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Drogie Koleżanki i Koledzy…
oddaję w Wasze ręce biuletyn, który zawie-
ra wiele informacji dotyczących karkołom-
nych działań dokonywanych z siłą i deter-
minacją, aby móc zagwarantować wreszcie 
Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym 
odpowiednio wysoką i docenioną pozycję 
w systemie Ochrony Zdrowia! Cieszę się, 
że rośnie liczba Osób działających i wie-
rzących w docelowe efekty, jakimi będzie 
poprawa warunków pracy i płacy naszych 
profesji w województwie pomorskim oraz 
w całej Polsce. Ruszyliśmy konkretnie, od-
ważnie i pioniersko w listopadzie 2014 r. 
- obecnie inne województwa również dzia-
łają prężnie i skutecznie! Pikiety, protesty 
oraz kampanie społeczne informujące pa-
cjentów, dziennikarzy i decydentów o skali 
i niebezpiecznych skutkach braku naszej 
kadry – muszą zaowocować! Ja wierzę 
w Ludzi!!!  Jeżeli jednak nie da to oczeki-
wanych efektów... ciąg dalszy nastąpi - na-
stąpi już w całym kraju...
Ubolewam jednocześnie nad faktem, że 
ww. działania czasami nie pozwalają mi na 
branie udziału w niektórych konferencjach, 
które organizują nasze Komisje Problemo-
we. Z przyjemnością spędziłabym na nich 
spokojnie czas, jednak obecna sytuacja 

wymaga ode mnie przede wszystkim ak-
tywnych, trudnych działań systemowych 
w Ministerstwie Zdrowia, Urzędzie Mar-
szałkowskim, Rektoracie etc.
Czas na dobrą energię i pozytywne myśle-
nie: działamy dla Was!

„Wszystko jest energią!
Wszystko!
Dostrój się do częstotliwości tego 
czego pragniesz,
a w nieunikniony sposób stanie się 
to Twoją rzeczywistością!
Nie może być inaczej!
To nie filozofia – to fizyka.”
   Albert Einstein



4 Biuletyn Informacyjny  3-4/2015  Biuletyn Informacyjny  3-4/2015 5

Adres
ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk
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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

KOntO
ING Bank Śląski SA

Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

bIuleTyn InFOrMacyJny OkręgOweJ 
Izby PIelęgnIarek I POłOżnych w gdańSku

list dedykowany od kOPiP 
do władz centralnych, 
Posłów i Senatorów

List odczytała Anna Wonaszek wskazując na konieczność Rozwiązań Systemowych 
poprawiających warunki pracy i płacy Pielęgniarek i Położnych.
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relacja z Okrągłego Stołu

W dniu 25.02.2015 r. w Filharmonii Bał-
tyckiej w Gdańsku odbył się Okrągły Stół 
zorganizowany przez Komitet Obrony Pie-
lęgniarek i Położnych oraz Urząd Marszał-
kowski. Przedstawicielami reprezentujący-
mi KOPiP przy Okrągłym Stole byli: Anna 
Wonaszek – Przewodnicząca Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 
Krystyna Dębkowska – Przewodnicząca 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowe-
go Pielęgniarek i Położnych Regionu Po-
morskiego, Sebastian Irzykowski – Prze-
wodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Słupsku oraz Ilona Kwiat-

kowska-Falkowska – Rzecznik KOPiP. 
Urząd Marszałkowski reprezentowali Mie-
czysław Struk - Marszałek Województwa 
Pomorskiego, Hanna Zych-Cisoń – czło-
nek Zarządu Województwa Pomorskiego 
oraz Jolanta Sobierańska-Grenda – Dyrek-
tor Departamentu Zdrowia UM. Na obrady 
Okrągłego Stołu zostali zaproszeni również 
przedstawiciele Narodowego Funduszu 
Zdrowia, przedstawiciele Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego, posłowie i senato-
rowie z naszego regionu, prezydenci miast, 
wójtowie i burmistrzowie oraz Dyrektorzy 
i Prezesi szpitali pomorskich. KOPiP przy-

Liderzy KOPiP na konferencji prasowej
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gotował 21 postulatów, z czego 5 skiero-
wanych do NFZ zostało odczytanych przez 
Przewodniczącą Annę Wonaszek i wręczo-
nych na ręce pani Małgorzaty Paszkowicz 
– przedstawiciela Prezesa NFZ, 4 kolejne 
odczytane postulaty kierowane są do Mini-

sterstwa Zdrowia i zostały przekazane na 
ręce pani Beaty Cholewki – Dyrektora De-
partamentu Pielęgniarek i Położnych MZ. 
Kolejnych 12 postulatów kierowanych jest 
do władz lokalnych. Zostały one przed-
stawione, omówione i uzasadnione przez 
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Przedstawicieli KOPiP oraz ekspertów: 
panią Aleksandrę Gaworską-Krzemińską – 
eksperta w dziedzinie pielęgniarstwa i pa-
nią Danutę Adamczyk-Wiśniewską – eks-
perta w dziedzinie położnictwa. 
Uczestnicy mieli możliwość wypowie-
dzenia się na temat każdego z postulatów, 
a następnie każdy z przedstawionych po-
stulatów był głosowany przez uczestników 
Okrągłego Stołu. 11 z 12 przedstawionych 
postulatów zostało przyjętych większością 
głosów i podpisanych. Debata była trans-

mitowana na żywo do sali obok, gdzie 
z zainteresowaniem przysłuchiwało się jej 
ponad 100 pielęgniarek i położnych przy-
byłych do Filharmonii Bałtyckiej. Przekaz 
na żywo był również w internecie, gdzie 
wszyscy zainteresowani mogli śledzić na 
bieżąco przebieg dyskusji. Celem zorga-
nizowania debaty było uświadomienie za-
równo władzom, jak i społeczeństwu, że 
zawód pielęgniarki i położnej w Polsce 
jest zawodem „wymierającym”. Przedsta-
wione przez KOPiP dane statystyczne są 

i.  Kierowane do regionu - 
Województwo Pomorskie, UM, 
Placówki Medyczne

1. Przestrzegać ustawy o działalności 
leczniczej, szczególne w kwestii nie 
stosowania praktyki zmuszania pielę-
gniarek/położnych do przechodzenie 
na umowy cywilno-prawne.

2. Ustalić jednolity schemat organizacyj-
ny w podmiotach leczniczych – wy-
dzielenie odrębnego (samodzielnego, 
podlegającego Prezesowi lub Dyrek-
torowi Naczelnemu) Pionu Pielęgniar-
stwa (Dyrektorowi ds. Pielęgniarstwa/
Naczelnej Pielęgniarce służbowo pod-
legają – pielęgniarki oddziałowe/od-

Postulaty Okrągłego Stołu 
Pielęgniarek i Położnych

cinkowe, personel pomocniczy etc.).
3. Wprowadzić płatne staże pracy dla 

pielęgniarek/położnych w trakcie prze-
szkolenia po pięcioletniej przerwie 
wykonywania zawodu (nie stosować 
umowy wolontaryjnej).

4. Wprowadzić dyżur medyczny dla 
pielęgniarki/położnej z wyższym wy-
kształceniem zatrudnionej na umowę 
o pracę jako alternatywy dla tzw. umo-
wy kontraktowej.

5. Wprowadzić ZASADY wynagradza-
nia za pracę pielęgniarek i położnych 
nie mniej niż:
• 40 zł. – stawka godzinowa* dla 

pielęgniarki / położnej
• 60 zł. – stawka godzinowa* dla 

porażające. Wystawa o dramatycznej sy-
tuacji w pielęgniarstwie wręcz przerażała 
swoim przekazem. W naszym wojewódz-
twie nie ma młodych ludzi podejmujących 
pracę po studiach, choć studentów pielę-
gniarstwa jest dużo. Sytuacja pielęgniarek 
i położnych, zwłaszcza finansowa – niskie 
pensje – powoduje emigrację młodzieży za 
granicę. Tam praca pielęgniarki i położnej 
jest, bowiem bardzo dobrze wyceniona 
i doceniona! W naszych placówkach pracu-
ją pielęgniarki i położne w wieku powyżej 
48 lat, a znaczna większość nabędzie prawa 
emerytalne w ciągu najbliższych 2-3 lat. Ta 
debata – Okrągły Stół ma pomóc w roz-
poczęciu działań mających na celu polep-

szenie sytuacji pielęgniarek i położnych 
województwa pomorskiego. Połączenie sił 
i działań Samorządu Zawodowego całego 
województwa oraz Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych zaowocowało 
konkretnymi postulatami, a dalsze działa-
nia – zaowocują ich realizacją, czyli wdro-
żeniem w życie. Wymaga to wiele pracy 
i determinacji! Każda zmiana trwa w cza-
sie! Prosimy: możecie pomóc to pomagaj-
cie! Wątpiących prosimy o nie narzekanie 
tylko działanie! I nie zabieranie zapału 
działającym...

Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych
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pielęgniarki/położnej posiadającej 
specjalizację lub tytuł mgr pielę-
gniarstwa/położnictwa
* - stawki podlegają corocznej 
waloryzacji
Przy stawce godzinowej należy 
utrzymać przepisy dotyczące wy-
nagrodzenia pracowników zgod-
nie z art. 99 ustawy z 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej 
(j.t. Dz. U. 2013 r., poz. 217 ze 
zm.). 

6. Wprowadzić, aby w każdej szkole 
była zatrudniona pielęgniarka szkolna. 
Zmniejszyć liczbę uczniów przypada-
jących na jeden etat pielęgniarski do 
700 oraz wdrożyć wzrost stawki kapi-
tacyjnej z 4 zł. (miesięcznie przypada-
jącej na 1 ucznia) na 7 zł. Jednocześnie 
ujednolicić kwotę przypadającą na etat 
pielęgniarski bez względu na rodzaj 
szkoły.

7. Wdrożyć wspólną akcję Urzędu Mar-

szałkowskiego oraz Samorządu Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych pro-
mującą zawody Pielęgniarki i Położnej 
wśród młodzieży szkolnej.

8. Aplikować o środki EFS dla roz-
woju zawodowego ze szczególnym 
uwzględnieniem wzrostu kompetencji 
wynikających z nowelizacji ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej 
oraz innych ustaw branżowych (kształ-
cenie podyplomowe oraz wsparcie 
przedsiębiorczości pielęgniarek i po-
łożnych) – wspólne projekty Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Samorządu 
Pielęgniarek i Położnych.

9. Wprowadzić obowiązek partycypacji 
pracodawców w kosztach kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i po-
łożnych (coroczne wydzielenie kwoty 
z budżetu placówki).

10. Zlikwidować pojedyncze dyżury pielę-
gniarek/położnych w oddziałach szpi-
talnych.

11. Zapewnić bezpieczne środowisko 
pracy pielęgniarkom i położnym oraz 
pacjentom (zakup podnośników, środ-
ków ochrony osobistej, bezpiecznego 
sprzętu).

12. Wdrożyć 3-letni program wzrostu wy-
nagrodzeń Pielęgniarek i Położnych 
w woj. pomorskim o 1500 zł. netto 
(min. 500 zł. netto rocznie), rozpoczy-
nając od maja 2015 r.

ii.  Kierowane do nFz

13. Określić oddzielną wycenę kosztów 
poszczególnych procedur wykony-
wanych przez pielęgniarki/położne 
oraz wydzielić koszty świadczeń pie-
lęgniarki/położnej w procedurach me-
dycznych – wykazanie ich w katalogu 
kontraktowanych świadczeń.

14. Rozgraniczyć świadczenia pielęgniar-
ki POZ (wykonującej świadczenia 
w gabinecie zabiegowym, punkcie 
szczepień) od świadczeń pielęgniarki 
środowiskowo – rodzinnej – (świad-
czącej usługi na rzecz pacjenta w śro-
dowisku jego zamieszkania).

15. Finansować świadczenia w POZ 
w oparciu o stawkę kapitacyjną oraz do-
datkowo opłacać specjalistyczne świad-
czenia pielęgniarskie (np. leczenie ran, 
pielęgnacja przetok, enema, pielęgna-
cja PEG-a, cewnikowanie, kroplówki, 
edukacja w zakresie profilaktyki m.in. 
przeciw otyłości i cukrzycy, wizyta pa-
tronażowa u niemowląt i seniorów 65+, 
badania przesiewowe, porada z wypisa-
niem recepty (od 2016 r.) etc.).

16. Przestrzegać oddzielnych deklaracji wy-
boru: lekarza, pielęgniarki i położnej.

17. Dopracować jednoznaczne kryteria 

objęcia pacjentów PODD (pielęgniar-
ską opieką długoterminową domową) 
wraz ze wskazaniem specjalistycznych 
świadczeń pielęgniarskich. Zwiększe-
nie kontraktowania (czas oczekiwania 
na świadczenie w woj. pomorskim wy-
nosi aż 2-3 miesiące).

iii.  Kierowane do mz

18. Zmienić rozporządzenie dotyczące 
norm zatrudnienia pielęgniarek i po-
łożnych (m.in.: zwiększyć czasy czyn-
ności pośrednich i uzupełnić minimal-
ne czasy opieki bezpośredniej przy po-
szczególnych kategoriach pacjentów).

19. Włączyć przedstawicieli pielęgniarek 
i położnych do prac Agencji Oceny 
Technologii Medycznych – w celu 
wyceny procedur i oceny możliwości 
wprowadzania nowych – rozpoczyna-
jąc od 2015 r.

20. Zmienić regulacje prawne dotyczące 
samodzielnych czynności (likwidacja 
Rozp. MZ  z 7.11.2007 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu świadczeń zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczni-
czych i rehabilitacyjnych udzielanych 
przez pielęgniarkę albo położną sa-
modzielnie bez zlecenia lekarskiego), 
określenie UPRAWNIEŃ (zgodnie 
z umiejętnościami) w ramach ukoń-
czonej formy kształcenia podyplomo-
wego.

21. Wprowadzić aktem prawnym uznawa-
nie chorób zawodowych wynikających 
ze specyfiki pracy pielęgniarki/położ-
nej (szczególnie układu ruchu) oraz 
wprowadzenie płatnego urlopu zdro-
wotnego.
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relacja z XXIX Okręgowego 
zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych w gdańsku

W dniu 28 marca 2015 r. odbył się XXIX 
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku w Szkole Wyższej Psychologii 
Społecznej w Sopocie. Wszystkich przy-
byłych delegatów oraz gości przywitała 
pani Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych Anna Wonaszek. 
Na wstępie została wręczona Nagroda im. 
Aliny Pienkowskiej pani Irenie Okrój. Na-
grodę wręczył osobiście mąż Aliny Pien-
kowskiej – Marszałek Senatu Bogdan Bo-
rusewicz. Goście w osobach: Marszałka 
Mieczysława Struka, przedstawiciela NFZ, 
przedstawiciela Związku Zawodowego 
Policjantów, przedstawicieli Związku Za-

wodowego Pielęgniarek i Położnych, pani 
Prezes Naczelnej Rady złożyli gratulacje 
laureatce i wręczyli kwiaty. Nagroda im. 
Aliny Pienkowskiej była wręczana po raz 
drugi.  Nagroda ta jest ufundowana przez 
Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położ-
nych dla pielęgniarki w uznaniu szczegól-
nych dokonań, wykraczających poza obo-
wiązki pielęgniarki. Tegoroczna laureatka 
pani Irena Okrój jest pielęgniarką z 51 
letnim stażem pracy w zawodzie. Obecnie 
przebywając na emeryturze nadal pracuje 
w hospicjum domowym niosąc pomoc pa-
cjentom. Przez całe swoje życie zawodowe 
nie tylko sumiennie i wzorowo wypełniała 
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obowiązki pielęgniarki, ale zawsze poma-
gała potrzebującym, organizowała zbiórki 
dla dzieci, współpracowała z hospicjum 
dziecięcym. Pani Irena jest skromną osobą, 
która była zaskoczona i bardzo wzruszona 
faktem przyznania jej Nagrody.
Po uroczystym wręczeniu Nagrody, 

w obecności kamer telewizyjnych nastąpiła 
krótka przerwa. Po przerwie rozpoczęły się 
obrady XXIX Okręgowego Zjazdu Pielę-
gniarek i Położnych zgodnie z porządkiem 
obrad. Wybrano Prezydium Zjazdu, komi-
sje zjazdowe i asesorów. Obrady poprowa-
dziła pani Jolanta Zając. Zjazd przyjął na-

stępujące Uchwały: Uchwałę Nr 1 w spra-
wie przyjęcia sprawozdania z działalności 
ORPiP. Uchwałę Nr 2 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej. Uchwałę Nr 3 w spra-
wie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych. Uchwałę Nr 4 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
Uchwałę Nr 5 w sprawie przyjęcia spra-

wozdania z realizacji planu finansowego za 
rok 2014. Uchwałę Nr 6 w sprawie przy-
jęcia planu finansowego OIPiP w Gdańsku 
na rok 2015. Wszystkie Uchwały zostały 
przyjęte jednogłośnie. Jednogłośnie przy-
jęto również złożone cztery Apele, których 
treść znajduje się poniżej. Po wyczerpaniu 
porządku obrad Zjazd został zamknięty.

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Apel
XXIX Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych Gdańsku z dnia 28.03.2015 r.

w sprawie podjęcia działań i wprowadzenia zmian systemowych dotyczących 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

Skierowany do: Prezydenta RP, 
  Prezesa Rady Ministrów,
  Parlamentarzystów RP, 
  Ministra Zdrowia.
 
Delegaci XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku apelują o pilne 
podjęcie skutecznych działań w celu wprowadzenia zmian systemowych dotyczących wy-
konywania zawodu pielęgniarki i położnej, pozwalających na:

1) poprawę warunków pracy i płacy, 
2) wpisanie zawodu pielęgniarki i położnej na listę kierunków zamawianych, 
3) stworzenie mechanizmów (szczególnie finansowych) powodujących zwiększenie 

atrakcyjności wykonywania zawodu w kraju, co spowoduje zmniejszenie liczby 
wyjeżdżających do pracy poza Polską pielęgniarek i położnych,

4) stworzenie warunków (szczególnie finansowych) zachęcających do powrotu do 
kraju pielęgniarki i położne, które w ostatnich latach wyjechały i podjęły wyko-
nywanie zawodu poza granicami,

5) stworzenie warunków (szczególnie finansowych) zachęcających do powrotu do 
zawodu oraz opłacenie szkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu pielę-
gniarkom i położnym chcącym powrócić do wykonywania zawodu.

Uzasadnienie:
Lata braku rozwiązań systemowych na rzecz poprawy warunków pracy i płacy doprowa-
dziły do znacznego pogorszenia sytuacji ekonomicznej polskich pielęgniarek i położnych 
oraz drastyczny spadek liczby osób wykonujących te zawody w Polsce. Rozporządzenie 
w sprawie minimalnych norm zatrudnienia wprowadzone wbrew środowisku jest ułomne  
i nie merytoryczne. Wyliczone na jego podstawie normy zatrudnienia są niebezpieczne dla 
pacjentów oraz osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej. Różnice w uposaże-
niu osób wykonujących zawody medyczne są drastyczne i często dochodzą do kilkunastu 
tysięcy złotych. Płaca zasadnicza w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych często nie 
sięga nawet 50% średniej płacy krajowej. Dla porównania średnia płaca w krajach Unii 
Europejskiej jest 4 krotnie wyższa, przy o wiele lepszych warunkach pracy (mniej pa-
cjentów na 1 pielęgniarkę, mnogość personelu pomocniczego, większa możliwość awansu 
i rozwoju zawodowego, określone jasno obowiązki, kompetencje i uprawnienia).

Złe warunki pracy i płacy doprowadziły do tego, iż znaczna grupa pielęgniarek i położnych wy-
jechała do pracy poza Polską. Państwo Polskie finansuje koszty kształcenia pielęgniarek i po-
łożnych, które jednak, ze względu na bardzo niskie zarobki nie podejmują pracy w Polsce tylko 
wyjeżdżają do innych krajów, gdzie są bardzo cenionymi i poszukiwanymi pracownikami. 

Takiemu postępowaniu trudno przypisać jakąkolwiek logikę czy racjonalizm. Pielęgniarki 
i położne w Polsce są lepiej wykształcone i przygotowane do zawodu niż pielęgniarki 
i położne w wielu krajach UE. Należy dążyć do tego, aby tak dobrze wykształcone osoby 
były również odpowiednio finansowane, tak jak w krajach Unii Europejskiej i pracowały 
w Polsce na rzecz obywateli naszego kraju.

Dotychczasowa polityka Państwa i brak rozwiązań systemowych doprowadziły do tego, 
iż drastycznie zmniejsza się liczba osób podejmujących pracę w tych zawodach w Polsce, 
skutkuje to starzeniem się naszej grupy zawodowej i zmniejszaniem ilości pielęgniarek 
i położnych wykonujących zawód. Sytuacja taka jest szczególnie niepokojąca mając na 
względzie fakt, iż nasze społeczeństwo starzeje się - co znacznie powinno determinować 
wzrost wskaźników ilości pielęgniarek i położnych, a nie ich spadek. 
W Polsce mamy obecnie najniższy w Europie wskaźnik ilości pielęgniarek na 1000 miesz-
kańców, który wynosi 5,4. Należy zwrócić uwagę, iż w Niemczech wskaźnik ten wynosi 
11, 3, w Dani 15,4, a w Szwajcarii nawet 16. W naszym Państwie wskaźnik ten jest rekom-
pensowany pracą pielęgniarek i położnych na 2-3 etatach lub ich wymiarze na kontraktach. 

Bez podjęcia systemowych działań poprawiających warunki pracy i płacy pielęgniarek 
i położnych w najbliższych latach w polskim systemie opieki zdrowotnej zabraknie pie-
lęgniarek i położnych. Konieczne jest wprowadzenie mechanizmów i rozwiązań pozwa-
lających na stałe i systematyczne i ukierunkowane przeznaczanie dodatkowych środków 
finansowych na realne podniesienie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. 

W roku 2015 oczekujemy wzrostu wynagrodzeń do poziomu średniej płacy pielęgniarki 
i położnej w krajach UE. Oczekujemy również systematycznego wzrostu wynagrodzeń 
i określenia jasnych kryteriów awansu i rozwoju zawodowego oraz kompetencji, co przy-
ciągnie chętnych do zawodu.

Tylko niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków pracy i pła-
cy pielęgniarek może doprowadzić do odwrócenia wskazanych powyżej niebezpiecznych 
trendów i zahamowania zjawiska zmniejszania się liczby pielęgniarek i położnych w pol-
skim systemie opieki zdrowotnej. 

Członek Prezydium Zjazdu                                                         Przewodnicząca Zjazd
Anna Wonaszek                                                                             Jolanta Zając
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Apel
XXIX Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych Gdańsku z dnia 28.03.2015 r.

w sprawie zwolnienia pielęgniarek i położnych z konieczności odprowadzania podat-
ku dochodowego od organizowanych przez samorząd bezpłatnych zawodowy szko-

leń i kursów w ramach kształcenia podyplomowego

Skierowany do: Prezesa Rady Ministrów,
  Ministra Finansów, 
  Ministra Zdrowia,
  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Delegaci XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wnioskują  
do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Ministra Zdrowia i Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych o podjęcie pilnych działań mających na celu zwolnienie pielęgnia-
rek i położnych z konieczności odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych 
w przypadku uczestnictwa w bezpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych przez 
samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Uzasadnienie:
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jest zadaniem samorządu zawodowe-
go pielęgniarek i położnych wynikającym z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r., natomiast obowiązek stałego aktualizowania 
wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe w różnych rodzajach 
kształcenia podyplomowego wynika z art. 61 ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej z dnia 15 lipca 2011 r. 

Bezpłatne kształcenie organizowane przez samorząd zawodowy jest pokrywane w całości  
z obowiązkowych składek członkowskich pielęgniarek i położnych, które odprowadzane 
są już po potrąceniu od nich podatku dochodowego, co powoduje dwukrotne nałożenie na 
pielęgniarki i położne obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego.

Mając na względzie powyższe Delegaci XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek  
i Położnych w Gdańsku wnioskują o pilne dokonanie zmian legislacyjnych zwalniających 
Pielęgniarki i Położne z tych dodatkowych podatków.

Członek Prezydium Zjazdu                                                         Przewodnicząca Zjazd
Anna Wonaszek                                                                             Jolanta Zając

Apel
XXIX Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych Gdańsku z dnia 28.03.2015 r.

w sprawie zwolnienia pielęgniarek i położnych z konieczności odprowadzania po-
datku dochodowego od refundacji otrzymywanych z OIPiP z tytułu kosztów szkoleń 

i kursów w ramach kształcenia podyplomowego

Skierowany do: Prezesa Rady Ministrów,
  Ministra Finansów, 
  Ministra Zdrowia,
  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Delegaci XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wnioskują  
do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Ministra Zdrowia i Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych o podjęcie działań mających na celu zwolnienie pielęgniarek i po-
łożnych z konieczności odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w przy-
padku otrzymania refundacji z OIPiP z tytułu kosztów udziału w kursach i szkoleniach 
w ramach kształcenia podyplomowego.

Uzasadnienie:
Ustawiczne kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jest obowiązkiem, który 
wynika z art. 61 ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. 

Refundacja kosztów z tym związanych realizowana przez samorząd zawodowy jest pokry-
wana w całości z obowiązkowych składek członkowskich pielęgniarek i położnych, które 
odprowadzane są już po potrąceniu od nich podatku dochodowego, co powoduje dwukrot-
ne nałożenie na pielęgniarki i położne obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego.

Mając na względzie powyższe Delegaci XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek  
i Położnych w Gdańsku wnioskują o pilne dokonanie zmian legislacyjnych zwalniających 
Pielęgniarki i Położne z tych dodatkowych podatków.

Członek Prezydium Zjazdu                                                         Przewodnicząca Zjazd
Anna Wonaszek                                                                             Jolanta Zając
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Apel
XXIX Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych Gdańsku z dnia 28.03.2015 r.

w sprawie zmniejszenia i ujednolicenia samorządowych składek członkowskich pie-
lęgniarek i położnych.

Delegaci XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wnioskują  
do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o podjęcie działań mających na celu zmniej-
szenia i ujednolicenia bez względu na formę zatrudnienia, wysokości samorządowych 
składek członkowskich pielęgniarek i położnych.

Uzasadnienie:
Pielęgniarki i Położne powinny być równo traktowane bez względu na formę zatrudnie-
nia. Pielęgniarki i Położne powinny mieć równe prawa i obowiązki wynikające z tytułu 
przynależności do Samorządu Zawodowego. Obecny stan faktyczny daje równe prawa, ale 
różnicuje obowiązki. 

Mając na względzie powyższe Delegaci XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek  
i Położnych w Gdańsku wnioskują o pilne podjęcie działań w kierunku oczekiwanych 
zmian. 

Członek Prezydium Zjazdu                                                         Przewodnicząca Zjazd
Anna Wonaszek                                                                             Jolanta Zając

WYNIKI QUIZU 
Nr 1/2015

W drodze losowania:
fartuch med-Service 

wygrała Pani Grażyna Białowąs

koszulkę ufundowaną przez 
zabawnamedycyna.pl 

wygrała Pani Anna Gawryluk
Prawidłowe odpowiedzi: 1C - 2A - 3C - 4A

Prosimy o kontakt z daną firmą 
w celu odebrania nagrody.

Wnioskodawcą wszystkich ww. apeli jest Anna Wonaszek.
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Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 532/
VIP/15 w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku ze Stowarzy-
szenia ,,Ogród Nadziei” o wsparcie 
akcji charytatywnej na rzecz pacjen-
tów Tczewskiego Hospicjum. Człon-
kowie Prezydium rozpatrzyli pozy-
tywnie wniosek. Jednogłośnie podjęto 
Uchwałę Nr 533/VIP/15 w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku pani Dyrektor 
ds. Pielęgniarstwa COPERNICUS 
o wsparcie organizacji Festynu z oka-
zji Dnia Dziecka w dniu 30 maja 2015 
r. Członkowie Prezydium rozpatrzyli 
pozytywnie wniosek. Jednogłośnie 
podjęto Uchwałę Nr  535/VIP/15 w tej 
sprawie.

16. Podjęto jednogłośnie Aneks Nr 1 do 
Uchwały Nr 316/VIP/13 – rozszerze-
nie miejsca przeprowadzania zajęć teo-
retycznych na obszar działania OIPiP 
w Gdańsku i  Aneks Nr 1 do Uchwały 
Nr 233/VIP/13 – rozszerzenie miejsca 
przeprowadzania zajęć teoretycznych 

na obszar działania OIPiP w Gdań-
sku i dopisanie kierownika szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie pielę-
gniarstwa chirurgicznego.

17. Rozpatrzenie wniosku Katolickiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położ-
nych oddziału pomorskiego o dofinan-
sowanie wyjazdu do Skarszew i Łeby. 
Podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 534/
VIP/15 w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku pani Ewy 
Cieplikiewicz o wyrażenie zgody 
na objecie Honorowym Patronatem 
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
,,Zmiany w pielęgniarstwie – od za-
gadnień klinicznych, przez organizację 
pracy do badań naukowych” organi-
zowanej przez PTP oddział w Gdań-
sku w dniach 12-13 czerwca 2015 r. 
Członkowie Prezydium jednogłośnie 
wyrazili zgodę.

19. Zakończenie zebrania.

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

z prac rady
W dniu 20 marca 2015 r. odbyło się po-
siedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W zebraniu udział 
wzięło 18 osób, 15 członków ORPiP, 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
i 2 pełnomocników.
Zebranie przebiegało w następujący spo-
sób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

cząca Annę Wonaszek. Wpisanie się 
na listę obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawienie projektu porządku 
zebrania. Jeden z członków zebrania 
wniósł o zmianę porządku, pozostała 
część uczestników nie wyraziła na to 
zgody. Przegłosowano zaproponowa-
ny porządek zebrania przy dwóch gło-
sach wstrzymujących się.

4. Przedstawiono projekt Uchwały Nr 
178/VIR/14 w sprawie przyjęcia i za-

Prezydium
W dniu 20 marca 2015 r. odbyło się po-
siedzenie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu udział wzięło 7 osób, członków 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. Zabranie przebie-
gało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

cząca 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 zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie Uchwał 
od Nr 793/Z/VI/2015 do Nr 860/Z/
VI/2015 w sprawie prawa wykonywa-
nia zawodu (wpis – 5, stwierdzenia – 
59 w tym 9 położnych, 1 nowe, 1 ogra-
niczone, 2 skreślenia).

5. Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
527/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 dla 1 osoby. Uchwa-
łę podjęto jednogłośnie.

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

7. Podjęcie 5 Uchwał w sprawie za-
mknięcia IPP: Nr 88/ISPP/2015/C, 
Nr 89/IPP/PPL/2015/C, Nr 90/IPP/
PPL/2015/C, Nr 91/IPA/PPL/2015/C, 
Nr 92/IPP/PPL/2015/C. Uchwały zo-

stały podjęte jednogłośnie.
8. Rozpatrzenie wniosku przewodniczą-

cej Komisji ds. Domów Pomocy Spo-
łecznej o uwolnienie środków finanso-
wych na organizacje konferencji. Pod-
jęcie jednogłośnie Uchwały Nr 529/
VIP/15 w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Pedia-
trycznego w sprawie pokrycia kosztów 
uczestnictwa 5 osób w konferencji 
,,Aktualne problemy neurologii i kar-
diologii dziecięcej”. Podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 530/VIP/15 w tej 
sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku przewodniczą-
cej Komisji ds. Środowiska Naucza-
nia i Wychowania sprawie pokrycia 
kosztów uczestnictwa 1 osoby w kon-
ferencji ,,Aktualne problemy neurolo-
gii i kardiologii dziecięcej”. Podjęcie 
jednogłośnie Uchwały Nr 531/VIP/15 
w tej sprawie. 

11. Wniosek o anulowanie Uchwał: 514/
VIP/15 i 515/VIP/15 składany przez 
Sekretarza i Przewodnicząca ORPiP. 
Członkowie Prezydium poparli złożo-
ny wniosek i przegłosowali anulowa-
nie ww. uchwał.

12. Rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie 
braku przerwy w wykonywaniu zawo-
du pielęgniarki. Dokumenty załączone 
do pisma wskazują, że brak jest prze-
rwy w wykonywaniu zawodu pielę-
gniarki. 

13. Rozpatrzenie wniosku z działu szkoleń 
o zakup fantomu do badań fizykalnych. 
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ferencji organizowanej 7 kwietnia 
przez OIPiP w Gdańsku dotyczącej 
możliwości i zagrożeń wynikających 
z nowych uprawnień dla pielęgniarek 
i położnych – możliwości wypisywa-
nia recept. Pani Przewodnicząca posta-
rała się osobiście o to, aby uczestnicy 
tej konferencji otrzymali książkę pani 
Agnieszki Zimmermann – prawnika 
z Katedry Pielęgniarstwa GUM opisu-

jącą nowe uprawnienia. Zainteresowa-
nie jest bardzo duże, już mamy ponad 
180 zgłoszeń.

15. Ustalono termin kolejnej Rady na 
dzień 19 czerwca 2015 r.

16. Zamknięcie posiedzenia.

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

kalendarium

twierdzenia bilansu za rok 2014 wraz 
z rachunkiem wyników. Uchwała zo-
stała podjęta jednogłośnie.

5. Rozpatrzono wniosek Komisji ds. Fi-
nansowania Doskonalenia Zawodo-
wego. Podjęto jednogłośnie Uchwałę 
Nr 179/VIR/14 w sprawie przyjęcia 
i realizacji wniosku na kwotę 173 780 
zł. (sto siedemdziesiąt trzy tysiące sie-
demset osiemdziesiąt zł.)

6. Rozpatrzono wniosek Kapituły Nagro-
dy im. Aliny Pienkowskiej. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę  Nr 180/VIR/14 
w sprawie przyznania nagrody im. Ali-
ny Pienkowskiej dla pani Ireny Okrój 
– pielęgniarki. Nagroda została wrę-
czona na XXIX Okręgowym Zjeździe 
Pielęgniarek i Położnych przez Mar-
szałka Senatu Bogdana Borusewicza.

7. Rozpatrzono wniosek Przewodniczą-
cej Komisji ds. Położnych. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 181/VIR/14 
w sprawie zakupu nagród dla  uczest-
ników akcji ,,Mamo napisz list do 
dziecka, które wkrótce urodzisz”. 

8. Przedstawienie projektu aneksu nr 1 
do Uchwały Nr 177/VIR/15 w sprawie 
ustalenia rejonów wyborczych. Aneks 
został przegłosowany przy 2 głosach 
wstrzymujących się.

9. Rozpatrzono wniosek Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Okuli-
stycznego w sprawie uwolnienia środ-
ków finansowych zaplanowanych na 
działalność komisji w celu organizacji 
konferencji ,,Nowoczesne metody ko-
munikacji pielęgniarki z pacjentem ob-
ciążonym polipatologią’’ oraz warszta-
tów dla osób prowadzących praktyki 
zawodowe ,,Umiejętność radzenia 

sobie w prowadzeniu prostej księgo-
wości praktyk zawodowych”. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 182/VIR/15 
w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Głów-
nego Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego w sprawie współpracy 
i wsparcia w organizacji gali jubile-
uszowej X Ogólnopolskiego Konkursu 
,,Pielęgniarka Roku”, który odbędzie 
się 23 kwietnia w Warszawie. Podjęto 
jednogłośnie Uchwałę Nr 183/VIR/15 
w tej sprawie. 

11. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Zarządu Oddziału PTP w Gdańsku 
o sfinansowanie pobytu i zakwatero-
wania w Warszawie dwóm finalist-
kom Konkursu ,,Pielęgniarka Roku” 
celem umożliwienia wzięcia udziału 
w III etapie – finale konkursu. Podjęcie 
uchwały Nr 184/VIR/15 w tej sprawie.

12. Przekazanie informacji przez panią 
Przewodnicząca, że ostatnio miała 
miejsce kontrola z Archiwum Pań-
stwowego dotycząca prawidłowości 
archiwizacji dokumentacji samorządu. 
Kontrola wypadła bardzo dobrze, nie 
wykazano żadnych nieprawidłowości, 
a wręcz nasza Izba została pochwalona 
za wzorowo prowadzoną archiwizację.

13. Przedstawiono informację, że zgłosiła 
się do nas firma IQ Pharma S.A. zaj-
mująca się prowadzeniem kursów e-
-leaerningowych z propozycją przygo-
towania i prowadzenia takich kursów 
dla pielęgniarek i położnych. Jesteśmy 
otwarci na współprace. Treści kursów 
nadzorować będzie pani Danuta Adam-
czyk-Wiśniewska, przed zamieszcze-
niem ich na stronie internetowej.

14. Przekazano informacje na temat kon-

3 marca
W Warszawie Przewodnicząca Anna Wo-
naszek uczestniczyła w szkoleniu zorgani-
zowanym przez NRPiP dotyczącym zasad 
informacji publicznych oraz kontaktów 
z mediami.

5 marca
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczest-
niczyła w pracach Kapituły dotyczących 
wytypowania Laureatki Nagrody im. Aliny 
Pienkowskiej. Gratulujemy serdecznie Lau-
reatce Pani Irenie Okrój.

6 marca
Odbyła się międzynarodowa konferencja 
zorganizowana przez Copernicus i OIPiP 
,,Małoletni pacjent w aspekcie holistycznej 
opieki pielęgniarskiej’’ w której uczestni-
czyła Marzena Olszewska-Fryc.

6 marca
Sekretarz ORPiP Aldona Rogala brała udział 
w posiedzeniu Komisji Socjalnej OIPiP.

7 marca
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
uczestniczyły w konferencji i debacie nt. 
pielęgniarstwa diabetologicznego. Bardzo 
dziękujemy Pani Alicji Szewczyk za zor-
ganizowanie tak wspaniałego i bogatego 
w najnowszą wiedzę wydarzenia w Gdań-
sku. Polecamy serdecznie aktualne wiado-
mości na stronie internetowej Polskiej Fede-
racji Edukacji w Diabetologii.

7 marca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyła w Gdańskiej Debacie 
Lekarskiej zorganizowanej w Centrum So-
lidarności przez Okręgową Izbę Lekarską 
„Granice terapii”.

10 marca
Sekretarz ORPiP Aldona Rogala brała 
udział, jako członek Komisji Konkursowych 
w konkursach na Ordynatorów Klinik UCK.
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11 marca
Przewodnicząca Anna Wonaszek czynnie 
uczestniczyła w debacie nt. Systemu Ochro-
ny Zdrowia w Polsce zorganizowanej przez 
Rynek Zdrowia w Gdańsku. Przewodniczą-
ca szeroko przedstawiła: rangę i odpowie-
dzialność pielęgniarstwa jak również trudną 
sytuację Pielęgniarek i Położnych w Polsce, 
która wymaga znacznej i pilnej poprawy 
poprzez rozwiązania finansowe, organiza-
cyjne, a także legislacyjne. Anna Wonaszek 
podkreśliła, że konieczne są zmiany, aby 
zagwarantować Pielęgniarkom i Położnym 
odpowiednią pozycję w systemie ochrony 
zdrowia – wskazując konkretne propozycje 
działań.

14 marca
W Słupsku Przewodnicząca Anna Wonaszek 
uczestniczyła w pracach KOPiP na rzecz 
kampanii informacyjnej oraz dalszych dzia-
łań mających na celu poprawę warunków 
płacy i pracy naszych grup zawodowych.

14 marca
W Gdańsku Przewodnicząca Anna Wona-
szek uczestniczyła w pierwszym spotkaniu 
organizacyjnym Pomorskiego Stowarzysze-
nia Pielęgniarek Katolickich.

16 marca 
Przewodnicząca Anna Wonaszek brała 
udział wraz z innymi Członkami KOPiP 
w programie TVP3 Gdańsk pt. „Kość nie-
zgody” – przedstawiając konieczne działa-
nia na rzecz uatrakcyjnienia zawodów Pielę-
gniarki i Położnej w Polsce oraz bezpieczeń-
stwa Pacjentów. (polecamy relację na str. 
internetowej OIPiP w Gdańsku www.oipip.
gda.pl w zakładce: O NAS W MEDIACH).

19 marca
Przewodnicząca Anna Wonaszek spotkała 
się w OIPiP w Gdańsku z przedstawiciela-
mi firmy KORA Centrum Szkoleń w celu 
omówienia współpracy związanej z wizytą 
studentów pielęgniarstwa z Turcji w lipcu 
i sierpniu 2015 r.

20 marca
Sekretarz ORPiP Aldona Rogala brała udział 
w uroczystości wręczenia Certyfikatu Akre-
dytacyjnego SPZOZ MSW w Gdańsku.

20 marca
Przewodnicząca Anna Wonaszek prowadzi-
ła prace Prezydium oraz ORPiP w Gdańsku. 
Przyjęto liczne Uchwały do realizacji.

21 marca
Sekretarz ORPiP Aldona Rogala reprezento-
wała Okręgowa Radę Pielęgniarek i Położ-
nych na uroczystości Dyplomatorium Powi-
ślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie.

21 marca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc wzięła udział w Zjeździe Okręgowej 
Izby Lekarskiej.

23 marca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc wzięła udział w szkoleniu z zakre-
su diagnostyki obrazowej, który odbył się 
w siedzibie Izby.

24-25 marca
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w obradach NRPiP w Warszawie.

26 marca
Odbyło się spotkanie w siedzibie OIPiP 

w Gdańsku z Przedstawicielami firmy szko-
leniowej z Rzeszowa, w którym uczestni-
czyła Przewodnicząca Anna Wonaszek.

28 marca 
Przewodnicząca Anna Wonaszek oraz Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
uczestniczyły w XXIX Okręgowym Zjeź-
dzie Pielęgniarek i Położnych w Sopocie. 
Na Zjeździe wręczono Nagrodę im. Aliny 
Pienkowskiej dla Pani Pielęgniarki Ireny 
Okrój. Gratulujemy! (Pełna relacja w niniej-
szym biuletynie).

30 marca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc wzięła udział w spotkaniu dotyczą-
cym Zespołu ds. Jakości w Województwie 
Pomorskim, które zorganizowane zostało 
w Urzędzie Marszałkowskim.

1 kwietnia
Sekretarz ORPiP Aldona Rogala brała udział 
w posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ 
MSW w Gdańsku.

2 kwietnia
Uroczyste podpisanie w Urzędzie Marszał-
kowskim „Pomorskiego Partnerstwa na 
rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej”, 
w którym uczestniczyła Wiceprzewodniczą-
ca Marzena Olszewska-Fryc.

2, 9 kwietnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w kolejnych pracach Komisji w UM 
w Gdańsku.

3 kwietnia
Sekretarz ORPiP w Gdańsku brała udział 
w posiedzeniu Komisji Socjalnej OIPiP

7 kwietnia
W SWPS w Sopocie Przewodnicząca zor-
ganizowała i prowadziła konferencję szko-
leniową nt. nowych uprawnień Pielęgniarek 
i Położnych. W konferencji uczestniczyła 
także Wiceprzewodnicząca Marzena Ol-
szewska-Fryc. Konferencja była bogata 
w szeroką i najbardziej aktualną wiedzę 
i cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. 
Uczestnicy konferencji otrzymali książki –
doskonałe materiały dydaktyczne autorstwa 
Pani dr hab. Agnieszki Zimmermann.

9 kwietnia 
Odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Ja-
kości Regionalnego Programu Strategiczne-
go w Urzędzie Marszałkowskim w którym 
uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Marze-
na Olszewska-Fryc.

11 kwietnia
W Katedrze Oliwskiej Przewodnicząca Anna 
Wonaszek oraz Wiceprzewodnicząca Ma-
rzena Olszewska-Fryc miały przyjemność 
uczestniczyć w spotkaniu założycielskim 
Pomorskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Katolickich. Gratulujemy Inicjatorkom po-
mysłu i działań! Na spotkaniu przybliżona 
została nam Wybitna Postać Błogosławionej 
Marty Wieckiej, która została Patronką Sto-
warzyszenia Pomorskiego. Stowarzyszenie 
zaczęło bardzo aktywnie – już organizuje 
pielgrzymkę w dn. 9-10 maja 2015 r.

15 kwietnia
Odbyła się konferencja w Hospicjum im. 
Dutkiewicza ,,Ku zdrowej i bezpiecznej 
starości’’ zorganizowanej przez Komisje ds. 
Opieki Długoterminowej działającej przy 
OIPiP w Gdańsku oraz Polskiego Towarzy-
stwa Leczenia Ran. W konferencji uczest-
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niczyła Wiceprzewodnicząca Marzena Ol-
szewska-Fryc. 

16 kwietnia
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna 
Wonaszek uczestniczyła w pracach KOPiP . 
Opracowano kolejne konkretne kroki dzia-
łań mających na celu realizację podjętych 
postulatów na rzecz Pielęgniarek i Położ-
nych.

19 kwietnia
W Tczewie Przewodnicząca Anna Wona-
szek oraz Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc uczestniczyły w corocznej 
hospicyjnej akcji charytatywnej „Ogród Na-
dziei”. W akcję zaangażowanych jest wiele 
Pielęgniarek. Gratulujemy!

20 kwietnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek otworzyła 
konferencję szkoleniową w 7 Szpitalu Ma-
rynarki Wojennej w Gdańsku pt. „Masaż no-
worodków, niemowląt i małych dzieci” zor-
ganizowaną już kolejny raz bezpłatnie przez 
firmę Family Service Pelargos. Dziękujemy!

21 kwietnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek na prośbę 
Marszałka Województwa Pomorskiego re-
prezentowała nasze województwo na spo-
tkaniu w Ministerstwie Zdrowia dotyczą-
cym priorytetowych specjalizacji kształce-
nia pielęgniarek i położnych. 

W miesiącu kwietniu w ramach promo-
cji zawodów pielęgniarki i położnej OIPiP 
w Gdańsku gościła studentów GUMed. Stu-
denci pielęgniarstwa i położnictwa zostali 
zapoznani z rolą, zadaniami i działaniami 
Samorządu Zawodowego.

Fotorelacja z konferencji
„Małoletni pacjent w aspekcie holistycznej 
opieki pielęgniarskiej” 6 marca 2015 r. gdańsk
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dów w formie filmu z pielęgniarkami z za-
granicy. Opowiadały one jak to jest wypi-
sywać recepty czy ordynować leki. Mówi-
ły, że na początku bardzo się zastanawiały 
czy podjąć ten trud nauki oraz wzięcia na 
siebie kolejnej odpowiedzialności. Teraz 
po pewnym czasie uważają, że zarówno 
im, jak i pacjentom jest o wiele łatwiej, że 

nie jest to tak straszne jak się na początku 
wydaje i bardzo zachęcają do skorzystania 
z tej szansy. 
Przedstawiciel firmy Inter Polska, poin-
formowała, że firma jest przygotowana 
na nowa możliwość doubezpieczenie się 
przez pielęgniarki i położne w związku 
z nową, dodatkową odpowiedzialnością, 
która będzie się wiązać z wystawianiem 
recept i ordynacją leków.
W konferencji wziął udział pan Sebastian 
Irzykowski – Przewodniczący ORPiP 
w Słupsku, który wspólnie z Przewodni-
czącą Anną Wonaszek przedstawił działa-
nia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych oraz jego cele, aby zawód 
Pielęgniarki i Położnej był zawodem do-
cenianym i lepiej płatnym. Pan Sebastian 
Irzykowski przypomniał początek powsta-
nia i opowiedział o działaniach Komitetu 
Obrony Pielęgniarek i Położnych. 
Na zakończenie konferencji wystąpiła 
pani psycholog SWPS, która pokazała, że 
rzeczą ludzką jest strach przed zmianami, 
lecz czasami te zmiany są naszymi szan-
sami na całe życie i warto przezwyciężyć 
strach i spróbować tej szansy, niż iść przez 

Ordynowanie leków 
i wypisywanie recept

Relacja z konferencji szkoleniowej 
,,Nowe uprawnienia i obowiązki Pielę-
gniarek i Położnych wynikające z ordy-
nowania leków i wypisywania recept”

Dnia 07.04.2015 r. w Wyższej Szkole 
Psychologii Społecznej w Sopocie odby-
ła się konferencja szkoleniowa dotycząca 
wprowadzenia nowych uprawnień dla Pie-
lęgniarek i Położnych. Szkolenie zorgani-
zowała Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku, aby przybliżyć temat 
ordynacji leków oraz wypisywania recept, 
jakie się z tym wiążą obowiązki oraz przy-
wileje dla Pielęgniarek i Położnych. Kon-
ferencję rozpoczęła Przewodnicząca OR-
PiP w Gdańsku mgr Anna Wonaszek oraz 
zastępca Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej pani Anna Zaremba-Duszota.

Pierwszy wykład poprowadziła dr hab. 
Aleksandra Gaworska-Krzemińska, któ-
ra przybliżyła wszystkim, jaki jest etap 
wprowadzania uprawnień do wypisywa-
nia recept i ordynacji leków, czego będzie 
się trzeba nauczyć, jakie kursy ukończyć, 
nauki nie będzie wcale mało, ale na pewno 
warto będzie podjąć ten trud. 
Drugą prelegentką była dr hab. Agniesz-
ka Zimmermann, która od strony prawnej, 
lecz w bardzo przystępny sposób wyjaśni-
ła, jak będzie wyglądała praca przy ordy-
nacji leków i wystawianiu recept. Przed-
stawiła aspekty prawne, na które trzeba 
będzie zwrócić uwagę.
Trzecim prelegentem była dr D. Kilańska, 
która w swojej prezentacji ,,Zaawanso-
wane role pielęgniarstwa – przywilej czy 
konieczność?”  przedstawiła kilka wywia-
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Środki cieniujące stosowane 
w tomografii komputerowej

Badania tomografii komputerowej są metodą diagnostyczną chętnie wykorzystywaną przez klinicystów 
dla precyzyjnej oceny stanu zdrowia pacjenta. W celu uwidocznienia zmian patologicznych, na 
zlecenie radiologa prowadzącego badanie pielęgniarka podaje kontrast. 

Rodzaje środków cieniujących
Wykonanie badania tomografii komputero-
wej bardzo często wymaga podania środka
cieniującego – kontrastu. Środki cieniujące 
stosowane w badaniach tomograficznych to 
substancje zawierające jod, więc są to pre-
paraty jodowe. Podział zasadniczy na jo-
nowe i nie jonowe dotyczy dysocjacji kon-
trastu w roztworze. Jeśli ulega dysocjacji 
tzn., że jest to środek starszego typu, tzw. 
jonowy, który podczas rozpuszczania dyso-

cjuje na dwie cząstki: dodatnio naładowany 
kation sodowy lub megluminowy i ujemnie 
naładowany anion.
Środki cieniujące niejonowe, czyli nieule-
gające dysocjacji (nowszej generacji) są 
lepiej tolerowane i dają mniej objawów 
ubocznych. Obecnie są w powszechnym 
użyciu, ponieważ są bezpieczniejsze dla 
pacjenta. Wśród tych kontrastów wyróżnia-
my preparaty o różnej osmolalności – czyli 
zawartości moli w kg wody. Najbardziej 

Pracodawca roku 2014

Niezmiernie miło nam poinformować, że 
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp.  
z o.o. został laureatem konkursu ,,Pomorski 
Pracodawca 2014 roku’’ w kategorii ,,Duże 
Przedsiębiorstwo’’. Prezentacja firmy oraz 
wręczenie statuetki, certyfikatu odbyło się 
podczas Gali Evening Pracodawców Po-
morza w dniu 16 stycznia 2015 r. w Cen-
trum Wydawniczo-Konferencyjnych AM-
BER EXPO w Gdańsku.
Patronat Honorowy nad uroczystością 
obieli Mieczysław Struk Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego oraz Ryszard Sta-
churski Wojewoda Pomorski.

życie z pytaniem – co by było gdybym 
spróbowała? 
Konferencja była bezpłatna i spotkała się 
z bardzo dużym zainteresowaniem. Na sali 
zebrało się ponad dwustu słuchaczy. Na 

pewno taka konferencja była bardzo po-
trzebna, aby przybliżyć tak ważny temat. 

mgr Aldona Rogala
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Impreza ta stała się dorocznym spotka-
niem przedsiębiorców, świata kultury, 
polityków i samorządowców nie tyl-
ko z regionu pomorskiego. Gościem 
specjalnym była Pani Krystyna Janda. 
Konkurs Pomorski Pracodawca Roku roz-
strzygnięty został w trzech kategoriach 
(firm zatrudniających: do 50 osób, do 250 
osób i powyżej 250 osób). W każdej z ka-
tegorii wyłoniono czterech finalistów kon-
kursu.

Grażyna Stachowicz 
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 
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o zwiększonym ryzyku wystąpienia powi-
kłań po podaniu kontrastu czas obserwacji 
wydłuża się do 60 min. 

Przeciwwskazania do stosowania 
kontrastu
Pojawienie się na rynku niejonowych środ-
ków cieniujących spowodowało zdecydo-
waną poprawę jakości w zakresie uzyska-
nego obrazu, jak i bezpieczeństwa pacjenta 
związanego z możliwością wystąpienia 
powikłań. Jednak pomimo zdecydowanego 
zmniejszenia powikłań po kontrastowych 
nie udało się jeszcze całkowicie ich wy-
eliminować, co nadal jest poważnym pro-
blemem klinicznym. Aby uniknąć ryzyka 
wystąpienia skutków ubocznych po poda-
niu kontrastów należy pamiętać o przeciw-
wskazaniach do podawania środków cie-
niujących. Przeciwwskazania dzielimy na 
względne i bezwzględne. 
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do 
podania środka cieniującego jest:
• brak pisemnej zgody pacjenta,
• ostre wole toksyczne
Względne przeciwwskazania związane 
z czynnikiem ryzyka to:
• powikłania po poprzednim podaniu 

środka cieniującego,
• nadczynność tarczycy,
• ostre stany zapalne w obrębie miedni-

cy małej,
• astma oskrzelowa,
• niewydolność nerek (stężenie kreaty-

niny w surowicy krwi > 2.0 mg/dl),
• skłonność do alergii (choroby atopowe),
• paraproteinemia (szpiczak, choroba 

Waldenstroma),
• wiek pacjenta (noworodki, niemowlęta 

oraz chorzy powyżej 70 r. ż.),
• powtórne podanie środka kontrastują-

cego po krótkim czasie,
• stosowanie chemioterapii Interleukiną 

2 lub / i Interferonem,
• anemia sierpowata,
• ciąża (jeśli nie ma wskazań życiowych 

– nie robimy badania),
• poważne schorzenia układu sercowo-

-naczyniowego,
• uszkodzenia mózgu (np. świeży udar, 

uraz mózgowo-czaszkowy),
• leczenie beta-blokerami: skłonność do 

skurczu oskrzeli, możliwość wystąpie-
nia na leczenie bradykardi

• leczenie cukrzycy lekami z grupy bi-
guanidów: ryzyko wystąpienia niewy-
dolności nerek, kwasicy mleczanowej.

Powikłania po podaniu kontrastu
Jodowe, niejonowe środki cieniujące uwa-
żane są za jedne z najlepiej tolerowanych 
preparatów stosowanych w medycynie jed-
nak niekiedy mogą wystąpić objawy nieto-
lerancji.
Reakcje uczuleniowe najczęściej pojawia-
ją się w ciągu pierwszych 20 minut od po-
dania kontrastu – to powikłania wczesne, 
mogą wystąpić również późne objawy 
nietolerancji, które możemy obserwować 
nawet do siedmiu dni od podania środka 
cieniującego.
Klasyfikacje powikłań:
• Lekkie – niewymagające leczenia: 

uczucie gorąca, nudności, kichanie, 
pocenie się.

• Umiarkowane – wymagające pro-
stych interwencji terapeutycznych: 
wymioty, pokrzywka, omdlenie, bóle 
głowy. 

• Ciężkie – zagrażające życiu, wyma-

bór miejsca wkłucia oraz rodzaj kaniuli. 
Zaleca się, aby dla uniknięcia wystąpienia 
ryzyka wynaczynienia kontrastu zakładać 
wenflon do żył powierzchniowych dłoni 
lub żył łokciowych. Wielkość założonego 
wenflonu ma również kluczowe znaczenie 
w przypadku wystąpienia ostrych powikłań 
po podaniu środka cieniującego! Wykorzy-
stywanie kaniul o dużym przekroju jest nie-
zbędne także w przypadku wykonywania 
badań typu „angio”, gdyż kontrast poda-
wany jest przez strzykawkę automatyczną 
w przepływie 4ml/s z dużym ciśnieniem, co 
zwiększa ryzyko pęknięcia naczynia.
Ważną kwestią w przypadku wykonywania 
badania u pacjentów szpitalnych stanowi 
kontrola daty założenia wenflonu, spraw-
dzenie jego drożności oraz możliwości wy-
stąpienia w tej okolicy stanów zapalnych 
bądź odczynów alergicznych. W przypad-
ku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości 
należy wkłucie bezwzględnie usunąć i za-
łożyć nową kaniulę.
Jeżeli pomimo zachowania wszystkich 
środków ostrożności dojdzie do wynaczy-
nienia substancji cieniującej zaleca się:
• natychmiastowe usunięcie wenflonu 

i zabezpieczenie miejsca wkłucia jało-
wym gazikiem,

• wykonanie ciepłego okładu,
• w dalszych zaleceniach wykonanie 

okładu z Altacetu,
• w przypadku utrzymywania się obrzę-

ku, nasilenia bólu tej okolicy, wystą-
pienia zaczerwienienia lub innych 
niepokojących objawów pacjent nie-
zwłocznie powinien zgłosić ten fakt 
lekarzowi. 

Jeżeli nie ma innych zaleceń wenflon 
usuwa się pacjentowi po 30 min. od po-
dania kontrastu. W przypadku pacjentów 

korzystne są takie, których osmolalność 
jest zbliżona do osmolalności osocza. Aby 
uzyskać pewne pojęcie – przy stężeniu jodu 
300 mg/ml:
• jonowy monomer diatrizoat  ma ok.  

1570 mOsm/kg,
• iopromide – niejonowy monomer ma 

ok. 600 mOsm/kg,
• iotrolan – niejonowy dimer ma ok. 300 

mOsm/kg i jest on izoosmolalny w sto-
sunku do osocza.

Preparaty stosowane w badaniach tomogra-
ficznych to: Ultravist (iopromide), Omni-
paque (iohexol), Iomeron (iomeprolum), 
Visipaque (iodixanol).

Drogi podawania kontrastu
Do niektórych badań TK dla wzmocnienia 
obrazu i precyzyjniejszej diagnostyki wy-
magane jest podanie środka cieniującego. 
O ilości, szybkości oraz sposobie poda-
wania kontrastu decyduje lekarz prowa-
dzący badanie!
W zależności od rodzaju badania środek 
cieniujący możemy podawać: 
• dożylnie, do naczyń obwodowych 

i centralnych
• doustnie
• doodbytniczo – wlewka
• do pęcherza moczowego
• do przetok.
Dożylnie podajemy kontrast za pomocą 
zdalnie sterowanej strzykawki automatycz-
nej lub jako bolus ze strzykawki konwen-
cjonalnej. Ważnym jest, aby środek cie-
niujący podawany za pomocą strzykawki 
automatycznej był podgrzany, co zwiększa 
jego właściwości cieniujące. Z tego wzglę-
du strzykawki stosowane do podawania 
kontrastów są wyposażone w grzałki. Nie-
zmiernie istotną kwestię stanowi także wy-
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Nefropatia pokontrastowa – contrast in-
duced nephropathy (CIN) – to pogorsze-
nie funkcji nerek wraz ze wzrostem stęże-
nia kreatyniny w surowicy krwi o 25% lub 
44 mmol/l w ciągu trzech dni od podania 
środka cieniującego przy jednoczesnym 
braku innych przyczyn etiologicznych. Pa-
tofizjologia: CIN to wynik połączenia bez-
pośrednich efektów toksycznych substancji 
cieniujących wywieranych na nabłonek 
komórek kanalikowych i niedokrwienie 
nerek. Ważnym czynnikiem może być rów-
nież uszkodzenie związane z produkcją 
wolnych rodników i procesami preoksy-
dacji tłuszczów w błonach biologicznych. 
Obecnie CIN jest uważana jako trzecia 
wiodąca przyczyna ostrej niewydolności 
nerek nabyta w szpitalu.
Z powodu braku efektywnego leczenia, 
koniecznością długoterminowego pobytu 
w szpitalu oraz wysoką śmiertelnością pre-
wencja CIN jest zadaniem kluczowym.
Czynniki ryzyka CIN:
• niewydolność nerek (kreatynina > 2.0 

mg/dl),
• cukrzyca,
• hipotensja,
• leki nefrotokstczne (aminodlikozydy, 

niesterydowe leki przeciwzapalne – 
NLPZ),

• niedokrwistość ,
• nerka przeszczepiona,
• hipoalbuminemia < 35g/l,
• duża objętość zastosowanego środka 

kontrastowego,
• podanie środka kontrastowego dotęt-

niczo,
• osmolarność i stopień jonizacji środka 

cieniującego,
W czasie badania z użyciem środka cieniu-
jącego może wystąpić powikłanie związa-

gające podjęcia natychmiastowych 
działań ratunkowych: drgawki, obrzęk 
płuc, zatrzymanie oddechu, zatrzyma-
nie krążenia, wstrząs.

Charakterystyka najczęściej występują-
cych objawów ubocznych:
Rumień – to zaczerwienienie skóry po-
wodowane rozszerzeniem małych naczyń 
krwionośnych znajdujących się pod po-
wierzchnią skóry. Objawia się w postaci 
pojedynczych lub mnogich ognisk, rzadko 
dotyczy większej powierzchni skóry. Naj-
częściej tego typu zmiany obserwujemy 
w obrębie twarzy, szyi, dekoltu. Rumień 
występuje zwykle krótko po podaniu środ-
ka cieniującego i znika samoistnie.
Pokrzywka – występuje w postaci bąbli 
różnej wielkości i różnych kształtów.
Zmiany są zwykle koloru czerwonego lub 
białego z czerwoną obwódką. 
Pokrzywka spowodowana jest obrzękiem 
skóry i towarzyszy jej zwykle świąd i pie-
czenie. Jest jednym z najczęściej obserwo-
wanych skórnych objawów nietolerancji 
i może wystąpić zarówno jako reakcja na-
tychmiastowa, jak i reakcja opóźniona. 
Rumień wielopostaciowy - jest reakcją póź-
ną i charakteryzuje się naprzemiennie ciemno 
i jasno czerwonymi obrzękowymi, obrącz-
kowatymi zmianami. Najczęściej występuje 
w okolicach twarzy, szyi, przedramion bądź 
dystalnych części kończyn dolnych.
Rumień trwały – występuje, jako pojedyn-
cza, okrągła lub owalna, czerwona zmiana
skórna o wyraźnym nacieczeniu, niekiedy 
łuszcząca się. Pojawia się od kilku godzin 
do tygodnia po podaniu kontrastu, następ-
nie samoistnie ustępuje. Jednak przy każ-
dym kolejnym podaniu środka cieniujące-
go pojawia się w tym samym miejscu.
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ne z wynaczynieniem kontrastu poza żyłę. 
W tej sytuacji można zastosować na skórę 
w miejscu zdarzenia ciepły okład, który po-
zwoli szybciej wchłonąć się wynaczynio-
nemu środkowi. Czasami, niestety, może 
dojść do martwicy skóry i konieczna jest 
interwencja chirurga.

Joanna Langa
Pielęgniarka Nadzorująca 

Affidea Pomorskie Centrum Medyczne 

Uwaga!
W związku z powołaniem Komisji ds. Pie-
lęgniarstwa Diagnostycznego pragnę za-
prosić pielęgniarki chętne do współpracy 

o zgłoszenie swojej kandydatury.
Szczegółowe informacje osobom zaintere-

sowanym udzielę telefonicznie: 
664-740-877 Joanna Langa 
- Przewodniczaca Komisji

cyber Oko 
w pracy pielęgniarki

Praca nt. „Terapia i rehabilitacja pacjen-
tów z wykorzystaniem systemu śledzenia 
wzroku Cyber-Oko w Zakładzie Opiekuń-
czo-Leczniczym na podstawie studium 
przypadku”  przedstawiona do prezentacji 
podczas Ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowej „Pielęgniarstwo – nauka i praktyka, 
Pielęgniarstwo w nowoczesnej Europie”, 
która odbyła się w dniach 23-24 paździer-
nika 2014 r. w Olsztynie. 

W zakładach opiekuńczo-leczniczych prze-
bywają pacjenci przewlekle chorzy, z róż-
nymi schorzeniami, apaliczni, ze schorze-
niami neurologicznymi, po wypadkach, 
którzy często nie komunikują się z otocze-
niem. Do nawiązania komunikacji z taki-
mi pacjentami można wykorzystać Cyber-
-Oko, które powstało w  Katedrze Syste-

mów Multimedialnych, WETI w Politech-
nice Gdańskiej pod kierownictwem  prof. 
Andrzeja Czyżewskiego. Cyber-Oko daje 
możliwość nawiązania kontaktu z chorymi, 
którzy pozbawieni są możliwości ruchu, 
wypowiadania słów, gestykulacji. Może 
służyć do stawiania diagnozy, oraz terapii 
pacjentów pozostających w tzw. „zespole 
zamknięcia”. Cyber-Oko umożliwia komu-
nikowanie się pacjenta z komputerem jedy-
nie za pomocą wzroku. Podczas zajęć te-
rapeutycznych możliwe jest zastosowanie 
prostych aplikacji, jak również wirtualnej 
klawiatury, dzięki którym chory ma szanse 
przekazać swoje potrzeby, emocje i pra-
gnienia. Może zilustrować, czego oczekuje 
od opiekunów, lub jakie ma dolegliwości. 
Może nawiązać kontakt z bliskimi. W trak-
cie terapii bardzo ważna jest współpraca 

z rodziną pacjenta, pomoc w stworzeniu 
odpowiednich aplikacji, wsparcie udzielo-
ne przez bliskich w trakcie ćwiczeń, cier-
pliwość, a nade wszystko obecność, stano-
wi bardzo ważny element pracy z chorym.

Celem pracy jest przedstawienie zastoso-
wania Cyber-Oka w procesie diagnostyki, 
terapii i komunikacji z pacjentem w Zakła-
dzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Praca poglądowa napisana została na pod-
stawie obserwacji i doświadczeń własnych 
oraz personelu pracującego w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym w Szpitalu Co-
pernicus Sp. z o.o. w Gdańsku. Obserwację 
prowadzono od 10 stycznia 2013 do 4 mar-
ca 2014 roku. Badaniem objęto pacjenta po 
mnogich udarach okolicy czołowej mózgu. 
W procesie diagnostycznym wykorzystano 
następujące techniki: wywiad, analizę do-
kumentacji oraz obserwację. Zastosowano 
stymulację funkcji poznawczych, m.in. 
uwagi, percepcji, pamięci, myślenia. 

Pacjent l. 49 przeniesiony z Oddziału Neu-
rochirurgii do Zakładu Opiekuńczo-Lecz-
niczego 10 stycznia 2013 roku w stanie po 
zaklipsowaniu dwóch tętniaków na tętnicy 
przedniej i tętnicy środkowej mózgu, po 
krwawieniu podpajęczynówkowym, po 
udarze niedokrwiennym i krwotocznym 
obu płatów czołowych (listopad 2012), 
z malformacją tętniczo-żylną w lewym pła-
cie czołowym, licznymi tętniakami w za-
kresie podstawy mózgu i niedowładem spa-
stycznym czterokończynowym celem kon-
tynuowania leczenia, rehabilitacji ruchowej 
i logopedycznej oraz całodobowej opieki. 
Podczas pobytu w zakładzie pacjent podda-
ny kontynuacji leczenia, opiece pielęgniar-

skiej opartej na procesie pielęgnowania, 
rehabilitacji, logoterapii, oraz diagnozie 
i rehabilitacji neuropsychologicznej.
Po przyjęciu pacjent przytomny, ale niena-
wiązujący kontaktu logicznego, z brakiem 
jakiejkolwiek aktywności werbalnej, w sta-
nie ogólnym dość dobrym, z niedowładem 
spastycznym czterokończynowym, karmio-
ny przez PEG, zacewnikowany. Zastoso-
wane leczenie; dieta przemysłowa Nutrison 
Energy, Nutrison Standard, Baclofen, Vi-
regyt K, Furagin, Amizepin, Paracetamol, 
Relanium, Fraxiparini s.c., Biodacyna i.v., 
Rehabilitacja ruchowa. Opieka psychologa, 
logopedy. W realizowaniu opieki nad cho-
rym pielęgniarki opierały się na procesie 
pielęgnowania, gromadzeniu niezbędnych 
informacji do postawienia diagnozy pielę-
gniarskiej, obserwacji. Ważnym elementem 
były komunikanty niewerbalne, mowa ciała 
pacjenta. Wrażliwość, empatia pozwoliły 
wychwycić subtelne próby komunikacji pa-
cjenta z otoczeniem. Istotnym elementem 
procesu terapeutycznego były ćwiczenia 
z rehabilitantem, masaż klasyczny-czę-
ściowy, ćwiczenia wspomagane, pioniza-
cja niska, ćwiczenia manualne, ćwiczenia 
samoobsługii, ćwiczenia czynno-bierne. 
Podczas pobytu pacjent został poddany 
diagnozie i rehabilitacji neuropsycholo-
gicznej. Ze względu na głębokie zaburzenia 
mowy i znacznie utrudniony kontakt z pa-
cjentem, przy jednoczesnym ograniczeniu 
ruchowym, do wstępnej diagnozy stymu-
lacji funkcji poznawczych i językowych 
wykorzystano tzw. Cyber-Oko, urządzenie 
wypożyczone Zakładowi przez Politech-
nikę Gdańską. Urządzenie to umożliwiło 
pacjentowi wykonanie zadań na ekranie 
komputera za pomocą wzroku. Badanie Cy-
ber-Okiem pozwoliło określić, że:



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 30 maja 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 1/2015 wygrali:

Pani Agnieszka Bukalska
Pani Jadwiga Żurek

Hasłem było słowo: OKULISTA

KONKURS −	 pacjent nie wykazuje zaburzeń uwagi 
typu pomijania stronnego;

−	 pacjent ma trudność z określeniem 
miejsca i czasu;

−	 pacjent nie ma trudności z rozpozna-
waniem cyfr i liter, poprawnie wskazu-
je swoje imię i nazwisko;

−	 pacjent ma trudność z koncentracją 
wzroku na jednym elemencie, kiedy 
pojawia się on w otoczeniu kilku in-
nych – znaczna podatność na dystrak-
cję;

−	 pacjent rozpoznaje twarze osób pre-
zentowanych na zdjęciach, prawidło-
wo określa ich imiona;

−	 pacjent prawidłowo orientuje się 
w chronologii wydarzeń z własnego 
życia – brak zaburzeń pamięci auto-
biograficznej;

−	 pacjent prawidłowo nazywa obiekty 
i czynności, prawidłowo odczytuje 
proste zdania .

Dominujące w obrazie choroby podczas 
pobytu chorego w ZOL było zaburzenie 
funkcji wykonawczych. Pacjent prezento-
wał zaburzenia natury wykonawczej w za-
kresie funkcji motorycznych (obok cztero-
kończynowego niedowładu spastycznego, 
widoczne były znaczne zaburzenia plano-
wania i kontroli ruchu), w zakresie funk-
cji językowych (znaczna trudność z ini-
cjacją wypowiedzi, liczne perseweracje) 
oraz w zakresie zachowania i funkcji po-
znawczych (rozhamowanie behawioralne 
– w nieznacznym stopniu rozhamowanie 
seksualne wobec personelu pielęgniarskie-
go, śmiech w sytuacjach nieadekwatnych. 
Zauważalny był bezkrytycyzm pacjenta, tj. 
niezdolność do korygowania własnej reak-
cji mimo dowodów, że jest to reakcja nie-

prawidłowa. W zakresie uwagi stwierdzo-
no znaczną labilność. Pacjent był w stanie 
ułożyć 3-elementowe historyjki obrazkowe 
z umiarkowanym sukcesem, co wskazy-
wało na zachowaną zdolność do myślenia 
przyczynowo-skutkowego. Pacjent męcz-
liwy. 
Koniec sierpnia, początek września 2013 
pacjent stał się nadmiernie pobudzony, 
przestał współpracować z terapeutą. Po-
jawił się krzyk uniemożliwiający nawią-
zanie kontaktu z pacjentem, szczególnie 
w godzinach nocnych. Przeprowadzono 
konsultacje psychiatryczną, neurologiczną, 
stomatologiczną. Okresowo została wstrzy-
mana terapia za pomocą Cyber-Oka na czas 
dobierania odpowiedniej dawki leków wy-
ciszających zleconych przez psychiatrę. 
Ze względu na adynamię dotyczącą każdej 
sfery funkcjonowania, zalecono stymulo-
wanie pacjenta przez zadawanie pomocni-
czych pytań lub zachęcanie do wykonania 
określonej czynności czy ruchu. Chory 
chętnie uczestniczył w terapii zajęcio-
wej, podejmował próby szycia, układa-
nia klocków. Ze względu na wzmożone 
napięcie mięśniowe, nie wskazane było 
m.in. wyszarpywanie przedmiotów trzy-
manych w dłoni przez chorego. Pomimo 
leczenia farmakologicznego, mającego na 
celu ograniczenie reakcji krzyku u pacjen-
ta, współpraca z pacjentem była trudna do 
nawiązania. Kontakt logiczny był możliwy 
do nawiązania, ale w ograniczonym zakre-
sie. Pacjent odpowiadał na proste pytania. 
Głośna wokalizacja pojawiała się u cho-
rego w odpowiedzi na stymulację – czy 
w formie dialogu, czy w trakcie wykony-
wania ćwiczeń z fizjoterapeutą – ale też 
jako forma autostymulacji, gdy brak było 
zewnętrznych bodźców. Krzyk mógł mieć 
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dla pacjenta wartość komunikacyjną: pa-
cjent krzycząc, sygnalizował swoje po-
trzeby jak głód, nuda, swędzenie. Jednak 
prawidłowa interpretacja nie zawsze była 
możliwa. W obrazie choroby dominowały 
objawy charakterystyczne dla uszkodzeń 
płatów czołowych. Podczas pobytu w ZOL 
nie stwierdzono zachowań agresywnych. 
Wokalizacja pojawiała się częściej w sytu-
acji nadmiernej stymulacji: podczas mycia, 
czynności pielęgnacyjnych, rehabilitacyj-
nych, niż jako forma autostymulacji. Pa-
cjent nawiązywał prosty dialog z perso-
nelem, automatyczną reakcją była reakcja 
potwierdzająca („jo”), reakcja przecząca 
rzadsza. Chory chętnie współpracował 
z personelem, czytał proste teksty, śpiewał 
piosenki. 
Badanie logopedyczne przy pomocy Cy-
ber-Oka umożliwiło stwierdzenie, że zabu-
rzenia mowy dotyczyły przede wszystkim 
produkcji mowy. Diagnostyka z wykorzy-
staniem Cyber-Oka pozwoliła określić, że:
−	 pacjent nie ma trudności z rozumie-

niem nazw obiektów i czynności;
−	 pacjent nie ma zaburzeń słuchu fone-

mowego;
−	 pacjent prawidłowo rozpoznaje liczby 

i litery;
−	 pacjent prawidłowo odczytuje poje-

dyncze słowa i proste zdania.
Ćwiczenia prowadzone z pacjentem przy 
użyciu Cyber-Oka w Zakładzie obejmowały:
−	 ćwiczenia mowy automatycznej 

i półautomatycznej (początkowo cią-
gi zautomatyzowane wypowiadane na 
przemian z terapeutą);

−	 ćwiczenia aktualizacji nazw rzeczow-
ników i czasowników (odmienianych 
przez liczby, osoby, przypadki);

−	 ćwiczenia mowy dialogowej;

−	 ćwiczenia czytania wyrazów i pro-
stych zdań;

−	 ćwiczenia budowania zdań; 
−	 ćwiczenia mowy opowieściowej 

(w oparciu o historyjki obrazkowe na 
monitorze).

Poprawa nastąpiła w zakresie płynności 
mowy w mowie dialogowej, czytaniu i mo-
wie opowieściowej. Pacjent był w stanie 
przeczytać lub wypowiedzieć proste zda-
nie, jednak wymagał ciągłej stymulacji 
w postaci np. wskazania palcem kolejne-
go wyrazu (w trakcie czytania) lub pytań 
wspomagających (w trakcie budowania 
dłuższej wypowiedzi). 

Dzięki pracy całego zespołu, współpracy 
rodziny pacjenta, możliwe było uzyskano 
najpierw niewerbalnej, a potem słownej 
komunikacji otoczenia z chorym. Konse-
kwencją podjętych działań terapeutycznych 
było pełne nawiązanie kontaktu słownego 
z pacjentem, co miało wpływ na poprawę 
jakości życia pacjenta.
Szczególny wkład w rehabilitację logope-
dyczną i terapię psychologiczną wniosła 
pani Agata Maciejewska, psycholog i lo-
gopeda pracująca w Zakładzie. Nie byłoby 
tych osiągnięć bez Cyber-Oka. 
W trakcie pracy z pacjentem personel 
ZOL-u cały czas współpracował z zespo-
łem profesora Andrzeja Czyżewskiego 
z Katedry Systemów Multimedialnych, za 
co pragnę gorąco podziękować.

Elżbieta Rojek
Copernicus Sp. z o.o.
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Podziękowania
„Najpiękniejsze kwiaty nic nie znaczą.

Trzeba pojąć całą głębię tej służby
Pielęgniarską codzienną pracę.

Niestrudzona, choć bardzo zmęczona własnym 
życiem i chorych sprawami

Zawsze służyć ludziom gotowa
Słowa swoje pokrywa czynami...”

Wyrazy uznania, szacunku 
i podziękowania za szczególną postawę 
i zaangażowanie w pracy zawodowej, 

oddanie życzliwość w czasie wieloletniej 
pracy w zawodzie wraz z życzeniami 
zdrowia i dalszych sukcesów w pracy 

i życiu osobistym Pielęgniarkom 
i Położnym 7 Szpitala Marynarki Wojennej 

z Przychodnią w Gdańsku z okazji 
jubileuszu:

40-lecia pracy:
Witman Irena
Kreft Maria

35-lecia pracy:
Szwarc Ewa

Oktaba Jadwiga
Pawelczyk Elżbieta

Kuczyńska Mirosława
Strzelecka Aleksandra
Dudzewicz Grażyna

30-lecie pracy:
Okuła Barbara

Staszawska Regina
Wierzbicka Katarzyna
Cyperska Małgorzata

Tanaś Violeta
Kostka Małgorzata

Szulc Mirosława
Łazaronek Anna

25-lecie pracy:
Kunikowska Katarzyna

Schonnagel Dorota
Olesińska Anna

Trepkowska Stefania
Kołpak Iwona
Driwa Joanna

Rydzewska Ewa
Bartoszewska Katarzyna

Budnik Teresa
Tubis Beata

20-lecie pracy:
Roszkowska Monika

Luzar Ewa
Rybak Katarzyna
Wieczorek Joanna

Olszta Justyna
Dalecka Iwona

Trzasko Katarzyna
Kobielska Beata

15-lecie pracy:
Wiszniewska Barbara

Stylska Bożena
Skura Katarzyna

Przytuła-Jaroszek Monika
Zawierta Lilianna

10-lecie pracy:
Pietrzak Anna
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tytułu Specjalisty. Życzę pomyślności, 
wytrwałości w pracy zawodowej oraz 
spełnienia marzeń składa Pielęgniarka 
oddziałowa mgr Agnieszka Bobowska 

wraz z zespołem pielęgniarskim Kliniki 
Otolaryngologii UCK.

Szanowni Państwo!
Kończąc swoja pracę zawodową 
pragnę serdecznie podziękować 

Wszystkim Pracownikom SZPITALA 
MORSKIEGO im. PCK w Gdyni 
za długoletnią współpracę. Dziękuję 

kadrze kierowniczej, wszystkim grupom 
zawodowym, w tym również administracji 

i pracownikom obsługi, z którymi przez 
ostatnie 32 lata związana była moja 
droga zawodowa.  W szczególności 

pragnę podziękować kadrze kierowniczej 
pielęgniarek, położnych oraz techników 

za to, że realizowane przez nas cele 
zawodowe miały zawsze na uwadze dobro 
pacjenta. Dziękuję za okazane mi zaufanie 

oraz za wsparcie w trudnych 
momentach naszej pracy. 

Dumna jestem z tego, że nasza 
współpraca opierała się o zasady, dobra 

i bezpieczeństwa pacjenta, bezpieczeństwa 
pracy oraz etyki zawodowej. Cieszę się, 

że nasza wspólna praca przyczyniła się do 
podniesienia prestiżu zawodu 

Pielęgniarki i Położnej. 
Wszyscy Państwo na zawsze pozostaną 

w mojej życzliwej pamięci.
Proszę przyjąć ode mnie życzenia 
szczęścia w życiu osobistym oraz 

satysfakcji w dalszej pracy zawodowej.
Z wyrazami szacunku 

Anna Lewkowicz 

Emerytowana Pielęgniarka Naczelna 
Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni

Składam tą drogą serdeczne 
podziękowanie Przewodniczącej 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku Pani Annie Wonaszek, a także 
Pani Danucie Adamczyk-Wiśniewskiej, 

jak również wszystkim Pracownikom 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

za długoletnią współpracę, okazaną 
życzliwość, profesjonalną pomoc 

i wsparcie w rozwiązywaniu problemów 
zawodowych pielęgniarek i położnych 
Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. 

Dziękuję również za ciepłe słowa 
pożegnania. Życzę sukcesów w dalszej 

pracy, wytrwałości w dążeniu do 
wytyczonych celów oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym
Z wyrazami szacunku

Anna Lewkowicz 
Emerytowana Pielęgniarka Naczelna 

Szpitala im. PCK w Gdyni

Pragnę serdecznie podziękować 
Przewodniczącej Związków Zawodowych 

Pielęgniarek i Położnych pani ilonie 
Kwiatkowskiej-Falkowskiej za 

długoletnią współpracę.  
Dziękuję Jej za pełna zaangażowania 

pracę na rzecz środowiska Pielęgniarek 
i Położnych Szpitala Morskiego im. 

PCK w Gdyni. Dziękuję za to, że 
swoim profesjonalnym działaniem 

potrafiła doprowadzić do rozwiązań 
korzystnych zarówno dla zakładu 

5-lecie pracy:
Krajewska Milena

Suszek Justyna
Błyszczek Milena

Bartosz Marta
życzy

Naczelna Pielęgniarka 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej

mgr Elżbieta Brożyniak
z całym zespołem

Wyrazy uznania, szacunku 
i podziękowania za wieloletnią 

pracę w zawodzie, życzliwość oraz 
profesjonalizm  Pani mgr Annie 

Lewkowicz Pielęgniarce Naczelnej 
Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni – 
Redłowie z okazji przejścia na emeryturę 

składają Pielęgniarki Oddziałowe 
i Położne Oddziałowe wraz z życzeniami 
zdrowia, pomyślności, szczęścia w życiu 

osobistym oraz spełnienia marzeń.

Serdeczne podziękowania za opiekę, 
wsparcie i życzliwość dla mojej żony 

Elżbiety dla Pani Przełożonej, Położnych 
z Izby Przyjęć i Położnych z Kliniki 

Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej 
i Endokrynologii Ginekologicznej UCK 
w Gdańsku. Do tego wspaniałego zespołu 

profesjonalistów należy także 
dr n. med. Anna Szkop-Dominiak, która 
profesjonalnie podeszła do mojej żony Eli.

Bartosz Wiśniewski

Gorące podziękowania Zespołowi  
Pielęgniarskiemu na Oddziale Chirurgii 

Urazowo-Ortopedycznej Szpitala 
Copernicus w Gdańsku, za fachową 

i troskliwą opiekę pooperacyjną 
składa wdzięczny pacjent 

Witold Smoliński.

Dziękujemy za możliwość wzięcia udziału  
w warsztatach Program: 

„Profilaktyka wypalenia zawodowego 
pielęgniarek i położnych ” 

przez personel naszej przychodni.
Warsztaty zostały przeprowadzone 
profesjonalnie. Osoby, które brały 

w nich udział zmieniły nastawienie do 
sytuacji trudnych, zaczęły skutecznie 

komunikować się z pacjentami o postawie 
roszczeniowej/agresywnej. Personel 

w sposób zauważalny lepiej zaczął radzić 
sobie z emocjami wynikającymi z często 

niełatwym kontaktem z pacjentami. 
Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie 

Moczulskiej za czas, który nam 
poświęciła, a przede wszystkim za 

perfekcyjne przygotowanie warsztatów. 
Mamy nadzieję, że spotkania będą mogły 

odbywać się regularnie. 
Z poważaniem 
Marta Langa 

Przełożona Pielęgniarek POZ i AOS 
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Paniom: Wiesławie Daszkowskiej-
Pyszniak oraz Joannie Mazur serdeczne 

gratulacje z okazji pomyślnego zdania 
egzaminu państwowego i uzyskania 
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„Słowa nie ukoją bólu, ale nas łączą ...”

Naszej koleżance, pielęgniarce Affidea 
GDVI Henryce Nowak wyrazy 

głębokiego współczucia z powodu śmierci 
OJCA

składają:
Pielęgniarka Nadzorująca oraz koleżanki 

pielęgniarki wraz z Dyrekcją Affidea PCM.

Łącząc się w bólu z naszą koleżanką
Sławomirą Masiak serdeczne wyrazy 

współczucia z powodu śmierci
BRATA

składają koleżanki i koledzy
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Copernicus PL Sp z o. o.
Szpital św. Wojciecha.

Wyrazy współczucia i otuchy 
z powodu śmierci 

mAmy  
koleżance Oddziałowej dorocie 

Majewskiej-Kątnej składają  Pielęgniarki 
Oddziałowe i Położne Oddziałowe ze 
Szpitala Morskiego  im PCK w Gdyni.

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

mAmy 
koleżance Dorocie Majewskiej-Kątnej 

składają współpracownicy ze Szpitali 
Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. 

z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 
Szpitala Morskiego im. PCK.

Szanownej Pani Dorocie Majewskiej- 
Kątnej Pielęgniarce Oddziałowej 

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
MATKI 

składają Zarząd, Dyrekcja i Zespół 
Pracowników Szpitali Wojewódzkich 

w Gdyni Sp. z o.o.

Drogiej Koleżance Bożenie Jabłońskiej 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci 
mAmy

 składają pielęgniarki, lekarze 
i współpracownicy z Katedry i Kliniki 

Urologii UCK w Gdańsku.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...” 
ks. Jan Twardowski

Ty godnie cierpieć umiałaś, Ból swój Bogu 
z pokorą oddałaś, Pokornie wędrowałaś 

mu na spotkanie.
Módl się za nami w niebie, abyśmy godne, 

kiedyś dołączyły do Ciebie.
Z wielkim smutkiem żegnamy

śp. ALICJĘ  LING
wrażliwą, troskliwą, oddaną pacjentkom, 

pełną optymizmu i radości,
naszą wspaniałą i nieodżałowaną 

koleżankę, która na zawsze pozostanie 
w naszej pamięci 

Położne z Oddziału Ginekologii 
Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni 

z żałobnej karty
Naszej koleżance Adrianie Bolek 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powody śmierci 
mAmy 

składają koleżanki z Wojewódzkiego 
Centrum Onkologii w Gdańsku.

„Kochany człowiek nie umiera.
Żyje wciąż w naszych

sercach i wspomnieniach”

Naszej koleżance, pielęgniarce Affidea 
GDI Agacie Klotzke wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci 
OJCA 

składają:
Pielęgniarka Nadzorująca,

koleżanki pielęgniarki,
technicy elektroradiologii oraz Dyrekcja 

Affidea PCM.

Drogiej koleżance Marioli Miazek 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
BRATA 

składają koleżanki z oddziału III-go 
Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych 

i Gruźlicy w Gdańsku.

«Umiera się nie po to, by przestać żyć, 
lecz po to, by żyć inaczej»

Paulo Coelho

Łącząc się w bólu z naszą koleżanką 
Małgorzatą Toczek serdeczne wyrazy 

współczucia z powodu śmierci 
MĘŻA Mirosława 

składa cały personel przychodni 
NZOZ „Medycyna Rodzinna” w Gdańsku. 

pracy, a które jednocześnie spełniały 
oczekiwania pielęgniarek i położnych. 

Zawsze wspierała mnie w podejmowaniu 
działań w obronie godności zawodowej 
pielęgniarki i położnej oraz podniesienia 

prestiżu zawodowego.
 Życzę Pani, aby ZZPiP pod Pani 

przewodnictwem osiągnął wiele sukcesów 
i zrealizował cele mające poprawić 
warunki pracy i płacy pielęgniarek 

i położnych, a także satysfakcji z pełnionej 
funkcji dalszego rozwoju zawodowego.

Dziękuję za miłe i ciepłe słowa pożegnania 
Z wyrazami szacunku 

Anna Lewkowicz 
Emerytowana Pielęgniarka Naczelna

Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni
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„Umarli są niewidzialni, ale nie nieobecni.”

Jak cieszyć się słońcem, skoro smutek 
w naszych sercach... 

Widząc Ciebie cierpiącą 
i nie mogąc Tobie pomóc 

– dla nas to było największym bólem...

Z głębokim żalem żegnamy 
śp. EWĘ MARZYSZ 

naszą wspaniałą, życzliwą, szlachetną, 
opiekuńczą, 

pełną dobroci i pogody ducha, 
niezapomnianą koleżankę

Położne z Oddziału Ginekologii 
Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

 Wyrazy głębokiego współczucia dla 
Naszej Koleżanki Danuty Gorczycy 

z powodu śmierci 
mAmy 

składają koleżanki z Oddziału 
Otolaryngologii Szpitala Copernicus 

w Gdańsku.

Naszej Koleżance Iwonie Gudel wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci 

TATY 
składają koleżanki z Oddziału 

Otolaryngologii Szpitala Copernicus 
w Gdańsku.

Pielęgniarce Koordynującej Beacie Zimny 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
BABCI 

składają Kadra Kierownicza oraz zespół 
pielęgniarski Izby Przyjęć SP ZOZ MSW 

w Gdańsku.

Drogiej Koleżance Sławomirze 
Piechowskiej wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci 
MATKI 

składają koleżanki z Oddziału 
Reumatologii Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie Sp. z o.o.

,,Nie umiera ten kto pozostaje 
w sercach bliskich’’

Naszej koleżance Jolancie Lubockiej
wyrazy głębokiego współczucia i słowa 

wsparcia z powodu śmierci
mAmy 

składają koleżanki z Domu Medycznego 
Polanki 7 w Gdańsku.
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