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Koleżanki i Koledzy,  
nastał już nowy rok i wiele nowych wyda-
rzeń. Polecam serdecznie miłą lekturę doty-
czącą bezpośrednio Nas. Każdy artykuł jest 
godny polecenia lecz szczególnie wskazuję 
te, które są odpowiedziami na płynące od 
Was pytania związane z problemami tzw. 
dnia codziennego-zawodowego. 

Wiem doskonale jak trudno wykony-
wać nasze profesje w dzisiejszych czasach. 
Sama osobiście jako pielęgniarka na dyżu-
rach przepracowałam 18 lat w dzień i noc na 
chirurgii przy pacjentach onkologicznych, 
borykając się z megatrudnościami. Nieste-
ty rosnące maximum odpowiedzialności 
za życie i zdrowie naszych podopiecznych 
przeplata się z brakiem wzrostu wynagro-
dzeń Pielęgniarek i Położnych od wielu lat... 
To jest fakt! Tak wyglądają realia w naszym 
kraju. Nie godzimy się na to! Stąd zryw! Po-
wołanie (jako pierwszego w Polsce!) Komi-
tetu Obrony Pielęgniarek i Położnych jako 
koalicji sił samorządowych i związkowych 
w walce o DOBRO PIELĘGNIAREK I PO-
ŁOŻNYCH WOJ. POMORSKIEGO. Cytu-
jąc Przewodniczącego OIPiP w Krakowie: 
„Wszyscy śledzimy i kibicujemy KOPiP 
województwa pomorskiego. Zostaliśmy jako 
grupa zawodowa postawieni pod ścianą, któ-
rej nie da się pokonać preferowanymi przez 
nas metodami pokojowymi, konsultacjami, 

petycjami, apelami, i stanowiskami. Dzisiaj 
mówimy mocne „NIE’”, nie zgadzamy się 
na trwanie w tej bezsilności. Jako grupa za-
wodowa jesteśmy lekceważeni i spychani  
na margines systemu...”. Zatem na wzorze 
KOPiP w województwie pomorskim zosta-
ły powołane KOPiP w całym kraju. To jest 
zrzeszenie sił i JEDNOŚCI do walki o wła-
ściwe vel godne warunki pracy i płacy dla 
Pielęgniarek i Położnych w naszym kraju 
i dla naszych Obywateli. Mamy nadzieję, iż 
krokiem milowym w naszych działaniach bę-
dzie Okrągły Stół Pielęgniarek i Położnych 
w dn. 25 lutego 2015 r. na którym omówione 
zostaną obszary problemowe oraz wyzna-
czone metody realizacji i ich terminy. Czas 
bowiem na działania! Do Wszystkich apelu-
ję z ogromną powagą, by z etapu narzekania 
przejść do działania. My to robimy! Czas na 
mobilizację i współdziałania...  Cdn.
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Adres
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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
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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
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Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

bIuleTyn InFOrMacyJny OkręgOweJ 
Izby PIelęgnIarek I POłOżnych w gdańSku

Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w Gdańsku

Zaprasza na szkolenia cykliczne dla lekarzy i pielęgniarek 

I półrocze 2015 roku

25.02.2015 r. środa godzina 11.00 oraz 26.02.2015 r. czwartek godzina 13.00
„Zdrowy styl życia, jako profilaktyka cukrzycy t. 2.”
lek. Agnieszka Lemańczyk – Specjalista Chorób Wewnętrznych

25.03.2015 r. środa godzina 11.00 oraz 26.03.2015 r. czwartek godzina 13.00
„Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w narażeniu na hałas i drgania 
mechaniczne.” 
mgr Marcin Kraska – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

22.04.2015 r. środa godzina 11.00 oraz 23.04.2015 r. czwartek godzina 13.00
„Skuteczna komunikacja w pracy w ramach interdyscyplinarnego zespołu oraz 
w kontakcie ze zleceniodawcą usług medycznych - zasady negocjowania warunków 
pracy ze zleceniodawcą.”
mgr Małgorzata Moczulska – Psycholog Terapeuta współpracujący z WOMP w Gdańsku

27.05.2015 r. środa godzina 11.00 oraz 28.05.2015 r. czwartek godzina 13.00
„Badania psychologiczne dla potrzeb lekarza medycyny pracy.”
mgr Krystyna Wysocka – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku

17.06.2015 r. środa godzina 11.00 oraz 18.06.2015 r. czwartek godzina 13.00
„Sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracownikami zatrudnionymi na 
stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu 
kolejowego.”
lek. Małgorzata Prądzińska – Kierownik Przychodni PKP S.A. Oddział Kolejowa 
Medycyna Pracy Sopot 

Spotkania odbywają się w auli Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku 
ul. Reja 25, boczna ul. Marynarki Polskiej, 

dojazd tramwajem nr 1 i 10 z dworca głównego PKP
Tematy rekomendowane przez Komisje ds. Pielęgniarstwa Ochrony Zdrowia 

Pracujących ORPiP w Gdańsku.

Szkolenia są bezpłatne dla uczestników, serdecznie zapraszamy.
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Opinia prawna
W związku z licznymi pytaniami związa-
nymi z prawnym aspektem uprawnień pie-
lęgniarek do podawania kontrastu w pra-
cowniach Diagnostyki Obrazowej oraz od-
delegowywania do tych działań pielę-
gniarek z oddziałów szpitalnych, Komisja 
ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku wskazała potrzebę skorzystania 
z konsultacji prawnej. 
Mając na względzie bezpieczeństwo wyko-
nywania zawodu, zarówno dla pielęgnia-
rek jak i pacjentów, Okręgowa Izba Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku publikuje 
otrzymaną tematyczną opinię prawną:

I.  Przedmiot opinii.

Przedmiotem opinii jest ocena prawna 
uprawnień pielęgniarek z innych oddzia-
łów szpitalnych niż zakład diagnostyki ob-
razowej (ZDO) do podawania środka cie-
niującego (kontrastu) pacjentom w trybie 
badań dyżurowych. 

II. Podstawy prawne 

• Ustawa o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. 
z 2011 roku nr 174, poz. 1039 z późn. 
zm.) art. 4 ust 1 pkt 4 oraz pkt 5

• Ustawa Prawo atomowe z dnia 29 li-
stopada 2000 roku (Dz.U. nr 3, poz. 18 
z późn. zm.) art. 33 c, art. 9, art. 17

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu świadczeń zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczni-
czych i rehabilitacyjnych, udzielanych 
przez pielęgniarkę albo położną samo-
dzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. 
U. Nr 210, poz. 1540)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie warunków bezpiecznego 
stosowania promieniowania jonizują-
cego dla wszystkich rodzajów ekspo-
zycji medycznej z dnia 18 lutego 2011 
r. (Dz.U. Nr 51, poz. 265) tekst jedno-
lity z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1015) §58 ust 2

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie minimalnych wymagań dla 
jednostek ochrony zdrowia udziela-
jących świadczeń zdrowotnych z za-
kresu rentgenodiagnostyki, radiologii 
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii 
radioizotopowej chorób nienowotwo-
rowych z dnia 27 marca 2008 r. (Dz.U. 
Nr 59, poz. 365) § 8, § 9 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumentacji me-
dycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz. U. nr 252, poz. 1697 z późn. zm.) 

III. Ocena prawna 

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 4 oraz pkt 5 usta-
wy o zawodach pielęgniarki i położnej 
wykonywanie zawodu pielęgniarki pole-
ga na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 
a w szczególności na samodzielnym udzie-

laniu w określonym zakresie świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, lecz-
niczych i rehabilitacyj-
nych oraz medycznych 
czynności ratunkowych, 
a także na realizacji zle-
ceń lekarskich w procesie 
diagnostyki, leczenia i re-
habilitacji. W rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 7 listopada 2007 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń za-
pobiegawczych, diagnostycznych, leczni-
czych oraz rehabilitacyjnych, udzielanych 
przez pielęgniarkę albo położną samodziel-
nie bez zlecenia lekarskiego określony zo-
stał zakres świadczeń, które pielęgniarka 
może wykonywać samodzielnie, bez zlece-
nia lekarskiego. Wśród tych świadczeń nie 
zostało wymienione podawanie kontrastu 
podczas badania obrazowego w celu lep-
szego uwidocznienia określonych struktur 
i narządów. Oznacza to, że pielęgniarka 
nie może samodzielnie – bez zlecenia 
lekarskiego – podać pacjentowi środka 
cieniującego.

Na podstawie § 58 ust 2 Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie warunków 
bezpiecznego stosowania promieniowa-
nia jonizującego dla wszystkich rodzajów 
ekspozycji medycznej z dnia 18 lutego 
2011 roku należy stwierdzić, że lekarze 
posiadający specjalizację z medycyny 
nuklearnej lub lekarze będący w trakcie 
takiej specjalizacji mogą zlecić innym le-
karzom, radiofarmaceutom, technikom 
elektroradiologii lub pielęgniarkom wy-
konanie technicznych elementów proce-
dur medycznych, w których używane są 
produkty radiofarmaceutyczne. Lekarze 

ci sprawują nadzór nad wykonywaniem 
zleconych czynności. Mając powyższe na 

uwadze należy stwier-
dzić, że podczas badań 
diagnostycznych, na zle-
cenie lekarza odnotowane 
w dokumentacji medycz-
nej – dokumentacji indy-
widualnej pacjenta, pielę-
gniarka może podać cho-
remu środek cieniujący . 

W przypadku, gdy środek kontrastujący 
jest podawany przy pomocy strzykawki 
automatycznej niezbędne jest szkolenie 
techniczne potwierdzone certyfikatem. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w spra-
wie minimalnych wymagań dla jednostek 
ochrony zdrowia udzielających świadczeń 
zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnosty-
ki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki 
i terapii radioizotopowej chorób nienowo-
tworowych z dnia 27 marca 2008 roku w § 
8 wskazuje, iż „jeżeli procedury medycz-
ne tego wymagają, w jednostce ochrony 
zdrowia w pracowniach rentgenowskich 
zatrudnia się pielęgniarki posiadające 
umiejętności w zakresie procedur zabiego-
wych, a także w zakresie obsługi strzyka-
wek automatycznych”. Natomiast zgodnie 
z § 9 wskazanego wyżej rozporządzenia 
w jednostkach ochrony zdrowia, w których 
wykonuje się procedury radiologii zabie-
gowej naczyniowej, zapewnia się podczas 
trwania procedury opiekę anestezjolo-
giczną lekarza specjalisty w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii oraz 
pielęgniarki, która posiada tytuł specja-
listy w dziedzinie pielęgniarstwa aneste-
zjologicznego i intensywnej opieki lub 
która ukończyła kurs kwalifikacyjny 
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z tej dziedziny. W przypadku procedur ra-
diologii zabiegowej nienaczyniowej udział 
tych osób określony jest opisem właściwej 
procedury ustalonej w sposób określony 
w przepisach wydanych na podstawie art. 
33g ust. 15 ustawy z dnia 29 listopada 2000 
r. – Prawo atomowe. Podkreślenia wymaga 
zatem okoliczność, iż uprawnienia pielę-
gniarek w przypadku procedur radiologii 
zabiegowej kształtują się w odmienny spo-
sób niż w przypadku badań diagnostycz-
nych. W zakresie radiologii zabiegowej 
pielęgniarki bez ukończonej specjalizacji 
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjo-
logicznego i intensywnej opieki lub bez 
ukończonego kursu kwalifikacyjnego w tej 
dziedzinie nie mają uprawnień do podawa-
nia kontrastu. 

Podkreślenia wymaga okoliczność, iż 
zgodnie z art. 33c ustawy Prawo atomowe 
z dnia 29 listopada 2000 roku osoby wy-
konujące i nadzorujące wykonywanie 
badań i zabiegów leczniczych przy użyciu 
promieniowania jonizującego są obowią-
zane do podnoszenia swoich kwalifikacji 
z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta 
poprzez ukończenie szkolenia w dziedzi-
nie ochrony radiologicznej pacjenta, 
zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikatu 
potwierdzającego jego zdanie. Certyfikat 
jest ważny przez okres 5 lat od dnia jego 
wydania. Brak ważnego certyfikatu unie-
możliwia wykonywanie wskazanych wyżej 
czynności. Szkolenie w dziedzinie ochrony 
radiologicznej pacjenta mogą prowadzić 
podmioty, które:
1. dysponują kadrą wykładowców, posia-

dających wyższe wykształcenie oraz 
wiedzę i doświadczenie zawodowe 

zgodne z zakresem prowadzonych wy-
kładów, a w szczególności w dziedzi-
nie ochrony radiologicznej,

2. dysponują obiektami i wyposażeniem 
umożliwiającym prowadzenie szkole-
nia,

3. prowadzą dziennik zajęć obejmujący 
przynajmniej tematykę i czas trwania 
poszczególnych zajęć wraz z nazwi-
skiem i imieniem wykładowcy oraz 
listę obecności osób biorących udział 
w zajęciach, potwierdzoną ich własno-
ręcznymi podpisami,

4. stosują jednolity system oceny wy-
kładów, wykładowców i organizacji 
szkolenia i egzaminu, przygotowany 
w formie anonimowej ankiety przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego,

5. uzyskają wpis do prowadzonego przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego re-
jestru podmiotów uprawnionych do 
przeprowadzania szkolenia z dziedzi-
ny ochrony radiologicznej pacjenta, 
zwanego dalej „rejestrem podmiotów 
prowadzących szkolenie”.

Mając powyższe na uwadze należy stwier-
dzić, że pielęgniarka podająca pacjentowi 
środek cieniujący powinna mieć ukończo-
ne wskazane wyżej szkolenie w dziedzinie 
ochrony radiologicznej pacjenta.

Należy także zwrócić uwagę na okoliczność, 
iż kierownik jednostki organizacyjnej prze-
prowadza ocenę narażenia pracowników na 
promieniowanie jonizujące. W celu dostoso-
wania sposobu oceny zagrożenia pracowni-
ków w jednostkach organizacyjnych do jego 
spodziewanego poziomu, w zależności od 
wielkości zagrożenia, wprowadza się dwie 
kategorie pracowników:
1. kategorię A obejmującą pracowników, 

którzy mogą być narażeni na dawkę 
skuteczną przekraczającą 6 mSv (mi-
lisiwertów) w ciągu roku lub na daw-
kę równoważną przekraczającą trzy 
dziesiąte wartości dawek granicznych 
dla soczewek oczu, skóry i kończyn, 
określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy Pra-
wo atomowe;

2. kategorię B obejmującą pracowni-
ków, którzy mogą być narażeni na 
dawkę skuteczną przekraczającą 
1 mSv w ciągu roku lub na dawkę 
równoważną przekraczającą jedną 
dziesiątą wartości dawek granicznych 
dla soczewek oczu, skóry i kończyn, 
określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy Pra-
wo atomowe, i którzy nie zostali zali-
czeni do kategorii A.

Ocena narażenia pracowników prowadzo-
na jest na podstawie kontrolnych pomiarów 
dawek indywidualnych lub pomiarów do-
zymetrycznych w środowisku pracy. Zali-
czenia pracowników zatrudnionych w wa-
runkach narażenia do kategorii A lub B 
dokonuje kierownik jednostki organizacyj-
nej, w zależności od przewidywanego po-
ziomu narażenia tych pracowników. Mając 
powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż 
zakład pracy powinien dokonać oceny czy 
pielęgniarki podające pacjentom środek 
cieniujący podczas wykonywania badań 
obrazowych powinny zostać zaliczone do 
grupy pracowników narażonych na dawkę 
promieniowania określoną w ustawie Pra-
wo atomowe.  

 Prawa i obowiązki stron stosunku 
pracy określa przede wszystkim umowa 
o pracę, postanowienia układów zbioro-

wych pracy, porozumienia zbiorowe, regu-
laminy i statuty, a także przepisy Kodeksu 
pracy, innych ustaw i aktów wykonaw-
czych.  Obowiązek podawania środka cie-
niującego pacjentom w trybie badań dy-
żurowych przez pielęgniarki z innych od-
działów szpitalnych niż zakład diagnostyki 
obrazowej (ZDO) powinien zatem być 
uregulowany w danym zakładzie pracy po-
przez odpowiednie zapisy w treści umowy 
o pracę, a także uregulowania zamieszczo-
ne w aktach wewnętrznych danego zakła-
du pracy, czyli przede wszystkim układach 
zbiorowych oraz regulaminie pracy. Nale-
ży również wskazać, iż akty wewnętrzne 
zakładu pracy określają także procedury, 
jakie muszą zostać wykonane przez pielę-
gniarki podające kontrast pacjentowi. 

IV. Podsumowanie 

•	 Pielęgniarka nie może bez zlecenia 
lekarskiego podać środków kontra-
stowych. 

•	 Podczas wykonywania badań diagno-
stycznych, na zlecenie lekarza odno-
towane w dokumentacji medycznej, 
pielęgniarka może podać choremu 
środek cieniujący. W przypadku, gdy 
środek kontrastujący jest podawany 
przy pomocy strzykawki automa-
tycznej niezbędne jest przeszkolenie 
techniczne potwierdzone certyfikatem.

•	 W zakresie procedur radiologii za-
biegowej może podawać środek cie-
niujący jedynie pielęgniarka, która 
posiada tytuł specjalisty w dziedzi-
nie pielęgniarstwa anestezjologicz-
nego i intensywnej opieki lub która 
ukończyła kurs kwalifikacyjny z tej 
dziedziny.
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•	 Osoby wykonujące i nadzorujące 
wykonywanie badań i zabiegów lecz-
niczych przy użyciu promieniowania 
jonizującego są obowiązane do ukoń-
czenia szkolenia w dziedzinie ochro-
ny radiologicznej pacjenta, zdania 
egzaminu i uzyskanie certyfikatu 
potwierdzającego jego zdanie .

•	 Pielęgniarka podająca pacjentowi śro-
dek cieniujący powinna mieć ukończo-
ne szkolenie w dziedzinie ochrony 
radiologicznej pacjenta.

•	 Obowiązek podawania środka cieniu-
jącego pacjentom w trybie badań dy-
żurowych przez pielęgniarki z innych 
oddziałów szpitalnych niż zakład dia-
gnostyki obrazowej (ZDO) powinien 
zatem być uregulowany w danym za-
kładzie pracy poprzez odpowiednie 
zapisy w treści umowy o pracę, a także 
uregulowania zamieszczone w aktach 
wewnętrznych danego zakładu pracy, 
czyli przede wszystkim układach zbio-
rowych oraz regulaminie pracy. 

•	 Akty wewnętrzne zakładu pracy okre-
ślają także procedury, jakie muszą zo-
stać wykonane przez pielęgniarki po-
dające kontrast pacjentowi. 

Alexander Skrzypiński
Radca prawny

Zastrzeżenie: Opinię prawną sporządzono 
zgodnie z obowiązującym stanem prawnym 
na dzień 05 grudnia 2014 roku. 

Z wyrazami szacunku,

Anna Wonaszek
Przewodnicząca Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku

Joanna Langa
Przewodnicząca Komisji

ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek

i Położnych w Gdańsku

Prezydium
W dniu 12 grudnia 2014 r. odbyło się posie-
dzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku. W zebra-
niu udział wzięło 7 osób, członków Prezy-
dium. Zebranie przebiegało w następujący 
sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Wonaszek. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania. 

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

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał od Nr 740 /Z/VIP/14 do 
Nr 764/Z/VIP/14 w sprawie prawa wy-
konywania  zawodu (wpis – 10, w tym 
2 położne, stwierdzenia – 13 w tym 3 
położne, skreślenia – 2) i Aneksu do 
Uchwały Nr 499/Z/V/2009 w sprawie 
prawa wykonywania zawodu – prze-
dłużenie karty pobytu.

5. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
500/VIP/14 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszkole-
niu i zdanym egzaminie po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu za-
wodu pielęgniarki/położnej dla 6 osób.

6. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
501/VIP/14 w sprawie wydania skie-
rowania na przeszkolenie po przerwie 
dłuższej niż pięć lat w wykonywaniu 
zawodu dla 2 osób.

7. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
502/VIP/14 w sprawie wytypowania 

przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej i egzamina-
cyjnej.

8. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
503/VIP/14 w sprawie wytypowania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej i egzamina-
cyjnej – PULS-MEDIC.

9. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
504/VIP/14 w sprawie wytypowania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej i egzamina-
cyjnej – KORA.

10. Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
505/VIP/14 w sprawie zakupu licencji 
programu antywirusowego. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie.

11. Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
506/VIP/14 w sprawie zwiększenia 
kwoty zapomogi losowej dla członka 
samorządu. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie.

12. Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
507/VIP/14 w sprawie pokrycia kosz-
tów udziału w konferencji ,,Gdzie jest 
polskie pielęgniarstwo rodzinne” ze 
środków Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Rodzinnego. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie.

13. Rozpatrzenie wniosku w sprawie re-
zygnacji ze stanowiska wiceprzewod-
niczącej Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Zachowawczego. Podjęcie Aneksu 
Nr1 do Uchwały Nr 63/VIP/12. Aneks 
został podjęty jednogłośnie.

14. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 

XXIX Okręgowy Zjazd
Pielęgniarek i Położnych

w Gdańsku
odbędzie się

28 marca 2015 r.

Bardzo proszę o przekazanie 

1% podatku 

na leczenie i rehabilitację 
mojego męża Rafała Dembs, 
który od 5 lat choruje na raka 

mózgu. Jest pod opieką Fundacji 
Avalon, KRS 0000270809 
z dopiskiem Dembs 2250. 

Pomóż, proszę Kasia Dembs
pielęgniarka z Gdańska
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508/VIP/14 w sprawie dokonania wpi-
su do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych PULS-MEDIC sp. 
z o.o. w zakresie prowadzenie kursu 
specjalistycznego: ,,Żywienie enteral-
ne i parenteralne dla pielęgniarek”.

15. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
509/VIP/14 w sprawie dokonania wpi-

z prac rady
W dniu 12 grudnia 2014 r. odbyło się po-
siedzenie Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku. W zebraniu 
udział wzięło 16 osób – członków ORPiP 
w Gdańsku, dwóch pełnomocników oraz 
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielę-
gniarek i Położnych i Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej.
Zebranie przebiegało w następujący spo-
sób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Wonaszek. Wpisanie się 
na listę obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośne protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
169/VIR/14 w sprawie przesunięcia 
środków finansowych w planie finan-
sowym z pozycji III Doskonalenie 
zawodowe pkt 7 Konferencje przesu-
nięto kwotę 50.000 zł. (pięćdziesiąt 
tysięcy zł.) do pozycji III Doskona-

lenie Zawodowe pkt 2 Refundacje. 
Po przesunięciu w pkt 7 Konferencje 
pozostała kwota 80.000 zł. (osiemdzie-
siąt tysięcy zł.), a w pkt. 2 Refundacje 
kwota zaplanowana wynosi 650.000 
zł. (sześćset pięćdziesiąt tysięcy zł.). 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

5. Rozpatrzenie wniosku Komisji ds. Fi-
nansowania Doskonalenia Zawodowe-
go. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
170/VIR/14 w sprawie przyjęcia i re-
alizacji wniosku Komisji ds. Finanso-
wania Doskonalenia Zawodowego na 
kwotę 132.650 zł. (sto trzydzieści dwa 
tysiące sześćset pięćdziesiąt zł.).

6. Rozpatrzenie wniosku pań przewodni-
czących komisji ds. Pielęgniarek Na-
uczania i Wychowania i Komisji ds. 
Pielęgniarstwa Pediatrycznego w spra-
wie pokrycia kosztów organizacji kon-
ferencji ,,Programowanie żywieniowe 
jako jeden z elementów zapobiegania 
nadwagi i otyłości u dzieci i młodzie-
ży”. Podjęto jednogłośnie Uchwałę 
Nr 171/VIR/14 w sprawie pokrycia 

su do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pie-
lęgniarek i położnych PULS-MEDIC 
sp. z o.o. w zakresie prowadzenie kur-
su kwalifikacyjnego dla pielęgniarek 
,,Pielęgniarstwo opieki paliatywnej”.

16. Zakończenie zebrania.

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP

kosztów organizacji konferencji ,,Pro-
gramowanie żywieniowe jako jeden 
z elementów zapobiegania nadwagi 
i otyłości u dzieci i młodzieży”. 

7. Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
172/VIR/14 w sprawie kontynuacji 
druku i rozpowszechniania Biuletynu 
Informacyjnego na zasadach takich sa-
mych jak dotychczas. Uchwała została 
podjęta jednogłośnie.

8. Zapoznanie się ze sprawozdaniami ko-
misji działających przy OIPiP. Przyję-
cie sprawozdań przez członków Rady 
jednogłośnie. 

9. Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
173/VIR/14 w sprawie przyznania 
środków finansowych na działalność 
komisji w roku 2015. Po dyskusji na 
temat proponowanych kwot przyjęto 
Uchwałę Nr 173/VIR/14 jednogłośnie. 

10. Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
174/VIR/14 w sprawie zwołania XXIX 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych w marcu 2015 r. Uchwała zo-
stała podjęta jednogłośnie.

11. Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
175/VIR/14 w sprawie zwołania VII 
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych październik-
-listopad 2015 r. Uchwała została pod-
jęta jednogłośnie.

12. Rozpatrzenie wniosku o zmianę zapi-
sów w Regulaminie Komisji ds. Finan-
sowania Doskonalenia Zawodowego. 
Pani Przewodnicząca Komisji ds. Fi-
nansowania Doskonalenia Zawodowe-
go przedstawiła proponowane zmiany 
w zapisach Regulaminu. Podjęto de-
cyzję o rezygnacji z przyznawania po-
życzki zwrotnej na studia kierunkowe, 
ponieważ jest duży problem ze spłatą 

zaciągniętych pożyczek i obecnie po 
monitach ze strony OIPiP o spłatę, bę-
dzie konieczne wystąpienie na drogę 
sądowa o spłatę zadłużenia od osób, 
które nie spłacają pożyczki. Inne za-
pisy mają na celu doszczegółowienie 
zapisów w taki sposób, aby nie bu-
dziły wątpliwości interpretacyjnych. 
Regulamin Komisji ds. Finansowania 
Doskonalenia Zawodowego – po po-
prawkach (wraz z wnioskiem) stanowi 
załącznik do Uchwały Nr 176/VIR/14, 
która podjęto jednogłośnie.

13. Rozpatrzenie wniosku w sprawie po-
parcia kandydatury pani Ireny Samson 
na stanowisko Konsultanta Wojewódz-
kiego ds. Opieki Długoterminowej. 
Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że  
stanowisko OIPiP popierające kandy-
daturę pani Ireny Samson zostało już 
wysłane do Wojewody i nic więcej 
w tej sprawie nie możemy zrobić. To 
Wojewoda powołuje konsultantów 
i może wziąć pod uwagę nasze stano-
wisko, albo nie.

14. Pani Marzena Olszewska-Fryc wice-
przewodnicząca OIPiP przedstawiła 
prezentację zawierająca podsumowa-
nie działalności naszej Izby w zakresie 
konferencji organizowanych w ciągu 
roku 2014.

15. Pani Przewodnicząca podziękowała 
członkom Rady za wspólną prace przez 
cały rok, za zaangażowanie i współpra-
cę w różnych obszarach naszej działal-
ności. Przedstawiła sytuację Komitetu 
Obrony Pielęgniarek i Położnych – ko-
lejne Komitety tworzą się w różnych 
regionach kraju, zyskują poparcie dla 
swych postulatów zarówno od strony 
lekarzy, jak i od samorządowców. Gło-
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śno się już mówi o tym, że konieczne 
są rozwiązania systemowe i wycena 
pracy pielęgniarek i położnych i wpi-
sanie tego w kontrakty NFZ.

16. Ustalenie terminu posiedzenia kolejnej 
Rady w dniu 22 stycznia 2015 r. w celu 
przyjęcia rejonów wyborczych i krót-
kiego przeszkolenia członków Rady 
w zakresie prowadzenia i nadzorowa-

nia zebrań wyborczych w poszczegól-
nych rejonach.

17. Zamknięcie posiedzenia przez panią 
Przewodniczącą i złożenie serdecz-
nych życzeń świątecznych wszystkim 
obecnym.

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP

kalendarium
4 stycznia
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w obradach KOPiP.

11 stycznia
Przewodnicząca Anna Wonaszek i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
czynnie uczestniczyły w WOŚP promując 
OIPiP w Gdańsku, co jest jednoznaczne 
z przyjazną promocją zawodów Pielęgniar-
ki i Położnej. Wiceprzewodnicząca Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska przebywająca na 
zwolnieniu lekarskim wspierała akcję ser-
cem i telefonicznie organizując konsultacje 
pani dietetyk oraz konsultacje pań Położ-
nych. Dziękuję szczególnie pani Kierow-
nik Jolancie Stachowicz oraz wszystkim 
Osobom, które z gorącym sercem i entu-
zjazmem zaangażowały się w organizację 
i przebieg tej całej Akcji Społecznej w Mło-
dzieżowym Domu Kultury w Sopocie (opis 
w niniejszym biuletynie).

12 stycznia
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-

czyła w pracach zespołów roboczych po-
wołanych przez NRPiP w Warszawie.

12-13 stycznia
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w obradach Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie.

15 stycznia
W siedzibie OIPiP w Gdańsku Przewodni-
cząca Anna Wonaszek uczestniczyła w pra-
cach KOPiP.

15 stycznia 
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczest-
niczyła w spotkaniu Komisji Pielęgniar-
stwa Okulistycznego z przedstawicielami 
NFZ zorganizowanym w siedzibie OIPiP 
w Gdańsku.

15 stycznia
W Urzędzie Marszałkowskim na zaprosze-
nie Marszałka Województwa Pomorskiego 
Przewodnicząca Anna Wonaszek wraz i in-
nymi Członkami Komitetu Obrony Pielę-

gniarek i Położnych uczestniczyła w spo-
tkaniu mającym na celu ustalenie zasad 
organizacji Okrągłego Stołu (25.02.2015 
r.) i omówienie obszarów planowanej de-
baty dotyczących złej sytuacji zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych. 

16 stycznia
Przewodnicząca Anna Wonaszek i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
na zaproszenie Organizatorów Gdańskich 
Spotkań Kardiochirurgicznych prowadziły 
Sesje Pielęgniarskie. Gratulujemy! Kon-
ferencja była arcyciekawa (sprawozdanie 
w następnym biuletynie).

19 stycznia
W siedzibie OIPiP w Gdańsku Przewodni-
cząca Anna Wonaszek uczestniczyła wraz 

z KOPiP w Gdańsku w konferencji pra-
sowej mającej na celu nagłośnienie celu 
i faktu organizacji Okrągłego Stołu – de-
bata Komitetu Obrony Pielęgniarek i Po-
łożnych, polityków i decydentów staje się 
faktem. Postaramy się, aby wyciągnięte 
z niej wnioski zostały wcielone w życie dla 
dobra naszych profesji. To już czas zmia-
ny na lepsze dla pomorskich pielęgniarek 
i położnych. Chcemy zmian systemowych. 
Od marszałka M. Struka oraz zarządu 
województwa pomorskiego oczekujemy 
wsparcia na poziomie regionu, a od orga-
nów centralnych – na poziomie centralnym 
tj. w zakresie zmian ustawowych. Deter-
minacji i pracy przed nami wiele, ale taka 
jest cena słusznego celu i zmian. Dzięku-
ję Członkom KOPiP i wszystkim, którzy 
wspierają nas w działaniach.  Główne hasło 

Członkowie KOPiP na rozmowach z Marszałkiem Województwa Pomorskiego dotyczących ko-
nieczności poprawy sytuacji Pielęgniarek i Położnych.
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przewodnie to: Los (sytuacja) Pielęgniar-
ki i Położnej determinuje los (sytuację) 
Pacjenta! 

22 stycznia
Na zaproszenie Wojewody Pomorskiego 
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczest-
niczyła w spotkaniu Konsultantów Wo-
jewódzkich, które odbyło się w Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej. Przewodnicząca 
Anna Wonaszek w swoim wystąpieniu po-
dziękowała odchodzącym Konsultantom, 
a nowym pogratulowała w imieniu OIPiP 
w Gdańsku. Odczytała również pismo 
w imieniu ORPiP w Gdańsku (z konkret-
nym uzasadnieniem) nt. dostrzeganej przez 
nas potrzebie, a wręcz konieczności powo-
łania Konsultantów Wojewódzkich w bra-
kujących nadal dziedzinach pielęgniarstwa. 

Konferencja prasowa mająca na celu nagłośnienie celu i faktu organizacji Okrągłego Stołu.

Mamy nadzieję, iż Wojewoda zrozumie tę 
potrzebę i listę konsultantów specjalistów 
uzna za otwartą.

24 stycznia
Przewodnicząca  Anna Wonaszek uczestni-
czyła w siedzibie OIPiP w Słupsku w in-
tensywnych pracach KOPiP opracowując 
poszczególne obszary planowanej debaty, 
typując Expertów oraz Gości, których jako 
Organizatorzy Okrągłego Stołu zaprosimy 
do obrad.

29 stycznia
W siedzibie OIPiP w Słupsku Przewodni-
cząca Anna Wonaszek uczestniczyła w in-
tensywnych pracach KOPiP opracowując 
wszelkie szczegóły dotyczące Okrągłego 
Stołu.
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23 Finał wielkiej 
Świątecznej Pomocy 
w Sopocie

Dnia 11.01.2015 r. w Sopocie w Młodzie-
żowym Domu Kultury odbył się 23 Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Czynny udział w przygotowaniach wzięła 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
oraz MDK w Sopocie. Pani Przewodni-
cząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych Anna Wonaszek wraz z pracow-
nikami biura OIPiP byli obecni podczas 
trwania akcji. W akcji wzięły również 
udział panie pielęgniarki i położne, które 
udzielały porad na przygotowanych stano-

wiskach, można było zmierzyć ciśnienie, 
poziom cukru oraz uzyskać praktyczne 
wskazówki i zalecenia od położnej. Można 
również było zarejestrować się w Funda-
cji DKMS – dawców komórek macierzy-
stych, żeby być potencjalnym dawcą. Na 
gości czekało również stanowisko, przy 
którym ratownicy medyczni pokazywali 
na fantomach w jaki sposób poprawnie 
udzielić pierwszej pomocy. Dostępne rów-
nież było stanowisko, gdzie porad udzielał 
psycholog z Wyższej Szkoły Psychologii 
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Społecznej w Sopocie. Można było poma-
lować swoją twarz, zjeść dużo słodkości 
oraz posłuchać wielu wokalistów, zespo-
łów muzycznych i pooglądać tancerzy. 
Oczywiście przy wszystkich tych stanowi-
skach i atrakcjach czekały na gości pusz-
ki, do których uczestnicy chętnie wrzucali 
pieniądze. 
Odbywały się również licytacje wielu rze-
czy np. koszulka WOŚP została wylicyto-
wana za 120 zł !
Pomimo nie sprzyjającej aury warto było 
wziąć udział w tym wydarzeniu i mieć 
świadomość, że pomaga się potrzebują-
cym. 

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP

Przebadaliśmy również Prezydenyta Sopotu Jacka Karnowskiego.
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wręczenie nagród 
w konkursie na najlepszą 
Pielęgniarkę/Położną uck

W dniu 17 grudnia 2014 roku w Uniwer-
syteckim Centrum Klinicznym odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród paniom pielę-
gniarkom, które zdobyły pierwsze miejsca 
w konkursie na Najlepszą Pielęgniarkę/
Położną UCK. Konkurs składa się z dwóch 
etapów, pierwszy etap, to ilość zebranych 
głosów od pacjentów. Pielęgniarki/Położ-
ne, które zdobyły największą liczbę głosów 
na danym oddziale mogą przystąpić do eta-
pu drugiego – pisania testu z wiedzy zawo-
dowej. Osoby, które uzyskały największą 
ilość punktów na teście zostają laureatkami 
konkursu. W trym roku były to cztery pie-
lęgniarki:
I miejsce zajęła pani Bogusława Kiljań-
czyk,
II miejsce zajęły ex aequo panie: Jolanta 

Mazurkiewicz i Małgorzata Urbańczyk
III miejsce zajęła pani Paulina Reiske.
Ubiegłoroczna laureatka pierwszego miej-
sca w konkursie o tytuł Najlepszej Pie-
lęgniarki/Położnej pani Sylwia Kuszyk 
przekazała puchar przechodni tegorocznej 
laureatce pierwszego miejsca. 
Od pani Dyrektor UCK Ewy Książek-Ba-
tor panie otrzymały gratulacje oraz nagro-
dy pieniężne. Pani Naczelna i Przełożona 
złożyły gratulacje i wręczyły prezenty 
ufundowane przez sponsorów. Gratulacje, 
życzenia i prezenty złożyły i wręczyły lau-
reatkom także: Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych Anna Wo-
naszek i Przewodnicząca Związków Za-
wodowych Pielęgniarek i Położnych UCK 
Aldona Rogala oraz panie Oddziałowe 

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

Hasło wraz z imieniem, nazwiskiem, numerem 
telefonu i adresem miejsca zatrudnienia prosimy 
przesyłać do 28 lutego 2015 r. na adres e-mail:

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

nie wezmą udziału w losowaniu.

W drodze losowania
konkurs z numeru 10/2014 wygrali:

Pani Elżbieta Gasińska
Pan Jacek Buchajczyk

Hasłem było słowo: WZIERNIK

KONKURS
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obecne na uroczystości. 
Ponieważ uroczystość przypadła w okre-
sie przedświątecznym została połączona 
ze spotkaniem wigilijnym. Było składanie 
życzeń i łamanie się opłatkiem. 
Przy tej okazji odbyło się także oficjalne 
pożegnanie pani Barbary Koniecko – Prze-

łożonej Pielęgniarek i Położnych, która 
przez wiele lat pełniła tą funkcję w szpitalu 
na ul. Klinicznej, a teraz odchodzi na w peł-
ni zasłużona emeryturę. 

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP

Konferencja międzynarodowa w dniu 06.03.2015 r. 

,,Małoletni pacjent w aspekcie 
holistycznej opieki pielęgniarskiej„

1. Zespół interdyscyplinarny w opiece nad dzieckiem - prof. Barbara Kamińska
2. Pielęgniarka w zespole interdyscyplinarnym - pacjent żywiony poza i dojelitowo 

w warunkach szpitala i domu  - mgr Jolanta Jurczyk
3. Bezpieczny małoletni pacjent - obsada pielęgniarska a zdarzenia niepożądane  – 

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki Szpitala im. Mikołaja Kopernika 
Marzena Olszewska- Fryc

4. Istota zapisu w dokumentacji pielęgniarskiej w aspekcie prawnym i medycznym – 
dr n. med. Grażyna  Rogala-Pawelczyk 

5. Dziecko w świetle przepisów prawnych  - mgr Małgorzata Kilarska 
6. Zastosowanie przymusu bezpośredniego u małoletniego pacjenta – mgr Edyta Karcz 
7. Dziecko ofiarą przemocy - procedura Niebieskiej Karty  - mgr Magdalena Szerszyńska
8. Zaburzenia emocjonalne dziecka i rodzica w trakcie hospitalizacji - mgr Małgorzata 

Moczulska
9. Holistyczna opieka nad matką po urodzeniu martwego dziecka - procedury 

stosowane w Wielkiej Brytanii - goście z zagranicy 

Termin: 06.03.2015 r.
Godzina: 9.00-14.00

Miejsce: Sala im. Lecha Bądkowskiego, 
UMWP, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk

Zgłoszenia: OIPiP w Gdańsku
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wadzi także leczenie żywieniowe domowe. 
W trakcie dyskusji nad tym tematem poja-
wiły się takie kwestie jak: stawka żywie-
niowa na pacjenta, kontraktowanie żywie-
nia przez NFZ.
Kolejne wystąpienie ,,Żywienie 
w lecznictwie zamkniętym – szansa na zy-
ski czy balast organizacyjny” miała pani 
Marlena Robakowska – dr z Zakładu Zdro-

wia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdro-
wiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego. Pani doktor przekonywała w swoim 
wystąpieniu, że żywienie w szpitalu może 
być opłacalne i przynosić zyski. Przedsta-
wiała plusy i minusy własnej kuchni i out-
sourcingu. Temat wywołał żywą dyskusję.
Kolejne wystąpienia dotyczyły: ,,Inno-
wacyjne metody zarządzania programem 
zdrowotnym na przykładzie Programu 
6-10-14 dla Zdrowia” który przedstawili 
pan Michał Brzeziński i pani Paulina Me-
telska z Uniwersyteckiego Centrum Kli-
nicznego, ,,Zastosowanie patentów inży-
nierskich w doskonaleniu procesów żywie-
nia w podmiotach leczniczych” przedstawił 
pan Przemysław Kitowski z Politechniki 
Gdańskiej i ,,Jakość żywności i żywienia 
w ujęciu wielokulturowym” przedstawił 
pan Marek Wirkus – prof. Politechniki 
Gdańskiej. 
Konferencja była ciekawą wymianą poglą-
dów i stanowisk na temat żywienia i żyw-
ności w szpitalach.

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP

Jakość żywności i żywienia 
w usługach zdrowotnych

W dniu 3 grudnia 2014 r. w Centrum 
szkoleniowo-rehabilitacyjnym Politechni-
ki Gdańskiej odbyła się konferencja FO-
RUM I pt. ,,Jakość żywności i żywienia 
w usługach zdrowotnych”. Na wstępie pan 
Grzegorz Zieliński przedstawił założenia 
projektu w ramach, którego odbywać się 
będą konferencje. Projekt jest wspólny 
dwóch uczelni: Politechniki Gdańskiej oraz 
Uniwersytetu Gdańskiego. Nosi nazwę: 
,,Doskonalenie funkcjonowania podmio-
tów leczniczych w obszarze zarządzania 
operacyjnego”. W ramach tego projektu 
przewiduje się przeprowadzenie od 2 do 4 
konferencji tematycznych, jednodniowych 
krajowych w formie debat, jednej konfe-
rencji międzynarodowej podsumowującej 

wszystkie tematy poruszane w debatach. 
W projekcie przewidziane jest także wyda-
nie publikacji 1 do 2 rocznie zawierających 
materiały z konferencji. Autorzy programu 
są otwarci i zachęcają do współpracy, do 
zgłaszania tematów kolejnych konferencji.
Pierwszym prelegentem była pani Marze-
na Olszewska-Fryc – Dyrektor ds. Pielę-
gniarstwa i Organizacji Opieki w szpitalu 
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp z o.o., 
która przedstawiła temat ,,Zarządzanie 
w żywieniu szpitalnym w aspekcie jako-
ści”. Uczestnicy konferencji dowiedzieli 
się jak funkcjonuje Zespół Żywieniowy 
w szpitalu, w jaki sposób odbywa się przy-
gotowywanie żywienia dla pacjentów, tych 
w szpitalu i tych w domach, bo szpital pro-
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zamykania przetrwałego przewodu tętni-
czego oraz pielęgnowanie stomii.
Tematyka konferencji była szeroka, by 
jak najlepiej ująć całościowe podejście do 
wcześniaka.

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP

noworodek. 
zalecenia kliniczne 
a realia dnia codziennego.

W dniu 21 listopada 2014 r. odbyła się 
konferencja neonatologiczna organizo-
wana przez Okręgowa Izbę Pielęgniarek 
i Położnych oraz Komisję ds. Pielęgniar-
stwa Neonatologicznego w hotelu Amber. 
Okręgowa Izbę Pielęgniarek i Położnych 
reprezentowały panie wiceprzewodniczą-
ce: Danuta Adamczyk-Wiśniewska i Ma-
rzena Olszewska-Fryc.
W trakcie konferencji została poruszona 
następująca tematyka: żywienie wcze-
śniaka pokarmem własnej mamy – zalety i 
zalecenia przedstawił dr Marek Szczepań-

ski, wady rozwojowe oraz epidemiologię 
i opiekę nad noworodkiem przedstawiły 
dr Iwona Domżalska-Popadiuk i dr Jolan-
ta Wierzba. W trakcie konferencji swoje 
wystąpienia miały takie firmy jak: Me-
adJohnson, Nutrition, VYGON, Nestle, 
SEQUOIA, które wspomogły organiza-
cję konferencji swoim sponsoringiem. Po 
przerwie przedstawiono prezentacje do-
tyczące: kaniulacji żył centralnych u no-
worodków – wskazania i pielęgnacja oraz 
obrazowa ocena położenia kaniuli, farma-
kologiczne i niefarmakologiczne metody 
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Egzamin kursu specjalistycznego - Terapia Bólu 
Ostrego w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie.

FOTOrelacJa ze szkoleń organizowanych przez OIPiP w gdańsku
W siedzibie OIPiP 

w Gdańsku odbyło się 
uroczyste wręczenie 

zaświadczeń po 
pozytywnie zdanym 

egzaminie 
państwowym 

ze specjalizacji 
w dziedzinie 

pielęgniarstwa 
epidemiologicznego 
i psychiatrycznego.

wyniKi 
Quizu 
nr 10/2014

W drodze losowania:
fartuch Med-Service 

wygrała Pani Anna Smukała
koszulkę ufundowaną przez 

zabawnamedycyna.pl 
wygrała Pani Ewa Nieznalska

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

Prosimy o kontakt z daną firmą 
w celu odebrania nagrody.
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Podziękowania
„Jest czas na samotność i czas bycia razem,

Czas bierności i czas działania,
Czas siania ziarna i czas zbierania plonów,
Czas na krytykę i czas na podziękowania”

Serdeczne podziękowania
za 40 lat pracy w zawodzie 
odchodzącej na emeryturę

- Pielęgniarce Krystynie Kwiatek.

Dziękujemy za życzliwość i serce 
okazywane pacjentom, 

za wieloletnią współpracę i koleżeństwo.
Za przyjaźń, oddanie, pomoc i wsparcie.

Życzymy dalszej szczęśliwej drogi życia 
bez trosk i zmartwień, wielu nowych 

wyzwań, realizacji marzeń oraz radości 
i życzliwości z otaczającego świata.

Wspominaj miło czas, miejsca, zdarzenia 
i ludzi, wśród których spędziłaś ważne dla 

siebie chwile.

Przełożona pielęgniarek oraz pielęgniarki
z Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Gdyni

,,Mądry ciągle się uczy, 
głupcy wszystko umieją”

Gratulacje dla naszej koleżanki Moniki 
Szczepańskiej z okazji ukończenia 
studiów podyplomowych ,,Menager 

w służbie zdrowia” oraz zdania egzaminu 
na Specjalizację psychiatryczną składają 

koleżanki i koledzy z Wojewódzkiego 
Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku.

,,Połączenie sił to początek, pozostanie razem 
to postęp, wspólna praca to sukces”

Serdeczne gratulacje dla naszej koleżanki 
Sylwii Marcinke z okazji objęcia 

stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej 
Oddziału Psychiatrii Sadowej składają 
koleżanki i koledzy z Wojewódzkiego 
Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku.

Chciałbym pochwalić i podziękować 
Kadrę Pielęgniarską Klinicznego 
Centrum Kardiologii Oddziału 

Intensywnej Terapii Kardiologicznej 
ITK „J” w Uniwersyteckim Centrum 
Kliniczny w Gdańsku, który w czasie 

mojego pobytu (spowodowanego zatorem 
płucnym w dniach 2-8 stycznia) wykazał 

się wieloma pozytywnymi cechami: m. in. 
cierpliwością, fachową obsługą medyczną, 

poradami, uśmiechem itp.
 Byłem bardzo, bardzo zdziwiony, że tak 
dobrze można dbać o pacjenta. Dziękuję 

wszystkim za poczucie humoru i wsparcie.

Z poważaniem, 
Dominik Groth

Egzamin kursu specjalistycznego z EKG, który odbył się 
w Dzierżążnie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie.

Położne w Warszawie po zakończonym egzaminie państwowym 
ze specjalizacji ginekologicznej.
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z żałobnej karty
„Nie umiera ten, 

kto pozostaje w sercach bliskich”

Wyrazy głębokiego współczucia Pani 
Przełożonej Pielęgniarek Mirosławie 

Kisickiej z powodu śmierci 
mamy 

składają koleżanki pielęgniarki 
z Sanatorium MSW Helios w Sopocie.

Drogiej koleżance Bożenie Sikorskiej 
serdeczne wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
OJCA 

składają koleżanki z Oddziału 
Urologii Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie.

„Nie umiera ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich”

Naszej Koleżance Danucie Hering 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
mamy 

składają Przełożona Pielęgniarek NZOZ 
„Przychodnia” w Kościerzynie wraz 

z całym zespołem pielęgniarek i położnych 
NZOZ „Przychodnia” Sp. z o.o. 

w Kościerzynie.

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

Drogiej koleżance Agnieszce Ellwart 
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci
OJCA 

składają: Kadra Kierownicza, Pielęgniarki 
i Położne Powiatowego Centrum Zdrowia 

w Kartuzach.

Wyrazy głębokiego współczucia dla 
Naszej Koleżanki Ewy Kurek 

z powodu śmierci 
TATY 

składają koleżanki z Kliniki 
Otolaryngologii UCK.

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

mamy 
Koleżance Małgorzacie Lenkiewicz składają 

koleżanki z Oddziału Alergologii i Chorób Płuc 
Szpitala Dziecięcego „Polanki” w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia naszej 
koleżance Agnieszce Myszke 

z powodu śmierci 
TATY 

składa cały zespół Oddziału 
Pulmonologicznego w Chojnicach wraz 
z Zastępcą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.

Gadżety medyczne dla każdego

Chcesz złożyć zamówienie?

Zadzwoń: 519 087 871
Sklep internetowy: 

www.zabawnamedycyna.pl

PONAD

250 

produktów!

Zegarek pielęgniarski
Praktyczny i estetycznie 

wykonany z możliwością
 łatwego zamocowania 
do fartucha. Przydatny 

w codziennej pracy

24,99 zł

Kubek z nadrukiem
Zupełnie nowe wzory!

Kubek w kolorze białym 
z nadrukiem. Dostępne 

są również kubki z Twoim
 imieniem. Pojemność 300 ml. 

Można myć w zmywarce.

23,99 zł

Model 
karetki pogotowia

Nysa 522 w skali 1:34.
  Model wykonany z metalu 

z dodatkiem plastiku, gumowe 
opony. Wymiary: 11 x 5 cm, 

wys.: 4,5cm. Otwierane drzwi.

21,99 zł

Ręcznik „Zwijak"
„Zwijaki" to ręczniki łazienkowe
w przeróżnych formach. W tym 

przypadku jest to postać 
pielęgniarki. Kiedy znudzi się 

już jego forma, wystarczy 
przeciąć nitkę, aby otrzymać 
pełnowartościowy produkt.

34,99 zł

Naklejki
Kolorowe naklejki z napisem:

DZIELNY PACJENT. Średnica: 
5 cm. W komplecie znajduje 

się od 20 do 2000 sztuk. 
Doskonałe do przychodni, 

szkół podstawowych 
czy przedszkoli.

5,99 zł/20 szt.

Kaszląca popielniczka
Popielniczka, gdy położy się 

na niej papierosa zaczyna 
przeraźliwie kaszleć, pokazując

 jak reagują płuca na dym
 tytoniowy i substancje 

smoliste.

24,99 zł

Brelok rozciągany
Brelok rozciągany typu ski-pass. 

Posiada metalowy zaczep, 
wysuwaną linką, na której 

można zawiesić identyfikator 
lub inny dokument. 

Długość linki - 70 cm.

7,50 zł




