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WYNIKI QUIZU 
nr 5-6/2014

W drodze losowania:
fartuch Med-Service 

wygrała Pani Elżbieta Dzierżawska
koszulkę ufundowaną przez 

zabawnamedycyna.pl 
wygrała Pani Apolonia Konieczka

Prawidłowe odpowiedzi: 1-C 2-B 3-C 4-A

Prosimy o kontakt z daną firmą 
w celu odebrania nagrody.

Siedemnaste Gdańskie 
Spotkania Kardiochirurgiczne 

W dniach 16-18 stycznia 2015 r., na 
terenie Akademii Muzycznej (Gdańsk 

ul . Łąkowa 1/2) odbędą się siedemnaste 
Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne . 

Kolejny raz umożliwią one wymianę 
cennych informacji i doświadczeń zawo-
dowych nie tyko kardiochirurgów, ale też 
kardiologów, anestezjologów, pielęgnia-
rek, perfuzjonistów oraz rehabilitantów 
pracujących dla dobra pacjentów podda-
wanych różnorodnym, często złożonym 

operacjom serca .

Sesja pielęgniarska (przewidziana na 
dzień 16 stycznia 2015 r .) niewątpliwie 
odzwierciedli, jak znacznie w wyniku 

postępującego procesu stosowania coraz 
bardziej skomplikowanych technik zabie-
gowych, zwiększa się rola i zakres dzia-
łań pielęgniarek- zwłaszcza w tak specy-
ficznych zespołach interdyscyplinarnych, 

jakie posiadają kliniki kardiochirurgii .

SerdeCzNIe zAprASzAMy 
do uczestnictwa wszystkie osoby zainte-
resowane podnoszeniem jakości opieki 
pielęgniarskiej, optymalizacją działań 

na rzecz pacjentów wymagających inter-
wencji kardiochirurgicznych .

Zespół Pielęgniarski
Kliniki Kardiochirurgii 

i Chirurgii Naczyniowej UCK

Rejestracja: 
formularz na stronie internetowej 

cardio .gumed .edu .pl
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Adres
ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk

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

www.oipip.gda.pl

Biuro czynne
poniedziałek 800-1700

wtorek, środa, czwartek 800-1600

piątek – bez interesantów

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

mgr Anna Wonaszek
przyjmuje codziennie w godzinach pracy biura, 
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 

godziny spotkania

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej

mgr Mariola Rusińska
przyjmuje w pierwszą i trzecią środę

każdego miesiąca od 1300 do 1500

Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr Marzena Barton
pełni dyżury w ostatni czwartek miesiąca 

w godzinach od 1400 do 1500

Zespół redakcyjny pod kierunkiem: mgr Anny Wonaszek

Skład:                                    Adres e-mail: biuro@oipip.gda.pl

Bezpłatny dla członków samorządu             Nakład: 2300 sztuk             ISSN 1427-8553
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów (wraz z dodaniem podtytułów), skrótów, przeró-
bek redakcyjnych i poprawek stylistycznych w opracowaniach autorskich. Prac niezamówionych redakcja nie 
zwraca. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych informacji oraz nie wypłaca honora-
rium autorom tekstów.

OkręgOwa Izba PIelęgnIarek 
I POłOżnych w gdańSku

Porady prawne
poniedziałek w godzinach 1530-1700

po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu godziny spotkania

Dział Szkoleń
Koordynator ds. Szkoleń

mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska
tel. 58 320-06-83

e-mail: szkolenia@oipip.gda.pl

Kasa Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych

poniedziałek – czwartek 730-1530

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

Koordynator ds. Rejestru i Prawa 
Wykonywania Zawodu Pielęgniarki 

i Położnej
specj. Elżbieta Mazur

tel. 58 320-06-84

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

mgr Barbara Wysocka
tel. 58 320-06-85

KOntO
ING Bank Śląski SA

Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

bIuleTyn InFOrMacyJny OkręgOweJ 
Izby PIelęgnIarek I POłOżnych w gdańSku

Słowo wstępne

Koleżanki i Koledzy, dość narzekania, 
czas na działania! 

Nie idąc na wybory – nic nie zmienisz!  
Zgotujesz sobie tylko 

7 kolejnych chudych lat!
Brak działania – uwstecznia!

Oddaj Swój Głos 
– pamiętając o jego SILE!

Żeby tworzyć lepszą przyszłość, trzeba re-
alnie ocenić teraźniejszą rzeczywistość i po-
wody jej powstania oraz przeanalizować ko-
rzenie historii . Polecam zatem na początek 
artykuł pt . „Historia i teraźniejszość prak-
tyki pielęgniarskiej-dziedzictwo i rozwój .” 
Po tej lekturze powinniśmy Głowy Nasze 
Dumnie Podnieść do Góry! Dumnie pod-
kreślać, że realizujemy jedną z najważniej-
szych profesji! I tak w tej dumie pozostając 
przypomnijmy sobie jak w wyniku wielu 
arcytrudnych działań i poświęceń nasze 
Koleżanki i Koledzy walczyli, by powołać 
Samorząd Zawodowy, który posiadają je-
dynie wyjątkowe i bardzo ważne społecznie 
korporacje zawodowe . To był wielki krok 
milowy i doceńmy to . Siłę organizacji two-
rzy Każdy z nas (i o tym doskonale pamię-
tają lekarze, farmaceuci, prawnicy etc .) . Ja 
powołując się na historię pragnę podkreślić, 
że Samorząd Zawodowy Pielęgniarek 

i Położnych został powołany dla repre-
zentowania zawodowych, społecznych 
i gospodarczych interesów tych zawodów. 
Ten cel stworzenia samorządu jest dla mnie 
jednym z głównych drogowskazów dzia-
łania i wieloletnich rozmów z Włodarzami 
na temat rangi naszych zawodów, bardzo 
wysokiej odpowiedzialności, pogarszają-
cych się warunków płacowych i związanych 
z tym bytowych oraz w efekcie: odchodze-
nie z zawodu, permanentne przemęczenie 
i obłędna ilość obowiązków ponad siły 
jednej osoby, narastająca kolosalnie emi-
gracja zawodowa za bardzo dobrym wyna-
grodzeniem i docenieniem oraz minimalne 
lub i poniżej-obsady kadrowe . Tak dalej już 
się nie da – mówią pielęgniarki i położne! 
Sami też widzimy, że liczne rozmowy z oso-
bami odpowiedzialnymi za system ochrony 
zdrowia oraz politykę zdrowotną i bezpie-
czeństwo pacjentów są niestety rozmowa-
mi bez oczekiwanych przez nas efektów! 
Mimo wskazywania i podkreślania silnego 
wpływu braku podwyżek wynagrodzeń 
i narastający niesprawiedliwy system wyna-
grodzeń (de facto z pieniędzy publicznych) 
– rozwarstwiający wręcz społecznie grupy 
zawodowe!, na zmniejszającą się ilość pie-
lęgniarek i położnych i korelujące z tym 
liczne powikłania czyli szkody pacjentów, 
NIKT NIE REAGUJE! Podkreślamy, że to 
są błędy i sytuacje do uniknięcia – gdy za-
inwestuje się w pielęgniarki i położne, by 
umożliwić nam prawidłowe wykonywanie 
naszej sztuki zawodowej! Tu polecam prze-
czytać w biuletynie informacje nt . powoła-
nia i działania w województwie pomorskim 
Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych . 
Czas jest ostateczny by uwierzyć, że musi-
my wziąć sprawy w swoje ręce by walczyć 
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Marszałka Województwa Pomorskiego
Szeroko pojętych Mediów

Komunikat!
Koleżanki i Koledzy, 
My Pielęgniarki i Położne – mówimy zdecy-
dowanie: DOŚĆ naszej dramatycznej sytu-
acji finansowej, zawodowej i bytowej!
Jak już wiecie, z artykułu w poprzednim 
biuletynie, podjęliśmy w województwie 
pomorskim wspólne, konkretne działa-
nia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych Województwa Pomorskiego 
i Związków Zawodowych Pielęgniarek i Po-
łożnych na rzecz poprawy sytuacji naszej 
grupy zawodowej .
W związku z powyższym został powołany 
Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych 

Gdańsk, dnia 13 października 2014 r .

W związku z brakiem konstruktywnego dialogu ze strony Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomorskiego, powołujemy do życia Komi-
tet Obrony Pielęgniarek i Położnych Województwa Pomorskiego w składzie: 
Anna Wonaszek – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
Sebastian Ikrzykowski – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Słupsku
Krystyna Dębkowska – Przewodnicząca Zadządu Regionu Pomorskiego OZZPiP
Dorota Gardias – Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP WSS 
Słupsk
Członkowie:
Aldona Rogala, Ilona Kwiatkowska-Falkowska, Rafał Daniluk, Halina Piotrek, Grażyna 
Czaczka, Maria Skrzypińska .
Celem głównym Komitetu jest poprawa sytuacji pielęgniarek i położnych poprzez:
• wzrost płac zasadniczych pielęgniarek i położnych
• przeciwdziałanie dyskryminacji zawodu pielęgniarki i położnej
• dostosowanie norm zatrudnienia celem zapewnienia wysokiego poziomu świadczeń 

pielęgniarskich i położniczych
• prowadzenie akcji informacyjnych skierowanych do społeczeństwa, które mają na 

celu wskazanie:
• nadmiernego obciążenia obowiązkami kadry pielęgniarskiej i położniczej,
• niekorzystnych trendów w pielęgniarstwie i położnictwie (starzenie się grupy za-

wodowej, emigracja zawodowa, brak chętnych absolwentów pielęgniarstwa i po-
łożnictwa do podjęcia pracy w Polsce, wypalenie zawodowe),

• wskazanie niebezpieczeństwa załamania się systemu opieki zdrowotnej w związ-
ku z przejściem na emeryturę pielęgniarek i położnych (roczniki lat 50) .

o godność pielęgniarek i położnych w Pol-
sce . A godność to docenienie naszej wiedzy 
i arcytrudnej pracy i sprawiedliwe ustawie-
nie siatki płac tzn . wg poprawnych proporcji 
wynikających z odpowiedzialności zawodo-
wej . Siedem lat braku podwyżek i wiecznie 
narastająca liczba obowiązków to główny 
czynnik emigracji zawodowej a u osób po-
zostałych w Polsce – ogromnej frustracji 
i nawet narastający brak siły i wiary w sie-
bie, i sensu naszego zawodu . Dlatego proszę 
o to, by wzmocnić się historią i podnieść gło-
wy dumnie – to zdenerwuje przede wszyst-
kim tych, którym zależało i zależy na osła-
bianiu Nas . Jako silne Osoby wiedzmy, że 
teraz naszą siłą będzie nasz głos oddany do 
urny wyborczej . Zaufajmy sile naszych ty-
sięcy głosów! Oceńmy, więc teraźniejszość 
i budujmy Swym Głosem przyszłość. Jak 
nie teraz to kiedy??? Nigdy nie było to aż 
tak proste! Wystarczy poświęcić 20 minut 
czasu, by zmienić te siedem chudych lat 
dla pielęgniarek i położnych. Wystarczy 
sięgnąć po długopis i kartkę wyborczą 
i za pomocą tejże kartki pokazać swą siłę 

i zmienić arcytrudną rzeczywistość.
Ja będę głosowała na pielęgniarki i położ-
ne, by w samorządzie województwa były 
osoby rozumiejące problemy i trudności 
naszych zawodów. Zachęcam, działajcie 
bym miała z Kim skutecznie rozmawiać 
i działać na rzecz zawodowych, społecz-
nych i gospodarczych interesów naszych 
zawodów oraz w efekcie pacjentów. Wy-
bierzmy Ludzi, którym bliska jest nasza 
sytuacja i z którymi będziemy mogli ją 
poprawić! Doceńmy Ich odwagę i wiedzę, 
która będzie Nam służyć!

Pamiętajmy! Nie poddajmy się walkowerem 
świadczącym o braku zgrania czy sił . My 
RAZEM oraz ze swymi Rodzinami, Przyja-
ciółmi i Sąsiadami, którym na co dzień tak 
wiele pomagamy – tworzymy wielką siłę!

Do zobaczenia przy urnach:

mgr Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Województwa Pomorskiego, który wy-
znaczył konkretne cele . Wymaga to wielu 
zintegrowanych i odważnych działań, lecz 
wierzymy, że nasza determinacja i wspólne 
działania - BĘDĄ SKUTECZNE! To już 
„ostatni dzwonek” do SOLIDARNOŚCI 
ZAWODOWEJ! To ostateczny czas na takie 
działania, by wskazać, że chcemy pracować 
w takich warunkach pracy i płacy jak w UE 
(przecież w niej jesteśmy) .
Zachęcam do lektury, przemyśleń, konstruk-
tywnej dyskusji i wspólnych działań, o których 
na bieżąco będziemy informować na stronie in-
ternetowej OIPiP w Gdańsku oraz w Słupsku .

Uwaga! Powyższe pismo zostało wysłane do:
Pani Ewy Kopacz-Premiera Rządu RP

Ministra Zdrowia
Wojewody Województwa Pomorskiego
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KOMITET OBRONY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Gdańsk, dnia 17 październik 2014 r .

Dotyczy: ustosunkowania się do wystąpienia medialnego Wicemarszałek województwa 
pomorskiego i Prezesów szpitali województwa pomorskiego z dnia 16 października 2014 r .

W związku z wypowiedzią w mediach pani Wicemarszałek Hanny Zych-Cisoń i Preze-
sów szpitali województwa pomorskiego, zgłaszamy stanowczy protest przeciwko używa-
niu słów dyskredytujących osoby pielęgniarek i położnych: one, dziewczyny .
Należy podkreślić iż nie ma ustawy o onych i  dziewczynach, jest natomiast o zawodach 
pielęgniarki i położnej . Dlatego osoby piastujące stanowiska wypowiadające się w ten 
sposób o pielęgniarkach i położnych wykazują brak szacunku w stosunku do nas, jako 
ludzi i równocześnie dyskredytują i lekceważą zawód pielęgniarki i położnej . W związku 
z powyższym składamy skargę do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania .
Ponadto żądamy realizacji w sposób faktyczny sytuacji przedstawionej przez Prezesa jed-
nego ze szpitali trójmiejskich, a mianowicie kształtowania się pensji pielęgniarek i położ-
nych na poziomie zbliżonym do pensji lekarzy .

KOMITET OBRONY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Gdańsk, dnia 17 październik 2014 r .

Szanowna Pani Marszałek!

Dialog następuje wtedy, gdy dwie, bądź więcej stron uzyskuje satysfakcję w wyniku 
prowadzonych ustaleń . Głęboko ubolewamy, iż jako Wicemarszałek Sejmiku Województwa 

Pomorskiego wykorzystuje Pani w mediach język pseudo - dialogu, którego w rzeczywistości 
nie była Pani w stanie współtworzyć . Taka postawa nie sprzyja porozumieniu . Taka postawa 
buduje między nami betonowy mur, od którego coraz większym echem będą odbijać się 
nasze próby uzyskania jakichkolwiek wymiernych efektów . 

Dotychczas wydawało nam się, że ten mur nie jest aż tak potężny . Jak widać wszystkie 
podejmowane przez Panią ruchy i narzędzia komunikacji, którymi się Pani posługiwała 
wobec nas były tylko imitacją dobrej woli . W rzeczywistości jedynym, realnym, 
prawdziwym narzędziem jest szeroko rozumiane zakrzywianie rzeczywistości . Co więcej, 
wprowadza Pani w błąd opinię publiczną, okłamując swoich wyborców, wśród których są 
także Pielęgniarki i Położne, wskazując mediom, iż zarobki nasze mają wysokość 5-6 tys . 
złotych . Wprowadza Pani w błąd również pacjentów, co szarga nasz wizerunek i relacje 
z tymi, którymi codziennie się opiekujemy . 

Nasze postulaty w nikczemny sposób sprowadziła Pani do ataku wymierzonego personalnie 
w Panią, a przecież tak wcale nie jest . Nie o Panią bezpośrednio w tej sytuacji chodzi, tak 
jak nie chodzi personalnie o którąkolwiek z nas . Przypominamy, iż problem dotyczy około 
16 tysięcy pielęgniarek i położnych województwa pomorskiego, nie licząc już tych, którzy 
w wyniku prowadzonej przez Państwa Urząd polityki musieli wyjechać z kraju za chlebem . 

Chcielibyśmy Pani również przypomnieć, iż jest Pani reprezentantem wszystkich 
grup społecznych . Instytucja, którą Pani reprezentuje powinna być instytucją wyżej 
wspomnianego dialogu . W obecnej sytuacji skrupulatnie buduje Pani wizerunek osoby, 
która stoi po stronie najbardziej uprzywilejowanych, co w sposób rażący kłóci się z ideą 
społeczeństwa obywatelskiego . Budując narrację z tak subiektywnej pozycji nie można 
jednocześnie oczekiwać, że nasze środowisko będzie dążyć do kolejnych ustępstw . To 
jest akt wielkiej arogancji i buty, której nie możemy akceptować . Proponujemy dostrzec 
wspólnotę celów i dążeń – którą jest bezpieczeństwo Pacjentów w wyniku zapewnienia Im 
prawidłowej ilości Pielęgniarek i Położnych (nie obciążanych nadmierną ilością czynności 
spadających na jedną osobę oraz setkami godzin pracy w miesiącu) .

Na koniec chcemy Pani przypomnieć, jaka jest chronologia wydarzeń oraz jaka jest 
przyczyna protestu, który postanowiliśmy zorganizować . Protest nie jest rozpoczęciem 
rozmów tylko finalnym etapem, efektem braku woli porozumienia ze strony Urzędu 
Marszałkowskiego . Protest jest aktem desperacji z naszej strony, a nie elementem strategii 
uzyskiwania coraz to większych roszczeń, co próbuje Pani wmówić opinii publicznej, 
jednocześnie wykorzystując nasze trudne położenie . 

Nigdy nie ma dobrego momentu na protest, bo protest, jako forma komunikacji zewnętrznej 
jest symbolem patologii władzy - jest symbolem toksycznych, niewłaściwych relacji 
pomiędzy władzą, a społeczeństwem . W tej sytuacji należy jedynie ubolewać, iż nie mamy 
w Pani osobie partnera do konstruktywnych rozmów i debaty o przyszłości całej ochrony 
zdrowia w Województwie Pomorskim . 

Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku

Anna Wonaszek

Przewodnicząca Zarządu Regionu 
Pomorskiego OZZPiP
Krystyna Dębkowska

Przewodniczący ORPiP
w Słupsku

Sebastian Irzykowski
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Kalendarium
4-6 września
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyła w Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowo – Szkoleniowej pt .  ,,Hi-
storia i teraźniejszość praktyki pielęgniar-
skiej – dziedzictwo i rozwój’’ .

4 września
Na zaproszenie Inspektoratu Wojskowej Służ-
by Zdrowia Przewodnicząca Anna Wonaszek 
uczestniczyła w pracach komisji konkursowej 
na stanowisko zastępcy dyrektora ds . medycz-
nych 115 Szpitala Wojskowego w Helu .

5 września
W Gdańsku Przewodnicząca Anna Wona-
szek oraz Wiceprzewodnicząca Marzena Ol-
szewska-Fryc miały zaszczyt uczestniczyć 
w bardzo ciekawej i wartościowej konferen-
cji związanej z Jubileuszem X-lecia Domu 
Hospicyjnego Caritas w Sopocie . Jeszcze 
raz gratulujemy Wszystkim, których pasją 
jest praca na rzecz drugiego człowieka .

6 września
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska- 
Fryc uczestniczyła XII konferencji Opieki 
Paliatywnej .

6 września
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wice-
przewodnicząca Danuta Adamczyk-Wiśniew-
ska na zaproszenia Starosty Powiatu Kartu-
skiego i Prezesa Fundacji dla Dziecka i Rodzi-
ny oraz Wójta Gminy Chmielno uczestniczyły 
w konferencji naukowo-szkoleniowej z okazji 
obchodów Światowego Dnia FAS .

8 września
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodniczące wraz z Pracownika-
mi OIPiP i Członkami gdańskiego Koła 
PTP w Gdańsku gościli w siedzibie OIPiP 
w Gdańsku Pielęgniarki i Położne z Krako-
wa (polecam tematyczny art . w biuletynie) .

10 września 
Sekretarz ORPiP Aldona Rogala brała udział 
w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds . przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku .

11 września 
W Łodzi Przewodnicząca Anna Wonaszek 
oraz Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska wręczyły list gratulacyjny Prze-
wodniczącej OIPiP w Łodzi Pani Agnieszce 
Kałużnej z okazji otwarcia nowej siedziby .

16 września 
Sekretarz ORPiP Aldona Rogala brała udział 
w posiedzeniu Rady Społecznej Wojskowej 
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej 
w Gdyni . 

16-17 września 
W Warszawie Przewodnicząca Anna Wo-
naszek oraz Wiceprzewodnicząca Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska czynnie uczestni-
czyły w obradach NRPiP .

18 września
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła, jako członek komisji w pracach wy-
łaniających laureatów nagrody Prezydenta 
Miasta Gdańska przeznaczonej Pracowni-
kom Ochrony Zdrowia .

19-20 września
Przewodnicząca Anna Wonaszek wraz z Pre-
zydium uczestniczyła w obradach ORPiP .

23 września 
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku 
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła czynnie w obradach Rady regionalnego 
Programu Operacyjnego . Dokładnie przed-
stawiono informacje dotyczące realizacji 
RPS ZdP w okresie styczeń-czerwiec 2014 r . 

26 września
Przewodnicząca Anna Wonaszek czynnie 
uczestniczyła w uroczystości Immatry-
kulacji studentów I roku Wydziału Nauk 
o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i In-
stytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
w roku akademickim 2014/2015 Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego .

27 września
Na zaproszenie JM Rektora i Senatu Powi-
ślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie Prze-
wodnicząca Anna Wonaszek z Sekretarzem 
Aldoną Rogalą uczestniczyły w uroczystej 
inauguracji roku akademickiego 2014/2015 
w Teatrze Miejskim w Kwidzynie .

27 września
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska- Fryc 
uczestniczyła w konferencji szkoleniowej zorga-
nizowanej przez ANTM i ORPiP pt . Wybrane 
aspekty opieki nad pacjentem obłożnie chorym .

29 września 
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku 
w dniu Przewodnicząca Anna Wonaszek 
uczestniczyła w spotkaniu z Wicemarszałek 
Hanną Zych-Cisoń oraz Prezesem Dariu-
szem Kostrzewą, mającym na celu niepo-
kojąco zaniżanego kształtowania się wyna-
grodzeń pielęgniarek i położnych w szpitalu 
Copernicus .

2 października
Przewodnicząca Anna Wonaszek brała udział 
w pracach komisji wyłaniającej laureatów 
Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni przezna-
czonej Pracownikom Ochrony Zdrowia .

2 października
Na zaproszenie Prezesa Okręgowej Izby Le-
karskiej w Gdańsku Romana Budzińskiego 
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wi-
ceprzewodniczące brały udział w Gdańskiej 

Rozumiemy, iż nasze działania wpływają negatywnie na wizerunek Pani oraz partii, której 
jest Pani członkiem w związku z trwającą kampanią wyborczą . W sposób groteskowy 
zarzuca nam Pani, iż wykorzystujemy kampanię wyborczą, jako narzędzia ucisku . Taka 
postawa również nie służy jakiemukolwiek porozumieniu, bo przemawia przez nią lęk 
i strach przed opinią publiczną . Wzywamy, więc do racjonalnej oceny! Emocje nie są 
dobrym doradcą, szczególnie w obecnej sytuacji . 

Nie poddamy się!

Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku

Anna Wonaszek

Przewodnicząca Zarządu Regionu 
Pomorskiego OZZPiP
Krystyna Dębkowska

Przewodniczący ORPiP
w Słupsku

Sebastian Irzykowski
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dział szkoleń
PLANOWANE TERMINY ROZPOCZĘCIA 

KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Dziedzina
Tryb kształcenia/ 

System
Kształcenia

Miejsce 
prowadzenia 
kształcenia

Planowane terminy  
rozpoczęcia

poszczególnych edycji 
specjalizacji

Planowana 
liczba 

uczestników w 
jednej edycji

Pielęgniarstwo 
zachowawcze dla 

pielęgniarek
Mieszany Tczew 16 października 

2014 r . 25

Pielęgniarstwo 
psychiatryczne dla 

pielęgniarek
Niestacjonarny Gdańsk

Uruchomienie 
uzależnione od 
postępowania 
przetargowego

35

Pielegniarswo 
chirurgiczne

dla pielęgniarek
Mieszany Wejherowo 23 paździenikia 

2014 r . 30

Pielęgniarstwo 
kardiologiczne dla 

pielęgniarek
Mieszany Gdańsk Październik/Listopad 

2014 r . 30

Pielegniarstwo 
anestezjologiczne i 
intensywnej opieki 

dla pielęgniarek

Niestacjonarny  Kościerzyna
II połowa 

Października/
Listopad 2014r .

30

Pielęgniarstwo 
epidemiologiczne 
dla pielęgniarek i 

położnych

Niestacjonarny Gdańsk Listopad/Grudzień 
2014 r . 30

Debacie Lekarskiej w Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku .

6 października
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska- 
Fryc uczestniczyła w Urzędzie Marszał-
kowskim w spotkaniu Grupy Roboczej dot . 
prac przy realizacji „Programu doskonalenia 
jakości rzeczywistej w jednostkach wyko-
nujących działalność leczniczą, dla których 
podmiotem tworzącym jest Samorząd Woje-
wództwa Pomorskiego” .

8 października
Sekretarz ORPiP Aldona Rogala reprezento-
wała OIPiP na inauguracji roku akademic-
kiego GUM . 

8-9 października
Przewodnicząca Anna Wonaszek brała 
czynny udział w spotkaniach z Mec . Rafa-
łem Terleckim w celu przygotowania szcze-
gółów prelekcji prewencyjnej dla Pielęgnia-
rek i Położnych OIPiP w Gdańsku .

10 października
Przewodnicząca Anna Wonaszek prowadzi-
ła konferencję prewencyjną oraz wygłosiła 
wykład nt . skutecznych negocjacji w miejscu 
pracy, zorganizowaną przez Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej OIPiP w Gdańsku .

11 października
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyła w Inauguracji Roku 
Akademickiego 2014/2015 w Szkole Wyż-
szej  Psychologii Społecznej w Sopocie .

13 października 
W biurze OIPiP w Gdańsku odbyło się spo-
tkanie Przewodniczącej Anny Wonaszek 
Przedstawicielami OIPiP w Słupsku oraz 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położ-
nych Regionu Pomorskiego w celu wspól-

nych działań mających na celu poprawę 
warunków pracy i płacy pielęgniarek i po-
łożnych . Ze względu na brak KONSTRUK-
TYNYCH działań ze strony pani Marsza-
łek Zych-Cisoń powołano Komitet Obrony 
Pielęgniarek i Położnych woj . pomorskiego 
(szczegółowe inf . na stronie internetowej 
oraz w biuletynie) .

16 października
Na zaproszenie Siostry Dyrektor DPS pro-
wadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Mi-
łosierdzia św . Wincentego a’Paulo w Wej-
herowie Przewodnicząca Anna Wonaszek 
i Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc uczestniczyły w przedstawieniu 
charytatywnym pt . „Sercem widzi się dalej” 
w Filharmonii Kaszubskiej-WCK .

17 października
Przewodnicząca Anna Wonaszek brała 
udział w uroczystości zorganizowanej w po-
dziękowaniu Pracownikom Ochrony Zdro-
wia Copernicus .

17 października
Przewodnicząca Anna Wonaszek brała 
czynny udział w uroczystości wręczenia 
Nagród Prezydenta Miasta Gdyni gdyńskim 
Pracownikom Ochrony Zdrowia . Gratulu-
jemy serdecznie, szczególnie, licznie na-
grodzonym i wyróżnionym Pielęgniarkom 
i Położnym .

20-22 października
Sekretarz ORPiP, jako przedstawiciel OIPiP 
w Gdańsku zasiadała w komisjach konkur-
sowych na ordynatorów Klinik Uniwersy-
teckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku .

W miesiącach: wrzesień, październik Prze-
wodnicząca Anna Wonaszek prowadziła 
konkursy na Pielęgniarki/Pielęgniarzy Od-
działowe/Oddziałowych .
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Resuscytacja 
krążeniowo-
oddechowa 

(Nr 01/11) dla 
pielęgniarek i 

położnych

Niestacjonarny Gdańsk Listopad 2014 r . 25

Resuscytacja 
krążeniowo – odd-
echowa noworo-
dka (NR 01/07)  
dla pielęgniarek 

polożnych

Niestacjonarny Gdańsk Listopad 2014 r . 20

Opieka pielęgniarska 
nad chorymi 

dorosłymi w lecze-
niu systemowym 
nowotworów dla 

pielęgniarek i 
położncyh

Niestracjonarny Obszar działania 
OIPiP w Gdańsku Listopad 2014 r . 20

Monitorowanie 
dobrostanu płodu 
w czasie ciąży i 

podczas porodu dla 
położnych(KTG)

Niestracjonarny Gdańsk,
Kartuzy

Październik/
Listopad2014r . 25

Żywienie enteralne 
i parenteralne dla 

pielęgniarek
Gdańsk Listopad 2014 r . 20

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

Zakres Miejsce prowadzenia 
kształcenia

Planowane 
terminy  

rozpoczęcia
kursu 

dokształcającego 

Planowana 
liczba 

uczestników 
w jednej 

edycji

Zasady przygotowania i podawania leków 
cytostatycznych dla pielęgniarek Gdańsk

Uruchomienie 
uzależnione od 
ilości zgłoszeń

20

KURSY KWALIFIKACYJNE

Dziedzina
Tryb kształcenia/ 

System
Kształcenia

Miejsce prowadzenia 
kształcenia

Planowane terminy  
rozpoczęcia

kursu 
kwalifikacyjnego 

Planowana 
liczba 

uczestników 
w jednej 

edycji

Pielęgniarstwo 
anestezjologiczne i 
intensywnej opieki 

dla pielęgniarek

Niestacjonarny Obszar działania 
OIPiP w Gdańsku Listopad 2014 r . 25

Pielęgniarstwo 
kardiologiczne dla 

pielęgniarek
Niestacjonarny Obszar działania 

OIPiP w Gdańsku
Październik/

Listopad 2014 r . 25

Pielęgniarstwo 
pediatryczne dla 

pielęgniarek
Niestacjonarny Obszar działania 

OIPiP w Gdańsku
Październik/

Listopad 2014 r . 25

Pielęgniarstwo 
neonatologiczne 
dla pielęgniarek i 

polożnych

Niestacjonarny Gdańsk Listopad 2014 r . 25

KURSY SPECJALISTYCZNE

Zakres
Tryb kształcenia/ 

System
Kształcenia

Miejsce prowadzenia 
kształcenia

Planowane 
terminy  

rozpoczęcia
kursu 

specjalistycznego 

Planowana 
liczba 

uczestników 
w jednej 

edycji

Leczenie ran 
(Nr 11/07) dla 
pielęgniarek

Mieszany Starogard Gdański,  
Gdańsk

Październik,
Listopad 2014 r . 30

Leczenie ran (Nr 
12/07) dla położnych Mieszany

Gdańsk,
Gdynia,

Starogard Gdański

Październik, 
Listopad 2014 r . 25

Wykonanie i interpre-
tacja zapisu elektro-
kardiograficznego 

(nr 03/07) dla 
pielęgniarek i 

położnych

Niestacjonarny Gdańsk, Chojnice, 
Dzierżążno

Październik 
2014 r . 30
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Prezydium
W dniu 27 sierpnia 2014 r . odbyło się zebra-
nie Prezydium ORPiP w Gdańsku .
W zebraniu udział wzięło 9 osób, członków 
Prezydium .
Posiedzenie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Wonaszek . Podpisanie listy 
obecności .

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania . 

3 . Przedstawienie projektu porządku ze-
brania . Przyjęcie jednogłośnie zapropo-
nowanego porządku obrad .

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał od Nr 673/Z/VIP/14 do Nr 
698/Z/VIP/14 w sprawie prawa wyko-
nywania zawodu (wpis –5, skreślenia 
–5, stwierdzenia -16 w tym 2 położne) .

5 . Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
456/VIP/14 w sprawie wydania za-
świadczenia o odbyciu przeszkole-
nia i egzaminie dla 1 osoby . Przyjęcie 
Uchwały jednogłośnie .

6 . Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
457/VIP/14 w sprawie wydania skie-
rowania na przeszkolenie po przerwie 
dłuższej niż pięć lat w wykonywaniu 
zawodu dla 1 osoby . Uchwała została 
podjęta jednogłośnie .

7 . Rozpatrzenie wniosku Dyrektor Pie-
lęgniarstwa i Organizacji Opieki Co-
pernicus podmiot leczniczy sp . z o .o . 
o przeprowadzenie kursu KTG dla po-
łożnych . Wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie i przekazany do realizacji 
przez Dział Szkoleń .

8 . Rozpatrzenie wniosku Pielęgniarki Na-
czelnej 7 Szpitala Marynarki Wojennej 
o uruchomienie kursu specjalistycznego 

RKO dla pielęgniarek . Wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie i przekazany 
do realizacji przez Dział Szkoleń .

9 . Pani Przewodnicząca zwróciła się do 
członków Prezydium o wyrażenie zgo-
dy na wspomożenie naszej podopiecz-
nej – Julki – honorowej pielęgniarki 
i dofinansowanie jej wyprawki do szko-
ły . Członkowie Prezydium przychylili 
się do wniosku i podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 458/VIP/14 w tej sprawie .

10 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej ds . Położnych w sprawie pokrycia 
kosztów uczestnictwa i dojazdu dla 4 
osób – członków Komisji w III Między-
narodowym Kongresie Ogólnopolskie-
go Programu Edukacji Poporodowej 
Szkoły Matek i Ojców Razem Łatwiej 
w Kołobrzegu w dniach 1-3 .12 .2014 r . 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 459/
VIP/14 w tej sprawie . 

11 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej ds . Położnych w sprawie pokrycia 
kosztów uczestnictwa 2 osób w Ogól-
nopolskim Zjeździe Szkół Rodzenia 
w dniach 15-19 .10 .2014 r . w Piechowi-
cach . Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 
460/VIP/14 . w tej sprawie . 

12 . Rozpatrzenie wniosków członków 
Prezydium o sfinansowanie uczest-
nictwa i dojazdu dla 3 osób spotka-
nia szkoleniowo-superwizyjnego dla 
przedstawicieli zespołów interdyscy-
plinarnych i grup roboczych w dniach 
1-3 .10 .2014 r . w Bolszewie . Wnioski 
zostały rozpatrzone pozytywnie . Pod-
jęto jednogłośnie Uchwałę Nr 461/
VIP/14 w tej sprawie .

13 . Rozpatrzenie wniosku członka Komisji 

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

Obszar działania 
OIPiP wGdańsku

Uruchomienie 
uzależnione od 
ilości zgłoszeń

15

 
Przygotowały: 

Danuta Adamczyk-Wiśniewska
Patrycja Malinowska

Dział szkoleń OIPiP w Gdańsku

Koło PTP działające w Szpitalu Specjalistycznym im . J . K . Łukowicza w Chojnicach 
serdecznie zaprasza na XVI konferencję 

nt .: „Problemy pielęgniarskie w opiece długoterminowej”, 

która odbędzie się 19 listopada 2014 r. o godz . 10:00 
w BONAMED ZOL Jarcewo ul . Szkolna 12 . 

Patronat Honorowy – Starosta Powiatu Chojnickiego

Zgłoszenia proszę kierować na: 
e-mail: bozenapawl@wp.pl lub telefonicznie 603 754 914. 

Ilość miejsc ograniczona . Konferencja kończy się otrzymaniem certyfikatu . 

Serdecznie zapraszam, 
Bożena Pawłowska

Plan konferencji:
1 . Wykład inauguracyjny – mgr Irena Samson
2 . Zasady prowadzenia dokumentacji w ZOL – mgr Iwona Wernicka
3 . Problemy kontraktowania świadczeń w opiece długoterminowej – mgr Katarzyna Karpus
4 . Proces żałoby – opieka psychologiczna – dr Aleksandra Szulman Wardal
5 . Uporczywa terapia a godne umieranie – problemy etyczne – lek . Arkadiusz Błaszczak   
6 . Wpływ terapii zajęciowej i fizjoterapii na jakość pacjentów ZOL – Karolina Januszewska
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stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych – TEACHMED s .c . - szkole-
nie specjalizacyjne – pielęgniarstwo 
psychiatryczne . Podjęcie jednogłośnie 
uchwały Nr 467/VIP/14 o dokonaniu 
wpisu .

19 . Rozpatrzenie wniosku o wpis do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych – KORA – kurs specjalistycz-
ny – pielęgnowanie pacjenta dorosłego 
wentylowanego mechanicznie . Pod-
jęcie jednogłośnie Uchwały Nr 468/
VIP/14 o dokonaniu wpisu .

20 . Rozpatrzenie wniosku o wpis do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych – KORA – kurs dokształcający 
– podstawy opieki nad pacjentem ze 
stomią jelitową . Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 469/VIP/14 o dokonaniu 
wpisu .

21 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds . Pielęgniarek Naucza-
nia i Wychowania o pokrycie kosztów 
udziału i dojazdu dla 1 osoby w XVIII 
Ogólnopolskim Sympozjum Diabetica 
Expo 2014 w dniach 26-27 .09 .2014 r . 
w Toruniu . Wniosek rozpatrzono pozy-
tywnie . Podjęto jednogłośnie Uchwałę 
Nr 470/VIP/14 .

22 . Przedstawiono informacje na temat 
spraw będących omawianych na naj-
bliższym posiedzeniu Rady: zostanie 
przedstawiony budżet za pierwsze 
półrocze 2014 r ., w związku z prze-
kroczeniem kwoty zaplanowanej na 
dofinansowania doskonalenia zawo-
dowego konieczne będzie dokonanie 
przesunięć w budżecie . Będą podjęte 
pierwsze Uchwały dotyczące wyboru 
delegatów w 2015 r .

23 . Przekazano informacje, jakie wpłynęły 

z Ministerstwa Zdrowia odnośnie prze-
targów na specjalizacje . Oferty są zróż-
nicowane, a wiadomo, że MZ kieruje 
się tylko ceną, więc zostaną wybrane 
oferty z najniższą ceną . Rozstrzygnięcie 
nastąpi we wrześniu – wtedy dowiemy 
się czy otrzymamy dofinansowanie na 
specjalizacje, o które występowaliśmy, 
jako Izba .

24 . Przekazanie informacji przez Przewod-
niczącą, że we współpracy z psycholo-
gami przygotujemy szkolenie z warsz-
tatami pt . ,,Pielęgniarki i Położne na 
rynku pracy – budowanie własnej 
marki” . Szkolenie będzie miało na 
celu przygotowanie pielęgniarek i po-
łożnych do umiejętnego sprzedawania 
własnej pracy, umiejętności cenienia 
własnej osoby, jako fachowca, profe-
sjonalisty .

25 . Zakończenie zebrania .

Dnia 12 września odbyło się posiedzenie 
Prezydium ORPiP w Gdańsku . W zebraniu 
udział wzięło 8 osób, członków Prezydium .
W trakcie zebrania omówiono następujące 
kwestie:
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodniczą-

cą ORPiP w Gdańsku, Annę Wonaszek . 
Podpisanie listy obecności przez człon-
ków Prezydium .

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania . 

3 . Przedstawienie projektu porządku ze-
brania . Przyjęcie jednogłośnie zapropo-
nowanego porządku zebrania .

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał od Nr 699 /Z/VIP/14 do Nr 
706/Z/VIP/14 w sprawie prawa wyko-
nywania zawodu (wpis – 3, stwierdze-
nia – 5, w tym 2 położne) .

5 . Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 471/VIP/14 w sprawie wy-

ds . Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 
o sfinansowanie uczestnictwa i dojaz-
du spotkania szkoleniowo-superwi-
zyjnego dla przedstawicieli zespołów 
interdyscyplinarnych i grup roboczych 
w dniach 1-3 .10 .2014 r . w Bolszewie . 
Wniosek rozpatrzono pozytywnie, 
podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 462/
VIP/14 w tej sprawie .

14 . Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 463/
VIP/14 w sprawie wytypowania przed-
stawicieli samorządu do prac w komisji 
kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej: 
Do udziału w pracach komisji kwalifi-
kacyjnej:
• Kurs specjalistyczny w zakresie 

wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego – pro-
gram dla pielęgniarek i położnych: 
Małgorzata Żarna – specjalista 
w dz . pielęgniarstwa kardiolo-
gicznego, 33 lata stażu pracy (ed . 
Chojnice), Tatiana Wojciechowska 
– mgr pielęgniarstwa, specjalista 
w dz . piel . chirurgicznego .

• Kurs specjalistyczny w zakresie 
Leczenie ran dla pielęgniarek (ed . 
Starogard Gdański): Genowe-
fa Gowin – mgr pielęgniarstwa, 
specjalistka w dz . pielęgniarstwa 
chirurgicznego, 28 lat stażu pracy, 
Mariola Szwedowska – specjalist-
ka w dz . piel . anestezjologicznego, 
26 lat stażu pracy .

• Kurs specjalistyczny w zakresie 
Leczenie ran dla pielęgniarek: Gra-
żyna Waleńska – mgr pielęgniar-
stwa, specjalista w dz . pielęgniar-
stwa onkologicznego .

Do udziału w pracach komisji egzami-
nacyjnej:
• Kurs specjalistyczny w zakresie 

wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego – pro-

gram dla pielęgniarek i położnych: 
Małgorzata Żarna – specjalista 
w dz . pielęgniarstwa kardiologicz-
nego (ed . Chojnice), Tatiana Woj-
ciechowska – mgr pielęgniarstwa, 
specjalista w dz . piel . chirurgicz-
nego .

• Kurs specjalistyczny w zakresie 
Leczenie ran dla pielęgniarek (ed . 
Starogard Gdański): Genowe-
fa Gowin – mgr pielęgniarstwa, 
specjalistka w dz . pielęgniarstwa 
chirurgicznego, 28 lat stażu pracy, 
Mariola Szwedowska – specjalist-
ka w dz . piel . anestezjologicznego, 
26 lat stażu pracy .

• Kurs specjalistyczny w zakresie 
Leczenie ran dla pielęgniarek: Gra-
żyna Waleńska – mgr pielęgniar-
stwa, specjalista w dz . pielęgniar-
stwa onkologicznego .

15 . Rozpatrzenie wniosków o wpis do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych – TEACHMED s .c . - szko-
lenie specjalizacyjne – pielęgniarstwo 
onkologiczne . Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 464/VIP/14 o dokonaniu 
wpisu .

16 . Rozpatrzenie wniosku o wpis do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych – TEACHMED s .c . - szkolenie 
specjalizacyjne – pielęgniarstwo geria-
tryczne . Podjęcie jednogłośnie Uchwa-
ły Nr 465/VIP/14 o dokonaniu wpisu .

17 . Rozpatrzenie wniosku o wpis do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych – TEACHMED s .c . - szkolenie 
specjalizacyjne – pielęgniarstwo opera-
cyjne . Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 466/VIP/14 o dokonaniu wpisu .

18 . Rozpatrzenie wniosku o wpis do reje-
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dania zaświadczenia po odbytym prze-
szkoleniu i zdanym egzaminie po prze-
rwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej dla 3 
osób . Uchwałę podjęto jednogłośnie .

6 . Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
472/VIP/14 w sprawie wydania skie-
rowania na przeszkolenie po przerwie 
dłuższej niż pięć lat w wykonywaniu 
zawodu dla 4 osób . Uchwałę podjęto 
jednogłośnie .

7 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 77/
IPP/MW/2014/C w sprawie wykreśle-
nia wpisu w rejestrze IPP . 

8 . Rozpatrzenie wniosku Przewodni-
czącej Komisji ds . Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego o sfinansowanie 
udziału 2 osób w Ogólnopolskiej XIV 
Interaktywnej Konferencji Naukowo-
-Szkoleniowej ,,Innowacje w profi-
laktyce i kontroli zakażeń szpitalnych 
Prawo-Wiedza-Technologia” . Podjęcie 
jednogłośnie Uchwały Nr 473/VIP/14 
w tej sprawie . Środki finansowe pocho-
dzić będą z budżetu Komisji .

9 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds . Pielęgniarstwa Ra-
tunkowego o sfinansowanie udziału 1 
osoby w VI konferencji naukowo-szko-
leniowej Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarstwa Ratunkowego ,,Współpraca 
z jednostkami wyspecjalizowanymi” . 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 474/
VIP/14 w tej sprawie . Środki finansowe 
pochodzić będą z budżetu Komisji .

10 . Rozpatrzenie wniosku Komisji Socjal-
nej o zwiększenie kwot zapomóg dla 
dwóch członków samorządu . Podjęcie 
jednogłośnie Uchwały Nr 475/VIP/14 
w tej sprawie . 

11 . Rozpatrzenie wniosku o wpis do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych Agencja Usług Oświatowych 

OMNIBUS – kurs specjalistyczny 
,,Kompleksowa pielęgniarska opie-
ka nad pacjentami z najczęstszymi 
schorzeniami wieku podeszłego dla 
pielęgniarek” . Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 476/VIP/14 w tej sprawie .

12 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 477/
VIP/14 w sprawie wytypowania przed-
stawicieli do komisji kwalifikacyjnej 
i egzaminacyjnej: w pracach komi-
sji postępowania kwalifikacyjnego 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez PULS-MEDIC sp . 
z o .o .:
• kurs specjalistyczny Leczenie ran – 

program dla pielęgniarek,
• kurs specjalistyczny Edukator 

w cukrzycy – program dla pielę-
gniarek i położnych,

• kurs specjalistyczny Szczepienia 
ochronne – program dla pielęgniarek,

• kurs specjalistyczny Szczepienia 
ochronne – program dla pielęgniarek,

• kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo 
anestezjologiczne i intensywnej 
opieki - program dla pielęgniarek,

• kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo 
zachowawcze,

• kurs specjalistyczny Wykonywanie 
i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego, program dla pielę-
gniarek i położnych .

W pracach komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez PULS-MEDIC sp . 
z o .o .:
• kurs specjalistyczny Szczepienia 

ochronne – dla pielęgniarek i po-
łożnych,

• kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo 
rodzinne – dla pielęgniarek,

• kurs specjalistyczny Szczepienia 
ochronne – dla pielęgniarek i po-
łożnych,

• kurs specjalistyczny Leczenie ran – 
program dla pielęgniarek,

• kurs kwalifikacyjny Pielęgniar-
stwo chirurgiczne – program dla 
pielęgniarek .

13 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 478/
VIP/14 w sprawie wytypowania przed-
stawicieli do komisji kwalifikacyjnej 
i egzaminacyjnej: w pracach komi-
sji postępowania kwalifikacyjnego 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez KORA Centrum 
Szkoleń .:

• szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 
Pielęgniarstwo chirurgiczne,

• kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielę-
gniarstwo środowiska nauczania i wy-
chowania,

• kurs specjalistyczny z zakresu „Kom-
pleksowa pielęgniarska opieka nad pa-
cjentem z najczęstszymi schorzeniami 
wieku podeszłego” dla pielęgniarek/
pielęgniarzy w ramach Projektu Syste-
mowego „Rozwój kwalifikacji umie-
jętności kadry pielęgniarskiej w kon-
tekście zmian epidemiologicznych bę-
dących następstwem starzejącego się 
społeczeństwa” współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu operacyjnego Kapitał Ludzki,

• kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielę-
gniarstwo rodzinne – dla położnych .
W pracach komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez KORA Centrum 
Szkoleń:
• kurs specjalistyczny z zakresu Wy-

konywanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego - dla pie-
lęgniarek i położnych,

• kurs specjalistyczny z zakresu Wy-
konywanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego - dla pie-

lęgniarek i położnych,
• kurs specjalistyczny z zakresu Wy-

konywanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego - dla pie-
lęgniarek i położnych .

14 . Przedstawienie informacji przez koor-
dynatora działu szkoleń odnośnie orga-
nizacji w szpitalu na Helu kursu RKO 
dla dorosłych i kursu EKG przez OIPiP 
w Gdańsku oraz kursu KTG dla położ-
nych w szpitalu w Kartuzach .

15 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds . Pielęgniarek Środowiska 
Nauczania i Wychowania w sprawie 
pokrycia kosztu uczestnictwa i podró-
ży dla 2 osób na konferencję ,,Zdrowie 
i szkoła”, która odbędzie się 6 listopa-
da w Warszawie . Podjęto jednogłośnie 
Uchwałę Nr 479/VIP/14 w tej sprawie .

16 . Przedstawienie pisma z Urzędu Pra-
cy w Gdańsku dotyczącego zapyta-
nia o system kształcenia pielęgniarek, 
a w szczególności pielęgniarek opera-
cyjnych . 

17 . Przekazanie informacji nt . bezpłatne-
go szkolenia ,,Autyzm . Jak rozpoznać 
wczesne symptomy i dlaczego im 
wcześniej tym lepiej”, która odbędzie 
się 29 listopada w Gdańsku w Okręgo-
wej Izbie Lekarskiej .

18 . Przekazanie informacji o możliwości 
skorzystania z bezpłatnych szkoleń 
dla personelu medycznego w zakre-
sie wszczynania procedury zakładania 
Niebieskiej Karty . Szkolenie prowadzi 
Przewodniczący Zespołu Interdyscypli-
narnego ds . przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, działającego w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku .

19 . Zakończenie zebrania .

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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z prac rady
Dnia 19 września odbyło się posiedzenie 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku . W zebraniu udział wzięło 15 
osób – członków ORPiP oraz Przewodni-
cząca Sądu Pielęgniarek i Położnych, Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej i 1 pełno-
mocnik .
Zebranie przebiegało w następujący 
sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Wonaszek . Wpisanie się 
na listę obecności .

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania .

3 . Przedstawienie projektu porządku ze-
brania . Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania .

4 . Przedstawienie realizacji budżetu za 
pierwsze półrocze 2014 r . – plan bu-
dżetu, koszty i podział środków fi-
nansowych na komisje . W związku 
z wykorzystaniem środków finanso-
wych zaplanowanych na refundowanie 
doskonalenia zawodowego, zapropo-
nowano dokonanie przesunięcia środ-
ków finansowych w kwocie 200 .000zł . 
(dwieście tysięcy zł) z działalności ad-
ministracyjnej do pozycji Działalność 
merytoryczna - Doskonalenie zawo-
dowe . Przedstawiono projekt Uchwa-
ły Nr 158/VIR/14 w sprawie dokona-
nia przesunięć w planie finansowym . 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie .

5 . Rozpatrzono wniosek Komisji ds . Fi-
nansowania Doskonalenia Zawodowe-
go o zatwierdzenie ogólnej kwoty do-
finansowania w wysokości 52 .245,00 
zł . (pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 
czterdzieści pięć zł .) Podjęto jednogło-
śnie Uchwałę Nr 159/VIR/14 w spra-
wie przyjęcie i realizacji wniosku Ko-
misji ds . Finansowania Doskonalenia 
Zawodowego .

6 . Przedstawiono projekt Uchwały Nr 

160/VIR/14 w sprawie powołania 
składu Okręgowej Komisji Wyborczej . 
Poinformowano, ze wpłynęła jedna 
informacja – od członka Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych o nie 
wyrażeniu zgody na wejście do skła-
du Okręgowej Komisji Wyborczej . 
W związku z tym w projekcie Uchwa-
ły Nr 160/VIR/14 naniesiono zmianę 
polegająca na wykreśleniu tej osoby ze 
składu Okręgowej Komisji Wyborczej . 
Uchwała Nr 160/VIR/14 z naniesiona 
zmianą w składzie osobowym Okręgo-
wej Komisji Wyborczej została przyję-
ta jednogłośnie .

7 . Przedstawiono projekt Uchwały Nr 
161/VIR/14 w sprawie przyjęcia Re-
gulaminu działalności Okręgowej Ko-
misji Wyborczej . Nie było uwag do 
treści Uchwały, ani do treści Regula-
minu działalności Okręgowej Komisji 
Wyborczej . Uchwała Nr 161/VIR/14 
została przyjęta jednogłośnie .

8 . Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
162/VIR/14 w sprawie zarządzenia 
wyborów delegatów na VII kadencję . 
Nikt nie zgłosił uwag do treści uchwa-
ły . Uchwała Nr 162/VIR/14 została 
podjęta jednogłośnie .

9 . Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
163/VIR/14 w sprawie przyjęcia Re-
gulaminu wyboru delegatów na VII 
kadencję na Okręgowy Zjazd Pielę-
gniarek i Położnych . Zgłoszono uwa-
gę, co do sposobu głosowania . W tre-
ści jest napisane, że głosowanie odby-
wa się poprzez skreślenie kandydatur, 
na które nie głosujemy, dyskutowano, 
czy nie lepiej głosować poprzez zazna-
czenie krzyżykiem kandydata, na któ-
rego głosujemy . Zdania były podzie-
lone, w związku z czym zarządzono 
głosowanie alternatywne czy zostaje 
zapis zaproponowany, czy zmienia-

my . Większością głosów pozostał za-
proponowany zapis . Uchwała Nr 163/
VIR/14 została przyjęta jednogłośnie .

10 . Przedstawiono projekt Uchwały Nr 
164/VIR/14 w sprawie przyjęcia Re-
gulaminu przyznawania odznaczeń 
,,Złoty Czepek” . Zostały zgłoszone 
uwagi do treści zaproponowanego re-
gulaminu . Po dyskusji postanowiono 
wykreślić pkt 1 i 2 z §2 ponieważ te 
treści są już zawarte w §1 . W §4 zmie-
niono zapis na Członek Prezydium 
ORPiP oraz dodano pkt 9 Towarzystwa 
Naukowe Pielęgniarek i Położnych 
działające na terenie Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku . 
W §7 pkt 2 doszczegółowiono zapis 
o treść: w sposób zapisany w pkt 1 . Po 
naniesieniu uwag w treści regulaminu 
Uchwała Nr 164/VIR/14 została przy-
jęta jednogłośnie . (Regulamin jest opu-
blikowany w niniejszym Biuletynie).

11 . Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
165/VIR/14 w sprawie przyjęcia Re-
gulaminu przyznawania wyróżnień 
,,Dyplomów Uznania” . Zostały zgło-
szone uwagi do treści regulaminu . Po 
dyskusji zostały naniesione następu-
jące zmiany: w §2 pkt 1 zamiast 10 
lat, wpisano 5-letni staż pracy w za-
wodzie i dopisano ,,na terenie OIPiP 
w Gdańsku”, w §4 pkt 3 wpisano 
,,Członek Prezydium ORPiP i dodano 
pkt 6 Towarzystwa Naukowe Pielę-
gniarek i Położnych działające na tere-
nie OIPiP w Gdańsku . Po naniesieniu 
zmian Uchwała nr 165/VIR/14 została 
przyjęta jednogłośnie . (Regulamin jest 
opublikowany w niniejszym Biulety-
nie).

12 . Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
166/VIR/14 w sprawie zlecenia dru-
ku i kolportażu kalendarzy ściennych 
OIPiP w Gdańsku na rok 2015 . Uchwa-
ła została przyjęta jednogłośnie . 

13 . Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
167/VIR/14 w sprawie organizacji 
uroczystego – wigilijnego posiedze-
nia Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w grudniu, dla członków 
Rady, członków organów OIPiP oraz 
pracowników biura OIPiP w Gdańsku . 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie .

14 . Rozpatrzenie wniosku o powołanie 
Komisji ds . Pielęgniarstwa Diagno-
stycznego . Podjęto jednogłośnie aneks 
do Uchwały Nr 17/VIR/11 .

15 . Rozpatrzono wniosek o dokonanie 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych: BECTON 
DICKINSON POLSKA Sp . z o .o . – 
kurs dokształcający ,,Przepłukiwanie 
– pielęgnacja dostępu naczyniowego” . 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 168/
VIR/14 w tej sprawie .

16 . Rozpatrzono wniosek o wpis do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych Studium Szkolenia Spe-
cjalistycznego Służb Mundurowych 
w zakresie kurs specjalistyczny dla 
pielęgniarek ,,Leczenie ran” . Z uwagi 
na brak decyzji CKPPiP nie możemy 
dokonać wpisu do rejestru .

17 . Przedstawiono informację na temat re-
alizacji programów profilaktycznych: 
,,Niech plecy nie bolą” – z ćwiczeń 
grupowych skorzystało 131 osób, z po-
rad indywidualnych i masażu kręgo-
słupa skorzystało 77 osób, nadal zgła-
szają się osoby chętne, i ,,Profilaktyka 
wypalenia zawodowego”- od stycznia 
do sierpnia zorganizowano 18 grup 
warsztatowych, dla każdej przeprowa-
dzono po 8 godzin warsztatów, w któ-
rych łącznie wzięło udział 213 osób z 7 
podmiotów leczniczych .

18 . Ustalono termin kolejnego posiedzenia 
ORPiP na dzień 12 grudnia 2014 r .

19 . Zamknięcie posiedzenia przez Prze-
wodnicząca Annę Wonaszek .

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIENIA 
,,DYPLOM UZNANIA ZA WZOROWĄ PRACĘ 
W OCHRONIE ZDROWIA”

§ 1

Dyplom Uznania za wzorowa pracę w ochronie zdrowia jest wyróżnieniem przyznawanym 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku członkom samorządu – Pie-
lęgniarkom/Pielęgniarzom i Położnym, którzy szczególnie dbają o godność zawodu pie-
lęgniarki i położnej, z pasją wykonują swój zawód dla dobra chorych i cierpiących, mają 
szczególne osiągnięcia zawodowe, ustawicznie podnoszą kwalifikacje zawodowe oraz wy-
kazują zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania .

§2

1 . Wyróżnienie Dyplom Uznania przyznawane jest członkom samorządu posiadającym, 
co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie na terenie Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku .

2 . Wyróżnienie przyznawane jest osobom udzielającym świadczeń zdrowotnych zgod-
nie z aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością 
i poszanowaniem praw pacjenta, cieszących się autorytetem i uznaniem wśród pa-
cjentów i współpracowników, dbającym o atmosferę szacunku i życzliwości między 
współpracownikami, inspirującymi działania nowatorskie, podnoszące jakość usług 
medycznych, zwłaszcza opieki pielęgniarskiej .

3 . Wyróżnienie nie jest nadawane osobom:
• wobec których toczy się postępowanie przed Okręgowym lub Naczelnym Rzecz-

nikiem Odpowiedzialności Zawodowej,
• wobec  której Okręgowy Sąd lub Naczelny Sąd orzekł karę,
• która nie opłaca regularnie składki członkowskiej co najmniej w okresie pięciu 

ostatnich lat .

§ 3

Wyróżnienie przyznawane jest w drodze Uchwały podejmowanej przez ORPiP lub Pre-
zydium ORPiP w Gdańsku na pisemny wniosek, złożony według wzoru stanowiącego za-
łącznik do Regulaminu .

§ 4

Wnioski o przyznanie wyróżnienia mogą składać:
1 . Kierownik podmiotu leczniczego/Dyrektor ds . Pielęgniarstwa/Pielęgniarka Naczelna

2 . Przewodnicząca ORPiP,
3 . Członek Prezydium ORPiP,
4 . Przewodniczący komisji problemowych ORPiP,
5 . Prezydium Zarządu Regionu Pomorskiego OZZPiP,
6 . Towarzystwa Naukowe Pielęgniarek i Położnych działające na terenie Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku .

§ 5

1 . Prawidłowo wypełniony Wniosek o przyznanie wyróżnienia składa się w biurze OIPiP 
w Gdańsku w terminie do 30 marca każdego roku kalendarzowego .

2 . Wniosek nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny jest zwracany do wniosko-
dawcy w celu jego uzupełnienia lub poprawienia .

§6

1 . Przyjęty wniosek ORPiP lub Prezydium ORPiP, rozpatruje i podejmuje Uchwałę 
o przyznaniu Wyróżnienia – Dyplom Uznania.

2 . Uchwała przyznająca wyróżnienia jest podejmowana przez ORPiP do końca marca 
każdego roku, lub przez Prezydium ORPiP do końca kwietnia każdego roku .

§ 7

1 . Wyróżnienie jest wręczane przez Przewodniczącą ORPiP lub z jej upoważnienia przez 
Wiceprzewodniczącą lub członka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas 
uroczystości organizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej .

2 . W przypadku nie odebrania wyróżnienia, zaprasza się osobę wyróżnioną do biura 
OIPiP w Gdańsku celem wręczenia wyróżnienia .

3 . Wyróżnienie może zostać odebrane przez osobę upoważnioną przez osobę wyróżnioną .

§ 8

1 . Nazwiska osób wyróżnionych umieszcza się w Biuletynie Informacyjnym OIPiP 
w Gdańsku .

2 . O przyznaniu wyróżnienia Przewodniczący ORPiP informuje w formie pisemnej jed-
nostkę zatrudniającą osobę Wyróżnioną .

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia .
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Regulamin przyznawania odznaczeń 
,,Złoty Czepek” przez Okręgowa Radę 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

§ 1

1 . Odznaczenie ,,Złoty Czepek” jest odznaczeniem przyznawanym członkom samorządu 
za zasługi w działalności na rzecz samorządu naszej społeczności zawodowej oraz upo-
wszechniania etyki zawodowej, tj .: wzorowe wykonywanie obowiązków na rzecz organów 
samorządu, współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego, działalność 
publiczną na rzecz środowiska zawodowego, angażowanie się w działalność społeczną 
podkreślająca rolę pielęgniarki i położnej .

§ 2

1 . Odznaczenie nie jest nadawane osobom:
• wobec których toczy się postępowanie przed Okręgowym lub Naczelnym Rzecz-

nikiem Odpowiedzialności Zawodowej,
• wobec której Okręgowy Sąd lub Naczelny Sąd orzekł karę,
• która nie wykonała obowiązku regularnego opłacenia składki członkowskiej 

przez okres ostatnich czterech lat przed dniem złożenia wniosku .
2 . Odznaczenie nie może być przyznane osobie, która już odznaczenie takie otrzy-

mała .

§ 3

Odznaczenie przyznawane jest na podstawie Uchwały podejmowanej przez ORPiP lub 
Prezydium ORPiP w Gdańsku na pisemny wniosek, złożony według wzoru stanowiącego 
załącznik do Regulaminu .

§ 4

 Wnioski o przyznanie odznaczenia mogą składać:
1 . Kierownicy podmiotu leczniczego /Dyrektor ds . Pielęgniarstwa/Pielęgniarka Naczelna
2 . Przewodnicząca ORPiP,
3 . Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
4 . Przewodniczący Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
5 . Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
6 . Członek Prezydium ORPiP, 
7 . Przewodniczący komisji problemowych ORPiP,
8 . Prezydium Zarządu Regionu Pomorskiego OZZPiP,

9 . Towarzystwa Naukowe Pielęgniarek i Położnych działające na terenie Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku .

§ 5

1 . Prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie odznaczenia składa się w biurze OIPiP 
w Gdańsku w terminie do dnia 30 marca każdego roku kalendarzowego .

2 . Wniosek nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny jest zwracany do wniosko-
dawcy w celu jego uzupełnienia lub poprawienia .

§ 6

1 . Przyjety wniosek ORPiP lub Prezydium ORPiP, rozpatruje i podejmuje Uchwałę 
o przyznaniu odznaczenia . 

2 . Uchwała przyznająca odznaczenia jest podejmowana przez ORPiP do końca marca 
każdego roku, lub przez Prezydium ORPiP do końca kwietnia każdego roku .

§ 7

1 . Odznaczenia są wręczane przez Przewodniczącą ORPiP lub z jej upoważnienia przez 
Wiceprzewodniczącą lub członka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas 
uroczystości organizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej .

2 . W przypadku nie odebrania odznaczenia w trybie opisanym w pkt 1, zaprasza się oso-
bę odznaczoną do biura OIPiP w Gdańsku celem wręczenia odznaczenia .

3 . Odznaczenie może zostać odebrane przez osobę upoważnioną przez osobę odznaczoną .

§ 8

1 . Nazwiska osób odznaczonych umieszcza się w Biuletynie Informacyjnym OIPiP 
w Gdańsku .

2 . O nadaniu odznaczenia Przewodniczący ORPiP informuje w formie pisemnej jednost-
kę zatrudniającą osobę odznaczoną .

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia .
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KATARZYNA KOGUTOWSKA
Pielęgniarka z 20 letnim stażem pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym .
Wykształcenie wyższe-pielęgniarskie .
Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego .
Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku - studia podyplomowe 
na kierunku „Zarzadzanie finansami i prawo w służbie zdrowia” .
Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy UCK .
Członek Komisji Socjalnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku .
Od lat zaangażowana w działania na rzecz środowiska zawodowego pielę-
gniarek i położnych i podnoszenia prestiżu zawodowego – w 2013 r . uho-
norowana ,,Złotym Czepkiem” przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku . 

Kandydatka na Radną 
Sejmiku Województwa Pomorskiego 
z Okręgu nr 2 (powiaty: Sopot, Gdynia, Wejherowo, Puck)

AldONA rOGAlA
Pielęgniarka z 24-letnim stażem pracy przy pacjencie w Uniwersyteckim Cen-
trum Klinicznym w Gdańsku . 
Wykształcenie: wyższe – pielęgniarskie .
Absolwentka Uczelni Łazarskiego w Warszawie - ,,Studium Zbiorowego Prawa 
Pracy i Technik Negocjacyjnych” .
Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku – studia podyplomowe na 
kierunku ,,Zarządzanie finansami i prawo w służbie zdrowia” .
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Uniwersy-
teckim Centrum Klinicznym w Gdańsku .
Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku .
Członek Rad Społecznych w placówkach ochrony zdrowia województwa po-
morskiego .
Obserwator z ramienia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radzie Od-
działu Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ .
Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds . Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku .

Kandydatka na Radną 
Sejmiku Województwa Pomorskiego 
z Okręgu nr 3 (miasto Gdańsk)
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JOLANTA JURCZYK
Pielęgniarka, która rozpoczęła pracę 1 sierpnia 1980 r . w Szpitalu Woje-
wódzkim im . Mikołaja Kopernika w Klinice Pediatrii . Gastroenterologii, 
Hepatologii i Żywienia Dzieci (obecna nazwa), w chwili obecnej nazwa 
szpitala to COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp .  z o .o .
W 1990 r . po konkursie objęła stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej do 
chwili obecnej w oddziałach Pediatrycznych pełni również funkcję Pełno-
mocnika ds . Praw Pacjenta oraz jest ekspertem z ramienia szpitala powo-
łanym do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym ds . przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku .
Decyzję o kandydowaniu na Radną Miasta podjęłam, ponieważ uważam, iż 
długoletnia praca w ochronie zdrowia i posiadany bagaż doświadczeń 
pozwoli zadbać o sprawy związane ze zdrowiem i edukacją mieszkańców 
naszego miasta .

Kandydatka na Radną Miasta Gdańska 
– Okręg Wyborczy nr 3 
(Suchanino, Wzgórze Mickiewicza, Piecki, Migowo, Aniołki)

IWONA WYCHNOWSKA
Gdynianka od urodzenia . Pielęgniarka z 20-letnim stażem pracy . 
Obecnie pracownik Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tro-
pikalnej w Gdyni, wcześniej Szpitala im . PCK w Gdyni .
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w UCMMiT .
Osoba zaangażowana w działania na rzecz środowiska zawodowego pielę-
gniarek i położnych – w 2014 r . uhonorowana ,,Złotym Czepkiem” przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych .
Zaangażowana w działania na rzecz pozostawienia UCMiT w Gdyni, w tym 
samym miejscu i formie jak dotychczas .
Przeciwniczka prywatyzacji i przekształceń szpitali w spółki .

Kandydatka na Radną Rady Miasta Gdyni 
z Okręgu Wyborczego nr 1 
(Gdynia Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły)
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ANNA MAGDALENA CIECHOLEWSKA
Pielęgniarka na Bloku Operacyjnym Chirurgicznym, Powiatowego Centrum Zdrowia Sp . z o .o . w Malborku .
Jest absolwentką pielęgniarskich studiów licencjackich na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie oraz pielęgniarskich studiów magisterskich w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym . 
Uczestniczka kursu specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego . Absolwentka Wo-
jewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni w zawodzie dietetyk . 
Członkini Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Koła Gdańsk . 
Swoją pracę w Radzie Powiatu, chciałabym ukierunkować na stworzenie sprzyjających warunków 
dla ludzi młodych, aby jak najskuteczniej zapobiec ich emigracji . Ponadto chcę zapewnienia opieki 
społecznej i socjalnej, zwłaszcza wobec grup wymagających zwiększonej troski, mianowicie dzieci 
i osób starszych . Zamierzam dążyć do integracji różnych środowisk oraz grup społecznych, aby 
zminimalizować negatywne skutki wykluczenia . Bez wątpienia istotną jest kwestia szeroko pojętej 
profilaktyki, której potrzebę mam zamiar promować i dążyć do jej realizacji . Jako czynna zawo-
dowo pielęgniarka, znam realia współczesnej ochrony zdrowia oraz potrzeb pacjentów . Wiem jak 
dużo potrzeba wysiłku, aby zapewnić godne warunki opieki zdrowotnej, leczenia i hospitalizacji . 
Ogromną pracę, należy wykonać w zakresie pielęgniarstwa, czyli walki o odpowiednie warunki 
pracy, wynagrodzenia, liczbę personelu zapewniającą bezpieczeństwo zarówno pacjentowi jak i sa-
memu personelowi oraz placówce . Chcę poświęcić tej kwestii szczególną uwagę, gdyż wiem, że nie 
można mówić, o jakości opieki i godności pacjenta, przy obecnym stanie polskiego pielęgniarstwa 
i położnictwa .
Tylko wspólne działanie środowiska pielęgniarek i położnych, może zapewnić godziwą przyszłość 
naszych zawodów . Zadbajmy o to, aby w każdej komórce samorządów, działały nasze przedstawi-
cielki . Zostańmy nareszcie zauważone .

Kandydatka do Rady Powiatu Malbork

ANNA WIESŁAWA OCZKOWSKA
Pielęgniarka z ponad 30-letnim stażem pracy .
Od najmłodszych lat marzyła o tym, by zostać pielęgniarką .
12 lat przepracowała w Przychodni Międzyzakładowej w Nowym Stawie, a na-
stępnie rozpoczęła pracę w oddziale chirurgii w Powiatowym Centrum Zdrowia 
Sp . z o .o . w Malborku, gdzie pracuje do dziś .
Od kilku lat jest wiceprzewodniczącą Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych . 
Jest mężatką, ma troje dzieci . Od 36 lat mieszka w Kościeleczkach . 
Ukończyłam Liceum Medyczne w Gdyni oraz Elbląską Uczelnię Humanistyczno - 
Ekonomiczną, gdzie na Wydziale Nauk o Zdrowiu uzyskałam licencjat pielęgniarstwa . 
Od najmłodszych lat marzyłam o tym, by zostać pielęgniarką . 12 lat przepraco-
wałam w Przychodni Międzyzakładowej w Nowym Stawie, a następnie udało mi 
się dostać pracę na oddziale chirurgii w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp . z o .o . 
w Malborku, gdzie pracuję już od 25 lat . 
Zdecydowałam się na kandydowanie do rady powiatu z nadzieją, że wspólnie 
uda nam się rozwiązać podstawowe problemy mieszkańców naszego powiatu . 
Szczególnie bliska mojemu sercu jest pomoc ludziom chorym, potrzebującym 
wsparcia i życzliwego słowa .

Kandydatka do Rady Powiatu Malbork
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TERESA SYCHMELER 
Pielęgniarka z 32- letnim stażem pracy w zawodzie .
Wykształcenie – wyższe pielęgniarskie . 
Pracuje w Szpitalu w Tczewie przy ul . 1 Maja . Obecnie na stanowisku pie-
lęgniarki oddziałowej oddziału Hospicyjnego, Rehabilitacyjnego i ZOL .
Jest Prezesem Stowarzyszenia ,,Ogród Nadziei”, które poprzez akcje cha-
rytatywne wspiera tczewskie Hospicjum w niezbędny sprzęt ułatwiający 
pielęgnację i poprawiający komfort pobytu pacjentów w oddziale .
Pacjent zawsze pozostaje w centrum jej uwagi .
Tylko wspólne działanie środowiska pielęgniarek i położnych, może za-
pewnić godziwą przyszłość naszych zawodów . Zadbajmy o to, aby w każ-
dej komórce samorządów, działały nasze przedstawicielki . Zostańmy na-
reszcie zauważone .

Kandydatka na Radną Rady Powiatu 
w Tczewie – Okręg nr 1

BEATA WIECZOREK-WÓJCIK
Przed dwudziestu laty związała swoje życie zawodowe z Wejherowem . 
Doskonale zorganizowana perfekcjonistka, a także sprawny menadżer . 
Na co dzień jest Dyrektorem ds . Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Szpi-
talu Specjalistycznym w Wejherowie - dba o nowoczesną, profesjonalną 
i kompleksową opieką dla mieszkańców Powiatu Wejherowskiego . 
Nie boi się odważnych decyzji, dlatego zamierza zabiegać o rozwój wejhe-
rowskiej ochrony zdrowia . 
Stawia na umocnienie pozycji pielęgniarek i położnych w Powiecie; budo-
wanie pozytywnego wizerunku - wykwalifikowanej i kompetentnej pielę-
gniarki i położnej . 
Widzi potrzebę organizacji systemu promocji i edukacji zdrowotnej, które-
go filarem będą pielęgniarki i położne . 
Za cel nadrzędny stawia dążenie do zapewnienia ciągłości opieki przed i po 
szpitalnej dla mieszkańców Powiatu .

Kandydatka na Radną do Rady 
Powiatu Wejherowskiego
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Poradnik laktacyjny

Jak powstaje mleko mamy?

Mleko powstaje w gruczołach piersio-
wych kobiety, a dokładnie w pęcherzy-
kach mlecznych . Zdolność organizmu 
kobiety do wytwarzania pokarmu jest 
w dużej mierze regulowana hormonalnie . 
Pod wpływem ssania piersi wydziela się 
prolaktyna – hormon produkcji mleka . 
Osiąga szczyt po 45 minutach po karmie-
niu . Hormon ten, wpływa także na stan 
emocjonalny matki: podwyższa poziom 
odporności na stres, ułatwia podjęcie tru-
dów macierzyństwa, zwiększa czujność 
matki i wzmacnia jej zachowania opie-
kuńcze .
Pod wpływem ssania wydziela się także 

oksytocyna – hormon wypływu mleka:
	 wywołuje obkurczanie się maci-

cy po porodzie
	 ułatwia wydalenie łożyska 

i zmniejsza ryzyko nadmiernego 
krwawienia

	 powoduje wzrost miłości do 
dziecka

	 wprowadza w stan odprężenia
	 działa antystresowo
	 wzmaga senność i podwyższa od-

porność na ból .

Rodzaje kobiecego mleka

1 . Pierwszy poporodowy pokarm to 
gęsty żółtawy płyn – tzw . SIArA . 
Objętość siary w pierwszych dniach 

po porodzie nie jest duża – jednora-
zowo podczas karmienia noworodek 
przyjmuje 2-10 ml pokarmu . Siara 
ułatwia:
	 wydalanie smółki i poprawia pra-

cę jelit noworodka
	 dostarcza  łatwo przyswajalną 

energię w postaci cukrów
	 zawiera bogactwo immunoglobu-

lin i innych składników uodpar-
niających

	 sole mineralne zawarte w siarze 
w pierwszym okresie po porodzie 
zapobiegają utracie płynów w or-
ganizmie i odwodnieniu .

2. Mleko przejściowe – występuje ok . 
3-5 dnia, jednak nie jest jeszcze mle-
kiem dojrzałym . Wyglądem przypo-
mina mieszankę mleka i soku poma-
rańczowego .

3. Mleko dojrzałe – pojawia się od 2 
tygodnia po porodzie . Zwiększa się 
jego objętość, kaloryczność, zawar-
tość laktozy, tłuszczy, obniża poziom 
białka .

Postępowanie w pierwszych 
tygodniach laktacji

Karmienie według potrzeb dziecka
(8-12 razy na dobę)

Noworodek do 20 godziny życia wyka-
zuje zmniejszoną aktywność . Od 2 doby 
życia może się zgłaszać do piersi co 1-3 
godziny . Jeśli śpi więcej niż 4 godziny, 
trzeba go budzić do karmienia . W pierw-
szych tygodniach laktacji rytm karmień 
jest nieregularny (często po południu jest 
ich więcej) . Po ustabilizowaniu się laktacji 
regularność karmienia jest większa .

Karmienie według potrzeb matki
(w dzień i w nocy)

Matka czuje, kiedy piersi wymagają 
opróżnienia . Jeśli dziecko zgłasza się 

samo do karmienia, matka powinna starać 
się je nakarmić, aby:

	 chronić się przed nieprzyjemnym 
odczuciem związanym z przepeł-
nieniem piersi

	 uniknąć obrzęku i zastoju
	 zapewnić częste opróżnianie i od-

powiednią ilość pokarmu
	 szybciej osiągnąć stabilną lakta-

cję .

Karmienia nocne (przynajmniej jedno) 
w okresie stabilizowania się laktacji są 
bardzo ważne . Zapewniają odpowiednią 
stymulację gruczołu piersiowego, prawi-
dłowe zwiększanie masy ciała dziecka, 
a także utrzymanie niepłodności laktacyj-
nej .
Jeśli matka chce nakarmić dziecko w dzień 
lub w nocy, a ono jest senne i mało aktyw-
ne, może:

	 rozwinąć je z kocyka, zdjąć cie-
płe ubrania

	 przewinąć
	 masować stopy, dłonie, całe cia-

ło .

Karmienie powinno być efektywne i trwać 
przynajmniej 10 minut z jednej piersi . Na 
opróżnienie jednej piersi dziecko potrze-
buje przynajmniej 10 minut . Noworodek 
może potrzebować nawet 30-40 minut . 
Jeśli karmienia noworodka trwają zbyt 
długo (ponad 40 minut) lub zbyt krótko 
(mniej niż 10 minut), konieczna jest kon-
trola techniki .
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Dieta mamy karmiącej

Mama karmiąca piersią powinna:
	 w okresie po porodzie spożywać 

potrawy lekkostrawne – głównie 
gotowane i pieczone, z niewielką 
zawartością tłuszczu

	 wybierać produkty mało prze-
tworzone, wartościowe – świeżą 
żywność wysokiej jakości

	 jeść to co lubi, nie wytwarzać 
nieuzasadnionego stresu związa-
nego z wyborem mało atrakcyj-
nych dla niej pokarmów

	 korzystać z różnorodnych pro-
duktów, im bardziej urozmaicony 
jadłospis, tym większa szansa, że 
organizm otrzyma wszystkie po-
trzebne składniki odżywcze, wi-
taminy i składniki mineralne

	 spożywać 3 główne posiłki w cią-
gu dnia oraz 1-2 przekąsek .

Piramida zdrowego żywienia dla kobiet 
w okresie rozrodczym wskazuje, że co-
dziennie należy spożywać:

	 co najmniej 5 porcji produktów 
zbożowych

	 4 porcje warzyw
	 3 porcje owoców
	 3-4 porcje nabiału
	 2 porcje ryby, drobiu, grochu, fa-

soli lub mięsa
	 niewielką ilość tłuszczu (spośród 

tłuszczów należy wybierać tłusz-
cze roślinne) .

Nie wolno:
	 drastycznie ograniczać ilości 

spożywanych produktów
	 stosować diet eliminacyjnych na 

własną rękę
	 stosować diet niedoborowych .

Ograniczenia ilościowe i jakościowe, 
diety źle zbilansowane, niskokaloryczne 
mogą powodować: pogorszenie jakości 
pokarmu, obniżenie ilości pokarmu, nie-
dobory żywieniowe u matki, niedobory 
u dziecka .

Dodatkowo…
Suplementacja diety kobiety w okresie 
karmienia piersią:
	 witaminą D
	 kwasami DHA .

Brak jest dowodów naukowych potwier-
dzających wpływ diety matki na występo-
wanie kolki u dziecka .

Nie zaleca się wykluczania z diety pro-
duktów „na wszelki wypadek” z powo-
du obaw o wystąpienie reakcji alergicz-
nej u dziecka.

Program działań jest finan-
sowany przez Urząd Miasta 
i Gminy Gdańsk w ramach 
programu zdrowotnego pt . 
„Wspieranie i propagowanie 
karmienia piersią wśród miesz-
kańców miasta Gdańsk w la-
tach 2014-2016” .

Opracowanie na podstawie:
1 . Fundacja Mleko Mamy, 
www .mlekomamy .pl
2 . Karmienie piersią w teorii 
i praktyce, CNOL, Warszawa 
2012 .

Regina Dwulit
Międzynarodowy 

Konsultant Laktacyjny
tel.604299336

Uczestnicy poprzedniej edycji warsztatów edukacyjnych dotyczących laktacji finansowanych przez 
Prezydenta Miasta Gdańsk
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dIabeTIca eXPO 2014

W dniach 26-27 września 2014 roku 
w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu odbyło się XVIII Ogólnopolskie 
Sympozjum Diabetologiczne DIABETICA 
EXPO 2014 połączone z XII Ogólnopolskim 
Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości .
Sympozjum Diabetologiczne w Toruniu 
jest realizowane corocznie od 1997 roku 
we współpracy z Zarządem Głównym Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabetyków pod 
Patronatem Polskiego Towarzystwa Dia-
betologicznego i Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej . 
W ciągu dwóch dni trwania Sympozjum 
można było wysłuchać bardzo ciekawych 
wykładów z zakresu leczenia cukrzycy 
i otyłości oraz ich powikłań w oddzielnych 
sesjach dla pacjentów i lekarzy, a także 

odbyły się wspólne spotkania, na których 
przedstawiono najnowsze osiągnięcia dia-
betologów .
Sesje wykładowe prowadziły utytuowane 
osobistości mi:
• Prof . dr hab . med . Leszek Czupryniak-

-Prezes Polskiego Towarzystwa Dia-
betologicznego - „Narodowy Program 
Zwalczania Cukrzycy i Jej Powikłań”,

• Prof . dr hab . med . Roman Junik - Kie-
rownik Katedry i Kliniki Endokryno-
logii i Diabetologii z Pracownią Me-
dycyny Nuklearnej, Szpital Uniwersy-
tecki Nr 1 w Bydgoszczy-„Problemy 
z wyrównaniem glikemii u chorego na 
cukrzycę typu II”,

• Prof . dr hab . med . Barbara Mirkie-
wicz-Sieradzka – emerytowany profe-
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sor Collegium Medium Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie- „Współ-
praca diabetologa i okulisty w leczeniu 
retinopatii cukrzycowej”,

• Prof . dr hab . n . med . Longina Kłosie-
wicz-Latoszek – „Otyłość –problem 
kliniczny i leczniczy”,

• Dr n . med . Ewa Kostrzewa-Zabłocka – 
„Nowości w terapii cukrzycy”,

• Pielęgniarka specj . diabetologiczna 
Mirosława Młynarczyk – „Atrak-cyjna 
stopa, czyli jak się nie dać zespołowi 
stopy cukrzycowej”,

• Piotr Kotyło GEERS Akustyka Słuchu 
– „Wpływ cukrzycy na niedosłuch”,

• Mgr Beata Stepanow - Prezes Stowa-
rzyszenia Edukacji Diabetologicznej - 
”Alkohol, używki, sex a cukrzyca”,

• Dr hab . n . med . Agata Bronisz-Ka-
tedra Endokrynologii i Diabetologii 
Collegium Medicum UMK Bydgoszcz 
-”Czy chory na cukrzycę może pić al-
kohol?

oraz wiele innych osób, wykładowców 
uczelnianych i uniwersyteckich .
Wszystkie wykłady były bardzo interesu-
jące, dostarczyły nam dużo nowych infor-
macji dotyczących leczenia i zapobiegania 
powikłaniom cukrzycowym . 
Duże wrażenie pozostawiła uczestnicząca 
w sesjach młodzież . Wystąpiła:
• Małgorzata Rudnik, pierwsza w Pol-

sce dwudziestokilkuletnia pacjentka, 
u której 4 lata temu dokonano pierw-
szego w Polsce przeszczepienia trzust-
ki, by pokonać cukrzycę typu I - „Życie 
przed i po przeszczepie trzustki”,

• Martyna Neumann, studentka kongni-
tywistyki UMK w Toruniu, młody li-
der z ramienia IDF Europe, działaczka 
młodzieżowa w cukrzycy,

• Wojciech Zając z cukrzycą typu I od 
2004 roku, student mechatroniki na 
Akademii Górniczo-Hutniczej oraz 

kongnitywistyki UJ w Krakowie, mło-
dy lider w cukrzycy,

• Melanie Stephenson z Walii, młoda 
diabetyczka, która uprawia lekkoatle-
tykę, projektuje stroje sportowe, ak-
tywnie działa w środowisku pacjentów 
chorych na cukrzycę oraz prowadzi 
bloga . Przyjechała specjalnie by wy-
głosić wykład „moja cukrzycowa dro-
ga do sztafety olimpijskiej”, w którym 
opowiedziała o aktywnym życiu z cu-
krzycą i o tym jak doszło do tego, że 
niosła znicz olimpijski w Londynie .

„Diabetica Expo” to święto diabety-
ków z całej Polski, wydarzenie unikatowe 
w skali Polski oraz Europy, w którym bez-
płatnie wzięło udział ponad 1000 pacjen-
tów z ponad 500 kół i oddziałów Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków z całego 
kraju oraz około 200 lekarzy, pielęgniarek 
i dietetyków, a także mieszkańcy regionu 
kujawsko-pomorskiego chorujący na cu-
krzycę, mający w rodzinie osoby chore na 
cukrzycę lub są zagrożeni cukrzycą i oty-
łością . Ideą spotkania była integracja oraz 
edukacja środowiska diabetyków . Cukrzy-
ca choroba cywilizacyjna, na którą choruje 
obecnie 3 mln Polaków jest drugą chorobą 
w Polsce po nadciśnieniu, na którą chorują 
dzieci młodzież i dorośli . 
Podkreślano ogromną rolę utrzymania od-
powiedniej diety z ograniczeniem cukrów 
i tłuszczów, znaczenie aktywności fizycz-
nej oraz przestrzeganie zaleceń lekarskich 
dotyczących głównie przyjmowania insuli-
ny i leków . Żyjąc z cukrzycą można upra-
wiać sport, pracować zawodowo i realizo-
wać swoje marzenia . Podkreślano znacze-
nie wcześnie rozpoznanej cukrzycy, gdyż 
skutków nie rozpoznanej albo źle leczonej 
cukrzycy nigdy się nie cofnie . Nowoczesna 
medycyna to przede wszystkim profilakty-
ka oparta na działaniach na rzecz drugiego 
człowieka . Człowiek wyedukowany, to 

człowiek zdrowy i wykształcony profilak-
tycznie . Podkreślano wagę dobrych relacji 
pacjent-lekarz mających wpływ na wynik 
leczenia oraz rolę pielęgniarki w leczeniu 
i profilaktyce chorego z cukrzycą .

Obecnie trwają prace nad Projektem 
Narodowego Programu Zwalczania Cu-
krzycy i Jej Powikłaniom . Wdrożenie „Na-
rodowego Programu…” spowodowałoby: 
zwiększenie wiedzy o cukrzycy, wczesne 
wykrywanie i prawidłowe leczenie cukrzy-
cy, zapobieganie powikłaniom poprzez po-
wstanie Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków 
Edukacji w Cukrzycy . 

Na uczestników Sympozjum oprócz 
ciekawych wykładów czekały także inne 
atrakcje . W Holu Auli UMK w Toruniu od-
była się wystawa . Na stoiskach wystawcy 
przedstawili szeroką ofertę produktów dla 
osób chorych na cukrzycę oraz osób oty-
łych, począwszy od nowoczesnych pomp 
insulinowych prostych w obsłudze i coraz 

wygodniejszych glukometrów, po ciśnie-
niomierze, urządzenia do rehabilitacji, die-
tetyczne napoje i produkty spożywcze, ko-
smetyki do pielęgnacji skóry chorego, su-
plementy diety po specjalistyczną innowa-
cyjną odzież . Odbyły się także w punktach 
bezpłatne konsultacje dla osób chorych na 
cukrzycę, degustacje żywności dla diabe-
tyków, pomiary poziomu cukru we krwi 
dla osób zagrożonych cukrzycą, bezpłatne 
badanie słuchu, pomiar ciśnienia tętnicze-
go krwi, badanie przepływu krwi w naczy-
niach oraz inne badania profilaktyczne . 
Wstęp na Sympozjum i wystawę dla osób 
chorych i zainteresowanych był bezpłatny . 
Dodatkowo każdy z wcześniej zgłoszonych 
uczestników otrzymał materiały konferen-
cyjne oraz produkty i gadżety od firm bio-
rących udział w wystawie . 
Na zakończenie ogłoszono wyniki Ple-
biscytu Publiczności na Najlepszą Fir-
mę Branży Diabetologicznej Roku 2014, 
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Najlepszy Produkt Diabetologiczny Roku 
2014 oraz Najlepszy Produkt na Otyłość 
Roku 2014 . Odbyły się również konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami mi . tygodniowy 
pobyt dla 2 osób w Uzdrowisku Wysowa 
S .A .

Nasze uczestnictwo w XVIII Ogól-
nopolskim Sympozjum Diabetologicz-
nym DIABETICA EXPO 2014 połączone 
z XII Ogólnopolskim Forum Profilaktyki 
i Leczenia Otyłości było bardzo poucza-
jące oraz uświadomiło potrzebę dalszych 
działań na rzecz poprawy zdrowia i funk-
cjonowania społecznego ludzi chorych na 

cukrzycę . Spotkałyśmy wspaniałych ludzi, 
którzy uczestniczyli już kilkanaście razy 
w ubiegłorocznych sympozjach Diabeti-
ca Expo, są aktywni zawodowo pomimo 
choroby, pracują w kołach i oddziałach 
diabetologicznych integrując środowisko 
i pomagając sobie wzajemnie, bo „nadzieja 
do chorego przychodzi wraz z drugim czło-
wiekiem” .

Lucyna Formela
Danuta Ptasznik

Grażyna Waszczuk
Uczestniczki Sympozjum

XII konferencja Opieki Paliatywnej
X-lecie domu hospicyjnego caritas 
im. Św. Józefa w Sopocie

W dniach 5-6 września 2014 r . odby-
ła się Konferencja Opieki Paliatywnej 
połączona z obchodami X lecia Domu 
Hospicyjnego im . Św . Józefa w Sopocie . 
Konferencja odbyła się w Hotelu Novotel 
w Gdańsku . 
Uczestnikami konferencji były pielę-
gniarki i lekarze z 23 placówek, głównie 
z hospicjów stacjonarnych i domowych, 
z trzech województw: pomorskiego, war-
mińsko-mazurskiego i kujawsko-pomor-
skiego .

Gości przywitał ks . Dyrektor Hospi-
cjum im . Św . Józefa Tomasz Kosewski 
oraz Kierownik Medyczny dr med . Alek-
sandra Modlinska, Konsultant Woje-
wódzki w dziedzinie medycyny paliatyw-
nej . Swoją obecnością zaszczycił ks . Dy-

rektor CAG Janusz Steć oraz Pani prof . 
Krystyna de Valden-Gałuszko, Przewod-
nicząca ORPiP mgr Anna Wonaszek, Wi-
cecprzewodnicząca ORPiP mgr Marzena 
Olszewska Fryc, Sekretarz ORPiP Aldo-
na Rogala oraz Konsultant Wojewódz-
ki ds . pielęgniarstwa opieki paliatywnej 
Elżbieta Skowrońska .

Gratulacje z okazji jubileuszu istnie-
nia hospicjum złożyła Przewodnicząca 
ORPiP, podkreślając rosnąca potrzebę 
profesjonalnej opieki nad pacjentami 
umierającymi, szczególnie w zakresie te-
rapii przeciwbólowej . Pani prof . dr hab . 
med . Krystyna de Walden-Gałuszko, au-
torytet w dziedzinie psychoonkologii, 
która jako wykładowca i konsultant kil-
kakrotnie gościła w Hospicjum, podkre-
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śliła, że atutem placówki jest nie tylko 
jej otoczenie i wewnętrzna infrastruktura, 
ale przede wszystkim personel tam pra-
cujący, dzięki któremu pacjent może czuć 
się bezpieczny, a bliscy mogą liczyć na 
wsparcie .

Pani prezes Stowarzyszenia na rzecz 
Chorych z Chorobą Nowotworową „Pro-
myk”, Maria Popieluch z Giżycka, wrę-
czając tabliczkę pamiątkową i ręcznie 
wykonaną różę, złożyła na ręce pielę-
gniarki oddziałowej, gratulacje .

Sesję tematyczną rozpoczęła dr med . 
Aleksandra Modlinska, przedstawiając 
idee opieki paliatywnej w przekroju hi-
storycznym . Następnie glos zabrał ks . 
Dyrektor CAG Janusz Steć, który w swo-
im wystąpieniu szczególnie podkreślił 
znaczenie godności człowieka umierają-
cego . Dr med . Maciej Niedźwiecki przed-
stawił problemy medyczne, emocjonalne 
i techniczne, z jakimi spotyka się perso-
nel w opiece paliatywnej nad dziećmi . 

Tematem, którym jak to określił dr med . 
Michał Graczyk, pojawia się „aż do bólu” 
w programach związanych z opieką palia-
tywną, było leczenie bólu przewlekłego 
i przebijającego . Dr med . Tomasz Buss 
zaprezentował w pigułce, a jednocześnie 
bardzo ciekawie i profesjonalnie, sche-
mat drabiny analgetycznej, rodzaje bólu 
oraz metody przeliczania dawek opio-
idów przy zamianie sposobu podawania .

Pierwszy dzień konferencji zakończył 
się uroczystą kolacją . Nie zabrakło sym-
bolicznego dzielenia tortu, zabawy i de-
dykacji . Miłym akcentem tej uroczystości 
były gratulacje złożone przez pielęgniar-
ki z Hospicjum Kwidzyńskiego im . Św . 
Wojciecha, w postaci pięknego lampionu .

W drugim dniu prelegentami byli pani 
profesor Krystyna de Walden-Gałuszko, 
która w swojej prezentacji dotyczącej 
leczenia depresji w opiece paliatywnej 
zwróciła szczególną uwagę na interakcje 
leków przecwidepresyjnych i przeciwbó-
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lowych . Dr med . Dariusz Babiński przed-
stawił problemy laryngologiczne poja-
wiające się u pacjentów z założoną rurką 
tracheostomijną . Dr med . Janusz Wojtac-
ki oraz dr med . Barbara Szostakiweicz, 
uzupełnili się tematycznie w zakresie 
niehormonalnego i hormonalnego lecze-
nia raka stercza . Wśród wykładowców 
nie zabrakło przedstawicielek naszego 
zawodu: mgr Barbary Jankowskiej oraz 
specjalistki ds . pielęgniarstwa chirur-
gicznego Zofii Augusewicz . Koleżanki 
poproszono do przedstawienia tematów 
związanych z problemami pielęgnacyjny-
mi u pacjentów z żywieniem dojelitowym 
oraz założonymi przetokami stomijnymi . 
Mgr Barbara Jankowska pracuje w Po-
radni Żywieniowej w Szpitalu Coper-
nicus w Gdańsku, a Zofia Augusewicz 
jest konsultantem stomijnym w tej samej 

placówce . Obie pielęgniarki opierały się 
w swoich wystąpieniach na opisach przy-
padków, dzieląc się własnym doświad-
czeniem i zdobytą wiedzą w tym zakre-
sie . Zarówno słuchacze, jak i prelegentki 
miały poczucie niedosytu wyczerpania 
tematu, wynikającego niestety z ram cza-
sowych .

W przerwach kawowych uczestnicy 
konferencji mieli okazje wymienić się 
swoimi doświadczeniami i opiniami do-
tyczącymi poruszanych tematów, spotkać 
się i w miłej atmosferze podyskutować 
z koleżankami i kolegami z innych pla-
cówek . Uczestnicy konferencji z Giżyc-
ka i Bydgoszczy odwiedzili hospicjum 
w Sopocie . Ks . Dyrektor Tomasz Kosew-
ski, jako gospodarz, oprowadził gości 
po placówce, odpowiadając na pytania 

związane ze sprawami organizacyjnymi 
i technicznymi .

Pacjenci przebywający w hospicjum 
i szpitalu mają te same problemy pielę-
gnacyjne, różnica polega na tym, że pa-
cjent paliatywny jest chorym już zdia-
gnozowanym . Działania terapeutyczne 
skupiają się przede wszystkim na popra-
wie jakości życia pacjenta, w każdym 
jego wymiarze . Miarą sukcesu w pracy 
hospicyjnej jest, kiedy pacjent mówi, że 
go nie boli, kiedy czuje się bezpieczny 
i kiedy w tej ostatniej drodze życia nie 
czuje się samotny . Sukcesem jest „dobra 
śmierć”, świadomie zaakceptowana przez 
pacjenta, bez bólu i lęku . Na ten sukces 
pracuje cały zespół; lekarze, pielęgniarki, 
opiekunki, psycholodzy, fizjoterapeuci, 
księża i wolontariusze .

Takie konferencje i szkolenia po-
zwalają na pogłębienie wiedzy, utrwala-

ją standardy postępowania, ale również 
sprzyjają integracji środowiska hospi-
cyjnego, pozwalają na oderwanie się od 
rutyny i zapobiegają wypaleniu zawodo-
wemu .
 

Całemu, wspaniałemu zespołowi 
Domu Hospicyjnego im . Św . Józefa 
składam gorące podziękowania za serce 
oraz wysiłek wkładany w wykonywaniu 
codziennych obowiązków i życzę dużo 
satysfakcji zawodowej na następne dzie-
sięciolecia 

mgr Danuta Babicz
specjalistka opieki paliatywnej

pielęgniarka oddziałowa 
Domu Hospicyjnego im. Św. Józefa w Sopocie
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historia i teraźniejszość 
praktyki pielęgniarskiej 
– dziedzictwo i rozwój

Pod takim hasłem w dniach 4-6 września 
2014 r . odbyła się Ogólnopolska Konferen-
cja Naukowo-Szkoleniowa organizowana 

„Nie ma jutra bez dzisiaj. 
Dzisiejszy dzień jutro będzie dniem wczorajszym. 

A ten to już historia. 
Znajomość własnych korzeni daje poczucie przynależności, więzi, dumy, 

poczucie tożsamości zawodowej. 
Inspiruje i dodaje sił do pracy na rzecz rozwoju profesji.”

Krystyna Wolska-Lipiec

przez gdańskie Koło Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarskiego – Oddział w Gdań-
sku .

Punkt informacyjny w składzie (od lewej): Jolanta Mikulska, Anna Ciecholewska, Barbara 
Czerwińska, Jolanta Resiak, Jolanta Skobejko

Patronat honorowy objęli: Marszałek Wo-
jewództwa Pomorskiego – Mieczysław 
Struk, Prezydent Miasta Gdańska – Paweł 
Adamowicz, Prezes Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarskiego – Grażyna Wójcik, 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku – Anna 
Wonaszek . 
W przygotowanie konferencji aktywnie włą-
czył się Komitet Organizacyjny - Przewod-
nicząca Koła PTP Ewa Cieplikiewicz, Wice-
przewodnicząca Barbara Wysocka, Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska, Anna Ciecholew-
ska, Zofia Dorosz, Marzena Olszewska-
-Fryc, Jolanta Resiak, Elżbieta Sarad, Jola 
Mikulska oraz Jolanta Skobejko .  
Konferencję zaszczyciło swoją obecnością 
wielu znakomitych gości z całej Polski, byli 

to przedstawiciele Zakładu Podstaw Pielę-
gniarstwa i Dydaktyki Medycznej Uniwer-
sytetu Medycznego w Lublinie, Instytutu 
Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału 
Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ 
w Krakowie, Zakładu Psychologii Zdrowia 
UJ w Krakowie, Szpitala św . Rafała w Kra-
kowie, Akademii Pomorskiej w Słupsku, 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Samo-
dzielnej Pracowni Epidemiologii i Oceny 
Jakości Zdrowia Instytutu Nauk o Zdrowiu 
w Słupsku, Wydziału Ochrony Zdrowia 
i Nauk Humanistycznych w Ciechanowie 
oraz Zakładu Zarządzania w Pielęgniar-
stwie GUM, Zakładu Etyki GUM, Kliniki 
Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa 
Morskiego GUM .
Konferencję rozpoczęło uroczyste otwar-

Komitet Naukowy w składzie (od prawej): dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. Irena 
Wrońska, dr hab. Maria Kózka, dr Grażyna Wójcik, dr Dorota Kilańska, dr hab. Janina Suchorzewska,
przedstawiciele Komisji Historycznej i Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego mgr 
Krystyna Wolska-Lipiec - Przewodnicząca i mgr Jadwiga Gnich, oraz dr Halina Nowakowska
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Podziękowanie za wykłady inauguracyjne dla Ireny Wrońskiej i Marii Kózki

Beata Jurkiewicz – laureatka konkursu Pielęgniarka Roku 2013 
w prezentacji zatytułowanej „Szpital magnes”

cie, w trakcie którego głos zabrali m . in . 
dr hab . Aleksandra Gaworska-Krzemińska 
– Kierownik Zakładu Zarządzania w Pie-
lęgniarstwie, Wiceprezes PTP, Konsultant 
Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa, 
prof . dr hab . med . Piotr Lass – Dziekan Wy-
działu Nauk o Zdrowiu, dr Grażyna Wój-
cik - Prezes Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego, Wicemarszałek Województwa 
Pomorskiego – Hanna Zych-Cisoń, oraz 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku – 
mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska . 
Wykłady inauguracyjne: „Etyka w pracy 
zawodowej pielęgniarek i położnych” wy-
głosiła prof . Irena Wrońska – Przewod-
nicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej 
Szkół Pielęgniarek i Położnych, natomiast 
„Badania w ramach projektu RN4CAST 
– implikacje dla nauki” poprowadziła dr 
hab . Maria Kózka – Krajowy Konsultant 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa . 

Sesje konferencyjne podzielone zostały na 
3 panele tematyczne: pielęgniarstwo wczo-
raj i dziś, historia i etyka w praktyce pielę-
gniarskiej oraz praktyka oparta o dowody 
naukowe i bezpieczne środowisko pracy . 
Sesje prowadzone były przez Aleksandrę 
Gaworską-Krzemińską – Wiceprezes Za-
rządu Głównego PTP, Halinę Nowakow-
ską - Przewodniczącą PTP Oddział Gdańsk 
i Ewę Cieplikiewicz - Przewodniczącą 
Koła PTP Gdańsk .
Konferencja poświęcona była pielę-
gniarstwu, nie tylko temu współczesne-
mu, które jest nam znane, lecz również 
wykłady poświęcone naszym korze-
niom oraz prekursorkom polskiego pie-
lęgniarstwa takim jak Maria Epstein, 
Marta Wiecka, Hanna Chrzanowska 
i heroiczna położna Stanisława Leszczyń-
ska – pielęgniarkom i położnym niosącym 
pomoc potrzebującym, ale również boha-

Laureatki konkursu (od lewej): Joanna Litewska, Barbara Treder, Grażyna Wojciechowicz
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Alicja Rumianowska, absolwentka gdańskiej Akademii Muzycznej

Uczestnicy konferencji: Maria Kózka, Joanna Marchlewicz, Jolanta Zięba, Barbara Szmigiel,
Barbara Wysocka, Mariusz Kózka, Helena i Marek Motyka, Jolanta Resiak, Ewa Cieplikiewicz

terkom walk o niepodległość . 
Wizerunek polskiego pielęgniarstwa przed-
stawiła zwyciężczyni prestiżowego kon-
kursu „Pielęgniarka Roku 2013” Beata 
Jurkiewicz, pracująca w Powiatowym Pu-
blicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczni-
czym w Brzesku, która w konkursie repre-
zentowała Oddział Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego w Krakowie, absolwentka 
i stypendystka Uniwersytetu Jagiellońskie-
go  w Krakowie na Wydziale Pielęgniar-
stwa oraz Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Tarnowie . Tematem prezentacji 
był wiodący temat konkursu „Szpital – Ma-
gnes” - jak powinien funkcjonować, aby 
stanowić środowisko przyjazne zarówno 
dla pacjentów, jak również pracowników . 
Dla laureatki zawód pielęgniarki jest pasją, 
a pomaganie chorym – działanie na rzecz 
drugiego człowieka - przynosi wiele osobi-
stej satysfakcji i wpływa na wszechstronny 
rozwój całego społeczeństwa .
Interesujący wykład zaprezentował Ro-
bert Szymczak – himalaista, zdobywca 
Mount Everest, doktor nauk medycz-

nych, specjalista medycyny ratunkowej, 
członek Międzynarodowego Towarzy-
stwa Medycyny Górskiej (International 
Society for Mountain Medicine) oraz 
Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ra-
townictwa Górskiego . W swojej prelekcji 
Robert Szymczak przedstawił patenty na 
optymalne przygotowanie się pod wzglę-
dem medycznym do pobytu na wysoko-
ści oraz przybliżył zagadnienia związane 
ze zdrowiem w górach wysokich . 
Jacek Kot – dr n . med . specjalista aneste-
zjologii i intensywnej terapii, adiunkt Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Klinice 
Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa 
Morskiego (Krajowy Ośrodek Medycyny 
Hiperbarycznej w Gdyni) przekazał infor-
macje poświęcone tlenoterapii hiperbarycz-
nej (HBO) . Poprzez HBO można dostarczyć 
pacjentowi prawie piętnaście razy więcej tle-
nu niż w przypadku oddychania powietrzem 
pod normalnym ciśnieniem . Dodatkowy tlen 
dostając się poprzez płuca do krążenia, ulega 
rozpuszczeniu w osoczu, a następnie dostar-
czany jest do wszystkich tkanek w organi-

Uczestnicy warsztatów
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zmie . Efekty działania „tlenu dodatkowego” 
są różne w różnych częściach ciała, w pew-
nych medycznych stanach może on ratować 
życie, w innych stymulować gojenie i napra-
wę tkanek .
Reprezentanci wrocławskiego ośrodka Fir-
my Solpharm, eksperta w obszarze derma-
tologii i ginekologii, Pani Alicja Lach i Pan 
Piotr Deszcz, przedstawili dane dotyczące 
zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską 
u pacjenta leżącego . Podkreślili oni znacze-
nie pracy edukacyjnej pielęgniarek wobec 

pacjentów i ich opie-
kunów, którzy sprawu-
jąc opiekę nad swoimi 
bliskimi, często mimo 
najlepszych chęci, 
działają w sposób nie-
prawidłowy .
Zaprezentowane zosta-
ły nowoczesne środki 
do pielęgnacji skóry, 
mające zastosowanie 
w dermatologii i gine-
kologii oraz praktyczne 
wskazówki dotyczą-
ce opieki i pielęgnacji 
pacjentów leżących . 
Przedstawiciele firmy 
zorganizowali konkurs 
wiedzy połączony z lo-
sowaniem nagród . 
Swoim występem za-
akcentowała w części 
artystycznej konfe-
rencji Alicja Rumia-
nowska, absolwentka 
gdańskiej Akademii 
Muzycznej, któ-
ra ukończyła studia 
w klasie wybitnej pol-
skiej śpiewaczki i pe-

dagoga prof . Zofii Janukowicz - Pobłoc-
kiej . Działalność artystyczną rozpoczęła 
jeszcze w czasie studiów, współpracując 
z Operą Bałtycką . Poza repertuarem ope-
rowym artystka wykonuje także repertuar 
oratoryjny i pieśniarski . Jako doktor sztuki 
wokalnej prowadzi klasę śpiewu solowego 
na Wydziale Wokalno - Aktorskim Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku .
W czasie półrecitalu przedstawione zostały 
utwory m . in . Franciszka Szuberta, Fryderyka 
Chopina, Stanisława Moniuszki, Władysława 
Walentynowicza i Mieczysława Karłowicza . 
W Konferencji brało udział 150 uczestni-

Prowadzący warsztaty Helena i Marek Motyka 
wraz ze swoimi słuchaczami

ków, podczas trzech dni konferencyjnych 
wygłoszono 35 naukowych doniesień 
z wiodących ośrodków medycznych i aka-
demickich w Polsce . 
Osoby chętne mogły wziąć również udział 
w sesji warsztatowej „Komunikacja tera-
peutyczna w opiece pielęgniarskiej”, którą 
prowadzili prof . Marek i dr Helena Moty-
ka . Przybliżony został trening balintowski, 
tzw . Grupa Balinta, jedna z możliwości tre-
ningowych kierowana między innymi do 
pracowników ochrony zdrowia .
Warsztaty ukierunkowane były na uwrażli-
wienie uczestników na praktyczne znacze-
nie komunikacji asertywnej i empatycznej; 
na szacunek okazywany sobie i pacjento-
wi oraz zrozumienie pacjenta i umiejętne 
wyrażanie tego zrozumienia . Ważne jest 
również poznawanie i rozumienie siebie 
w relacji z pacjentem . Poznawanie znacze-

nia sygnałów w komunikacji niewerbalnej, 
różnorodności ukrytych i jawnych potrzeb 
oraz motywacji, odmiennych wartości, 
a także odkrywanie znaczenia tych samych 
faktów dla różnych osób . 
Zaproszonym gościom pokazano najnowo-
cześniejszą część UCK - Centrum Medy-
cyny Inwazyjnej, jeden z bardziej nowo-
czesnych szpitali w Polsce . W placówce 
mogą być przyjmowani i leczeni pacjenci 
z najcięższymi urazami . Nowoczesne wy-
posażenie, aparatura, sprzęt i wykwalifiko-
wana,  fachowa kadra medyczna mają za-
pewnić leczenie na najwyższym poziomie . 
Zastosowano tu szereg rozwiązań mających 
ułatwić pracę personelowi, jednym z nich 
jest poczta pneumatyczna . W specjalnych 
tubach wysyłany jest materiał do labora-
torium, który w ciągu niemalże kilkuna-
stu sekund dociera we właściwe miejsce . 

Zakład umiejętności zawodowych – tu spędziliśmy wspólnie bardzo miłe chwile spełniając się 
zarówno naukowo jak i towarzysko
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Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku – mgr Anna Wonaszek zaprosiła gości
do poznania zadań i struktury Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Wszystkie te nowości mogliśmy obserwo-
wać w Klinice Torakochirurgii i Okulistyki . 
Cały gmach jest niesamowicie przestronny 
i prawie każde miejsce wyposażone jest 
w bieżący monitoring .
Goście zwiedzali również jedną z najnowo-
cześniejszych pracowni umiejętności pie-
lęgniarskich w naszym kraju, w której stu-
denci mają możliwość ćwiczenia procedur 
medycznych, z którymi będą się spotykać 
w pracy zawodowej .  Przewodnikiem po 
pracowni była dr Hanna Grabowska – ad-
iunkt GUMed, członek Rady ds . e-Zdrowia 
w pielęgniarstwie przy CSIOZ .
Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem wy-
posażenia i możliwości naukowo-dydak-
tycznych oferowanych przyszłym adep-
tom zawodu pielęgniarskiego . Docenione 

zostały możliwości pogłębiania wiedzy 
i doskonalenia umiejętności w warunkach 
symulowanych .
Mimo bardzo napiętego harmonogramu 
poszczególnych sesji udało się nam od-
wiedzić gdańską starówkę, po której za-
proszonych gości oprowadzał Pan Mateusz 
Czerwiński – rodowity gdańszczanin, od 
lat zawodowo i prywatnie związany z tym 
miastem . Ukończył, archeologię na Wy-
dziale Historii Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz slawistykę – język serbski i chorwac-
ki . Turystyka jest wielką pasją Pana Ma-
teusza, dlatego zaimponował nam swoją 
wiedzą i znajomością historii . Sprawił, że 
kulturalno-turystyczne wrażenia ze spaceru 
pozostaną w naszej pamięci na długo . 
  Ostatni dzień pobytu zaproszonych go-

ści obfitował w pełne pozytywnych emo-
cji wrażenia i wiarę w ideę zawodu pie-
lęgniarskiego . Dzień rozpoczęła wizyta 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku . Rozmowom i wymianie 
poglądów towarzyszyła życzliwa atmosfe-
ra . Goście zapoznali się z szeroką działal-
nością gdańskiego samorządu zawodowe-
go pielęgniarek i położnych .
Dzięki życzliwości ORPiP w Gdańsku moż-
liwe było zorganizowanie wyjazdu do Łeby, 
gdzie zostaliśmy zaproszeni przez rodzinę 
błogosławionej Marty Wieckiej do poznania 
historii polskiej siostry miłosierdzia, szaryt-
ce, służącej ludziom cierpiącym i chorym, 
gotowej na poświęcenie swojego młodego 
życia w imię miłości do drugiego człowieka .  
Plan konferencji dał okazję do zestawienia 

historii praktyki pielęgniarstwa z teraźniej-
szością . To nasza przeszłość pozwala nam 
dzisiaj cieszyć się autonomią zawodową . 
Wiemy, że czeka nas jeszcze ogrom pra-
cy, dobrowolnie i świadomie mierzymy się 
z przeciwnościami, ale wiemy, że mamy 
odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwa-
lifikacje . Przyszłość przygotowuje dla nas 
nowe wyzwania, które odważnie podejmie-
my, wiedząc, że poradzimy sobie z każdym 
wyzwaniem . 
Wszyscy uczestnicy byli bardzo wdzięczni 
Pani Ewie Cieplikiewicz, która była pomy-
słodawczynią i głównym organizatorem 
tego wspaniałego przedsięwzięcia!

Jolanta Skobejko

Ewa Cieplikiewicz z rodziną błogosławionej Marty Wieckiej: siostrzeniec Jerzy Wiecki z żoną 
Czesławą i córką Gizelą
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kilka słów o autyzmie
Wiadomo już, że nie ma żadnego leku 
na autyzm, jednak wczesne rozpoczęcie 
intensywnej terapii behawioralnej może 
znacząco odmienić życie dziecka z auty-
zmem . Około 50% dzieci poddanych tej 
formie terapii przed ukończeniem przez 
dziecko czwartego roku życia, po kilku 
latach intensywnej nauki przechodzi do 
masowych przedszkoli i szkół i nie od-
różnia się od swoich rówieśników . Pozo-
stałe dzieci również funkcjonują znacz-
nie lepiej niż przed rozpoczęciem nauki .
Autyzm dziecięcy, zwany również facho-
wo zespołem Kannera, to schorzenie za-
liczane do grupy całościowych zaburzeń 
rozwoju . Są to przypadki, które rozwi-
jają się u człowieka od okresu dzieciń-
stwa, powodując poważne konsekwencje 

w późniejszym życiu . W autyzmie dzie-
cięcym to specyficzne funkcjonowanie 
mózgu, które daje znać o sobie w pierw-
szych trzech latach życia . Szacuje się, 
że częstość zapadania na zespół Kanne-
ra wynosi 5,6 na 1000 nowo narodzonych 
dzieci, przy czym mężczyźni są wie-
le bardziej narażeni na tę przypadłość, 
bowiem chorują nawet czterokrotnie 
częściej . Pomimo  szybkiego rozwoju 
nauk medycznych w naszych czasach, 
nadal nie udało się jednoznacznie ustalić, 
jakie czynniki powodują u dziecka zabu-
rzenia w rozwoju .
Zwiększają ryzyko zachorowania roz-
maite defekty w materiale genetycznym 
a naukowcom udało się wyizolować bli-
sko trzydzieści genów, odpowiadających 

za kilka odmian zespołu Kannera . Nie-
wątpliwie czynnikiem ryzyka mogącym 
prowadzić do zachorowania, jest wiek 
ojca powyżej 40 lat oraz wpływ różnych 
zaburzeń metabolicznych, do których na-
leżą nietolerancje białek – glutenu oraz 
kazeiny .
Ryzyko wystąpienia autyzmu u dziec-
ka zwiększają również rozmaite, prze-
byte urazy powstałe podczas porodu 
lub bezpośrednio po nim, w pierwszych 
chwilach życia . Na przyczynę autyzmu 
wskazuje się jeszcze pewne defekty neu-
rologiczne, wśród których należy wy-
różnić uszkodzenia centralnego układu 
nerwowego .   Poza tym, duże znacze-
nie w rozwoju choroby ma także dzie-
cięce porażenie mózgowe – zespół wad 
powstałych w wyniku uszkodzeń mózgu 
w pierwszych tygodniach ciąży .
Do spektrum autyzmu zaliczają się też 
różnego rodzaju ciężkie zakażenia, do 

których doszło podczas okresu niemow-
lęcego oraz przebyte w tym okresie an-
tybiotykoterapie . Zauważono dodatko-
wo niekorzystny wpływ wrodzonej tok-
soplazmozy u dziecka, czyli zakażenia 
pasożytniczego pierwotniakiem Toxopla-
sma gondii . Często uważa się, że ogrom-
ny wpływ na rozwój autyzmu u dziec-
ka mają szczepionki, które podaje się 
dzieciom w pierwszych latach życia . Jest 
to błędne twierdzenie, ponieważ szko-
dliwego działania szczepionek jak dotąd 
nie wykazano . Wszystkich tych wiado-
mości o autyźmie, pielęgniarki i lekarze 
pracujący w placówkach medycznych 
oraz w środowisku mogli uzyskać pod-
czas konferencji szkoleniowej zorganizo-
wanej wspólnie z Izbą Lekarską i OIPiP, 
pt . „Zrozumieć autyzm”, która odbyła się 
10 maja 2014 r . 

mgr Marzena Olszewska-Fryc
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Podziękowania

„Cokolwiek umysł ludzki
jest w stanie wymyślić

i w co uwierzyć
może też OSIĄGNĄĆ”

Napoleon Hill

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
mgr Anna Wonaszek 

oraz 
Dział Szkoleń 

(mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska, 
mgr Patrycja Malinowska, 

mgr Tatiana Wojciechowska)
 składają 

najserdeczniejsze gratulacje uczestnikom Pierwszej Specjalizacji Psychiatrycznej zorga-
nizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku,  z okazji pomyślnie 
zdanego Egzaminu państwowego w Warszawie w dniu 22 września 2014 r., życząc jedno-
cześnie dalszego rozwoju zawodowego . 

Szczególne gratulacje składamy na ręce Kierownika Specjalizacji mgr Edyty Karcz  
z-cy Dyrektora ds . Pielęgniarstwa  Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Staro-
gardzie Gdańskim za profesjonalizm, fachową i merytoryczną opiekę nad grupą i współ-
pracę z wykładowcami .

Wyjątkowe  GRATULACJE pragniemy przekazać dla Pani Barbary Lubińskiej, pie-
lęgniarce Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim - naj-
lepszej absolwentce Specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, która 
zdobyła największą liczbę punktów w kraju, życząc dalszych sukcesów w życiu zawodo-
wym i osobistym .
Ta WYJĄTKOWA WASZA  ZDAWALNOŚĆ – jest dla nas największą nagrodą .

Przewodnicząca ORPIP w Gdańsku
mgr Anna Wonaszek

oraz
Dział Szkoleń OIPIP w Gdańsku

Z okazji przejścia na emeryturę 
wyrazy uznania oraz podziękowania 

za szczególną postawę, za zaangażowanie 
i życzliwość w pracy zawodowej wraz 

z życzeniami zdrowia i radości 
w życiu osobistym  pielęgniarce 

Józefie Jeżewskiej składają koleżanki 
pielęgniarki, wszyscy pracownicy i Zarząd 

Przychodni Euromedicus w Gdyni .

Drogie Koleżanki i Koledzy Oddziału 
Chirurgicznego Szpitala  

św. Wojciecha  - Gdańsk-Zaspa
 W związku z powołaniem mnie na inne 

stanowisko służbowe, zakończeniem pracy 
w oddziale Chirurgii Ogólnej z całego 

serca pragnę podziękować za wieloletnią 
wspólną pracę . Zawsze mogłam liczyć 

na Waszą pomoc i wsparcie . Mój 
sentyment i pamięć o Was pozostanie ze 
mną na długie lata . Dziękując każdemu 

z osobna życzę satysfakcji i samych 
sukcesów w pracy takich, o jakich tylko 
się śni . Niech troski Was omijają, niech 
zdrowie Wam sprzyja, a głos pacjentów 
i przełożonych życzliwie dla Was brzmi . 

Bożena Gapińska 
pielęgniarka 

Serdeczne gratulacje z okazji przejścia na 
emeryturę Pani Magdalenie Rutkowskiej 
oddziałowej oddziału pulmonologicznego 
Szpitala Morskiego PCK w Gdyni . Niech 
w Pani życiu nastanie teraz czas spokoju, 

radości, beztroski i spełnienia marzeń . 
Wszystkiego dobrego życzą pielęgniarki . 

„Ten, kto nie jest wystarczająco odważny by 
podjąć ryzyko, niczego w życiu nie osiągnie...” 

Muhammed Ali

Serdeczne gratulacje naszej koleżance 
Anecie Tworus z okazji objęcia 

stanowiska pielęgniarki oddziałowej . 
Mamy nadzieję, że nowe stanowisko 

pozwoli Ci w pełni wykorzystać Twoje 
kwalifikacje . Życzymy Ci wspaniałego 
rozwoju zawodowego i wykorzystania 

możliwości, które przed Tobą otworzono .
Życzą koleżanki z Oddziału Chirurgii 

Urazowej i Ortopedii 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej w Gdańsku .

Po informacji w mediach o Państwa 
proteście - nie mogłam się oprzeć, aby 

nie napisać kilku słów uznania i wsparcia 
dla Państwa działań mających na celu 

podniesienie rangi zawodu pielęgniarki 
poprzez zwiększenie zarobków, ustalenie 

norm zatrudnienia dostosowanych do 
realnych potrzeb . Podziwiam i szczerze 

wspieram Państwa determinację i odwagę . 
Żądanie 1500 zł podwyżki jest jak 

najbardziej adekwatne do wykonywanej 
przez pielęgniarki pracy i wysiłku, tak 
fizycznego, jak i intelektualnego . Mam 

nadzieję, że Państwa działania będą 
miały oddźwięk w mediach i zainteresuje 

się nimi rząd, który jest m .in . winny 
zaistniałej sytuacji i społeczeństwo musi 
się o tym dowiedzieć, że Państwo naraża 

życie pacjenta zatrudniając zbyt mało 
pielęgniarek . Proszę nie ustawać w swoich 

działaniach, czas położyć kres arogancji 
władzy, mobbingowi i zastraszaniu . Mam 

nadzieje, że inne regionalne związki 
i władze izb również w niedługim 

czasie się do Państwa protestu dołączą . 
Skończmy z mitem służalczej i grzecznej 
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pielęgniarki . Jesteśmy prężne, mądre, 
wykształcone, wiemy czego chcemy 
i musimy godnie zarabiać i pracować 
w humanitarnych warunkach . Jestem 
całym sercem z Państwem, popieram, 
życzę siły i wytrwałości . Szczególne 

wyrazy uznania dla P. Anny Wonaszek . 
Słuchałam Pani wypowiedzi w mediach 

- mówi Pani bardzo merytorycznie, 
ostrożnie waży Pani słowa, ale odważnie . 

Dziękuję!

Życzę powodzenia i wytrwałości . 
Proszę walczyć i nie poddawać się .

Pielęgniarka Toruń

Serdeczne podziękowania za wieloletnią 
pracę w zawodzie pielęgniarki 

Kliniki Urologii pełną poświęceń 
i oddania, życzliwości, profesjonalizmu 
i koleżeństwa odchodzącej na emeryturę 

Jadwidze Pieniążek oraz radości, zdrowia 
i pogody ducha na dalsze lata składa 
pielęgniarka oddziałowa Małgorzata 

Derwis i cały zespół Kliniki Urologii .

Serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 
pracy zawodowej: 

25-lecia pracy:
Bożenia Kurosad

Anna Skowrońska
Hanna Adamowicz

20-lecia pracy:
Monika Gulbińska

Aneta Pióro

Życzymy Wam drogie koleżanki spełnienia 
wszystkich planów zawodowych 

i prywatnych, aby dalsza praca była 
źródłem satysfakcji i dawała wiele 

zadowolenia z wykonywanego zawodu 
oraz powodzenia w życiu osobistym 
– składają pielęgniarka oddziałowa 

Małgorzata Derwis wraz 
z całym zespołem pielęgniarskim Kliniki 

Urologii UCK CMI .

Z okazji przejścia na emeryturę:

Wszyscy w pracy Cię dziś żegnają, 
i serdeczne gratulacje składają, 

błyszczy im nitka zazdrości w oku, 
bo Ty od pracy masz od tej chwili spokój.

Odpoczynku czas i nowe życie,
Spędzaj teraz swój każdy dzień znakomicie.

Porzuć wszelkie troski i zmartwienia,
bo tak wiele masz jeszcze w życiu swoim 

do zrobienia.

Pani Irenie Sawickiej koleżanki z Kliniki 
Dermatologii i Dermatochirurgii UCK 

w Gdańsku

SPROSTOWANIE
Gratulujemy serdecznie 
Pani Beacie Walewskiej 

z okazji uzyskania tytułu licencjata 
pielęgniarstwa . 

W imieniu redakcji przepraszamy 
za błąd w nazwisku w poprzednim 

numerze biuletynu .

z żałobnej karty
Pielęgniarce Krystynie Sekulskiej wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci 

TATy 
składają Dyrektor ds . Pielęgniarstwa 

Mariola Hillar oraz pracownicy Szpitala 
Polskiego w Sztumie . 

Naszej koleżance Krystynie Sekulskiej 
z powodu śmierci 

TATy 
wyrazy szczerego współczucia składają 

koleżanki oraz pracownicy Oddziału 
Dziecięcego Szpitala Polskiego 

w Sztumie .

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze,

zawsze będą z nami
Violetcie Machel wyrazy głębokiego 

współczucia i słowa otuchy 
z powodu śmierci 

TATy 
składają Koleżanki i Koledzy z Clinica 

Medica w Gdyni .

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

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
Naszej Koleżance Małgorzacie Toczek 

z powodu śmierci 
MAMy 

składają koleżanki z NZOZ Medycyna 
Rodzinna .

Naszej Koleżance Małgorzacie 
Laseckiej Pielęgniarce koordynującej 

oddział wewnętrzny wyrazy głębokiego 
współczucia i szczerego żalu 

z powodu śmierci 
MAMy 

składają koleżanki oraz współpracownicy 
Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim .

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 5 .10 .2014 r odeszła nasza 

serdeczna koleżanka pielęgniarka 
KATARZYNA FIGURSKA . 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci, 
oddana pacjentom, życzliwa ludziom . . . .

Rodzinie i przyjaciołom wyrazy 
głębokiego współczucia składają 

pracownicy i Zarząd Wojewódzkiego 
Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku

„Pamięć o Rodzicach trwa wiecznie...”

Wyrazy głębokiego współczucia dla 
Naszej Koleżanki Ewy Nieśmiałej 

z powodu śmierci 
MAMy 

składają koleżanki i współpracownicy 
Oddziału Urologii 7 Szpital Marynarki 

Wojennej w Gdańsku .
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Z głębokim żalem i smutkiem 
zawiadamiamy, że zmarła nasza 

koleżanka, pielęgniarka oddziału 20D 
KATARZYNA FIGURSKA. 
Rodzinie i przyjaciołom wyrazy 

głębokiego współczucia składają koleżanki 
i koledzy z oddziału 20D Wojewódzkiego 

Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku .

Z głębokim żalem i smutkiem 
zawiadamiamy, że zmarła nasza 

koleżanka, pielęgniarka, wieloletni 
członek OZZPiP 

KATARZYNA FIGURSKA . 
Rodzinie i przyjaciołom wyrazy 

głębokiego współczucia składa Zarząd 
Zakładowej Organizacji Związkowej 
OZZPiP przy Wojewódzkim Szpitalu 

Psychiatrycznym w Gdańsku .

Naszej Koleżance 
Małgorzacie Malinskiej serdeczne 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 
TATy 

składają koleżanki z Kliniki 
Otolaryngologii UCK . 

Naszej Koleżance Krystynie Kozłowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
TATy 

składa Zarząd i Pracownicy NZOZ 
,,PROFIL-MED” MEDYCYNA 

SZKOLNA w Gdańsku .

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach”

 
Drogiej koleżance Zofii Patrzałek 

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI 
składają Kadra Kierownicza, Pielęgniarki 
i Położne Powiatowego Centrum Zdrowia 

w Kartuzach .

„Słowa nie ukoją bólu, ale nas łączą”
 

Drogiej koleżance Marii Cichosz 
serdeczne wyrazy  współczucia 

z powodu śmierci 
OJCA 

składają Kadra Kierownicza, Pielęgniarki 
i Położne Powiatowego Centrum Zdrowia 

w Kartuzach .

Drogiej koleżance Jadwidze Ławniczak 
serdeczne wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
MĘŻA 

składają Pielęgniarki z Kliniki Urologii 
UCK w Gdańsku .

Wyrazy głębokiego współczucia naszej 
koleżance Bożenie Pierzowskiej 

z powodu śmierci 
MAMy 

składają Koleżanki 
z Bloku Operacyjnego Kliniczna


