Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Chełmnie o wsparcie finansowe dla 
członka ich samorządu zawodowego. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 393/
VIP/14 w sprawie pomocy finansowej 
dla członka samorządu innej izby. 

22. Odczytanie podziękowań z OIPiP 
w Ciechanowie za udzieloną pomoc 
finansową dla członka ich izby.

23. Przedstawienie Zarządzenia we-
wnętrznego dotyczącego ogłoszenia 
przetargu ofert i powołania Komisji 
Przetargowej – załącznik nr 1 do pro-
tokołu.

24. Przedstawienie informacji z Minister-
stwa Finansów dotyczącej opodatko-
wania wszelkiego rodzaju szkoleń or-
ganizowanych przez Okręgowe Izby 
Pielęgniarek i Położnych. Minister-
stwo Finansów stoi na stanowisku, że 
każde szkolenie musi być opodatko-
wane, a co za tym idzie każdy uczest-
nik szkolenia, specjalizacji, kursu bę-
dzie musiał zapłacić podatek, a OIPiP 
wystawić każdemu uczestnikowi PIT.

25. Przedstawienie pisma z Departamentu 
Pielęgniarek i Położnych w sprawie 
zajęcia stanowiska i zainteresowania 
się samorządu nieprawidłowościami 
w szpitalach trójmiejskich dotyczący-
mi czasu pracy pielęgniarek. Postano-
wiono w trybie pilnym zwołać zebra-
nie wszystkich Pielęgniarek Naczel-
nych i Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa 
oraz zaprosić Przewodniczącą Zarządu 
Regionu Pomorskiego Ogólnopolskie-
go Związku Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych, aby wspólnie prze-
dyskutować sytuację, zdiagnozować 
problem i ustalić stanowisko. 

26. W związku z tym, że zbliża się termin 

Dnia 13 marca 2014 r. odbyło się zebra-
nie Prezydium ORPiP w Gdańsku. W po-
siedzeniu udział wzięło 7 osób, członków 
Prezydium ORPiP. Posiedzenie przebiega-
ło w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania. Wpisanie się 

obecnych osób na listę obecności.
2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu 

z poprzedniego zebrania.
3. Przedstawienie projektu porządku 

zebrania. Przyjęcie jednogłośnie po-
rządku obrad.

4. Przedstawienie i omówienie projek-
tów Uchwał od Nr 562/Z/VI2014 do 
Nr 568/Z/VI2014  w sprawie prawa 
wykonywania  zawodu (stwierdzeń – 
2 (w tym 1 położna), skreślenia – 2, 
wpisy – 3). Uchwały zostały podjęte 
jednogłośnie.

5. Przedstawienie i omówienie projektu 

wprowadzenia norm zatrudnienia pie-
lęgniarek i położnych – marzec 2014, 
jako samorząd zawodowy wyślemy do 
każdego pracodawcy pismo z zapyta-
niem, w jaki sposób zostały wyliczone 
normy w poszczególnych podmiotach 
leczniczych.

27. Podjęto jednogłośnie Aneks Nr 1 do 
Uchwały Nr 354/VIP/13 w sprawie 
wytypowania przedstawicieli samo-
rządu do prac w komisji kwalifikacyj-
nej i egzaminacyjnej. 

28. Podjęto jednogłośnie Aneks Nr 1 do 
Uchwały Nr 230/VIP/13 w sprawie 
wytypowania przedstawicieli do prac 
w komisji kwalifikacyjnej i egzamina-
cyjnej. 

29. Ustalono termin kolejnego posiedzenia 
Prezydium – 13 marca o godz. 10.00 
i Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych na dzień 13 marca o godz. 11.

30. Zakończenie zebrania.
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Uchwały Nr 394/VIP/14 w sprawie 
wydania zaświadczenia o odbyciu 
przeszkolenia i egzaminie dla 4 osób. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

6. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 395/VIP/14 w sprawie 
wydania skierowania na przeszkole-
nie po przerwie dłuższej niż pięć lat 
w wykonywaniu zawodu dla 5 osób. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

7. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
396/VIP/14 w sprawie dokonania 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych PULS-ME-
DIC Sp. z o.o. – szkolenie specjaliza-
cyjne ,,Pielęgniarstwo chirurgiczne”.

8. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
397/VIP/14 w sprawie dokonania 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych PULS-ME-
DIC Sp. z o.o. – szkolenie specjali-
zacyjne ,,Pielęgniarstwo anestezjolo-
giczne i intensywnej opieki”.

9. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
398/VIP/14 w sprawie dokonania 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych PULS-ME-
DIC Sp. z o.o. – kurs specjalistyczny 
,,Resuscytacja krążeniowo-oddecho-
wa” – dla pielęgniarek i położnych.

10. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
399/VIP/14 w sprawie dokonania 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych KORA Cen-
trum Szkoleń – kurs specjalistyczny 
,,Endoskopia”.

11. Podjęcie jednogłośnie Aneksu Nr 1 
do Uchwały Nr 331/VIP/11 w sprawie 
dokonania wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-

plomowe pielęgniarek i położnych
12. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 

400/VIP/14 w sprawie wytypowania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisjach kwalifikacyjnej i egza-
minacyjnej: kształcenia podyplomo-
wego prowadzonego przez KORA 
Centrum Szkoleń.

13. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
401/VIP/14 w sprawie wytypowania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisjach kwalifikacyjnej i egza-
minacyjnej: w pracach komisji postę-
powania kwalifikacyjnego w zakre-
sie kształcenia podyplomowego pro-
wadzonego przez PULS-MEDIC sp. 
z o.o.

14. Podjęcie 3 Uchwał w sprawie wy-
kreślenia wpisów w IPP: Uchwa-
ła Nr 60/IPP/2014/C    Uchwała Nr 
61/IPP/2014/C; Uchwała Nr 62/IP-
P/2014/C.

15. Rozpatrzenie wniosku przewodniczą-
cej Komisji ds. Położnych Środowi-
skowo-Rodzinnych o pokrycie kosz-
tów udziału w konferencji ,,Położna 
a współczesne prawo”. Podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 402/VIP/14 
w ww. sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku przewodni-
czącej Komisji ds. Położnych Środo-
wiskowo-Rodzinnych o przekazanie 
kwoty 2.000,00 zł. ze środków Ko-
misji na organizację konferencji ,,Po-
łożna a współczesne prawo”. Podjęcie 
Uchwały Nr 403/VIP/14 w ww. spra-
wie.

17. Podjęcie Aneksu Nr 1 do Uchwały Nr 
372/VIP/14 w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu specjalistycznego i powołania 
kierownika.

18. Rozpatrzenie wniosku o zakup oto-
skopu i 3 sztuk modeli do badania 
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piersi na wniosek Koordynatora dzia-
łu szkoleń. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 404/VIP/14 w sprawie 
zakupu ww. akcesoriów. 

19. Rozpatrzenie wniosku Prezes Stowa-
rzyszenia ,,Ogród Nadziei” o wspar-
cie akcji charytatywnej, która będzie 
przeprowadzona 11.05.2014 r. na 
rzecz Hospicjum w Tczewie. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 405/VIP/14 
w ww. sprawie. 

20. Rozpatrzenie wniosku studentek po-
łożnictwa GUM o patronat honorowy 
OIPiP w Gdańsku w akcji ,,Zdrowie 
kobiety i jej dziecka naszą przyszło-
ścią”, która zostanie przeprowadzona 
10 maja b.r. w Gdańsku. Członkowie 
Prezydium wyrazili zgodę.

21. Rozpatrzono wniosek dr G. Ryma-
szewskiej o patronat honorowy na 
konferencji ,,Alkoholowy zespół 
płodowy /FAS/ - problem interdyscy-
plinarny”. W komitecie organizacyj-

nym tej konferencji z ramienia OIPiP 
w Gdańsku znajduje się pani Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska – Wiceprze-
wodnicząca, która zaproponowała, 
żebyśmy, jako Izba zakupili teczki 
i długopisy z naszym logo na tą konfe-
rencję. Podjęto jednogłośnie Uchwałę 
Nr 406/VIP/14 w tej sprawie.

22. Poinformowano, że do pani Prze-
wodniczącej ORPiP zgłosiła się pani 
dr Izabela Łucka – konsultant w dzie-
dzinie psychiatrii z propozycją współ-
organizacji Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycz-
nego pt. ,,Nowe diagnozy, nowe tera-
pie?”. Pani Przewodnicząca poinfor-
mowała, że jest w trakcie uzgadniania 
zasad współpracy.

23. Zakończenie zebrania.

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

z prac rady
Dnia 13 marca 2014 r. odbyło się zebranie 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. W posiedzeniu wzięło udział 
19 osób, członków Okręgowej Rady, 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej i 1 pełnomocnik. Zebranie 
przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą ORPiP Annę Wonaszek.  Wpi-
sanie się osób obecnych na listę obec-
ności.

2. Rozpatrzenie wniosku Komisji ds. 
Finansowania Doskonalenia Zawodo-
wego o dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego w kwocie 148.742,00zł. 

Przedstawienie projektu  Uchwały Nr 
147/VIR/13 w sprawie przyjęcia i re-
alizacji ww. wniosku. Uchwałę podję-
to jednogłośnie.

3. Rozpatrzenie wniosku Kapituły Na-
grody im. Aliny Pienkowskiej o przy-
znanie Nagrody dla 2 pielęgniarek: 
Helenie Glińskiej i Marii Elżbiecie 
Chętnik.  Przedstawienie projektu 
Uchwały Nr 148/VIR/14 w ww. spra-
wie. Przyjęcie Uchwały jednogłośnie. 
Nagroda będzie wręczana uroczyście 
na Okręgowym Zjeździe w dniu 22 
marca 2014 r. w Urzędzie Marszał-
kowskim.
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4. Rozpatrzenie wniosku przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Ane-
stezjologicznego o dofinansowanie 
konferencji ,,Bezpieczeństwo pracy 
pielęgniarki anestezjologicznej” or-
ganizowanej w dniu 24.05.2014 r. 
Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
149/VIR/14 w sprawie uruchomie-
nia środków finansowych Komisji 
na organizację konferencji. Przyjęcie 
Uchwały jednogłośnie.

5. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Pedia-
trycznego o uruchomienie środków 
finansowych na zakup długopisów, 
teczek i naklejek z logo OIPiP, na 
konferencję ,,Problemy emocjonalne 
dzieci i młodzieży”. Przedstawienie 
projektu Uchwały Nr 150/VIR/14. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

6. Przedstawienie wniosku Przewod-
niczącej ORPiP i Sekretarza OR-
PiP w Gdańsku o podjęcie uchwały 
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego 
Zjazdu Krajowego. Przedstawienie 
projektu Uchwały Nr 151/VIR/14. 
Uchwała została przegłosowana przy 
1 głosie wstrzymującym się.

7. Rozpatrzenie wniosku pani Barbary 
Wysockiej o powołanie Komisji ds. 
Pielęgniarstwa Okulistycznego. Pod-
jęcie jednogłośnie Uchwały Nr 152/
VIR/14 w ww. sprawie. 

8. Przedstawienie bilansu i rachunku 
wyników za rok 2013. Podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 153/VIR/14 
w sprawie przyjęcia bilansu za rok 
2013 wraz z rachunkiem wyników.

9. Przedstawienie informacji na temat 
przetargu ofert, który został ogłoszo-
ny w związku z ekspertyzą technicz-
ną budynku. Eksperci oszacowali, że 
koszt robót ziemnych będzie wynosił 
około 250 tysięcy zł.. Taka kwota zo-

stała zarezerwowana w planie finan-
sowym na rok 2014 na roboty remon-
towe. Wpłynęła tylko jedna oferta na 
wykonanie tych robót, niestety szaco-
wany koszt przewyższa nasze zało-
żenia, cena podana w ofercie to 440 
tysięcy zł. Nie jesteśmy w stanie prze-
znaczyć takich pieniędzy na remont. 
Postaramy się spotkać z władzami 
miasta, aby zrobić rozeznanie, czy 
możliwe będzie otrzymanie jakiegoś 
budynku, zamiana, lub sprzedaż tego 
i kupno nowego.

10. Poinformowanie, że w najbliższym 
czasie pojawi się komunikat w związ-
ku z pismem z Ministerstwa Finan-
sów odnośnie opodatkowania szko-
leń. Komunikat będzie zawierał in-
formację odnośnie konieczności opo-
datkowania szkoleń, kursów, a co za 
tym idzie będą wystawiane Pit-y dla 
uczestników szkoleń.

11. Omówienie sprawy pomijania grupy 
zawodowej pielęgniarek i położnych 
w artykułach Rynku Zdrowia podsu-
mowujących Regionalne Spotkania 
Menedżerów Ochrony Zdrowia. Je-
steśmy oburzeni faktem niedostrze-
gania pielęgniarek i położnych w sys-
temie przez Rynek Zdrowia. Człon-
kowie Rady podjęli stanowisko w tej 
sprawie, które zostanie opublikowane 
na naszej stronie internetowej i wysła-
ne do Rynku Zdrowia.

12. Omówienie problemu zgłoszonego 
przez pacjenta do Ministra Zdrowia, 
Urzędu Marszałkowskiego i nasze-
go samorządu, dotyczącego przemę-
czenia pielęgniarek, pracujących 24 
godziny. Przewodnicząca otrzymała 
pismo z Departamentu Pielęgnia-
rek z prośbą o zajęcie się sprawą. 
Pani Przewodnicząca wystąpiła do 
dyrektorów szpitali i Prezesów z za-
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kalendarium

pytaniem o czas pracy pielęgniarek 
i położnych, otrzymała odpowiedzi, 
że nie dochodzi do łamania czasu pra-
cy, a pielęgniarki i położne pracują 
zgodnie z obowiązującym w naszym 
kraju prawem. Pani Przewodnicząca 
wystąpiła także do Konsultanta Wo-
jewódzkiego w dziedzinie Pielęgniar-
stwa o opinię na ten temat. Wszystkie 
otrzymane odpowiedzi będą stanowi-
ły załącznik do wystosowanej odpo-
wiedzi do Departamentu Pielęgniarek 
i Położnych MZ. Stanowiska pani 
Konsultant zostało rozdane członkom 
Rady i będzie zamieszczone na naszej 
stronie internetowej. Pani Przewodni-
cząca wystąpiła do kancelarii prawnej 
o opinię prawną dotyczącą pracy pie-
lęgniarek na kontraktach pracujących 
ponad 12 godzin. Opinia prawna zo-
stała rozdana członkom Rady. Człon-
kowie Rady zdecydowali, że zostanie 
opracowane stanowisko dotyczące 
tego problemu na podstawie opinii 
prawnej z kancelarii Seneka.

13. Pani Przewodnicząca poinformowa-
ła członków Rady, że do dyrekto-
rów szpitali wpłynie pismo z prośbą 
o przesłanie odpowiedzi, w jaki spo-
sób, jaką metodologią były wyliczane 
normy zatrudnienia pielęgniarek i po-

łożnych w poszczególnych szpitalach.
14. Przedstawienie pisma z Ogólnopol-

skiego Związku Zawodowego Pie-
lęgniarek i Położnych Regionu Po-
morskiego adresowanego do Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z prośbą o podjęcie stosownych dzia-
łań w sprawie nieetycznego postępo-
wania Wiceprzewodniczącej OIPiP 
w Gdańsku. Powołując się na zebra-
ne informacje, Związek stwierdza, że 
pani wiceprzewodnicząca zawiodła 
zaufanie pozwalając na 24 godzinne 
dyżury pielęgniarskie. Przedstawiono 
ustosunkowanie się pani wiceprze-
wodniczącej do tego pisma. Członko-
wie Rady wyrazili swoje oburzenie, 
uważając ogólnikowy zarzut za bez-
podstawny. 

15. Podjęto decyzję, że w roku 2014 ob-
chody Międzynarodowego Dnia Pie-
lęgniarki i Położnej będą się odbywać 
jak w latach poprzednich, to jest na 
terenie danej jednostki medycznej, 
w sposób, w jaki zostanie zorganizo-
wana przez Zarząd danej placówki.

16. Zakończenie zebrania. 

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

11 lutego 
Przewodnicząca Anna Wonaszek wraz 
z Przedstawicielkami Środowiska Za-
wodowego Pielęgniarek i Położnych na 
czele z Panią Konsultant Ireną Samson 
uczestniczyły w spotkaniu z Dyrektorem 
NFZ w Gdańsku przedstawiając proble-

my opieki długoterminowej oraz pielę-
gniarstwa środowiskowego.

12 lutego
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczest-
niczyła w spotkaniu z Panią Konsultant 
Małgorzatą Sobanią w celu „dopięcia” 
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szczegółów organizacji konferencji szko-
leniowej dotyczącej Higieny Rąk wg 
standardów WHO. Konferencja „Kontro-
li zakażeń w województwie pomorskim” 
wraz z warsztatami odbyła się w dniach: 
20-22 lutego 2014 r. I cieszyła się ol-
brzymim zainteresowaniem. Patronatem 
swym objęli ją: Marszałek Województwa 
Pomorskiego oraz Pomorski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Była to 
pierwsza wspólna nasza konferencja, ale 
nie ostatnia...

13 lutego 
Dzięki przychylności Pani Prezes oraz 
Pani Pielęgniarki Naczelnej Pomorskiego 
Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy 
w Gdańsku wspólnie z ORPiP w Gdań-
sku zorganizowana została kolejna kon-
ferencja poświęcona problematyce HIV 
w aspekcie bezpieczeństwa pracowników 
medycznych. Konferencja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem.

15 lutego oraz 26 kwietnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek, Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
oraz Przewodnicząca Komisji Pielęgniar-
stwa Onkologicznego przy OIPiP w Gdań-
sku-Pani Anna Kosowska otworzyły ko-
lejną wspólnie zorganizowaną konferencję 
z cyklu współpracy z Akademią Nowo-
czesnych Technik Medycznych z bardzo 
zaangażowanym dr hab. med. Tomaszem 
Jastrzębskim (polecam i zapraszamy na 
stronę internetową www. ANTM.pl).

25 lutego 
Przewodnicząca Anna Wonaszek, Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc i Sekretarz Aldona Rogala uczest-
niczyły w obradach Kapituły przyzna-
jącej Nagrodę im. Aliny Pienkowskiej. 
Członkami Kapituły są również: Pani 

Władysława Murawska, Pani Elżbie-
ta Skórnicka oraz Pani Janina Książek. 
Honorowym Członkiem Kapituły jest 
także Marszałek Senatu RP Bogdan Bo-
rusewicz. Laureatkami Nagrody zosta-
ły Panie: Helena Glińska oraz Elżbieta 
Chętnik, które całe swe życie zawodowe 
poświęciły profesjonalnemu szeroko po-
jętemu pielęgniarstwu. Dziękuję Człon-
kom Kapituły za chęć dzielenia się swoją 
mądrością. A Laureatkom-Gratulujemy!

14 marca
Dzięki przychylności Pana Prezesa oraz 
pani Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpitala 
Copernicus OIPiP  w Gdańsku zorganizo-
wała konferencję szkoleniową z przedsię-
biorczości dla pielęgniarek i położnych 
(zapraszamy do przeczytania relacji na 
kolejnych stronach Biuletynu).

22 marca
Odbył się XXVIII Okręgowy Zjazd Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku (relacja 
w niniejszym Biuletynie). Serdeczne po-
dziękowania składam Delegatom za trud 
włożony w pracę społeczną oraz czynne 
uczestnictwo i ogromne zaangażowanie 
w poprawę warunków naszego Środowi-
ska Zawodowego.

20, 25, 27 marca 
OIPiP w Gdańsku miała przyjemność 
zapoznać z pracą biura oraz ORPiP stu-
dentów pielęgniarstwa z GUMed. Było 
to już kolejne spotkanie przybliżające 
rolę i pracę Samorządu Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnym przyszłym abi-
turientom. Liczne pytania potwierdziły 
konieczność takich spotkań. Spotkania 
zainicjowała i kontynuuje Pani Dr Kata-
rzyna Kretowicz przy ogromnym popar-
ciu Dr Janiny Książek oraz Przewodni-
czącej Anny Wonaszek.
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radzenie sobie w kontakcie 
z agresją pacjenta i rodziny

W lutym i marcu bieżącego roku w Szpi-
talu Specjalistycznym im. F. Ceynowy Sp. 
z o.o. z siedzibą w Wejherowie odbyły się 
4 edycje dwudniowych warsztatów w ra-
mach realizacji Programu Promocji Zdro-
wia “Profilaktyka wypalenia zawodowego 
pracowników Ochrony Zdrowia” organi-
zowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 

i Położnych w Gdańsku oraz Wojewódzki 
Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku pod 
patronatem Marszałka Województwa Po-
morskiego.
Celem Programu jest poprawa jakości 
świadczeń medycznych poprzez wyposa-
żenie pielęgniarek i innych pracowników 
w wiedzę i umiejętności z zakresu prze-

7 kwietnia
W Elblągu Przewodnicząca Anna Wona-
szek i Sekretarz Aldona Rogala uczestni-
czyły w konferencji naukowo-szkolenio-
wej pt. „Dehumanizacja współczesnego 
pielęgniarstwa-fakt czy zagrożenie”. 
Dziękujemy Przewodniczącej zaprzyjaź-
nionej z nami OIPiP w Elblągu Pani Ha-
linie Nowik za zaproszenie i bardzo cie-
kawe dyskusje.

7 kwietnia 
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku 
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczest-
niczyła w pierwszym spotkaniu Grupy 
Roboczej ds. opracowania „Programu do-
skonalenia jakości w jednostkach wyko-
nujących działalność leczniczą, dla któ-
rych podmiotem tworzącym jest SWP”. 
Nominacja do prac tego Zespołu to nie 
tylko uhonorowanie mojej osoby i mego 
doświadczenia zawodowego, ale przede 
wszystkim uhonorowanie całego Środo-
wiska Zawodowego Pielęgniarek i Położ-
nych i dostrzeżenie Jego ogromnej roli, 
w jakości świadczonych usług zdrowot-
nych-powiedziała Przewodnicząca Anna 
Wonaszek. Prace Zespołu są społeczne, 

lecz trudne wręcz do przecenienia w ich 
wartościach.

11 kwietnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek czyn-
nie uczestniczyła w Sesjach Konferencji 
Rynku Zdrowia pt. „Jakość świadczeń 
zdrowotnych-zmierzyć i premiować.” 
Przewodnicząca wskazywała szerokie 
korelacje między bezpieczeństwem pa-
cjentów, zmniejszaniem powikłań i za-
każeń a odpowiednią ilością pielęgniarek 
i położnych. Wskazała na niepokojącą 
tendencję zmniejszania obsad pielę-
gniarskich, która bezwzględnie zagrozi 
pacjentom oraz wpłynie na obniżanie 
jakości świadczeń medycznych. Relacja 
z konferencji pojawi się w majowym wy-
daniu Rynku Zdrowia.

14-15 kwietnia
W Jastrzębiej Górze Przewodnicząca 
Anna Wonaszek na zaproszenie Przewod-
niczącego Forum Związków Zawodo-
wych uczestniczyła w obradach Zarządu 
Forum. Na spotkaniu szeroko omówio-
no wiele aspektów związanych prawami 
pracowniczymi.
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ciwdziałania powstawaniu i rozwojowi 
objawów wypalenia zawodowego. Warsz-
taty prowadziła pani psycholog Małgorzata 
Moczulska, a tematem przewodnim było 
“Radzenie sobie w kontakcie z agresją pa-
cjenta i rodziny”. W warsztatach uczestni-
czyło 60 osób: pielęgniarek i położnych.

Roszczeniowa postawa oraz agresja 

słowna i nierzadko fizyczna pacjentów i ich 
rodzin wynika ze stresu związanego ze sta-
nem zdrowia pacjenta  oraz może być re-
akcją na niedoskonałości funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia. Często ze stro-
ny pacjenta lub członków rodzin słyszymy 
negatywne uwagi na temat naszej pracy, 
niekompetencji czy zachowania. Bardzo 
ważna w tych sytuacjach jest komunikacja 
i umiejętność asertywnej odpowiedzi oraz 

poznanie przyczyn takiego zachowania, co 
może ułatwić rozwiązanie problemu.
Pani psycholog przedstawiła sposoby re-
agowania na krytykę i atak, a ćwiczenia 
w grupach na konkretnym przykładzie 
z praktyki zawodowej pozwoliły przete-
stować umiejętności radzenia sobie w trud-
nych kontaktach.

Udział personelu medycznego w róż-
nych formach doskonalenia zawodowego 
jak postępować z agresją ze strony pacjenta 
ułatwi rozwiązywanie konfliktów i zrozu-
mieć „trudnego pacjenta”.

Aleksandra Nieżurawska
Koordynator Zespołu Etycznego

Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy
Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie
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Foto relacja 
z Targów Matka i dziecko



Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagro-
dą jest odzież ufundowana przez firmę DOMINIKA.
Regulamin konkursu jest dostępny 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 31 maja 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 11-12/2013 wygrały:

Pani Irena Chojnacka
Pani Genowefa Mońka

Hasłem było słowo: CZŁOWIEK

KONKURS
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kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa neonatologicznego

W dniu 14 marca b.r. zakończył się trwa-
jący pół roku kurs kwalifikacyjny w dzie-
dzinie  pielęgniarstwa neonatologicznego 
zorganizowany przez Okręgową Izbę Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku.
W kursie uczestniczyło 10 położnych i 8 
pielęgniarek z pomorskich szpitali: UCK 
Gdańsk-Kliniczna, z Lęborka, Kartuz 
i Tczewa a także z Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej z Sopotu.
Kierownikiem kursu była mgr Joanna Stec-
ka, która dbała o najdrobniejsze szczegóły 
i służyła pomocą w czasie trwania całego 
szkolenia.
Zajęcia teoretyczne odbywały się w salach 
wykładowych UCK na Klinicznej, nato-
miast praktyczne w Szpitalu im. Św. Woj-
ciecha w Gdańsku Zaspie.

Egzamin końcowy przebiegał w ciszy 
i skupieniu, a nad jego prawidłowym prze-
biegiem czuwała komisja egzaminacyjna.
Wszystkie uczestniczki kursu zdały egza-
min z wynikiem pozytywnym.  
Wiceprzewodnicząca, a jednocześnie Ko-
ordynator Działu Szkoleń – mgr Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska w imieniu Pani 
Przewodniczącej mgr Anny Wonaszek zło-
żyła gratulacje za pozytywnie zdany egza-
min i wręczyła zaświadczenia.
Organizatorom i Wykładowcom w imieniu 
swoim i koleżanek z kursu bardzo serdecz-
nie dziękuję.

Wioletta Gomółka
Położna

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
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16 gdańskie Spotkania 
kardiochirurgiczne

Jak co roku pod koniec stycznia Akade-
mia Muzyczna przy ul. Łąkowej w Gdańsku 
zgromadziła uczestników Gdańskich Spo-
tkań Kardiochirurgicznych. Spotkania te zo-
stały zorganizowane po raz 16-sty, w dniach 
17-18 stycznia. Sesja pielęgniarska została 
przewidziana na sobotę i tradycyjnie zgroma-
dziła najwięcej słuchaczy. 

Sesję pielęgniarską otworzyła J. Książek 
oraz A. Wonaszek.

W tym roku przegląd prac był naprawdę 
bardzo różnorodny. Rozpoczęto od omawiana 
bardzo delikatnych aspektów pielęgniarstwa. 
Poruszono problem stresu pracy z pacjentem 
kardiochirurgicznym o niepomyślnym roko-
waniu i wskazano metody komunikacji z ro-
dziną pacjenta o niepomyślnym rokowaniu. 

Bardzo ciekawą pracą była prezentacja P. 
Witt, który omówił problem reanimacji ko-
biety ciężarnej. Jednak największe uznanie 
w mojej ocenie należy się M. Tubackiej z Od-
działu Klinicznego Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii z Pododdziałem Kardioane-
stezji w Bydgoszczy, która niezwykle intere-
sująco opowiedziała o kompleksowej opiece 
pielęgniarskiej nad pacjentem z odroczonym 
zamknięciem klatki piersiowej. 

Druga część sesji pielęgniarskiej skupiła 
się na omawianiu tematów opieki nad dziec-
kiem po zabiegu kardiochirurgicznym, a tak-

że na zabiegach metodą TAVI. Przybliżono 
też temat małoinwazyjnej zastawki mitralnej 
i bezszwowych zastawek aortalnych typu 
PERSEVAL. Tej części sesji pielęgniarskiej 
przewodniczyła W. Mędrzycka i R. Latała. 

Wielkie uznanie w tym roku, jak i w po-
przednim, należy przyznać grupie pielęgnia-
rek z Zabrza. Omawiane przez nie prace zde-

cydowanie zdominowały GSK.
W trakcie trwania jednego z wykładów 

swoją obecnością zaszczycił nas prof. J. Ro-
gowski, który zwrócił uwagę na różnorodność 
tematyki omawianych prac. Podkreślił ważne 
aspekty pracy pielęgniarskiej oraz docenił wie-
dzę i umiejętności, jakie posiadamy. 

Poza sesją pielęgniarską odbyła się rów-
nolegle sesja perfuzji, anestezjologii, reha-
bilitacji, sesje przypadków roku. Wykłady 
gości zagranicznych m.in. z Anglii, Niemiec, 
Słowacji i Szwajcarii podniosły prestiż tej 
konferencji. 

Jeśli można wierzyć rosnącym statysty-
kom to w przyszłym roku należałoby zmienić 
miejsce spotkań, gdyż liczba uczestników na 
sesji pielęgniarskiej będzie tak duża, że żadne 
z pomieszczeń Akademii Muzycznej nie po-
mieści przybyłych słuchaczy.

Emilia Pobiedzińska
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Opieka pielęgniarska nad chorymi 
dorosłymi w leczeniu systemowym 
nowotworów

Dnia 22.02.2014 roku w Klinice On-
kologii i Radioterapii Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku rozpo-
częła się I edycja kursu specjalistycznego: 
„Opieka pielęgniarska nad chorymi doro-
słymi w leczeniu systemowym nowotwo-
rów”.

Kurs po raz pierwszy w Województwie 

Pomorskim został zorgani-
zowany przez Dział Szkoleń 
Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku zgod-
nie z nowym ramowym pro-
gramem Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie i jest 
przeznaczony zarówno dla pie-
lęgniarek jak i dla położnych.

Uczestnikami kursu było 
19 pielęgniarek i 3 położne 
z Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego w Gdańsku, Szpi-
tala Morskiego im. PCK Sp. 
z o. o. w Gdyni, pielęgniarki 
z Grupowej Praktyki Pielę-
gniarek Środowiskowo – Ro-
dzinnych „WANDA” S. C. 
Gościcino i  z Działu Szkoleń 
OIPIP w Gdańsku.

Nauka zorganizowana była 
w oparciu o kadrę dydaktycz-
ną Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego w Gdańsku. Kie-
rownikiem kursu była mgr 
Grażyna Waleńska – specjali-
sta w dziedzinie pielęgniarstwa 

onkologicznego i chirurgicznego, z wielo-
letnim doświadczeniem zawodowym, pie-
lęgniarka oddziałowa Kliniki Onkologii 
i Radioterapii, która jednocześnie prowa-
dziła zajęcia wykładowe z dziedziny pielę-
gniarstwa onkologicznego oraz była opie-
kunem staży praktycznych.
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Zajęcia wykładowe z zakresu biologii 
nowotworów, podstaw leczenia farmako-
logicznego nowotworów złośliwych oraz 
konsekwencji leczenia systemowego pro-
wadziła w bardzo interesujący i pasjonują-
cy sposób poparty klinicznymi przypadka-
mi Pani lek. med. Anna Wrona specjalista 
w dziedzinie radioterapii onkologicznej 
z Kliniki Radiologii i Radioterapii UCK 
w Gdańsku. 
Zajęcia teoretyczne odbywały się w cyklu 
wekendowym – łącznie 4 dni wykładowe, 
natomiast staże praktyczne uczestniczki 
odbywały w grupach pięcioosobowych na 
Oddziałach:
• dla pielęgniarek: Oddział Chemiote-

rapii i Chemioterapii dziennej, 
• dla położnych: Oddział Chemioterapii 

stacjonarnej, Oddział Ginekologii On-
kologicznej i Chemioterapii dziennej.

Podczas wielu godzin wykładowych 
i staży uczestnicy kursu Ci, którzy aktu-
alnie pracują na Oddziałach Onkologicz-
nych mogli ugruntować zdobytą wiedzę 
i doświadczenie, a Ci niepracujący w tej 
dziedzinie medycyny zostali zaopatrzeni 
w ogromne pokłady nowej wiedzy, między 
innymi w zakresie opieki nad chorymi w le-

czeniu onkologicznym czy 
też w zakresie obsługi portu 
naczyniowego. Uczestni-
cy kursu ponadto uzyskują 
uprawnienia do podawania 
leków cytostatycznych, co 
jest oprócz zdobycia wie-
dzy doskonałym atutem 
dla osób, które zamierzają 
w przyszłości podjąć pracę 
np. w Oddziałach Chemio-
terapii.

Szczęśliwie 03.04.2014 r. 
uczestnicy I edycji kursu spe-
cjalistycznego: „Opieka pie-
lęgniarska nad chorymi do-

rosłymi w leczeniu systemowym nowotwo-
rów” w Sali dydaktycznej OIPIP w Gdańsku 
ukończyli kurs pomyślnie złożonym egza-
minem przed zacną komisją.

W imieniu wszystkich uczestników 
kursu składamy wyrazy podziękowania 
Panu prof. dr hab. Jassemowi za możli-
wość odbywania kursu na terenie doskona-
łej bazy dydaktycznej. Pani mgr Grażynie 
Waleńskiej - Kierownikowi kursu i jedno-
cześnie Oddziałowej Kliniki dziękujemy za 
profesjonalizm i zaangażowanie, interesu-
jące wykłady i staże, a także Pani dr n. med. 
Annie Wronie za niezwykle trafny i nietu-
zinkowy sposób przekazania nam wiedzy.

Na ręce Pani Przewodniczącej Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku mgr Anny Wonaszek i Pani 
Koordynator Działu Szkoleń mgr Da-
nuty Adamczyk-Wiśniewskiej składamy 
podziękowania za zorganizowanie kursu. 
Podziękowania kierujemy również do Pani 
mgr Partycji Malinowskiej za czuwanie 
nad nienaganną organizacją zajęć.

mgr Tatiana Wojciechowska
mgr Renata Piotrkowska

uczestniczki kursu
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W Szpitalu Specjalistycznym w Wej-
herowie odbyły się na przełomie roku 
2013/2014 dwie edycje kursu specja-
listycznego „Leczenie ran’’. Pierwsza 
edycja dla pielęgniarek trwała od 10 paź-
dziernika do 17 grudnia 2013 roku, druga 
przeznaczona dla położnych trwała od 25 
października 2013 roku do 17 stycznia 
2014 r. 

Choć problematyka leczenia ran znajduje 
się w programach nauczania pielęgniar-
skiego to jednak nie w tak obszernym za-
kresie, jak zostało to ujęte w programie 
kursu. Uporządkował i usystematyzował 
on naszą wiedzę na temat różnorodności 
ran, trudności diagnostycznych oraz me-

tod ich leczenia. Omówione zostały za-
gadnienia leczenia ran o różnym podłożu 
etiologicznym. Między innymi naczynio-
wym, cukrzycowym, urazowym, jak też 
dotyczące odleżyn, oparzeń i odmrożeń. 
Ukończenie kursu pozwoli nam w sposób 
profesjonalny uczestniczyć w zespole te-
rapeutycznym dzięki rozszerzeniu wie-
dzy oraz umiejętności praktycznych. 

DZIĘKUJEMY BARDZO Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku na czele z przewodniczącą mgr Anną 
Wonaszek. Szczególne podziękowania 
kierujemy pod adresem koordynatora 
działu szkoleń mgr Danuty Adamczyk-
-Wiśniewskiej oraz specjalisty ds. szko-

kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych w Szpitalu Specjalistycznym 
w wejherowie
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leń mgr Patrycji Malinowskiej za zorga-
nizowanie kursu w warunkach dla nas 
komfortowych.
DZIĘKUJEMY kadrze dydaktycznej pro-
wadzącej zajęcia teoretyczne mgr Irenie 
Samson, pielęgniarce epidemiologicznej 
mgr Katarzynie Nastały, mgr Bożenie 
Bladowskiej oraz wszystkim opiekunom 
zajęć praktycznych. Doświadczenie tych 
wszystkich pań oraz wiedza, jaką nam 

przekazały na pewno zaowocuje w naszej 
codziennej pracy i pozwoli nam sprostać 
zadaniom, jakie stoją przed nami w trud-
nym i skomplikowanym procesie lecze-
nia ran.
 

Uczestniczki kursu, 
 Pielęgniarki i Położne  

Szpitala Specjalistcznego w Wejherowie
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Szkolenie z zakresu samodzielności 
i odpowiedzialności zawodowej 
pielęgniarek i położnych

Dnia 6 marca 2014 r. w Uniwersyteckim 
Centrum Klinicznym przy ul. Klinicznej 
odbyło się spotkanie szkoleniowe, którego 
tematem przewodnim była ,,Odpowiedzial-
ność zawodowa pielęgniarek i położnych 
ze szczególnym uwzględnieniem prowa-
dzenia dokumentacji medycznej”. W spo-
tkaniu uczestniczyły pielęgniarki i położne 
zatrudnione w UCK.

Szkolenie przeprowadziły Wiceprzewod-
nicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, Konsultant Wojewódzki Wo-
jewody Pomorskiego w dziedzinie Pielę-
gniarstwa Ginekologiczno-Położniczego 
Pani mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska 
i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej Pani mgr Mariola Rusińska.
Przypomniały uczestnikom, co oznacza 
termin odpowiedzialność zawodowa i jakie 
przepisy prawa ją regulują. W prezentowa-
nych przykładach oparły się na Kodeksie 
Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położ-
nych, Ustawie o Zawodach Pielęgniarki 

i Położnej oraz rozporządzeniu dot. powa-
dzenia dokumentacji medycznej.
W odróżnieniu od powszechnych form 

odpowiedzialności takich jak karna czy 
cywilna, odpowiedzialność zawodowa nie 
dotyczy wszystkich, a jedynie określonych 
grup zawodowych.
Odpowiedzialność zawodowa to odpowie-
dzialność za swoje postępowanie/czyny 
związane z wykonywanym zawodem. Jest 
to szczególny rodzaj odpowiedzialności 
związany z przynależnością do określonej, 
samodzielnej i ważnej dla społeczeństwa 
grupy zawodowej.
Dlatego też, tak ważne są szkolenia z tego 
zakresu i nieustanne przypominanie, jak 
wielka odpowiedzialność ciąży na naszej 
grupie zawodowej.

mgr Barbara Koniecko
Położna
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Światowy dzień chorego

Dnia 11.02.2014 r. w Hospicjum, 
Zol-u i o/Rehabilitacyjnym w Szpitalach 
Tczewskich S.A. obchodziliśmy ustano-
wiony przez Papieża Jana Pawła II - XXII 
Światowy Dzień Chorego. 

Dzień ten w sposób szczególny stał się 
okazją do refleksji nad naszym życiem, 
zdrowiem i tajemnicą cierpienia. Czas 
choroby, mimo iż nie jest łatwy, jest dla 
pacjenta i jego rodziny czasem zbliżenia, 
pogodzenia się, przebaczenia, okazywania 
sobie wzajemnej miłości. 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby 
nikt nie czuł się w tym wyjątkowym zapo-
mniany lub odrzucony. Życie ludzkie jest 
piękne nawet wtedy, gdy jest słabe i na-
znaczone tajemnicą cierpienia, gdy przy-
biera postać wózka, czasem przykucia do 
łóżka.  Najważniejsze jest to, by pacjenci 
zawsze czuli, że są potrzebni, czuli obec-
ność drugiej osoby.

  Praca z chorymi jest trudna i wyjątko-
wa, ale daje ogromną satysfakcję i radość, 
że  praca całego zespołu terapeutycznego 
przynosi ulgę w cierpieniu, bliskość i mi-
łość,  i że pacjenci nie są zupełnie sami. To 
tak niewiele, a jak dużo znaczy! Bł. Matka 

Teresa z Kalkuty mówiła, że Pacjenci Ci 
potrzebują „naszych rąk, by im służyły, 
naszych serc, by ich kochały”. My z naszej 
strony pragniemy również, aby NASZE 
dobre słowo ukoiło ICH ból.

Błogosławiony Jan Paweł II pokazał 
nam, jak w pokorze, niezwykłej pogo-
dzie ducha i w zaufaniu Bogu pokonać 
cierpienie i przejście z życia doczesnego 
do wiecznego. Jest On dla nas czytelnym 
znakiem dojrzałej postawy wobec życia, 
cierpienia i śmierci. 

W szpitalnej świetlicy zgromadzili się 
niemal wszyscy pacjenci przebywający 
w szpitalu. Przygotowano miłe atrakcje. 
Gościliśmy zespół muzyczny „Cantus”, 
działający przy Środowiskowych Domach 
Samopomocy MOPS w Tczewie. W pro-
gramie artystycznym, pod kierunkiem P. 
Emilii Stelmach, nie zabrakło modlitwy 
za chorych i personel, cytatów z Ewange-
lii i błogosławionego Jana Pawła II oraz 
znanych piosenek. Wykonawcy zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami. Personel 
Szpitala wręczył każdemu pacjentowi 
symboliczny kwiatek i coś słodkiego. 

W słowach skierowanych do pacjen-
tów podkreślono, aby w tym szczególnym 
Dniu, w wielkiej zadumie odnaleźć w so-
bie i w najbliższym otoczeniu silne bodźce 
do zachowania nadziei, bez której poko-
nanie trudnego okresu choroby jest nie-
możliwe, wiary, która potrafi czynić cuda 
oraz wytrwałości i cierpliwości. To od pa-
cjentów, my – cały zespół terapeutyczny, 
czerpiemy energię, uczymy się pokory, 
miłości i szacunku do największej warto-
ści, jaką jest Człowiek oraz do najcenniej-
szego daru – zdrowia i życia. Pragniemy 
dołożyć wszelkich starań, aby przywrócić 
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naszym chorym ufności we własne siły 
i możliwości. Z serca płynące, do wszyst-
kich chorych kierujemy słowa pociechy, 
otuchy, wsparcia i życzliwości. 

Młodzież z Caritasu, działającego przy 

Gimnazjum nr 1 w Tczewie, pod kier-
ownictwem Siostry  Doroty, Przełożonej 
z Parafii Podwyższenia Krzyża Św. 
odwiedzili pacjentów z gorącymi 
życzeniami z okazji Dnia Chorego. Przy 
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strunach gitary młodzież wyspiewała 
znane piosenki. Żywiołowe zaangażo-
wanie artystów i wspaniały kontakt ze 
słuchaczami wprawiły wszystkich w za-
dowolenie. Dobry kontakt wykonawców 
z chorymi, słowa otuchy i ludzkiej wraż-
liwości głęboko zapisały się w sercach na-
szych pacjentów. Słowa piosenki: „Nigdy 
nie żałuj uśmiechu, uśmiech jest mową 
duszy. Gdy słowa już przeminą, uśmiech 

serca poruszy”, stały się mottem dla na-
szych chorych. Bo uśmiech może bardzo 
wiele zmienić w życiu drugiego człowie-
ka, ma w sobie pewną moc i siłę, nawet 
magię. Bł. Matka Teresa z Kalkuty mó-
wiła, że: „Nie zdołamy nigdy dostatecznie 
zrozumieć, jak wielkim dobrem jest umie-
jętność zwykłego uśmiechania się”.
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IX Ogólnopolski konkurs
„Pielęgniarka roku 2013”

W dniu 07.03.2014 r. po raz dziewiąty 
Koło Liderów Pielęgniarstwa przy Ma-
zowieckim Oddziale PTP zorganizowało 
drugi etap konkursu Pielęgniarka Roku.  
Celem konkursu jest wyłonienie i nagro-
dzenie pielęgniarek liderów o wysokim 
przygotowaniu zawodowym, etycznym 
i aktywnym zaangażowaniu na rzecz śro-
dowiska pielęgniarskiego. 
Drugi etap tego przedsięwzięcia, który 
w całej Polsce przebiegał tego same-
go dnia w godzinach od 12.00 do 13.00, 
polegał na rozwiązaniu testu składające-
go się 60 zadań jednokrotnego wyboru. 
W opiniach uczestniczek naszego okrę-
gu, w tym roku było ich 19, pytania były 
trudne, część z nich wymagała znajomości 

specyficznych treści związanych z danym 
obszarem klinicznym np. pediatrią czy 
neurologią, które to, dla osób zatrudnio-
nych w placówkach o innym charakterze 
z pewnością stanowiły wyzwanie.
Komisji konkursowej przewodniczyła Pani 
Monika Mrowicka - przedstawicielka Koła 
Liderek Pielęgniarstwa przy Mazowieckim 
Oddziale PTP, która przyjechała z Warsza-
wy przywożąc zadania konkursowe. Z ra-
mienia Gdańskiego Oddziału PTP w pracy 
komisji  uczestniczyli: Pani Anna Mak-
simczyk z koła PTP w Elblągu oraz Pan 
Paweł Bagniewski z koła PTP w Gdańsku. 
W wyniku postępowania konkursowego 
jury wyłoniło trzy laureatki drugiego etapu 
konkursu „Pielęgniarka Roku 2013”: 

Laureatki konkursu z komisją
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Laureatka Pani Barbara Gajewska wraz z komisją konkursową

Uczestniczki II etapu konkursu podczas rozwiązywania testu.
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	I m-ce Pani Barbara Gajewska 
ze Szpitala Specjalistycznego im. 
F. Ceynowy w Wejherowie.

	II m-ce  Pani Marta Lisewska 
ze Szpitala Specjalistycznego im. 
Św. Wojciecha w Gdańsku-Za-
spie. 

	III m-ce Pani Aleksandra Nie-
żurawska ze Szpitala Specja-
listycznego im. F. Ceynowy 
w Wejherowie.

Laureatki uhonorowano nagrodami 
książkowymi, które ufundował Zarząd 
Główny Gdańskiego Oddziału PTP, 
ponadto Pani Barbara Gajewska będzie 
reprezentowała nasz okręg w III etapie 

konkursu, który odbędzie się w Lublinie 
w dniach 22-23.05.2014 r. 
Kolejny etap polega na o zaprezentowaniu 
jury konkursowemu, koncepcji, projektu, 
dotyczącego następującego zagadnienia: 
Szpital – magnes - jak powinien funkcjo-
nować, aby stanowić środowisko przyja-
zne zarówno dla pacjentów, jak również 
pracowników.  
Laureatkom, a także wszystkim uczest-
niczkom tej edycji konkursu serdecznie 
gratulujemy, trzymamy kciuki za naszą 
przedstawicielkę.

Halina Nowakowska
Przewodnicząca Gdańskiego Oddziału PTP 

 

relacja ze szkolenia 
z przedsiębiorczości

Dnia 14 marca 2014 r. w podmiocie lecz-
niczym CORERNICUS odbyło się szko-
lenie zorganizowane przez Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
dla członków samorządu prowadzących 
oraz zainteresowanych prowadzeniem 
przedsiębiorstwa. Pani Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku – Anna Wonaszek przy-
witała wszystkich przybyłych, podzię-
kowała pani Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
Marzenie Olszewskiej-Fryc za udostęp-
nienie sali wykładowej. Poinformowała, 
że szkolenie przeprowadzą panie z licen-
cjonowanej firmy księgowej, z siedzibą 
we Wrocławiu. 
Firma ta wspomaga już od lat prawników, 

lekarzy i innych przedsiębiorców w pro-
wadzeniu firm i rozliczaniu się, a teraz 
będzie także zajmować się pielęgniarka-
mi i położnymi. W tym celu specjalnie 
dla nas stworzono stronę internetową: 
www.ifirma.pl/pielegniarki
Pani Hanna Liczner – kierownik biu-
ra obsługi klienta serwisu IFIRMA 
przedstawiła prezentację ,,Zakładanie 
i prowadzenie Działalności Gospodarczej 
w Polsce z wykorzystaniem e-księgowo-
ści”, zawierającą podstawowe informa-
cje dotyczące zakładania i prowadzenia 
działalności. Omówione zostały zalety 
i wady prowadzenia różnego rodzaju 
działalności – spółek prawa handlowego. 
Znalazły się także praktyczne podpowie-
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dzi, co można uznać za koszt, a czego nie 
można, jakie istnieją formy rozliczania 
się, które można zastosować w sytuacji 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Korzystając z pomocy IFIRMY bardzo 
łatwo można założyć, prowadzić i roz-
liczać działalność. IFIRMA utworzyła 
specjalnie dla pielęgniarek i położnych 
stronę, gdzie bardzo prosto, bez proble-
mu można korzystać z informacji przygo-
towanych przez fachowców. 
Kolejne wystąpienie poświęcone było 
przedstawieniu kompleksowej, atrak-
cyjnej oferty ubezpieczeniowej dla pie-
lęgniarek i położnych zaprezentowane 
przez panie reprezentujące firmę INTER 
Polska. Przedstawiono wyczerpująco in-
formacje na temat, które i jakie ubezpie-
czenia są obowiązkowe, które dodatko-
we, a które i jakie uzupełniające.
Na zakończenie pani Tatiana Wojcie-

chowska (pracownik biura OIPiP) przed-
stawiła schemat dokładnie wyjaśniający 
„krok po kroku”, w jaki sposób należy 
prawidłowo zakładać i prowadzić Indy-
widualną lub Grupową Praktykę. Została 
przypomniana informacja, że od 1 kwiet-
nia 2013 r. obowiązuje rejestr elektro-
niczny i tylko na tej drodze można złożyć 
wniosek i dokonywać zmian. Algorytm 
przedstawiony na szkoleniu jest zapre-
zentowany na stronie internetowej Izby.
 Państwa liczne uczestnictwo oraz ogrom 
zadawanych konkretnych pytań i możli-
wość uzyskania na nie profesjonalnych 
odpowiedzi potwierdziła przypuszczenia 
Pani Przewodniczącej, iż taka konferen-
cja jest niezbędna i bardzo potrzebna.

Relacje sporządziła 
Wioletta Rogala
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XXVIII Okręgowy zjazd 
Pielęgniarek i Położnych w gdańsku

W dniu 22 marca 2014 r. w Urzędzie 
Marszałkowskim w Gdańsku odbył się 
XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych. 

Zjazd otworzyła Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych – Anna Wonaszek. Powitała przy-
byłych delegatów i gości, wśród których 
byli m.in.: Prezes Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych – G. Rogala-Pa-
welczyk, Marszałek Województwa Po-
morskiego – M. Struk, Wicemarszałek 
– H. Zych-Cisoń, Dyrektor Departamen-
tu Zdrowia UM – J. Sobierańska-Grenda, 
Przewodniczący FZZ – J. Partyka. 

Pani Przewodnicząca przedstawiła 
prezentację przybliżającą Osobę Aliny 
Pienkowskiej, ponieważ w tym roku po 
raz pierwszy były uroczyście wręczane 
Nagrody im. Aliny Pienkowskiej. Nagro-
da została ustanowiona przez Okręgową 
Radę Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku. Pierwszymi laureatkami zostały: 
Halina Glińska i Elżbieta Chętnik – 
pielęgniarki, które aktywnie wiele lat 
działały na rzecz środowiska pielęgnia-
rek i położnych, współtworzyły samorząd 
zawodowy, udzielały się społecznie. 

Na uroczystości były obecne dzieci 
Aliny Pienkowskiej: Sebastian i Kinga, 
które podziękowały za ustanowienie Na-
grody imienia ich mamy, byli zaszczyce-
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ni i wzruszeni. Laureatkom złożyli ser-
deczne gratulacje i wręczyli kwiaty oraz 
upominki. Od wszystkich gości obie pa-
nie usłyszały dużo ciepłych słów i wyra-
zów uznania. Zarówno pani Glińska, jak 
i pani Chętnik były wzruszone, podzięko-
wały za pamięć i powiedziały, że nie spo-
dziewały się i nigdy nie liczyły na żadne 
nagrody za swoje działania, robiły to po 
prostu, dlatego że czuły, iż tak należy - 
z potrzeby serca, żeby dbać o dobre imię 
pielęgniarek i położnych. 

Następnie delegatom oraz przybyłym 
gościom Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska – Fryc przedstawiła prezen-
tację z dokumentacją zdjęciową z ca-
łego roku szerokiej działalności OIPiP 
w Gdańsku. 

Po zakończeniu uroczystości rozpo-
częły się obrady Zjazdu. Obrady przebie-
gały według ustalonego i przegłosowa-
nego porządku. Przewodniczącą Zjazdu 
została wybrana pani Jolanta Zając, któ-

ra spokojnie, rzeczowo i sprawnie po-
prowadziła obrady. Delegaci wcześniej 
otrzymali materiały zjazdowe, co bar-
dzo ułatwiło i usprawniło obrady. Po raz 
pierwszy w materiałach zjazdowych zo-
stały zawarte sprawozdania Komisji pro-
blemowych działających przy Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych. Nad spra-
wozdaniami żywo dyskutowano. Prze-
wodnicząca podziękowała Komisjom 
za ich wytężoną pracę na rzecz rozwią-
zywania problemów środowiska pielę-
gniarek i położnych oraz organizowania 
wielu ciekawych konferencji. Podkreśliła 
również, iż najważniejsze są owoce Ich 
działań, a faktycznie jest z nich dumna! 
Nasza OIPiP przoduje, bowiem w tych 
działaniach. 

Delegaci zatwierdzili sprawozdanie 
ORPiP, wykonanie budżetu za rok 2013 
i przyjęli zaproponowany plan finansowy 
na rok 2014. Bardzo ważne do podkre-
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ślenia jest, iż dzięki gospodarnej dzia-
łalności Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych w 2013 r. zdwoiła Państwu 
refundację doskonalenia zawodowego 
(kwota roczna przeznaczona na dofinan-
sowanie wyniosła 398 092,80 zł.). 

Natomiast kolejnym milowym kro-
kiem jest zaplanowany na 2014 r. szeroki 
program profilaktyki narażeń zawodo-
wych (zainicjowany Waszymi potrzeba-
mi z tyt. obciążenia pracą), który zapewni 
pielęgniarkom i położnym warsztaty 
psychologiczne oraz masaże kręgosłu-
pa z edukacyjnym komentarzem jak go 
chronić, by nie cierpieć. Program jest 
realizowany wspólnie z Wojewódzkim 
Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gdańsku. 

Przewodnicząca Anna Wonaszek pod-
kreśliła również, iż bardzo ważne jest, że 
obecnie dzięki uruchomieniu przelewów 
elektronicznych np. refundacje, zapomo-
gi itp. - otrzymujecie państwo bez zbęd-

nej zwłoki. Dodała również, iż otwarta 
jest na wszelkie pomysły na rzecz pielę-
gniarek i położnych i dlatego działalność 
nasza tak tętni życiem (to wyniki wspól-
nej pracy!). Warte podkreślenia jest, że 
z konferencji zorganizowanych przy 
udziale OIPiP w 2013 roku skorzystało 
ponad 3 000 pielęgniarek i położnych, 
natomiast w kształceniu podyplomowym 
wzięła udział rekordowa ilość 724 osoby 
(443 ukończyło + 281 w trakcie). Nie bez 
znaczenia jest fakt, że szkolenia organi-
zujemy według zgłaszanych przez Was 
potrzeb.

Na zakończenie obrad zostały przyję-
te apele, i przegłosowane wnioski, które 
były złożone przez delegatów w trakcie 
trwania zjazdu.

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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aPele
XXVIII Okręgowgo zjazdu

ApEl Nr 1 
XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

skierowany do: Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku apeluje do Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych o ujednolicenie składek członkowskich na rzecz samo-
rządu zawodowego pielęgniarek i położnych, w taki sposób, aby składka była tej samej 
wysokości dla wszystkich pielęgniarek i położnych.

Sekretarz Zjazdu     Przewodniczący Zjazdu
Aldona Rogala     Jolanta Zając

ApEl Nr 2 
XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

skierowany do: Położnych

XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku apeluje do Położnych 
o stosowanie zasad zgodnych z Kodeksem Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, 
postępowanie zgodne z prawami pacjenta i nie prowadzenia nieuczciwej konkurencji 
w grupie zawodowej położnych.

Sekretarz Zjazdu     Przewodniczący Zjazdu
Aldona Rogala     Jolanta Zając
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wnIOSkI
XXVIII Okręgowgo zjazdu

WNIOSEK Nr 1 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

skierowany do: Ministra Zdrowia
  Prezesa NFZ
  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wnioskuje o stworzenie 
katalogu procedur pielęgniarskich i położniczych.

Uzasadnienie: Ustalenie katalogu świadczeń pielęgniarskich i położniczych jest niezbęd-
ne do ich ewidencjonowania. Tylko faktycznie zrealizowane przez pielęgniarki, położne 
świadczenia pielęgniarskie, położnicze, odpowiednio nazwane i skatalogowane mogą być 
wycenione i zapłacone przez NFZ. Jest to niezbędne do monitorowania natężenia i jakości 
świadczeń na poziomie regionu, województwa oraz kraju.

Sekretarz Zjazdu     Przewodniczący Zjazdu
Aldona Rogala     Jolanta Zając

WNIOSEK Nr 2 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

skierowany do: Ministra Zdrowia
  Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wnioskuje o ustanowienie 
urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek.

Uzasadnienie:  Wykonywanie zawodu pielęgniarki jest związane ze szczególnie dużym 
obciążeniem fizycznym i psychicznym. Wykonywanie świadczeń pielęgniarskich  na jak 
najwyższym poziomie, odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów, które stanowią 
najwyższe wartości w życiu człowieka wymaga dużego nakładu pracy ze strony pielęgnia-
rek. Specyfika i charakter  pracy pielęgniarek powodują: schorzenia kręgosłupa, żylaki 
kończyn dolnych, syndrom wypalenia zawodowego, depresje.

Sekretarz Zjazdu     Przewodniczący Zjazdu
Aldona Rogala     Jolanta Zając
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WNIOSEK Nr 3 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

skierowany do: Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wnioskuje o powołanie 
Rzecznika Praw Pielęgniarki i Położnej.

Uzasadnienie: Potrzeba powołania Rzecznika jest ściśle związana z dbałością o godność 
zawodu pielęgniarki i położnej w celu obrony indywidualnych i zbiorowych interesów 
członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Rolą Rzecznika powinno być 
dbanie o nie naruszanie dobrego imienia pielęgniarek i położnych oraz dbałość o nie naru-
szanie przepisów prawa związanych z zatrudnianiem.

Sekretarz Zjazdu     Przewodniczący Zjazdu
Aldona Rogala     Jolanta Zając

WNIOSEK Nr 4 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

skierowany do: Wojewoda Pomorski
  Marszałek Województwa Pomorskiego
  Oddział Pomorski NFZ

XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku stoi na stanowisku, że we 
wszystkich podmiotach leczniczych województwa pomorskiego, które korzystają ze środ-
ków publicznych,  muszą być zapewnione przynajmniej minimalne normy zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 
2012 r., a obowiązkiem zarówno przedstawiciela rządu na terenie województwa, jak i wła-
ścicieli podmiotów leczniczych jest zadbanie o to, aby ten fakt miał miejsce w rzeczywi-
stości.
XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych wnioskuje o przeprowadzenie kontroli 
w podmiotach leczniczych województwa pomorskiego w zakresie prawidłowego wylicze-
nia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz ich wprowadzenia od 
dnia 1 kwietnia 2014 r. – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Sekretarz Zjazdu     Przewodniczący Zjazdu
Aldona Rogala     Jolanta Zając
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Techniki ciągłe pozaustrojowego 
oczyszczania krwi

Dnia 28.03.2014 r. w Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. F. Ceynowy spółka 
z o.o z siedzibą w Wejherowie zakoń-
czyła się II edycja kursu specjalistycz-
nego „Techniki ciągłe pozaustrojowego 
oczyszczania krwi”. Kurs został zorgani-
zowany przez Okręgową Izbę Pielęgnia-
rek i Położnych – Dział Szkoleń w Gdań-
sku głównie dla pielęgniarek pracujących 
w oddziałach Intensywnej Terapii. Kie-
rownikiem tej edycji kursu była mgr Iwo-
na Ługowska.
Pierwsza edycja tego kursu zakończyła 

się w październiku 2013 roku, w której 
uczestniczyło 30 pielęgniarek. Kierowni-
kiem kursu była mgr Elżbieta Grünholz. 
W II edycji uczestniczyło 30 pielęgnia-
rek/pielęgniarzy.
Uczestnicy obu edycji kursu reprezento-
wali placówki między innymi ze: Szpi-
tala Specjalistycznego w Wejherowie, 
Szpitala Copernicus w Gdańsku, Szpi-
tala im. PCK w Gdyni, Chojnic, a także 
z Grudziądza, UCK w Gdańsku, Szpitala 
im. Św. Wojciecha w Gdańsku, Szpitala 
w Pucku.

Uczestnicy I edycji Szkolenia
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Zajęcia teoretyczne umożliwiły uczestni-
kom rozszerzenie oraz ugruntowanie po-
siadanej wiedzy dotyczącej technik cią-
głych terapii nerkozastępczych. Urozma-
iceniem wykładów były ćwiczenia w wa-
runkach symulowanych, które doskonale 
zobrazowały przekazywane przez wykła-
dowców treści.

Uczestnicy II edycji Szkolenia

Należy dodać, iż był to pierwszy tego 
typu kurs specjalistyczny zorganizowany 
w województwie pomorskim, za co wszy-
scy jego uczestnicy dziękujemy organiza-
torom.

mgr Irena Laddach 
uczestniczka II edycji kursu

dział Szkoleń Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych informuje…

W siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku  tradycyjnie jak co 
roku, odbyło się spotkanie z kierownikami 
szkoleń  specjalizacyjnych, kursów kwalifi-
kacyjnych, specjalistycznych i dokształca-
jących  w ramach kształcenia podyplomo-
wego pielęgniarek i położnych.

TEMATYKA SPOTKANIA: 
1. Podziękowanie kierownikom kształce-

nia podyplomowego pielęgniarek i po-
łożnych za współpracę w roku 2013 
– Przewodnicząca ORPiP mgr Anna 
Wonaszek.

2. Przedstawienie sprawozdania z realiza-
cji kształcenia podyplomowego OIPiP 
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w roku 2013 i plany na rok 2014 (w ta-
beli I półrocze).

3. Przedstawienie wyników egzaminów 
Państwowych w dziedzinie pielęgniar-
stwa neonatologicznego i diabetolo-
gicznego.

4. Polityka bezpieczeństwa ochrony da-
nych osobowych w OIPiP w Gdańsku.

5. Zadania kadry dydaktycznej szkoleń 
specjalizacyjnych oraz zakres współ-
pracy z OIPiP w Gdańsku.

6. Współpraca z działem szkoleń:
o sugestie, wnioski, uwagi: organi-

zacyjne (harmonogramy, rachunki, 
umowy), lokalowe, zapotrzebowa-
nie na sprzęt;

o współpraca z Naczelnymi Pielę-
gniarkami i Dyrektorami (typowa-
nie opiekunów stażu);

o analiza zapotrzebowania na kształ-
cenie podyplomowe;

o priorytety specjalizacji na 2014 
rok (w porozumieniu z innymi or-

ganizatorami z województwa po-
morskiego), a zatwierdzone przez 
Naczelną Radę Pielęgniarek i Po-
łożnych w Warszawie w dniu 20 
marca 2014 r: pielęgniarstwo pe-
diatryczne, psychiatryczne, chi-
rurgiczne, geriatryczne oraz tzw. 
rezerwowe: pielęgniarstwo opera-
cyjne i rodzinne dla pielęgniarek.

7. Omówienie spraw bieżących
o Skuteczna i szybka rekrutacja 

(sposoby);
o Propozycje i wnioski dot. ewentu-

alnych zmian w organizacji kur-
sów/specjlizacji;

o Omówienie aktualnej konkurencji 
na rynku organizatorów kształce-
nia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych;

o Omówienie wniosków pokon-
trolnych, po kontroli przepro-
wadzonej przez  Naczelną Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w War-
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szawie, dotyczącej specjalizacji 
w dziedzinie pielęgniarstwa  psy-
chiatrycznego. Wnioski pokon-
trolne to:
	 OIPiP w Gdańsku spełnia 

wymogi formalne do realiza-
cji specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycz-
nego;

	 w sposób wzorowy wyposa-
żona w sprzęt do realizacji 
m.in. badan fizykalnych.

Wszystkim kierownikom, wykładowcom, 

opiekunom stażu, autorom programów 
w imieniu Przewodniczącej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych mgr Anny 
Wonaszek składamy serdeczne podzięko-
wania, licząc na dalszą owocną współpracę.

mgr Danuta Adamczyk- Wiśniewska
Koordynator Działu Szkoleń 

przy OIPiP w Gdańsku

zasady przygotowania i podawania leków 
cytostatycznych – kurs dokształcający

Pod koniec roku 2013 i na początku 2014 
roku Dział Szkoleń działający przy Okrę-
gowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku zorganizował dwa cykle kur-
sów dokształcających ,,Zasady przygoto-
wywania i podawania leków cytostatycz-
nych dla pielęgniarek” według autorskie-

go programu dr Moniki Nowaczyk oraz 
mgr Krystyny Paszko. Program uzyskał 
wpis do rejestru Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych. Udział w szkoleniu 
umożliwił uczestnikom zgłębienie oraz 
ugruntowanie wiedzy w zakresie leczenie 
pacjentów onkologicznych w tym poda-

Uczestnicy I edycji szkolenia
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wania leków cytostatycznych, a także 
występujących powikłaniach po lecze-
niu. Wśród tematyki wykładów znalazły 
się także zagadnienia związane z ochroną 
indywidualną pracowników oraz profi-
laktyką zakażeń u pacjentów borykają-
cych się z i immunosupresją. W szkoleniu 
udział wzięło 28 osób, które pozytywnie 
zdały egzamin końcowy. Zajęcia odby-
wały się w siedzibie Szpitala Specjali-
stycznego im. Św. Wojciecha w Gdańsku 
Sp. z o.o. 
Kierownicy Kursów składają serdeczne 
podziękowanie Pani dr Monice Nowa-
czyk Koordynatorowi leczenia onkolo-
gicznego w Szpitalu Specjalistycznym 
im. Św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o. 
za szczególny wkład oraz zaangażowa-
nie w edukację pielęgniarek w zakresie 
leczenia oraz profilaktykę chorób nowo-
tworowych. Dziękujemy także organiza-

torom kursu - Okręgowej Izbie Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku.

Krystyna Paszko
Asystent ds. Pielęgniarstwa

Szpital im. Św. Wojciecha w Gdańsku

Uczestnicy II edycji szkolenia

KRZYŻÓWKA
nr 11-12/2013

W drodze losowania:
fartuch Med-Service wygrała 

Pani Elżbieta Brożyniak
koszulkę ufundowaną przez 

zabawnamedycyna.pl wygrała 
Pani Jolanta Wilczek

Prosimy o kontakt z daną firmą  
w celu odebrania nagrody.
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Poradnik psychologicznego
myślenia (1)

Porady i refleksje w oparciu 
o realizację Programu Promocji Zdrowia 
 „Profilaktyka Wypalenia Zawodowego”
„To działa!” – często słyszę od zdziwio-
nych uczestniczek warsztatów z zakresu 
profilaktyki wypalenia zawodowego; od 
pań, które spotykam kilka tygodni lub mie-
sięcy po zajęciach. Działają spo-
soby radzenia sobie z emocjami 
i sposoby prowadzenia rozmów 
w pracy, w zespole i z pacjenta-
mi. Sposoby, które poznajemy 
i ćwiczymy w gronie pielęgniarek 
i położnych podczas warsztatów 
od 2003 roku w ramach Programu 
Promocji Zdrowia realizowanego 
przez Wojewódzki Ośrodek Me-
dycyny Pracy w Gdańsku i Okrę-
gową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku.
Dobrze, że działa. Dobrze, bo 
korzysta na tym zarówno sama 
pielęgniarka/położna, pacjent ze 
swoją rodziną, jak i współpracow-
nicy – członkowie całego zespołu 
medycznego, m.in. inne pielę-
gniarki, lekarze, rehabilitanci, inni 
pracownicy szpitali. Tylko dobrze 
przygotowana i systematycznie wzmacnia-
na pielęgniarka i położna, może umiejętnie 
wspierać i prowadzić pacjenta przez proces 
leczenia. Mocna emocjonalnie i komunika-
cyjnie - pomimo wielu trudnych sytuacji, 
nadal może odczuwać satysfakcję z pracy, 
znajdować docenienie i rozwijać się, jako 
profesjonalistka i prywatnie - jako osoba.
Dziwne, że działa. Że działa, w miejscu, 
takim jak szpital, czy przychodnia, gdzie 

praca nad zmianą stereotypów, na rzecz 
partnerskiej współpracy w zespole specja-
listów, wydaje się w wielu przypadkach 
syzyfową pracą. Dziwne, że działa po kil-
kunastu czy kilkudziesięciu latach pracy 
pielęgniarki, kiedy zmiana starych nawy-
ków myślenia i reagowania emocjonalnego 

jej samej, uznawana jest za niemożliwą. 
I dziwne, ze działa, bo wydaje się to za pro-
ste, żeby mogło być tak bardzo skuteczne. 
A jednak…
Działa wtedy, gdy wystąpią jednocześnie 
u pracownika dwa czynniki: wiedza – „jak 
zmieniać” i motywacja: „chcę zmieniać”. 
Nie wystarczy sama wiedza i nie wystarczy 
sama chęć zmian.
Warsztaty psychologiczne wyposażają 
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w wiedzę i wzmacniają motywację, po-
nieważ nastawiają na branie spraw w swo-
je ręce, zostawiając na boku narzekanie 
i wchodzenie w rolę osoby poszkodowanej, 
zgadzając się na złe traktowanie.
Przez kolejne „odcinki” tego cyklu arty-
kułów, chcę pomagać we wzmacnianiu 
obrazu własnej osoby pielęgniarki i położ-
nej w środowisku pracy. Pokieruję się tzw. 
„apteczką myśli” wg psycholog Ewy Wilk 
- zbiorem sześciu myśli, które warto mieć 
zawsze przy sobie, czyli w swojej głowie. 
Pierwsza pomocna myśl brzmi następują-
co (banalnie, ale skutki jej wprowadzenia 
w życie nie są banalne, lecz kluczowe dla 
funkcjonowania zawodowego!):
Zdarzenia na świecie dzielą się na takie, 
na które mamy wpływ, i na takie, na które 
wpływu nie mamy.
Innymi słowy: stawiaj sobie realistyczne 
cele. Cele leżące w obszarze twoich wpły-
wów. Pogódź się z tym, co niezależne od 
ciebie. Myśl nr 1. chroni cię przed nieuda-
nymi, wielokrotnymi próbami zmienienia 
spraw, w których nie należysz do osób de-
cyzyjnych, przed marnowaniem sił, ener-
gii i życzliwości do ludzi, którzy myślą 
i działają inaczej niż ty i cię nie słuchają. 
Natomiast działaj intensywnie i umiejętnie 
tam, gdzie wpływ masz. A masz ogrom-
ny wpływ na pacjenta i jego rodzinę, na 
współpracownika, z którym kontaktujesz 
się w pracy bezpośrednio. Na formę roz-
mowy i atmosferę w pracy. Staraj się „robić 
swoje”, dobrze i profesjonalnie, pomijając 
fakty, których zmienić nie możesz.
Teraz podam konkretną wskazówkę, nad 
czym mamy całkowitą kontrolę w kontak-
cie z pacjentem i współpracownikiem, cze-
go często nie umiemy sobie uświadomić. 
Mianowicie nad tym, jakie słowa i emocje 
wyślemy zaraz do rozmówcy, oraz jak zin-
terpretujemy jego słowa i emocje. Biorąc 
odpowiedzialność za swoje reakcje, od tej 

pory nie pomyślimy: „pacjent mnie zde-
nerwował, obraził”, tylko „pacjent próbo-
wał/chciał mnie zdenerwować, obrazić, ale 
ja na to nie pozwoliłam”,  lub  „i ja na to 
pozwoliłam”. Ponieważ na to, czy się zde-
nerwuję, czy poczuję obrażona – musi być 
moja zgoda. Jeśli jej nie ma to mimo ranią-
cych i obraźliwych wypowiedzi pacjenta 
- ja nie muszę się denerwować i tracić sił 
i energii. Wybieram ja. Ważne, żeby te dwie 
sprawy rozdzielić. Dobrze jest pamiętać, że 
nie ma bezwarunkowego związku między 
bodźcem wysłanym przez pacjenta, a moją 
reakcją. Jest natomiast wyuczone, automa-
tyczne, podpatrzone u innych i wypalające 
ciągle denerwowanie się „jak pacjent tak 
może”, „jak rodzina pacjenta tak może”, 
„jak koleżanka tak może.”
A czy pacjent naprawdę może atakować, 
obrażać, denerwować pielęgniarkę i jak się 
bronić – o tym już w następnych „odcin-
kach”. Proponuję, dla chętnych, trening: 
od dzisiaj, w kontakcie z ludźmi podczas 
pracy, mówię do siebie w myślach: „wi-
dzę i słyszę, jak się pacjent zachowuje, do 
tej pory mnie to denerwowało, a dzisiaj 
nie pozwolę/nie decyduję zdenerwować” 
i spokojnie prowadzę z nim rozmowę, wy-
syłając mu instrukcje w formie próśb, jak 
ja widzę naszą współpracę. Pacjent zacho-
wuje się wg swoich potrzeb i ja zachowuję 
się według swoich potrzeb, a podstawową 
potrzebą każdego pracownika jest wyko-
nywać swoją pracę w atmosferze szacunku 
i współpracy. 
Postawa pielęgniarki wpływa na pacjenta 
i otoczenie! To działa!

Małgorzata Moczulska
m.moczulska@psychoplastykon.pl

psycholog, prowadząca warsztaty „Profilaktyka 
Wypalenia Zawodowego Pracowników Ochro-

ny Zdrowia” WOMP/OIPiP w ramach dzia-
łalności szkoleniowo – doradczej pod nazwą 

PSYCHOPLASTYKON
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Profilaktyka wypalenia zawodowego 
pracowników ochrony zdrowia

Pracownicy - ich zaangażowanie i kom-
petencje są potencjałem każdej instytucji. 
Dlatego też, jeśli instytucja chce udzielać 
dobrych usług, mając na celu dobro klien-
ta, powinna przede wszystkim wspierać 
rozwój kompetencji zawodowych i inter-
personalnych swoich pracowników.
Powyższe stwierdzenie jest bardzo proste 
i niemalże oczywiste, lecz na poziomie re-
alizacji w rzeczywistym funkcjonowaniu 
wielu instytucji – wciąż nieuświadomione 
lub też pomijane z powodów bieżących 
problemów orga-
nizacyjnych czy 
finansowych. Pi-
szę „bieżących”, 
ponieważ w dłuż-
szej perspek-
tywie, nie ma 
lepszej polityki, 
dla jakości usług 
i wizerunku instytucji, niż zapobieganie 
konfliktom, kryzysom i spadkom moty-
wacji personelu do pracy.
Mówiąc o motywacji i zaangażowaniu 
pracownika, jestem już o krok od zagad-
nienia wypalenia sił zawodowych pra-
cownika. Programy profilaktyki wypale-
nia zawodowego, organizowane w miej-
scach pracy, są podstawowym elementem 
troski, o jakość usług udzielanych klien-
tom.
Jak to się stało, że już 10 lat temu znala-
zły się w środowisku pielęgniarskim oso-
by, tak bardzo świadome tego problemu, 
że nagłośniły i uruchomiły pierwszy tak 
złożony i wieloletni program profilaktyki 
wypalenia zawodowego dla pracowników 

ochrony zdrowia, w tym przede wszyst-
kim dla pielęgniarek i położnych? Pro-
gram ten zainicjowały dwie instytucje: 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku oraz Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w Gdańsku pod patro-
natem Marszałka Województwa Pomor-
skiego. O wielkim zapotrzebowaniu na 
tą tematykę i o rezultatach w zakresie 
przeciwdziałania powstawaniu i rozwija-
niu się objawów wypalenia zawodowego, 
przekonałam się, prowadząc warsztaty 

p s y c h o l o g i c z -
ne w szpitalach 
i przychodniach 
w ramach tego 
właśnie progra-
mu. Chciałabym, 
aby niniejszy 
artykuł, był po-
czątkiem cyklu 

mniejszych artykułów, adresowanych do 
Czytelników Biuletynu, a mających cha-
rakter zachęcający do systematycznego 
doskonalenia własnych umiejętności 
komunikacyjnych i kierowania swoimi 
emocjami w codziennych kontaktach 
z pacjentami i pracownikami szpitala. 
Czym jest wypalenie zawodowe? To 
proces, mogący rozwijać się u każdego 
pracownika, zwłaszcza pracownika sek-
tora usług, a jego trzy osiowe objawy są 
następujące: przeciążenie emocjonalne, 
depersonalizacja oraz brak satysfakcji 
z pracy. Nie jest to zwykłe przemęczenie, 
zła wola, czy lenistwo pracownika. Jest to 
powolny proces wycofania się i rezygna-
cji, na skutek przeciążenia wieloma sytu-

Trening poczucia sprawstwa 
i kontroli u pielęgniarki może 

hamująco działać na wypalenie 
i od razu poprawiać samopoczucie 

uczestników kursów
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acjami trudnymi, bez posiadania narzędzi 
radzenia sobie z nimi, na co dzień. Osoba 
wypalająca się zaczyna przyjmować po-
stawę bierności, narzekania i staje się, 
w swoim mniemaniu, stroną przegraną. 
Powstaje mur w kontaktach z otoczeniem, 
w postaci przemilczania, lub też agresji 
i postaw obronnych, co odbija się nega-
tywnie na komforcie psychicznym obu 
stron, w naszym przypadku: pielęgniarki 
i pacjenta, lub pielęgniarki i współpra-
cowników. Trudno w takim stanie pora-
dzić sobie samemu i wrócić do poczucia 
siły i wpływu na otoczenie; do świadomo-
ści, że samemu decyduje się o sposobie 
pracy, komunikacji z otoczeniem i reakcją 
nad własnymi emocjami. Dlatego bardzo 
pomocna jest odpowiednio szybko włą-
czona, pomoc psychologiczna w postaci 
nauczenia konkretnych umiejętności, bę-
dących narzędziami do zatrzymywania 
objawów wypalenia zawodowego. 

Początki realizacji Programu Promocji 
Zdrowia „Profilaktyka wypalenia za-
wodowego”.
Z ankiety diagnozującej skalę zjawiska 
wypalenia zawodowego, przeprowadzo-
nej na początku programu, wśród pielę-
gniarek województwa pomorskiego, uzy-
skano następujące wyniki:
Poziom zagrożenia ryzykiem wypalenia 
zawodowego w ocenie badanych 460 
osób:
•	 objawy wypalenia zawodowego  po-

twierdziło u siebie 73,5% wszystkich 
badanych.

•	 26,5% osób nie zauważyło u siebie 
żadnych symptomów. 

Wymieniane objawy, to:
•	 uczucie nieprzerwanego zmęczenia – 

58,7% badanych, 
•	 częste bóle głowy – 33,4%,
•	 bezsenność – 27,8%,

•	 trudności w koncentracji –23,9%,
•	 nadmierna agresja – 20%,
•	 zaburzenia pokarmowe - 17,2% bada-

nych,
•	 unikanie kontaktu osobistego – 9,8%. 
Większość badanych wymieniała po trzy 
symptomy, a około 20% osób towarzy-
szyło więcej niż cztery objawy wypalenia 
zawodowego.

Cele Programu
Cel ogólny:
•	 poprawa jakości świadczeń medycz-

nych poprzez wyposażenie pracow-
ników medycznych w wiedzę i umie-
jętności z zakresu przeciwdziałania 
powstawania i rozwoju wypalenia 
zawodowego,

oraz cele szczegółowe:
•	 rozpoznanie i ocena zjawiska wy-

palenia zawodowego w środowisku 
pracowników medycznych zatrudnio-
nych w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej Województwa Pomor-
skiego,

•	 upowszechnianie wiedzy dot. przy-
czyn powstawania i możliwości za-
pobiegania wypaleniu zawodowemu,

•	 ukształtowanie prawidłowych zacho-
wań interpersonalnych kadry me-
dycznej,

•	 przekazanie wiedzy pielęgniarkom, 
położnym i lekarzom na temat samo-
oceny stopnia wypalenia zawodowe-
go oraz rozpoznawania pierwszych 
symptomów jego powstawania.

Program profilaktyczny zawiera następu-
jące elementy:
•	 nawiązanie współpracy z dyrektorami 

wybranych placówek ochrony zdro-
wia województwa,

•	 przeprowadzenie badań ankietowych 
pielęgniarek i położnych ww. jednost-
kach,
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•	 zorganizowanie konferen-
cji szkoleniowo – infor-
macyjnej na temat zjawi-
ska wypalenia zawodowe-
go,

•	 przeprowadzenie warsz-
tatów szkoleniowych dla 
pielęgniarek oddziało-
wych,

•	 uruchomienie i przepro-
wadzenie grupowych za-
jęć warsztatowo- trenin-
gowych w szpitalach,

•	 uruchomienie psycholo-
gicznego poradnictwa in-
dywidualnego dla potrze-
bujących,

•	 zebranie opinii uczestni-
ków programu nt. sku-
teczności zrealizowanego 
programu oraz satysfakcji 
z udziału w nim.

Program rozwijał się od krót-
kiego cyklu warsztatów pod-
stawowych z profilaktyki wy-
palenia zawodowego (2 spo-
tkania z psychologiem w 10 
– 15 osobowych grupach), 
po bardziej zaawansowane 
warsztaty o tematyce doty-
czącej profesjonalnej obsługi 
klienta i rozwiązywania kon-
fliktów (4 dodatkowe spotkania). Zajęcia 
odbywały się więc na terenie poszczegól-
nych szpitali i przychodni, w godzinach 
porannych i popołudniowych, tak aby pa-
sowały do grafiku dyżurów. Każda grupa 
pielęgniarek brała udział w 8 godzinach 
warsztatów.

Tematyka warsztatów:
Zjawisko wypalenia zawodowego w gru-
pie zawodowej pielęgniarek, zostało już 
wcześniej bardzo dobrze zbadane i opi-
sane przez licznych autorów. W oparciu 

o wyniki, opublikowanych w literaturze 
badań, opracowano autorski program 
warsztatów.
Oto najważniejsze wnioski:
Wniosek 1. „Trening poczucia sprawstwa 
i kontroli u pielęgniarki, może hamująco 
działać na wypalenie i od razu poprawiać 
samopoczucie uczestników kursów”.
Wniosek 2. „Poza wsparciem emocjo-
nalnym konieczne jest dawanie wsparcia 
instrumentalnego, rzeczowego i informa-
cyjnego”.
Profilaktyka powinna polegać przede 
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wszystkim na poszerzaniu świadomości 
i wglądu pielęgniarek we własne mecha-
nizmy psychiczne, zwiększaniu ich wie-
dzy na temat interakcji społecznych oraz 
treningu umiejętności interpersonalnych. 
Te dodatkowe kompetencje-społeczne, 
spełniają rolę buforów wypalenia. Umie-
jętności ogólne, pozwalające rozwiązy-
wać problemy relacyjne, hamują wypale-
nie w większym stopniu niż kompetencje 
specyficzne.
Inwestycje w podniesienie jakości życia 
personelu medycznego przekładają się na 
poprawę sytuacji pacjenta poprzez ofero-
wanie mu lepszych warunków powraca-
nia do zdrowia.
Program szczegółowy warsztatów dla 
pielęgniarek i położnych:
1. Charakterystyka objawów zespołu 

wypalenia zawodowego.
2. Specyfika pracy pielęgniarki - czyn-

niki będące codziennym obciążeniem 
dla psychiki.

3. Podatność na wypalanie sił - składni-
ki odporności psychicznej.

4. Przeciwdziałanie objawom wypalenia 
zawodowego:

Rola własnego nastawienia do pacjenta 
i do sytuacji zawodowych w profilaktyce 
wypalenia zawodowego:
•	 nastawienie do pracy i kontaktów 

z pacjentami,
•	 koncentracja na zadaniu, nie na emo-

cjach.

Trening komunikacji asertywnej w sytu-
acjach trudnych:
•	 profesjonalna reakcja na krytykę ze stro-

ny pacjentów i rodziny – pacjent z posta-
wą roszczeniową, asertywna odmowa,

•	 umiejętne wyrażanie zaleceń / próśb oraz 
zwracanie uwagi pacjentowi i jego rodzi-
nie,

•	 wyrażanie uczuć pozytywnych – 
wzmacnianie zachowań pacjenta i ro-
dziny, gdy stosują się do zaleceń pie-
lęgniarskich.

Trening komunikacji empatycznej – naj-
skuteczniejszej reakcji na agresję ze stro-
ny pacjenta:
•	 świadomość emocji i potrzeb wła-

snych (empatyczne zrozumienie wła-
snych reakcji) oraz emocji i potrzeb 
pacjenta/rodziny (empatia wobec in-
nych),

•	 schemat wypowiedzi empatycznej, 
obniżającej poziom agresji u pacjenta 
/rodziny,

•	 empatyczne inicjowanie rozmowy.

Radzenie sobie ze stresem:
•	 przygotowanie do sytuacji stresowej, 

kontrola emocji, gdy sytuacja streso-
wa trwa, działania profilaktyczne – 
wnioski na przyszłość,

•	 techniki płytkie i głębokie pracy nad 
własnymi emocjami,

•	 techniki relaksacyjne.

Przebieg realizacji warsztatów w ujęciu 
chronologicznym:
2004 r. Warsztaty były pilotażowo wdra-
żane i realizowane w sześciu placówkach 
ochrony zdrowia naszego regionu,
2005 r. Trwała kontynuacja ich realizacji 
w trzech z sześciu wcześniejszych zakła-
dów oraz dodatkowo w kolejnych pięciu 
szpitalach,
2006 r. Warsztaty były kontynuowane 
w dwunastu jednostkach. Rozszerzono 
program warsztatów o II stopień - dodat-
kowe treści z zakresu profesjonalnego 
kontaktu z pacjentem, 
W latach 2007 - 2010 Dalsza realizacja progra-
mu w zakładach opieki zdrowotnej,
2011 r. Powstanie III stopnia warsztatów – roz-
szerzona tematyka zarządzania konfliktem,
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2012 r. Kontynuacja programu w 14 pla-
cówkach ochrony zdrowia województwa 
pomorskiego – rozszerzenie tematyki 
o najnowsze wyniki badań psychologicz-
nych z zakresu pracy emocjonalnej pie-
lęgniarki w pracy 
i o komunika-
cję empatyczną 
w sytuacjach nie-
zgody, roszczeń 
i agresji.
Miejsce prowa-
dzenia warszta-
tów: Copernicus 
Podmiot Leczni-
czy, Uniwersy-
teckie Centrum 
Kliniczne,  Szpital św. Wojciecha, oraz 
Szpital Zakaźny w Gdańsku; Szpital Mor-
ski PCK i Miejski w Gdyni, Szpital Reu-
matologiczny w Sopocie, Szpital w Tcze-

wie, Malborku, Wejherowie, Szpitale 
w Kościerzynie i Kartuzach, Przychod-
nia Wojskowa na ul. Pułaskiego w Gdy-
ni, Przychodnia Wałowa na ul. Wałowej 
w Gdańsku.

2013 r. – Dołą-
czyły trzy nowe 
placówki: Szpital 
w Pucku, Prabu-
tach i Sztumie.
U c z e s t n i c y 
warsztatów oka-
zują ogromne 
z a i n t e r e s o w a -
nie omawianymi 
z a g a d n i e n i a m i 
z zakresu relacji 

interpersonalnych ze współpracownikami 
i z pacjentem. Mówią często o bezrad-
ności w sytuacjach trudnych i konflikto-
wych. Angażują się chętnie w ćwiczenia 

Inwestycje w podniesienie 
jakości życia personelu 

medycznego przekładają się 
na poprawę sytuacji pacjenta 

poprzez oferowanie mu lepszych 
warunków powracania do zdrowia
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praktyczne, analizę przypadków, budo-
wanie skutecznych modeli komunikacji 
i trening radzenia sobie z własnymi emo-
cjami. Zgłaszają potrzebę kontynuowania 
takich warsztatów w celu utrwalania na-
bytych umiejętności i wsparcia w przy-
szłości. 
W mojej oce-
nie uczestnicy 
warsztatów do-
strzegają silny 
związek między 
swoimi umiejęt-
nościami inter-
personalnymi a poziomem stresu i poczu-
ciem satysfakcji z wykonywanej pracy. 
Żeby mieć na to dowody empiryczne, 
prowadzamy w ramach programu, pomiar 
skuteczności warsztatów wśród uczestni-
ków: przed warsztatami i trzy miesiące po 
ich zakończeniu. W skrócie przedstawię 
najważniejsze wnioski z bieżącego etapu 
tych badań (150 osób):
1. Średnie wyniki w grupie 

eksperymentalnej (pielęgniarek, które 
brały udział w warsztatach) wskazują 
wzrost ocen w trzech na cztery bada-
ne obszary: w asertywności, radzeniu 
sobie ze stresem i odczuwanej satys-
fakcji z pracy; natomiast spadek ocen 
w obszarze nastawienia do pracy.

2. 76% badanych udzieliło jednej 
z trzech najwyższych ocen, czyli po-
twierdziło, że po przebyciu warsz-
tatów, odczuwa większą satysfakcję 
z pracy (nawet po 3 miesiącach od ich 
ukończenia).

3. 78% badanych udzieliło jednej 
z trzech najwyższych ocen, tzn., że 
po upływie 3 miesięcy korzystają 
z wiedzy i umiejętności zdobytych na 
warsztatach.

4. 85% badanych wskazało jeden 
z trzech najwyższych punktów na 
skali, przy pytaniu „Czy chcesz, żeby 
takich warsztatów było więcej?”.

5. Największe zapotrzebowanie jest na 
tematykę związaną z radzeniem so-
bie z emocjami: obrona przed agresją, 
obrona przed toksycznymi relacjami, 
rozwiązywanie konfliktów oraz ra-
dzenie sobie ze stresem.

Planowana jest 
kontynuacja re-
alizacji programu 
w tym roku i w na-
stępnych latach.
Na koniec, chcia-
łabym zacytować 

kilka anonimowych, pisemnych wypo-
wiedzi uczestniczek warsztatów, udzie-
lonych bezpośrednio po zajęciach. One 
najlepiej pokazują, jakie umiejętności są 
naprawdę ważne dla uczestników warsz-
tatów.

„Te spotkania pomogły, wyjaśniły pewne 
wątpliwości, nauczyły jak się zachować 
w niejasnych sytuacjach. Dziękuję za spo-
tkania, że jestem bardziej pewna siebie.”

„Spotkanie to dowartościowało mnie.” 

„Odreagowanie, uspokojenie. Takie spo-
tkania, warsztaty powinny odbywać się 
częściej, niż raz na 20-to letni staż pracy.”

„Nauczyłam się różnie reagować w trud-
nych sytuacjach, pozostając dalej w do-
brym humorze. Nie daję się sprowokować, 
potrafię się obronić nie urażając nikogo.”

„Szkolenie było krótkie, ale praktyczne. 
Skorzystałam z kilku rad w domu i w pra-
cy - o dziwo byłam zadowolona z reak-
cji. Żałuję, że tak mało godzin. Chętnie 
wezmę udział w następnych szkoleniach. 
Dziękuję.”

„To szkolenie pomogło mi w nowym 
spojrzeniu na trudne sytuacje. 

Przyda się!”
uczestniczka warsztatów
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„To szkolenie pomogło mi w nowym spoj-
rzeniu na trudne sytuacje. Przyda się!” 

„Pomysł warsztatów dobry, realizacja 
również, mało czasu na detale, spotkania 
wniosły nowe spojrzenie na pracę zawo-
dową i życie w społeczeństwie.”

„Jestem bardzo zadowolona z takich kur-
sów, daje mi to więcej swobody i spokoju, 
więcej bezpieczeństwa.”

„Czekam na następne zajęcia. Temat za-
jęć był ciekawy, zachęciła mnie Pani do 
tego, abym przychodziła na dalsze zaję-
cia, gdy się odbędą - bardzo bym chciała. 
Zajęcia ukierunkowały pozytywnie mój 
sposób wypowiadania się, zmniejszyły 
moje niezadowolenie, z niektórych spoty-
kających mnie zdarzeń. Mogłabym więcej 
pisać.”

Ja, podobnie jak uczestniczki, mogłabym 
więcej pisać…, ponieważ temat dobrych 
relacji w miejscu pracy, oraz budowania 
wizerunku własnego pielęgniarki i ca-
łej grupy zawodowej, jest przedmiotem 
pracy, w którą się zaangażowałam od 
kilku lat. I mam nadzieję się w niej nie 
wypalać! Zapraszam do lektury tekstów 
w kolejnych numerach Biuletynu. Jeśli 
chcieliby Państwo podzielić się własnymi 
doświadczeniami, lub przesłać komen-
tarz dotyczący problematyki wypalenia 
zawodowego, zapraszam do wypełnienia 
formularza kontaktowego na stronie in-
ternetowej, którą prowadzę pod adresem: 
www.psychoplastykon.pl. 

Małgorzata Moczulska
mgr psychologii

psycholog, nauczyciel – terapeuta; absol-
wentka Uniwersytetu Gdańskiego; od 10 
lat współpracuje z Okręgową Izbą Pie-

lęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny 
Pracy w Gdańsku przy Programie Promo-
cji Zdrowia, prowadząc warsztaty z pro-
filaktyki wypalenia zawodowego pracow-
ników ochrony zdrowia; od 4 lat prowadzi 
psychologiczną działalność szkoleniowo 
– doradczą pod nazwą PSYCHOPLA-
STYKON z siedzibą w Gdyni.
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wspomnienia
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położ-

nych oraz Kapituła pierwszej edycji Nagro-
dy im. Aliny Pienkowskiej przyznała dla 
mnie Nagrodę. W dniu 22 marca 2014 roku 
na 28 Zjeździe Samorządu Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego zostałam uhonorowana 
po raz pierwszy w Polsce tą wyjątkową na-
grodą. 

Nagroda im. Aliny Pienkowskiej, którą 
otrzymałam jest dla mnie największym wy-
różnieniem i ogromnym zaszczytem. Jest 
to nagroda wyjątkowa, czuję wielką radość, 
wzruszenie i wdzięczność.

Alina, po ukończeniu Studium Zawo-
dowego podjęła pracę w Szpitalu Woje-
wódzkim w Gdańsku na moim oddzia-
le Chorób Wewnętrznych, gdzie byłam 
pielęgniarką oddziałową. Ordynatorem 
Oddziału był wówczas dr Jerzy Jakesch, 
który wprowadził Alinkę w arkana zawo-
du informując o specyfice Oddziału i wy-
jaśniając trudności związane z profilem 
działalności Oddziału. Alina nie zrażając 
się do ogromu obowiązków stwierdziła 
wówczas, że decyzję o pracy na Oddzia-
le Chorób Wewnętrznych podjęła już 
w szkole. 
Alina pracowała na Oddziale aż do uro-
dzenia syna Sebastiana. Po urlopie ma-
cierzyńskim przeniosła się do przychodni 
stoczniowej ze względu na małe dziecko. 
Po rozwiązaniu umowy Alinka często od-
wiedzała mnie w Szpitalu. Szybko zaprzy-
jaźniłyśmy się i darzyłyśmy się pełnym 
zaufaniem. Wspierałyśmy się w trudnych 
dla nas chwilach. W tak trudnym czasie 
jak strajki w stoczni, stan wojenny, prze-

śladowania, częste wizyty Alinki ozna-
czały mój ścisły związek z działalnością 
konspiracyjną. 

Alina była działaczką opozycyjną od 
1978 roku, organizatorką strajku w Stoczni 
Gdańskiej w sierpniu 1980 roku, sygnata-
riuszką Porozumień Sierpniowych. Alina 
była więziona za działalność opozycyjną 
przez ponad 7 miesięcy. Była członkiem 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” od 1989 roku, delegatką na I, II, III 
Krajowy Zjazd Delegatów, organizatorką 
i pierwszą przewodniczącą Krajowej Sek-
cji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”, 
senatorem RP II kadencji, od 1998 roku 
radną Miasta Gdańska w Komisji Zdro-
wia. Do końca związana z „Solidarnością” 
służby zdrowia w Przemysłowym Zespole 
Opieki Zdrowotnej przy Stoczni Gdańskiej, 
gdzie pracowała jako pielęgniarka.

Alina swoją aktywnością i odwagą 
emanowała na wszystkich, którzy Ją ota-
czali. W latach 80-tych w chwilach trud-
nych dla Polski, zawsze gotowa do czynu, 
uczestniczyła aktywnie w tworzącej się 
wówczas historii.

Alina urodziła się po to, aby opiekować 
się drugim człowiekiem. 
Alinka była wielką osobowością, niezwy-
kłą pielęgniarką i wspaniałym szlachetnym 
człowiekiem.

Pragnę w sposób szczególnie serdeczny 
podziękować członkom Kapituły Nagrody 
im. Aliny Pienkowskiej: Przewodniczącej 
Annie Wonaszek - Przewodniczącej ORPiP 
w Gdańsku, Marzenie Olszewskiej-Fryc - 
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Wiceprzewodniczącej ORPiP w Gdańsku, 
Władysławie Murawskiej - Pomysłodaw-
czyni ufundowanej nagrody, przewodniczą-
cej I i II kadencji ORPiP; dr Janinie Ksią-
żek - kierownikowi Katedry Pielęgniarstwa 
GUM;  Elżbiecie Skórnickiej - Przewodni-
czącej Oddziału PTP w Gdańsku; Aldonie 
Rogali - Sekretarzowi ORPiP w Gdańsku 
oraz członkowi honorowemu Bogdanowi 
Borusewiczowi - Marszałkowi Senatu RP.

Pomysłodawczyni utworzenia Nagrody 
im. Aliny Pienkowskiej, pani mgr Włady-
sławie Murawskiej, dziękuję za możliwość 
zapisania się w historii pielęgniarstwa. Po-
mysł utworzenia Nagrody jest zasługą Jej 
stałej obecności w środowisku pielęgniar-
stwa. Dzięki pracowitości i oddaniu bez 
reszty swojemu zawodowi nadal żyje i jest 

obecna w życiu samorządu pomi-
mo przebywania na emeryturze. 

Dziękuję członkom Prezydium 
ORPiP i członkom Rady Okrę-
gowej Izby, które swoją decyzją 
przyczyniły się do zatwierdzenia 
mojej kandydatury do Nagrody.
Szczególne wyrazy podziękowa-
nia należą się głównym organiza-
torom Zjazdu i przeprowadzenia 
uroczystości wręczania Nagrody. 
Starania przewodniczącej Anny 
Wonaszek, wiceprzewodniczącej 
Marzeny Olszewskiej-Fryc oraz 
wiceprzewodniczącej Danuty 
Adamczyk-Wiśniewskiej i Marioli 
Rusińskiej, rzecznikowi odpowie-
dzialności zawodowej, a zarazem 
obecnej pielęgniarki oddziałowej 
oddziału Chorób Wewnętrznych 
mojego szpitala - sprawiły, że 
uroczystość wręczania Nagrody, 

przybrała charakter wzniosłego święta i po-
zostanie na zawsze w mojej pamięci.
Dziękuję wszystkim organizacjom, związ-
kom zawodowym pielęgniarek i położnych 
i delegacji z mojego szpitala.
Podziękowanie kieruję do pracowników 
zatrudnionych w Okręgowej Izbie w Gdań-
sku: dla pani Ewy Bebel, z którą miałam 
zaszczyt pracować w samorządzie oraz dla 
wszystkich pozostałych pracowników bez 
wyjątku.
Jestem dumna z otrzymanej nagrody imie-
nia mojej pielęgniarki Aliny Pienkowskiej, 
która była pracownikiem Szpitala Woje-
wódzkiego w Gdańsku i Oddziału Chorób 
Wewnętrznych.

Helena Glińska
Pielęgniarka

Helena Glińska
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nowego członka rodziny. Pani Joanna 
wykazuje się nie tylko profesjonalizmem, 

ale także ogromnym zaangażowaniem 
i empatią. Miło nam było spotkać na 
swojej drodze taką profesjonalistkę. 

W imieniu swoim i całej rodziny życzymy 
dalszych sukcesów w zmienianiu podejścia 

kobiet do karmienia piersią w Polsce. 
Daria i Łukasz z córką Kają

Serdeczne podziękowania dla dyrekcji, 
położnych, pielęgniarek oraz lekarzy

Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy 
Sp. z o.o. w Wejherowie za

możliwość zdobywania pierwszych 
doświadczeń zawodowych w wyjątkowym 

zespole składa 
Marta Sadowska

Serdeczne podziękowania dla Pani 
Anastassii Kalogridou - Niezastąpionej 

Położnej Oddziałowej, Ordynatora 
Dariusza Wydry, wybitnego 

Operatora Sambora Sawickiego, 
wszystkim Paniom Położnym oraz 
całemu personelowi lekarskiemu 

z Kliniki Ginekologii Onkologicznej 
i Endokrynologii Ginekologicznej 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
za profesjonalne leczenie i wspaniałą 

opiekę oraz okazane ciepło i serce składa 
wdzięczna pacjentka 

Dorota Filip

Podziękowania
Pielęgniarkom i Położnym zatrudnionym 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Gdańsku 
z okazji jubileuszu

40-lecia pracy:
- Anieli Sterczewskiej

30-lecia pracy:
- Iwonie Smug

- Rejmundowi Zaleśnemu

25-lecia pracy:
- Beacie Masojć

- Beacie Sadowskiej
- Elżbiecie Stoltman

20-lecia pracy:
- Marioli Ludwiczewskiej

- Beacie Olejniczak
- Marzenie Parzyszek

składam serdeczne podziękowania za trud, 
oddanie i życzliwość

w czasie wieloletniej pracy w zawodzie. 
Wyrażając słowa uznania

życzę zdrowia oraz dalszych sukcesów 
w pracy i życiu osobistym.

Katarzyna Białek
Pielęgniarka Naczelna

Serdeczne podziękowana dla mgr Joanny 
Żołnowskiej - wspaniałej położnej, która 
umie zrozumieć kobietę w tak ważnych 
chwilach, jakim jest karmienie piersią 
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Pani Agnieszce Bobowskiej – 
Pielęgniarce Oddziałowej Kliniki 

Otolaryngologii UCK serdeczne gratulacje 
z okazji zdania egzaminu państwowego ze 
szkolenia specjalizacyjnego składa zespół 

Pielęgniarski Kliniki Otolaryngologii 
UCK.

Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału” –  
tu trzeba przejść przez PRAWDZIWY OGIEŃ

 James Medison

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 

mgr Anna Wonaszek oraz Dział Szkoleń 

(mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska, 
mgr Patrycja Malinowska, mgr Tatiana 

Wojciechowska) uczestniczkom 
I Edycji Specjalizacji Zachowawczej 

w Kościerzynie składają gratulacje 
z okazji pomyślnie zdanego Egzaminu 

państwowego w Warszawie w dniu 
08.04.2014 r., życząc jednocześnie 

dalszego rozwoju zawodowego. 
Szczególne gratulacje składamy na ręce 
Kierownika Specjalizacji mgr Danuty 
Zagubień za profesjonalizm, fachową 

i merytoryczną opiekę nad grupą 
i współpracę. WASZA WYJĄTKOWA 
Zdawalność – jest dla nas największą 

nagrodą.

 Przewodnicząca ORPIP w Gdańsku
mgr Anna Wonaszek 

oraz Dział Szkoleń OIPIP w Gdańsku
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z żałobnej karty
Drogiej Koleżance Ewie Tkacz
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
TATY

składają koleżanki z Kliniki 
Alergologii i Pneumonologii UCK 

w Gdańsku.

Naszej Drogiej koleżance 
Sylwi Honcherze wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci 
TATY 

składaja Koleżanki z Oddziału PCCHZiG 
w Gdańsku.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II

Naszej koleżance Krystynie Czerlonek
wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci 
MAMy

składają koleżanki i współpracownicy 
Przychodni SP ZOZ MSW w Gdańsku. 

Pani Oddziałowej Bloku Operacyjnego 
Ewie Hys wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
MAMy

składają pracownicy Bloku Operacyjnego 
Szpitala Copernicus w Gdańsku.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim smutkiem i żalem 
zawiadamiamy, że dnia 2 lutego 2014 r. 

zmarła nasza koleżanka
pielęgniarka Oddziału Pediatrycznego 

BOŻENA CISEWSKA. 
Rodzinie i przyjaciołom wyrazy 

głębokiego współczucia
składa Naczelna Pielęgniarka wraz 

z całym zespołem Kociewskiego Centrum 
Zdrowia w Starogardzie Gdańskim

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance
Wiolecie Harendarczyk z powodu 

śmierci
dzIAdKA

składają Pielęgniarki Oddziału Chirurgii 
Urazowej i Ortopedii 

wraz z Pielęgniarką Naczelną 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej w Gdańsku.

„Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność 

to czas, w którym Go posiadamy”
Franciszek Salezy

Koleżance Iwonie Wychnowskiej wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMy 
składają koleżanki z Kliniki Chorób 

Zawodowych i Wewnętrznych UCMMiT 
w Gdyni.
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„Kochany człowiek nigdy nie umiera
żyje w naszych myślach, słowach, wspomnieniach”

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
koleżance Ewie Hys z powodu śmierci

MAMy
składa Marzena Olszewska-Fryc - 

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji
Opieki z zespołem pielęgniarskim 

i położniczym Spółki Copernicus PL 
w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia Teresie 
Jaguś z powodu śmierci 

BRATA
 składa Zarząd i Pracownicy

NZOZ „Profil-Med.” Medycyna Szkolna 
w Gdańsku.

Koleżance Lucynie Szafraniec 
głębokie wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
MAMy 

składają koleżanki z Kliniki Alergologii 
i Pneumonologii UCK w Gdańsku.

Pielęgniarce Marii Majkut 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 
BRATA

składa Pielęgniarka Naczelna
oraz personel pielęgniarsko-lekarski

Oddziału Chirurgicznego SP ZOZ MSW 
w Gdańsku.

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”

W. Szymborska

Naszej drogiej koleżance położnej Helenie 
Okuniewskiej wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci 
OJCA

składają koleżanki z Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

„Przychodnia” Sp. z o.o. w Kościerzynie.

„Nie spiesz sie, nie zamartwiaj.
Przybyłas na ten świat jedynie z krótką wizytą - 

dlatego nie zapomnij schylić sie i powąchać kwiaty...”

Dnia 26.02.2014 odeszła od nas
BEATA 

JACKOWSKA-TRUDZIńSKA
pielęgniarka Zakładu Medycyny 

Nuklearnej
Szpitala Miejskiego w Gdyni.

Nasza Koleżanka - Dobry Przyjaciel.
Beato! Zostaniesz w naszych myślach 

i sercach.
Koleżanki ze studiów

„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim smutkiem i żalem 
zawiadamiamy, że dnia 24 marca 2014 r. 

zmarła nasza koleżanka
pielęgniarka Oddziału Kardiologicznego

EWA JASTRZĘBSKA
Rodzinie i przyjaciołom wyrazy 

głębokiego współczucia
składa Naczelna Pielęgniarka wraz 

z całym zespołem
Kociewskiego Centrum Zdrowia 

w Starogardzie Gdańskim.
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Naszej koleżance Jolancie Bruskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
TATY 

składa Zarząd i Członkowie OZZPiP przy 
Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie.

Można odejść na zawsze, by stale być blisko...

Naszej drogiej koleżance Krystynie Olko 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 
MAMy 

składają Koleżanki i Koledzy 
z Anestezjologii i Bloku Operacyjnego ze 
Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni. 

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance 
Wiolecie Harendarczyk 

z powodu śmierci 
dzIAdKA 

składają Pielęgniarki Oddziału Chirurgii 
Urazowej i Ortopedii wraz z Pielęgniarką 
Naczelną 7 Szpitala Marynarki Wojennej 

w Gdańsku.

Można odejść na zawsze, by stale być blisko...

Naszej drogiej koleżance Iwonie Korpan 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 
BRATA 

składają Koleżanki i Koledzy 
z Anestezjologii i Bloku Operacyjnego ze 
Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni.



Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp.z.o.o

Urząd Miasta i Gminy Prabuty

zapraszają na

XII Festyn Rodzinny 
Pielęgniarek i Położnych

7 czerwca 2014 r. w Prabutach 
na terenie Stadionu przy ul. Polnej w Prabutach

Do udziału w XII Festynie Rodzinnym zapraszamy pielęgniarki, pielęgniarzy, położne 
wraz z rodzinami i przyjaciółmi.
Tradycyjnie Festyn ma przyjąć formę zabawy , stąd w programie:
• mecz piłki nożnej pielęgniarzy o Puchar Przechodni  Przewodniczącej Okręgo-

wej Rady Pielęgniarek i Położnych Gdańsku,
• występy estradowe,
• liczne konkursy dla dzieci i całych rodzin,
• pokazy straży i policji,
• pokazy makijażu,
• i wiele innych atrakcji m.in. konkurs dla VIP- ów.
Przeprowadzane będą również badania profilaktyczne tj. pomiar ciśnienia tętnicze-
go, poziom cukru we krwi, poziom cholesterolu.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie do biura izby listy uczestników do następujących kon-
kursów:
• drużyn piłkarskich do meczu o Puchar Przechodni Przewodniczącej ORPiP w Gdańsku
• skeczów
• piosenki/słowa własne
Chętnych do  udziału w Festynie prosimy o zgłaszanie się do biura Izby celem orga-
nizacji przewozu autokarami.
Adres e-mail: jstachowicz@oipip.gda.pl, tel. 602-485-607

PATRONAT HONOROWY: Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty

BAWIMY SIĘ RAZEM !!!



QUIZ
Nagrody:

Q
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fartuch
ufundowany przez

T-shirt
ufundowany przez

Imię i nazwisko .........................................................................
Adres koresp. ............................................................................
.............................................................. tel. .................................
Miejsce zatrudnienia ...............................................................
......................................................................................................
e-mail (obowiązkowo) ............................................................

Odpowiedzi:
1.   A    B    C
2.   A    B    C
3.   A    B    C
4.   A    B    C

Wypełniony kupon prześlj do 31 maja 2014 r. na adres: 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk

Kierownikiem kursu kwalifikacyjnego 
w dziedzinie pielęgniarstwa 
neonatologicznego była:
a)  mgr Joanna Sapiecka
b)  mgr Joanna Stecka
c)  mgr Sylwia Jochimczyk

Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne 
odbyły się po raz:
a)  13
b)  14
c)  16

Ile było zadań dla uczestniczek konkursu 
Pielęgniarka 2013 roku?
a)  35
b)  60
c)  100

Nagrodę im. Aliny Pienkowskiej otrzymały:
a)  Halina Glińska i Elżbieta Chętnik
b)  Elżbieta Glińska i Halina Chętnik
c)  Karolina Glińska i Katarzyna Chętnik

1.

2.

3.

4.


