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Koleżanki i Koledzy,

Czas wypełniony pracą szybko upływa, 
goni, a wręcz galopuje… mamy już gru-
dzień. Polecam ostatnie już w tym roku 
wydanie naszego biuletynu.
Biuletyn opisuje wszystkie nowości z na-
szego środowiska zawodowego. Przedsta-
wia Wam (gorące jeszcze) pismo naszej 
ORPiP w Gdańsku do nowego Ministra 
Zdrowia podkreślające rangę naszych pro-
blemów i potrzeb, które wymagają nie-
zwłocznego rozwiązania. W dniu zawią-
zania KOPiP słyszeliśmy, iż nie ma szans 
cyt.: na jakiekolwiek podwyżki dla Pielę-
gniarek i Położnych. Dziś jest już inaczej 
– dodatki do pensji zastały naliczone, ale 
NAS to nie satysfakcjonuje. Jest już czas 
ostateczny – naszej wytrzymałości na do-
strzeżenie i ujęcie Pielęgniarek i Położnych 
w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Na-
sza cierpliwość ulega wyczerpaniu... Rok 
2016 musi być rokiem dobrych regulacji...

Z wyrazami szacunku,
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bIuleTyn InFOrMacyJny OkręgOweJ 
Izby PIelęgnIarek I POłOżnych w gdańSku

VII OkręgOwy 
SPrawOzdawczO-wybOrczy 

zJazd PIelęgnIarek 
I POłOżnych

OIPiP w gdańSku
Samorząd Zawodowy tworzą Pielęgniarki, 
Pielęgniarze, Położne i Położni posiadający 
Prawo Wykonywania Zawodu zarejestro-
wani w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek 
i Położnych w Polsce. Wykonywanie za-
wodów pielęgniarki i położnej jest ściśle 
związane z przynależnością do OIPiP na 
terenie, której realizujemy swoje profe-
sje. Przynależność do Samorządu Zawo-
dowego jest obowiązkowa, jak również 
wykonywanie ustawowych obowiązków 
z tym faktem związanych np. przestrze-
ganie zasad Kodeksu Etyki Zawodowej, 
opłacanie składek i aktualizowanie na 
bieżąco danych osobowych itp.
W Polsce funkcjonuje 45 Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych mających swe 
określone zasięgi terytorialne. Co 4 lata od-
bywają się w nich Okręgowe Sprawozdaw-
czo-Wyborcze Zjazdy – co właśnie obecnie 
ma miejsce. W styczniu natomiast w NIPiP 
w Warszawie odbędzie się Krajowy Spra-
wozdawczo-Wyborczy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych.

W Gdańsku – w dniach 23-24 października 
2015 r. odbył się VII Okręgowy Sprawoz-
dawczo-Wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Po-
łożnych. Przedstawiamy Państwu relację:
Głównymi Uczestnikami Zjazdu byli De-

legaci wybrani przez Państwa, jako Wasi 
Przedstawiciele. Na Zjazd przybyli również 
Goście – na których zawsze nasze środo-
wisko zawodowe może polegać. To dzięki 
wieloetapowej złożonej i często skompli-
kowanej współpracy z Nimi osiągamy cele, 
jakimi jest rozwój Pielęgniarstwa, wzrost 
rangi naszych profesji oraz krocząca popra-
wa warunków pracy i płacy Pielęgniarek 
i Położnych. Wielokrotnie dzięki tej współ-
pracy możliwe było zorganizowanie Pań-
stwu dziesiątki bezpłatnych konferencji, 
a także pochylenie się nad bieżącymi co-
dziennymi problemami tj. np. pomoc praw-
na czy pomoc zdrowotna. Gośćmi byli:
•	 Władysława Murawska i Irena Paw-

lak – Pierwsze Przewodniczące OR-
PiP w Województwie Pomorskim – 
w OIPiP w Gdańsku oraz w Słupsku,

•	 Teresa Zielińska, Barbara Czerwińska 
i Elżbieta Chętnik – Seniorki Pielę-
gniarstwa,

•	 Aleksandra Gaworska-Krzemińska – 
Wiceprezes Zarządu Głównego PTP,

•	 Krystyna Dębkowska – Przewodni-
cząca OZZPiP Regionu Pomorskiego, 
współzałożycielka KOPiP,

•	 Sebastian Irzykowski – Przewodniczą-
cy ORPiP w Słupsku, współzałożyciel 
KOPiP,
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•	 Grzegorz Sikora – współdziałający 
z KOPiP w zakresie tzw. wizerunku 
medialnego,

•	 Jacek Parszuto – Dyrektor Woje-
wódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 
w Gdańsku,

•	 Józef Partyka – Przewodniczący Za-
rządu Głównego NSZZ Policjantów, 
współpracował z OIPiP w Gdańsku 
również, jako Przewodniczący Zarzą-
du Wojewódzkiego Forum Związków 
Zawodowych,

•	 Rafał Terlecki – Sędzia, Wiceprezes 
Sądu Okręgowego w Gdańsku,

•	 Aleksandr Skrzypiński – radca prawny, 
właściciel Kancelarii Prawnej „Seneka” 
w Gdańsku – udzielającej Pielęgniarkom 
i Położnym porady prawne „pro bono”,

•	 Sylwiusz Retowski – Dziekan Wy-
działu Zamiejscowego Wyższej Szko-
ły Psychologii Społecznej w Sopocie, 
w której bezpłatnie użytkujemy salę 
konferencyjną,

•	 Ks. Błażej Kwiatkowski – duszpasterz 
pracowników służby zdrowia w woje-
wództwie pomorskim; Dzięki pomocy 
ks. Błażeja Kwiatkowskiego powstało 
przy OIPiP w Gdańsku Koło Stowa-
rzyszenia Pielęgniarek Katolickich,

•	 Gabriela Depka-Wierzbicka – repre-
zentująca Towarzystwo Ubezpiecze-
niowe „Inter Polska” współpracujące 
na rzecz Pielęgniarek i Położnych 
OIPiP w Gdańsku.

Przewodnicząca Anna Wonaszek podkre-
śliła ogromną rangę współpracy z zapro-
szonymi Gośćmi. Goście wypowiedzieli 
się na temat skuteczności współdziałania 
na rzecz Pielęgniarek i Położnych Woje-
wództwa Pomorskiego. 

Na VII Okręgowy Sprawozdawczo-Wy-
borczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku ze 152 Delegatów uprawnio-
nych do głosowania, obecnych było 138 
Delegatów, co stanowiło 90,78 % osób 
uprawnionych do głosowania. Liczba obec-
nych Delegatów na Zjeździe okresowo ule-
gała zmianom o czym niezwłocznie infor-
mowała Komisja Skrutacyjna.
Przewodniczącą Zjazdu została wybrana 
Jolanta Zając.
Delegaci na Zjazd przyjęli sprawozdanie 
z działalności ORPiP w Gdańsku za okres 
VI kadencji oraz sprawozdanie Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej. Następnie na wniosek 
OKR – Delegaci na Zjazd, jako najwyższa 
władza udzielili absolutorium ustępującej 
Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położ-
nych.
Przyjęte również zostały sprawozdania 
z działalności Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej oraz Okręgo-
wego Sądu Pielęgniarek i Położnych.

Następnie Delegaci na zjazd dokonali wy-
boru przewodniczącej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych.
Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku została 
Anna Wonaszek.

Dokonane zostały również wybory do or-
ganów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych VII kadencji.

Przewodniczącą Okręgowej Komisji Re-
wizyjnej została Grażyna Ropel
Członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
w Gdańsku VII kadencji wśród 6 delega-
tów kandydujących wybrane zostały:
1. Halina Dziemińska-Treder,

2. Grażyna Stachowicz,
3. Beata Beling,
4. Elżbieta Bochnia,
5. Ewa Borowska.

Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pie-
lęgniarek została wybrana Alina Mali-
nowska.
Członkami Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych z 8 delegatów kandydujących 
wybrane zostały:
1. Sylwia Galikowska,
2. Katarzyna Grobelna,
3. Joanna Piankowska,
4. Marzena Ewa Wojciechowska,
5. Jolanta Załęcka,
6. Aleksandra Stasińska.

Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawo-
dowej Pielęgniarek i Położnych została 
wybrana Anna Zaremba-Duszota.
Zastępcami Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej z 11 osób kandydujących zostali:
1. Tomasz Aszyk,
2. Sylwia Giętowska,
3. Krystyna Husar-Hejnowska,
4. Ewa Hys,
5. Mariola Rusińska,
6. Jolanta Stachowicz,
7. Barbara Szyszka,
8. Zofia Wiśniewska,
9. Lucyna Kabat,
10. Anna Grochowska.

Na Członków Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położonych kandydowały 42 
osoby, z kandydujących delegatów, wy-
brane zostały niżej wymienione osoby:
1. Jolanta Zając,
2. Beata Wójcik-Wieczorek,
3. Agnieszka Bronk,

4. Arkadiusz Bobowski,
5. Ewa Wodzikowska ,
6. Ewa Bogdańska-Bóll,
7. Danuta Sikorska,
8. Irena Samson, 
9. Anna Fiedorowicz,
10. Marzena Barton,
11. Teresa Niewiadomska,
12. Irena Figuła,
13. Katarzyna Kretowicz,
14. Beata Odorczuk,
15. Anna Raj,
16. Marzena Olszewska-Fryc,  
17. Anna Ciecholewska,
18. Anna Kosowska,
19. Tomasz Ślósarek,
20. Dorota Kocemba,
21. Anna Polanowska,
22. Maria Chytkiewicz,
23. Danuta Adamczyk-Wiśniewska,
24. Danuta Majewska-Kątna. 

Delegatami na VII Krajowy Zjazd Pielę-
gniarek i Położnych pośród 20 osób kan-
dydujących wybranie zostały:
1. Danuta Adamczyk-Wiśniewska,  
2. Ewa Bogdańska-Bóll,
3. Barbara Czaja,
4. Beata Góralska,
5. Lucyna Kabat, 
6. Elżbieta Krupiczojć-Graf,
7. Alina Malinowska,
8. Elżbieta Mazur,
9. Marzena Miller,
10. Anna Raj,
11. Grażyna Stachowicz,
12. Marzena Szczepańska,
13. Małgorzata Sobania,
14. Anna Wonaszek,
15. Barbara Wysocka.
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Ponadto na VII Okręgowym Sprawozdaw-
czo-Wyborczym Zjeździe Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku zostały wprowa-
dzone następujące regulaminy:
1) Regulamin Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych w Gdańsku,
2) Regulamin Okręgowej Komisji Rewi-

zyjnej w Gdańsku,
3) Regulamin Okręgowego Sądu Pielę-

gniarek i Położnych w Gdańsku,
4) Regulamin Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej.

Do Komisji Uchwał i Wniosków złożono 5 
wniosków i 1 apel.

Wniosek Ewy Wodzikowskiej w sprawie:
•	 ustalenia aktem prawnym jednolitego 

katalogu diagnoz oraz procedur dla 
pielęgniarek i położnych,

•	 zagwarantowania pielęgniarkom i po-
łożnym jednorocznego urlopu zdrowot-
nego po 20 latach pracy w zawodzie.

Wniosek Ireny Samson w sprawie wspar-
cia i pomocy w utworzeniu domu seniora 
dla pielęgniarek.

Wniosek Ilony Kwiatkowskiej-Falkow-
skiej adresowany do Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w sprawie wyceny 
kosztów pracy pielęgniarek i położnych 
w procedurze medycznej.

Wniosek A. Stasińskiej adresowany do 
NRPiP – w sprawie wprowadzenia do usta-
wy o zawodach pielęgniarki i położnej na-
stępujących uregulowań:
•	 minimalnych norm zatrudnienia;
•	 finansowania kształcenia podyplomo-

wego;
•	 urlopów szkoleniowych;

•	 urlopów zdrowotnych w dolegliwo-
ściach związanych z wykonywaną pracą.

Wniosek przewodniczącej ORPiP 
w Gdańsku Anny Wonaszek adresowany 
do Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych w sprawie podjęcia działań zmierza-
jących do usunięcia art. 10 ustawy z dnia 
1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek 
i położnych.
Przewodnicząca ORPiP uzasadniając 
wniosek wyjaśniła, iż jest to zapis dyskry-
minujący i ograniczający nasz samorząd, 
podkreśliła – „jesteśmy jedynym samorzą-
dem, który ma tego typu zapis”. Wyjaśnia-
ła, iż zobowiązuje on OIPiP do składania 
ministerstwu informacji ze wszystkich 
wydarzeń dotyczących izb, w tym także 
o uchwałach dotyczących regulaminu wy-
borów do organów izb; wyborów osób na 
funkcje w organach izb. Daje także mini-
strowi zdrowia prawo zaskarżania do Sądu 
Najwyższego, pod zarzutem niezgodności 
z prawem, uchwałę organu izby w terminie 
3 miesięcy od dnia jej otrzymania.

Apel G. Dąbrowskiej adresowany do 
Krajowego Zjazdu w sprawie uchwalenia 
rocznej składki jednakowej dla wszystkich 
pielęgniarek i położnych.

Na zakończenie zjazdu przewodnicząca 
ORPiP Anna Wonaszek złożyła serdeczne 
podziękowania Delegatom za aktywność 
i zaangażowanie w obradach Zjazdu, Ko-
misjom za ciężką i efektywną pracę.

Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Jolanta Zając
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Goście i Delegaci
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Wręczenie Przewodniczącej Annie Wonaszek Honorowej Odzna-
ki Zarządu Regionu Pomorskiego OZZPiP - wręcza: Przewodni-

cząca OZZPiP Regionu Pomorskiego Krystyna Dębkowska
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Wręczenie na ręce Przewodniczących ORPiP w Gdańsku (wszystkich 
Kadencji) Odznaki OIPiP Regionu Słupskiego dla OIPiP w Gdańsku za 
szczególne zasługi dla Pielęgniarstwa i Położnictwa - wręcza: Przewod-

niczący ORPiP w Słupsku Sebastian Irzykowski

Obrady Zjazdu
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dowych od Nr 112/IPP/PPL/2015/C 
do Nr 116/IPP/PPL/2015/C i Nr 06/
GPP/2015/C.

15. Rozpatrzenie wniosku Przewodni-
czącej Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego w sprawie zakupu 
kalendarzy i pamięci przenośnej usb 
dla członków komisji. Podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 611/VIP/15 
w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Epide-
miologicznego w sprawie organizacji 

warsztatów edukacyjnych dla pielę-
gniarek i położnych epidemiologicz-
nych. Podjęto jednogłośnie Uchwałę 
Nr 612/VIP/15 w tej sprawie. 

17. Podjęcie jednogłośnie Aneksu Nr 1 do 
Uchwały Nr 170/VIP/12 w sprawie 
dokonania wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych.

18. Zakończenie zebrania.

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

z prac rady
W dniu 7 października 2015 r. odbyło się 
posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku zwołane w trybie 
pilnym. W zebraniu udział wzięło 22 oso-
by, 15 członków Rady, 2 pełnomocników, 
przewodnicząca Okręgowego Sądu Pie-
lęgniarek i Położnych, przewodniczący 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej, pani me-
cenas OIPiP, pani Joanna Langa i pani Wła-
dysława Murawska.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Wonaszek. Wpisanie się 
na listę obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3. Przyjęcie jednogłośnie zaproponowa-
nego porządku zebrania.

4. Przedstawienie informacji na te-
mat wejścia w życie rozporządzenia 
Ministra zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie ogólnych warun-

ków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej. Obecne rozporzą-
dzenie gwarantuje 300 zł. na każdy 
etat pielęgniarki i położnej z pewny-
mi wyłączeniami zawartymi w rozpo-
rządzeniu. POZ regulację będą miały 
dopiero od stycznia 2016 r. i potem 
tak jak wszyscy od września 2016 r. 
Zespoły wyjazdowe, stacje krwiodaw-
stwa, pogotowie ratunkowe, żłobki, 
DPS-y – nie otrzymają środków finan-
sowych. Na dzień dzisiejszy wiemy, 
że są problemy na etapie zgłaszania 
pielęgniarek i położnych do NFZ, bo 
system informatyczny nie przyjmuje 
nr praw wykonywania zawodu, które 
są niewłaściwie napisane. Po otrzyma-
niu od NFZ aneksów do umów praco-
dawcy muszą podpisać porozumienie 
ze związkami zawodowymi w sprawie 
podziału tych środków finansowych. 
Do negocjacji jest uprawniony tylko 

Prezydium
W dniu 14 października 2015 r. odbyło się 
posiedzenie Prezydium ORPiP w Gdań-
sku. W zebraniu udział wzięło 7 osób, 
członków Prezydium ORPiP w Gdańsku.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania. Podpisanie listy 

obecności.
2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu 

z poprzedniego zebrania. 
3. Przedstawienie projektu porządku ze-

brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał od Nr 1024/Z/VI/2015 
do Nr 1050/Z/VI/2015 w sprawie 
prawa wykonywania zawodu (wpis 
– 8, w tym 1 położna, skreślenia – 6, 
w tym 1 położna, stwierdzenia – 13, 
w tym 1 położna).

5. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
603/VIP/15 w sprawie wydania za-
świadczenia o przeszkoleniu i zdaniu 
egzaminu po przerwie dłuższej niż 
5 lat w wykonywaniu zawodu pielę-
gniarki/położnej dla 1 osoby.

6. Przedstawienie projektu Uchwały nr 
604/VIP/15 w sprawie wydania skie-
rowania na przeszkolenie po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej dla 1 
osoby.

7. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Położnych o sfinanso-
wanie uczestnictwa 4 osób w IV Mię-
dzynarodowym Kongresie ,,Położna 
i pielęgniarka edukatorem Szkoły 

Matek i Ojców – razem łatwiej”. Pod-
jęcie jednogłośnie Uchwały Nr 605/
VIP/15 w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku z OIPiP w To-
runiu o pomoc finansową dla członka 
ich samorządu. Nie przyznano po-
mocy finansowej z uwagi na fakt, że 
OIPiP w Toruniu nie przyznała po-
mocy członkowi naszego samorządu, 
kiedy występowaliśmy o to.

9. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
606/VIP/15 w sprawie wytypowania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej i egzami-
nacyjnej. 

10. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
607/VIP/15 w sprawie wytypowania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej i egzami-
nacyjnej. 

11. Podjęcie Uchwały Nr 608/VIP/15 
w sprawie wytypowania przedstawi-
cieli samorządu do prac w komisji 
kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej. 

12. Podjęcie Uchwały Nr 609/VIP/15 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu spe-
cjalistycznego i powołania kierownika. 

13. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji Socjalnej o zwiększenie 
kwoty zapomogi dla 3 członków na-
szego samorządu. Podjęcie Uchwały 
Nr 610/VIP/15 w tej sprawie przy jed-
nym głosie wstrzymującym się.

14. Podjęcie jednogłośnie 6 Uchwał 
w sprawie wykreślenia praktyk zawo-
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Socjalnej. Poinformowała ORPiP o 
stwierdzonych nieprawidłowościach 
dotyczących ostatnio rozpatrzonych 
wniosków – dwa z trzynastu wnio-
sków nie spełniały wymogów regula-
minowych.

11. Rozpatrzono odwołanie członka sa-
morządu od decyzji Komisji Socjalnej 
o nie przyznaniu zapomogi losowej. 
Członkowie Rady podtrzymali decyzję 
komisji socjalnej.

12. Zakończenie zebrania.

mgr Aldona Rogala 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

mgr Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Gdańsku
z dnia 10 listopada 2015 r.

W posiedzeniu udział wzięło 25 członków 
Okręgowej Rady, Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej Pani Anna Zaremba-Du-
szota, Przewodnicząca Okręgowej Komi-
sji Rewizyjnej Pani Grażyna Ropel i Pani 
Władysława Murawska.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą ORPiP Annę Wonaszek.
2. Wpisanie się członków Rady na listę 

obecności.
3. Przedstawienie projektu porządku ze-

brania przez panią Przewodniczącą.
4. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyj-

nej: Irena Figuła, Anna Ciecholewska, 
Anna Polanowska. Członkowie Rady 
przegłosowali jednogłośnie skład Ko-

jeden związek – zrzeszający wyłącz-
nie pielęgniarki i położne. Jeśli nie 
ma w zakładzie pracy takiego związ-
ku to wtedy ORPiP deleguje osobę – 
członka samorządu zawodowego do 
negocjacji i podpisania porozumienia. 
Zakład pracy może przysłać do zaopi-
niowania swoją propozycję podziału 
środków finansowych – wtedy, jako 
samorząd opiniujemy pozytywnie lub 
negatywnie. W związku z powyższym 
należy podjąć uchwałę. Podjęto jed-
nogłośnie Uchwałę Nr 193/VIR/15 
w sprawie upoważnienia przedstawi-
cieli samorządu zawodowego do ne-
gocjowania i zawarcia porozumienia 
w sprawie podziału środków finanso-
wych określonych w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej. 

5. Członkowie Rady otrzymali treść po-
rozumienia zawartego 23 września 
i projekt nowego rozporządzenia MZ, 
w którym jest mowa o 400 zł na etat 
pielęgniarski i jest doprecyzowany 
mechanizm podziału tych środków.

6. Odczytano pismo z DPS w Pucku do-
tyczące wyłączenia pielęgniarek pra-
cujących w DPS z tego rozporządze-
nia. Niestety DPS-y należą pod inne 
ministerstwo – Polityki Społecznej 
i dlatego te regulacje finansowe ich nie 
obejmują.

7. Przekazanie informacji na temat kon-
ferencji prasowej KOPiP, która odbę-
dzie się 8.10.2015 r.

8. Przekazanie informacji na temat spo-
tkania z ,,jedynkami” na listach wy-
borczych w dniu 22.10.2015 r. Chcemy 

dowiedzieć się od poszczególnych ko-
mitetów wyborczych, czy zdają sobie 
sprawę z tego, jak ważna jest kwestia 
pielęgniarstwa i położnictwa w kon-
tekście zmian w systemie ochrony 
zdrowia. Nie można nie myśleć o sys-
temie ochrony bez ujęcia problematyki 
naszej grupy zawodowej, bo to właśnie 
Pielęgniarki i Położne stanowią funda-
ment bezpieczeństwa wszystkich Pa-
cjentów. Zadamy politykom trzy głów-
ne pytania:
1. Czy jako przyszli parlamentarzy-

ści zamierzacie podjąć na forum 
Sejmu i Senatu temat trudnej sytu-
acji środowiska Pielęgniarek i Po-
łożnych? Dlaczego?

2. Czy jesteście w stanie zapropo-
nować przynajmniej trzy rozwią-
zania legislacyjne pozwalające na 
wzrost liczby Pielęgniarek i Po-
łożnych?

3. Jak zamierzacie sfinansować swo-
je postulaty skierowane do Środo-
wiska Pielęgniarek i Położnych?

Liczymy, że politycy się do tych py-
tań ustosunkują. Wszyscy członkowie 
Rady są oczywiście zaproszeni na to 
spotkanie.

9. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Ochrony Zdrowia Pra-
cujących o wyrażenia zgody na rozpo-
częcie prac związanych z organizacją 
VI Krajowej Konferencji Pielęgniar-
stwa Ochrony Zdrowia Pracujących. 
Członkowie Rady wyrazili zgodę na 
rozpoczęcie przygotowań do organiza-
cji ww. konferencji.

10. Pani Przewodnicząca Anna Wonaszek 
przedstawiła informację dotyczącą 
skontrolowania działalności Komisji 

misji Wyborczo-Skrutacyjnej.
5. Komisja Wyborczo-Skrutacyjna 

stwierdziła wymagane kworum. 
6. Pani Przewodnicząca przedstawiła, 

w jaki sposób widzi prace Prezydium. 
7. Pani Przewodnicząca przekazała nowe 

Regulaminy: Komisji Socjalnej i Ko-
misji ds. Finansowania Doskonalenia 
Zawodowego.

8. Zostały przeprowadzone wybory na 
poszczególne stanowiska:
•	 Wiceprzewodniczących ORPiP 

w Gdańsku zostały wybrane:
	» Danuta Adamczyk-Wiśniewska,
	» Marzena Olszewska-Fryc, 

•	 Skarbnika ORPiP w Gdańsku 
została wybrana:
	» Ewa Bogdańska-Bóll 

•	 Sekretarza ORPiP w Gdańsku 
została wybrana:
	» Jolanta Zając  

9. Zostały przeprowadzone wybory na 
członków Prezydium ORPiP w Gdań-
sku. Członkami Prezydium ORPiP 
w Gdańsku zostały następujące osoby:
•	 Barton Marzena,
•	 Bronk Agnieszka,
•	 Wieczorek-Wójcik Beata,
•	 Wodzikowska Ewa.

10. Powołane zostały komisje:
•	 Komisja Socjalna w składzie: 

	» Przewodnicząca – Danuta Si-
korska,

	» Członkowie: 
 • Anna Magdalena Cie-

cholewska, 
 • Dorota Kocemba, 
 • Katarzyna Teclaw, 
 • Mazur Jadwiga, 
 • Jolanta Załęcka, 
 • Barbara Czerwińska.
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•• Komisję ds. Ochrony Zdrowia 
Pracujących z Przewodniczącą 
Anną Raj,

•• Komisję ds. Położnych z Prze-
wodniczącą Dorotą Kawiak,

•• Komisję ds. Pielęgniarstwa Ra-
tunkowego z Przewodniczącą 
Anną Małecką-Dubielą,

•• Komisję ds. Pielęgniarstwa Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii 
z Przewodniczącą Grażyną Ropel,

•• Komisję ds. Środowiska Naucza-
nia i Wychowania z Przewodni-
czącą Jolantą Zając,

•• Komisję ds. Pielęgniarstwa Dia-
gnostycznego z Przewodniczącą 
Joanną Langa,

•• Komisję ds. Nadzoru nad Indy-
widualnymi i Grupowymi Prak-
tykami Pielęgniarek i Położnych 
z Przewodniczącą Marzeną Miller,

•• Komisję ds. Pielęgniarstwa Rodzinne-
go z Przewodniczącą Marią Klimek,

•• Komisję ds. Pielęgniarstwa On-
kologicznego z Przewodnicząca 
Anną Kosowską,

•• Komisję ds. Doskonalenia Zawo-
dowego z Przewodniczącą Kata-
rzyną Kretowicz,

•• Komisję ds. Pielęgniarstwa Kar-
diologicznego z Przewodniczącą 
Anną Fiedorowicz.

11. Powołani zostali pełnomocnicy ORPiP 
w Gdańsku. 
Na pełnomocników powołano: 
• Grażynę Stachowicz – Prabuty,
• Joannę Langa – Tczew, 
• Elżbieta Brożyniak – Gdańsk.

12. Na odbycie przeszkolenia po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu za-
wodu pielęgniarki/położnej skierowa-

ne zostały trzy pielęgniarki.
13. Podjęto decyzję w sprawie Prawa 

Wykonywania Zawodu (7 wpisów, 3 
stwierdzenia, 2 skreślenia, 2 duplikaty).

14. Dokonane zostały wykreślenia sied-
miu wpisów w Indywidualnych prak-
tykach pielęgniarskich. 

15. Powołania została Komisji ds. Analizy 
Rynku i Analizy Ofert. 
•	 Przewodnicząca Komisji Ewa 

Bogdańska-Bóll, 
•	 Członkowie: 

 » Anna Wonaszek, 
 » Marzena Olszewska-Fryc, 
 » Jolanta Zając, 
 » Arkadiusz Bobowski.

16. Rozpatrywane były również sprawy 
dotyczące:
	• Przewodniczącej Komisji ds. Pie-

lęgniarstwa AiIT w sprawie dofi-
nansowania konferencji szkole-
niowej, 

	• pokrycia kosztu wynajęcia busa, 
zakwaterowania i wyżywie-
nia kierowcy na Zjazd Krajowy 
w Warszawie,

	• kontynuacji zawartego ubezpie-
czenia pielęgniarek i położnych 
zrzeszonych w OIPiP  w Gdańsku,

	• wytypowania przedstawicie-
li samorządu do prac w komisji 
kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej 
PULS-MEDIC sp. z o.o.,

	• dokonania wpisu do rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych INTERRETE sp. z o.o. 
w zakresie dwóch kursów specja-
listycznych,

	• dokonania wpisu do rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie 

•	 Komisja ds. Finansowania 
Doskonalenia Zawodowego 
w składzie:
	» Przewodniczący – Marcin 

Gorzynski
	» Członkowie: 

 • Dagmara Cieślińska,
 • Bożena Ropela-Cybula, 
 • Alina Leszczyńska,
 • Iwona Nalepa. 

 Ponadto powołane zostały następujące 
komisje problemowe przy OIPiP wraz 
z ich przewodniczącymi:
•• Komisję ds. Położnych Środowi-

skowo-Rodzinnych z Przewodni-
czącą: Mireną Ciżmowską,

•• Komisję ds. Profilaktyki, Edu-
kacji, Pielęgnacji ran, Oparzeń 
i Odleżyn z Przewodniczącą: Ire-
ną Samson,

•• Komisję ds. Pielęgniarstwa Ope-
racyjnego z Przewodniczącą: 
Aleksandrą Nieżurawską,

•• Komisję ds. Opieki Długotermi-
nowej z Przewodniczącą: Ewą 
Mędrek,

•• Komisję ds. Pielęgniarstwa Okuli-
stycznego z Przewodniczącą: Bar-
bara Wysocką,

•• Komisję ds. Pielęgniarstwa Pe-
diatrycznego z Przewodniczącą: 
Małgorzatą Oklińską,

•• Komisje ds. Domów Pomocy 
Społecznej z Przewodniczącą Da-
nutą Mataczyńską,

•• Komisję ds. Pielęgniarstwa Epide-
miologicznego z Przewodniczącą 
Krystyną Paszko,

•• Komisję ds. Pielęgniarstwa Neo-
natologicznego z Przewodniczącą 
Małgorzatą Brdękiewicz,

podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych, PULS-MEDIC w zakre-
sie kursu kwalifikacyjnego – pie-
lęgniarstwo opieki długotermino-
wej.

17. Rozpatrzone zostały wnioski:
1) Przewodniczącej Komisji ds. Pielę-

gniarstwa Diagnostycznego w spra-
wie organizacji spotkania grupy 
roboczej ds. praktyki w pielęgniar-
stwie diagnostycznym w Tczewie. 

2) o przyznanie zapomogi losowej 
dla członka samorządu w wysoko-
ści 2.250 zł (dwa tysiące dwieście 
pięćdziesiąt zł.).

18. Przedstawiony został wniosek z VII 
Okręgowego Sprawozdawczo-Wybor-
czego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, skierowany do Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
w sprawie wsparcia działań i pomocy 
w utworzeniu DOMU SENIORA dla 
pielęgniarek i położnych w wojewódz-
twie pomorskim. Pani Przewodnicząca 
i wnioskodawczyni pani Irena Samson 
stwierdziły, że z działaniami w tym 
zakresie należy poczekać do wyboru 
nowego wojewody. Członkowie Rady 
zgodzili się z tym. 

19. Rozpatrzenie wniosku z OIPiP 
w Szczecinie o udzielenie pomocy fi-
nansowej dla członka ich samorządu.

20. Na Radzie podjęto 40 uchwał. Uchwa-
ły znajdują się na stronie www.oipip.
gda.pl (Biuro Informacji Publicznej).

Jolanta Zając
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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kalendarium
17 lipca
Odbyła się konferencja informacyjna w WSPS 
w Sopocie organizowana przez OIPiP ,,Budo-
wanie odpowiedniej pozycji pielęgniarki i po-
łożnej w Polskim systemie ochrony zdrowia”.

24 lipca
Spotkanie i prezentacja dotycząca działal-
ności samorządu gości z Turcji w siedzibie 
OIPiP przy ul. Wyczółkowskiego przedsta-
wiona przez Przewodniczącą Annę Wona-
szek i Wiceprzewodniczącą Marzeną Ol-
szewską-Fryc.

10 sierpnia
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w uroczystym zakończeniu 
wizyty pielęgniarek i pielęgniarzy wraz ze 
studentami z Turcji. 

21 sierpnia
Czynny udział Przewodniczącej Anny Wo-
naszek i Wiceprzewodniczącej Marzeny 
Olszewskiej-Fryc, w debacie zorganizowa-
nej przez Gdański Uniwersytet Medyczny 
w Gdańsku z Ministrem Zdrowia.

3 września
Udział Przewodniczącej Anny Wonaszek 
i Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszew-
skiej-Fryc w konferencji z zakresu cho-
rób cukrzycy ,,Edukacja diabetologiczna 
w systemie opieki zdrowotnej – perspekty-
wy na przyszłość’’.

7 września
Udział Anny Wonaszek Przewodniczącej 
OIPiP oraz Wiceprzewodniczących w kon-
ferencji szkoleniowej dotyczącej ,,Znacze-
nia procesu monitorowania losów zawo-

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY 

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
W GDAŃSKU

W dniu 10 listopada 2015 roku odbyło się 
zebranie Prezydium Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku.
W zebraniu udział wzięło 9 osób, członków 
Prezydium.
Przebieg zebrania.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Wonaszek, podpisanie li-
sty obecności.

dowych absolwentów w poprawie jakości 
kształcenia i budowaniu przewagi konku-
rencyjności uczelni wyższych kształcących 
w regulowanych zawodach medycznych’’.

9 września
Udział Przewodniczącej Anny Wonaszek 
i Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszew-
skiej-Fryc oraz współpracowników OIPiP 
w Gdańsku w akcji sportowo-charyta-
tywnej w Dniu Osób Niepełnosprawnych 
w Sopocie. 

12 września
Na zaproszenie zarządu szpitala w Prabu-
tach wzięcie udziału w festynie rodzinnym 
przez reprezentacje z OIPiP w osobach: 
wiceprzewodniczącej Marzeny Olszew-
skiej-Fryc oraz pierwszej przewodniczącej 
Władysławy Morawskiej.

13 września
Czynny udział Wiceprzewodniczącej Ma-
rzeny Olszewskiej-Fryc w obchodach 10- 
lecia Akademii Walki z Rakiem w Sopocie 
w Zatoce Sztuki.

17 września
Udział w konferencji szkoleniowej w Urzę-
dzie Marszałkowskim Przewodniczącej 
Anny Wonaszek i Wiceprzewodniczącej 
Marzeny Olszewskiej-Fryc ,,Udar każdy 
pacjent jest ważny’’, która ta konferencja 
rozpoczęła projekt cyklu debat edukacyj-
nych interesariuszy systemu ochrony zdro-
wia.

18 września
Udział w 12 Ogólnopolskiej Konferencji 
Psychologicznej na Ołowiance. 

19 września
Spotkanie oraz udział Przewodniczącej 
Anny Wonaszek i Wiceprzewodniczącej 
Marzeny Olszewskiej-Fryc we mszy świę-
tej odprawionej w intencji pielęgniarek 
i położnych, Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Katolickich w Gdańsku Oliwie.  

23 września
Uroczyste otworzenie nowego Oddziału 
Ratunkowego w Copernicusie w Szpitalu 
im. M. Kopernika.

23 września
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny 
Olszewskiej-Fryc w debacie i konferencji 
zorganizowanej przez Prezydenta Miasta 
Gdańska w Gdańskim Uniwersytecie pt. 
,,Razem inwestujemy w Gdańsk – propo-
zycje gdańskich inwestycji w roku 2020”.

24 września
Uroczyste podpisanie przez Przewod-
niczącą Annę Wonaszek porozumienia 
– Pomorskie Partnerstwo na rzecz Zin-
tegrowanej Opieki w Izbach Lekarskich 
oraz udział wraz z Wiceprzewodniczącą 
Marzeną Olszewską-Fryc w projekcie Po-
morskie 2020.

25 września 
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny 
Olszewskiej-Fryc w immatrykulacji roku 
akademickiego 2015 w Gdańskim Uniwer-
sytecie Medycznym Wydziału Zdrowia Pu-
blicznego i kierunku Pielęgniarstwa.

1 października
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc oraz Jolanty Stachowicz 
w uroczystości zorganizowanej przez Dom 

Spotkanie członków Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku było pierwszym spotka-
niem nowo wybranego składu Rady. 
Było to spotkanie zapoznawcze.

2. Ustalenie kolejnego terminu zebrania  
członków Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek  i Położnych.

3. Zakończenie zebrania.

Jolanta Zając
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Pomocy Społecznej w Sopocie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

2 października
Udział Przewodniczącej Anny Wonaszek 
i Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszew-
skiej-Fryc w Ogólnopolskiej konferencji 
naukowo szkoleniowej pielęgniarek ope-
racyjnych zorganizowanej pod patronatem 
OIPiP w hotelu Novotel ,,Sala hybrydowa 
– nowe wyzwania w pielęgniarstwie ope-
racyjnym’’.

8 października
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska wzięła 
udział w Inauguracji Roku Akademickie-
go 2015/2016 w Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym.

9 października
Udział Przewodniczącej Anny Wonaszek 
i Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszew-
skiej-Fryc w konferencji w WSPS w Sopo-
cie zorganizowanej przez Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej w ramach pre-
wencji zawodowej.

9-10 października
Udział Przewodniczącej Anny Wonaszek 
i Wiceprzewodniczących Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc i Danuty Adamczyk-Wi-
śniewskiej w konferencji zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie Menadżerów Pielę-
gniarstwa ,,Rzeczywistość i przyszłość pie-
lęgniarstwa i położnictwa’’ pod patronatem 
honorowym Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych. Danuta Adamczyk-Wiśniew-
ska, Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdań-
sku, zaprezentowała na konferencji wykład 
na temat standardu opieki okołoporodowej.

10 października
Immatrykulacja nowego roku akademic-
kiego WSPS w Sopocie, w którym brała 
udział Wiceprzewodnicząca Marzena Ol-
szewska-Fryc.

12 października 
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc, jako przedstawiciela OR-
PiP w uroczystości zorganizowanej na Oło-
wiance przez Caritas Archidiecezji Gdań-
skiej z okazji 25-lecia działalności. 

15-17 października
W Białowieży odbył się XV Jubileuszowy 
Zjazd Szkół Rodzenia pod hasłem „Zdro-
wie rodziny, a praca położnej w przygo-
towaniu do porodu i macierzyństwa”. Go-
ściem honorowym była Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska, Wiceprzewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku.

13 i 27 października
Wizyta 196 studentów pielęgniarstwa z Belgii 
wraz z wykładowcami w Gdańsku. Przedsta-
wienie działalności samorządu zawodowego 
przez Przewodniczącą Annę Wonaszek i Wi-
ceprzewodniczące Marzenę Olszewską-Fryc 
i Danutę Adamczyk-Wiśniewską. 

20 października
W Gdańskim Parku Naukowo-Technolo-
gicznym Komisja ds. Położnych Środowi-
skowo-Rodzinnych działająca przy OIPiP 
w Gdańsku zorganizowała konferencję 
szkoleniową „Zaburzenia psychiczne 
i emocjonalne u kobiet w okresie około-
porodowym”. Współorganizatorem konfe-
rencji była Danuta Adamczyk-Wiśniewska, 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku. 

20 października
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny 
Olszewskiej-Fryc w uroczystym otwarciu 
Gdyńskiego Centrum Kardiologicznego 
w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni.

21 października 
W Muzeum Emigracji w Gdyni odbyło się 
uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Patro-
na Służby Zdrowia św. Łukasza”, na któ-
rym wręczono Nagrody Prezydenta Mia-
sta Gdyni dla najlepszych pracowników 
ochrony zdrowia. W potkaniu udział wzięła 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska, Wiceprze-
wodnicząca ORPiP w Gdańsku.

22 października 
Debata w Novotelu zorganizowana przez 
OIPiP i Związki Zawodowe z kandydatami 
do sejmu RP, w której uczestniczyła Prze-
wodnicząca ORPiP Anna Wonaszek i Wi-
ceprzewodniczące: Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska i Marzena Olszewska-Fryc. 

23-24 października
Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Parku Technologicznym.

26 października
Udział Wiceprzewodniczących ORPiP 
Marzeny Olszewkiej-Fryc i Danuty Adam-

czyk-Wiśniewskiej w uroczystym wrę-
czeniu Nagród i Wyróżnień przyznanych 
i wręczonych po raz VII przez Prezydenta 
Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

6 listopada
Z ramienia ORPiP Wiceprzewodniczą-
ca Marzena Olszewka-Fryc wzięła udział 
w uroczystości 40-lecia Kardiochirurgii 
Gdańskiej w Centrum Solidarności.

14 listopada
Przewodnicząca Anna Wonaszek i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
wzięły udział w uroczystości 70-lecia Po-
morskiej Izby Adwokackiej w Filharmonii 
Bałtyckiej.  

20 listopada 
W sali wykładowej Kliniki Położnictwa 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
odbyło się spotkanie szkoleniowe zorga-
nizowane przez  Akademicki Oddział Pol-
skiego Towarzystwa Położnych. Jednym 
z tematów był „Molekularny mechanizm 
wybranych powikłań niekontrolowanej 
hiperglikemii. Znaczenie dla edukacji pa-
cjenta i prawidłowego monitorowania te-
rapii.” W szkoleniu uczestniczyła Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska, wiceprzewodni-
cząca ORPiP w Gdańsku. 

VIII zjazd Polskiego 
Towarzystwa chirurgii ręki 

W dniach 10-12.09.2015 roku mieliśmy za-
szczyt być gospodarzami VIII Zjazdu Pol-
skiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Katedra 

i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu 
Ruchu GUM jako współorganizator miała 
okazję gościć autorytety w dziedzinie chi-
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rurgii ręki z całego kraju oraz z poza granic 
Polski. Sesje naukowe oraz warsztaty odby-
wały się w gmachu Filharmonii Bałtyckiej. 
Tematami wiodącymi były złamania nisko-
energetyczne kończyny górnej, wady wro-
dzone ręki, leczenie ran przewlekłych oraz 
postrzałowych, a także zagadnienia dotyczą-
ce funkcjonowania serwisu replantacyjnego 
w Polsce.
Sesja pielęgniarska: Gojenie ran w obrębie 
kończyny górnej, odbyła się w Sali Jazzo-
wej 11 września. Do moderowania sesji 
zaproszeni zostali: Irena Samson (Gdańsk), 
Beata Łobodzińska (Gdańsk), Jerzy Jabłec-
ki (Trzebnica), Mirosław Jabłoński (Lublin) 
oraz ja niżej podpisana.
Sesję rozpoczęła Pani Irena Samson prezen-
tacją „Sytuacje trudne w pracy pielęgnia-
rek”. Chciałabym jeszcze raz podziękować 
za słowa, które padły z jej ust, a które poru-
szyły nas wszystkich. Poruszyły tak bardzo, 

że prof. Władysław Manikowski z Pozna-
nia – nestor polskiej chirurgii ręki, w czasie 
Zjazdu odznaczony przez Kapitułę Laurem 
Zasłużony dla Chirurgii Ręki – w dyskusji 
złożył podziękowania za podjęcie tematu 
oraz wyrazy szacunku dla pracy pielęgnia-
rek, które nie popadły w rutynę i mimo trud-
nej sytuacji personalnej oraz ekonomicznej 
pracują „z sercem”.
W sesji znalazła się również praca naszej 
koleżanki z Lublina dr. n. med. Iwony Mo-
rawik, która zaprezentowała zalety i wady 
różnych znieczuleń w zabiegach chirurgii 
ręki. Przybliżyła kwestie kwalifikacji i wy-
boru znieczulenia w zależności od rodzaju 
zabiegu oraz indywidualny dobór analgezji 
do wieku oraz stanu pacjenta.
Kolejne tematy dotyczyły kwestii leczenia 
ran w obrębie kończyny górnej u dzieci i do-
rosłych z uwzględnieniem opieki nad pa-
cjentem po replantacji. Niezwykle zwięzłą, 

choć obfitą w treść prezentację dotyczącą 
leczenia ran oparzeniowych ręki przygoto-
wała Zofia Augusewicz.
Dyskusja dotyczyła wymiany doświadczeń 
w zakresie postępowania terapeutycznego, 
rozwiązań w zakresie pozyskiwania sprzętu 
specjalistycznego, ale także za sprawą wy-
żej wspomnianego prof. Manikowskiego 
dotknęła kwestii kształcenia i pracy pielę-
gniarek, predyspozycji oraz cech charakteru, 
które stanowią o ich wyjątkowości.
Głos w tej kwestii zabrała również Pani 
Marzena Olszewska-Fryc, dyrektor ds. Pie-
lęgniarstwa i organizacji opieki Copernicus 
Podmiot Leczniczy, której chciałabym po-
dziękować za wsparcie w okresie przygo-
towań do Zjazdu, obecność na gali otwarcia 
oraz uczestnictwo w sesjach.
Dwa lata przygotowań i... dwa dni Zjazdu 
za nami. Bogatsi o nowe informacje oraz 

kontakty przechodzimy do kolejnego etapu. 
Zjazd zaowocował pomysłem na zorganizo-
wanie cyklu szkoleń: Akademia Chirurgii 
Ręki. Adresowanego do lekarzy i pielęgnia-
rek bloków operacyjnych oraz oddziałów 
ortopedycznych. Mamy nadzieję, że przy 
tej okazji spotkamy się ponownie, aby uzu-
pełniać kwalifikacje oraz podnosić jakość 
w opiece nad pacjentem.
Wszystkim uczestnikom i osobom, które 
były dla mnie wsparciem, zawsze służyły 
radą i pomocą w czasie organizacji Zjazdu 
oraz Kierownikowi Kliniki i Katedry Or-
topedii i Traumatologii GUM oraz wybra-
nemu Prezesowi PTChR – dr hab. n. med. 
Tomaszowi Mazurkowi za okazane zaufanie 
jeszcze raz serdecznie dziękuję.

I. Zaporowska-Bugajewska
Klinika Ortopedii Dzieci i Młodzieży

Copernicus Podmiot Leczniczy
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dzień Seniora Sopot 2015

kurs specjalistyczny 
żywienie enteralne 
i parenteralne dla pielęgniarek 

W dniu 21.05.2015 r. zakończył się eg-
zaminem Kurs specjalistyczny Żywienie 
enteralne i parenteralne dla pielęgniarek, 
którego organizatorem była Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
Składamy serdeczne podziękowania orga-
nizatorowi za tak potrzebny temat będący 
ważnym elementem naszej pracy. Kierow-
nikowi kursu i prowadzącym za ciekawe, 
przystępne i rzeczowe przybliżenie aspek-
tów żywienia pacjentów małych i dużych. 
Kierownikom staży zawodowych za cie-

płe przyjęcie w swoich placówkach i za-
poznanie z organizacją pracy żywionych 
enteralnie i parenteralnie pacjentów. Kurs 
wzbogacił naszą wiedzę i pozwala nam 
na bardziej świadomą pracę z pacjentem 
żywionym w warunkach szpitalnych i do-
mowych.
Podziękowania kierujemy również do 
Komendanta i Naczelnej Pielęgniarki 7 
Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku 
Oliwie, za udostępnienie na wykłady sali 
konferencyjnej.
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Jednocześnie dziękujemy za wspólne 
uczestnictwo w kursie i współpracę wszyst-
kim koleżankom, z którymi w kuluarach 
mogłyśmy wymienić nasze tak różne do-
świadczenia. Koleżankom życzymy dalszej 
determinacji w zdobywaniu nowej wiedzy. 
Do zobaczenia przy okazji innych form 
kształcenia.

Beata Gawlik, Mirosława Kuczyńska 
i Marzena Skibrowska

Uczestniczki kursu 

Polskie Towarzystwo 
Położnych

Polskie Towarzystwo Położnych 
wraca do Gdańska. 

Czy położne są zainteresowane, aby 
funkcjonowało w naszym regionie?

20 listopada 2015 roku, w auli Kliniki Po-
łożnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, odbyło się spotkanie szkolenio-
we Oddziału Gdańskiego Polskiego Towa-
rzystwa Położnych. 

Tematyka spotkania dotyczyła cukrzycy 
ciężarnych oraz nowych doniesień na temat 
leczenia stanu przedrzucawkowego u kobiet 
w ciąży. Godzinny wykład pt. „Kliniczne 
aspekty cukrzycy ciężarnych w praktyce 
położnej” przedstawiła dr Beata Królikow-
ska-Kobierska z Kliniki Położnictwa GU-
Med. Dr Narcyz Knap z Katedry i Zakładu 
Chemii Medycznej GUMed został popro-
szony o zapoznanie nas z „Molekularny-
mi mechanizmami wybranych powikłań 

niekontrolowanej hi-
perglikemii. Znacze-
nie dla edukacji pa-
cjenta i prawidłowego 
monitorowania tera-
pii”. Wykład w intere-
sujący sposób uzupełnił 
rozważania dotyczące 
codziennej praktyki 
położniczej i unaocznił 
wieloaspektowość cho-
roby, jaką jest cukrzyca. 
Przedstawienie przez 
doktora Knapa wyni-
ków pracy własnej nt. 
„Suplementacja wy-
sokimi dawkami wi-
taminy D3 w zapobie-
ganiu i leczeniu stanu 
przedrzucawkowego” 
doskonale wpisał się 
w aktualną dyskusję 
na temat skuteczności 
zastosowania wit. D3 
w terapii i profilakty-
ce różnych schorzeń. 
Myślę, iż słuchacze 
byli usatysfakcjono-
wani treścią prezen-
towanych wykładów 

i sposobem ich przedstawienia. Prelegenci 
we wspaniały sposób starali się wpłynąć 
na jakość praktycznej i teoretycznej wie-
dzy położnych i studentów Położnictwa, 
a przedstawiane przez nich wiadomości 
były nowatorskie i użyteczne. Spotkanie 
było swoistym kompendium wiedzy dla 
praktyków i przyszłych praktyków położ-
nictwa. „Forma szkolenia, która otwiera 
przed słuchaczami dodatkowe wymiary 
sprawowanej w codziennej pracy opieki 
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jest szalenie efektywna i atrakcyjna” mówi  
mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska, Wi-
cerzewodnicząca Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku, która była 
gościem spotkania. A udział w spotkaniu 
był całkowicie bezpłatny, mało tego: firma 
Oceanic, upowszechniając swoje produkty, 
nagrodziła uczestników pełnowymiarowy-
mi kosmetykami do pielęgnacji skóry.
Ja sama bardzo żałuję, iż tak niewiele po-
łożnych wzięło udział w spotkaniu, które 
jest wyrażeniem chęci kontynuowania spo-
tkań Polskiego Towarzystwa Położnych 
w Gdańsku. Tym osobom, które przyjecha-
ły – serdecznie dziękuję, a resztę Państwa 
serdecznie zapraszam na przyszłe spotka-
nia. Chcemy, aby odbywały się z częstotli-
wością jedno na kwartał. 

Drogie Koleżanki Położne, 
chciałabym przekazać informację, iż re-
aktywowałyśmy w Gdańsku działalność 
Polskiego Towarzystwa Położnych. Bar-
dzo nam zależy na integracji środowiska 
położnych, wymianie doświadczeń oraz 
zapewnienia wsparcia, w zakresie rozwo-
ju osobistego, zawodowego i naukowego. 
Zgodnie ze statusem, Polskie Towarzystwo 
Położnych, istnieje dla realizacji określo-
nych celów:
1. Współudział w ustalaniu kierunków 

rozwoju praktyki położniczej 
2. Podnoszenie poziomu jakości profe-

sjonalnej opieki położniczej i gineko-
logicznej świadczonej przez położne 
na rzecz kobiety i jej rodziny.

3. Doskonalenie zawodowe położnych 
poprzez wdrażanie najnowszych osią-
gnięć wiedzy medycznej w dziedzinie 
położnictwa, neonatologii i ginekolo-

gii oraz dziedzin wspomagających na-
uki medyczne.

4. Zachęcanie i wdrażanie członków do 
samokształcenia oraz systematycznego 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
poprzez udział w różnych formach do-
skonalenia podyplomowego.

5. Współuczestniczenie w opracowywa-
niu i wdrażaniu założeń oraz progra-
mów polityki zdrowotnej promującej 
zdrowie kobiet i rodzin oczekujących 
narodzin dziecka.

6. Kształtowanie pozytywnych postaw 
wobec zdrowia i jego promocji oraz 
profilaktyki chorób kobiecych i pa-
tologii położniczych, w dziedzinach: 
płciowości, dojrzewania, aktywności 
seksualnej i przygotowania do rodzi-
cielstwa – w aspekcie biologicznym, 
wychowawczym i społecznym oraz 
ochrony macierzyństwa i ojcostwa.

7. Opracowywanie materiałów informa-
cyjnych i edukacyjnych oraz ich redago-
wanie na łamach czasopism fachowych 
(m. in. czasopisma wydawanego przez 
Zarządu Główny Polskiego Towarzy-
stwa Położnych “Położna Polska”).

8. Upowszechnianie zasad kodeksu etyki 
zawodowej położnej.

9. Reprezentowanie i ochrona zawodu 
położnej.

Warto, aby wydarzenia ważne, kontrower-
syjne oraz z innych przyczyn istotne dla 
naszego środowiska, mogły być dyskuto-
wane w kręgu osób wykonujących ten sam 
zawód, chętnych do dzielenia się swoją 
wiedzą i doświadczeniem. 

Anna Michalik 
aniamichalik@gumed.edu.pl

wymogi kwalifikacyjne według nowych 
programów kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych 

Informujemy, że dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku orga-
nizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego wg. nowych programów opracowanych 
przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i zatwierdzonych 
przez Ministra Zdrowia. Szkolenia prowadzone będą zgodnie z rozporządzeniem MZ 
z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin ma-
jących zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja 
i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz. 1562).

Rozpoczęcie każdego z kursów uzależnione będzie od ilości chętnych osób do uczestnic-
twa w danej dziedzinie i edycji kursu.

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK

L.p Dziedzina pielęgniarstwa Wymogi kwalifikacyjne
1 Pielęgniarstwo 

anestezjologiczne 
i intensywnej opieki
liczba godzin 
dydaktycznych 979

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

potwierdzone zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem,
• wywiad i badanie fizykalne (możliwość 

ukończenia w trakcie specjalizacji)
2 Pielęgniarstwo chirurgiczne

liczba godzin 
dydaktycznych 840

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

potwierdzone zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem,
• wywiad i badanie fizykalne (możliwość 

ukończenia w trakcie specjalizacji)
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3 Pielęgniarstwo geriatryczne
liczba godzin 
dydaktycznych 825

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

potwierdzone zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem,
• wywiad i badanie fizykalne (możliwość 

ukończenia w trakcie specjalizacji)
4 Pielęgniarstwo 

internistyczne
liczba godzin 
dydaktycznych 857

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

potwierdzone zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem,
• wywiad i badanie fizykalne (możliwość 

ukończenia w trakcie specjalizacji)

5 Pielęgniarstwo onkologiczne
liczba godzin 
dydaktycznych 800

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursu specjalistycznego w zakresie:
• wywiad i badanie fizykalne (możliwość 

ukończenia w trakcie specjalizacji)
6 Pielęgniarstwo operacyjne

liczba godzin 
dydaktycznych 836

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursu specjalistycznego w zakresie:
• wywiad i badanie fizykalne (możliwość 

ukończenia w trakcie specjalizacji)
7 Pielęgniarstwo opieki 

długoterminowej
liczba godzin 
dydaktycznych 967

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• leczenie ran potwierdzona zaświadczeniem,
• wywiad i badanie fizykalne (możliwość 

ukończenia w trakcie specjalizacji)
8 Pielęgniarstwo opieki 

paliatywnej
liczba godzin 
dydaktycznych 841

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem,
• wywiad i badanie fizykalne (możliwość 

ukończenia w trakcie specjalizacji)

9 Pielęgniarstwo pediatryczne
liczba godzin 
dydaktycznych 810

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

potwierdzone zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem,
• wywiad i badanie fizykalne (możliwość 

ukończenia w trakcie specjalizacji)

10 Pielęgniarstwo 
psychiatryczne
liczba godzin 
dydaktycznych 825

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem,
• wywiad i badanie fizykalne (możliwość 

ukończenia w trakcie specjalizacji)
11 Pielęgniarstwo ratunkowe

liczba godzin 
dydaktycznych 812

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

potwierdzone zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

noworodka potwierdzona zaświadczeniem,
• wywiad i badanie fizykalne (możliwość 

ukończenia w trakcie specjalizacji)
12 Pielęgniarstwo rodzinne

liczba godzin 
dydaktycznych 850

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

potwierdzone zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem,
• wywiad i badanie fizykalne (możliwość 

ukończenia w trakcie specjalizacji)

13 Pielęgniarstwo w ochronie 
zdrowia pracujących
liczba godzin 
dydaktycznych 800

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem,
• wywiad i badanie fizykalne (możliwość 

ukończenia w trakcie specjalizacji)
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SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK 
i POŁOŻNYCH 

L.p Dziedzina pielęgniarstwa Wymogi kwalifikacyjne
1 Pielęgniarstwo 

epidemiologiczne
liczba godzin 
dydaktycznych 844

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursu specjalistycznego w zakresie:
• wywiad i badanie fizykalne (możliwość 

ukończenia w trakcie specjalizacji)
2 Pielęgniarstwo 

neonatologiczne
liczba godzin 
dydaktycznych 840

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

noworodka potwierdzona zaświadczeniem,
• wywiad i badanie fizykalne (możliwość 

ukończenia w trakcie specjalizacji)

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA POŁOŻNYCH

L.p Dziedzina pielęgniarstwa Wymogi kwalifikacyjne
1 Pielęgniarstwo 

ginekologiczno-położnicze
liczba godzin 
dydaktycznych 854

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• leczenie ran dla położnych potwierdzone 

zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

noworodka potwierdzona zaświadczeniem,
• wywiad i badanie fizykalne (możliwość 

ukończenia w trakcie specjalizacji)

2 Pielęgniarstwo rodzinne dla 
położnych
liczba godzin 
dydaktycznych 824

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

noworodka potwierdzona zaświadczeniem,
• wywiad i badanie fizykalne (możliwość 

ukończenia w trakcie specjalizacji)
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KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK

L.p Dziedzina pielęgniarstwa Wymogi kwalifikacyjne
1 Pielęgniarstwo 

anestezjologiczne 
i intensywnej opieki
liczba godzin 
dydaktycznych 445

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

potwierdzone zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem
2 Pielęgniarstwo chirurgiczne

liczba godzin 
dydaktycznych 309

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

potwierdzone zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem
3 Pielęgniarstwo 

diabetologiczne
liczba godzin 
dydaktycznych 338

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

4 Pielęgniarstwo geriatryczne
liczba godzin 
dydaktycznych 305

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursu specjalistycznego w zakresie:
• leczenia ran potwierdzone zaświadczeniem,

5 Pielęgniarstwo 
internistyczne
liczba godzin 
dydaktycznych 391

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

potwierdzone zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem

6 Pielęgniarstwo 
kardiologiczne
liczba godzin 
dydaktycznych 438

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

potwierdzone zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem

7 Pielęgniarstwo 
nefrologiczne 
z dializoterapią
liczba godzin 
dydaktycznych 305

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem

8 Pielęgniarstwo 
neonatologiczne
liczba godzin 
dydaktycznych 290

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu

9 Pielęgniarstwo 
neurologiczne
liczba godzin 
dydaktycznych 390

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursu specjalistycznego w zakresie:
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem

10 Pielęgniarstwo onkologiczne
liczba godzin 
dydaktycznych 240

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,

11 Pielęgniarstwo operacyjne
liczba godzin 
dydaktycznych 365

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,

12 Pielęgniarstwo opieki 
długoterminowej
liczba godzin 
dydaktycznych 360

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,

13 Pielęgniarstwo opieki 
paliatywnej
liczba godzin 
dydaktycznych 380

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,

14 Pielęgniarstwo pediatryczne
liczba godzin 
dydaktycznych 240

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

potwierdzone zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem

15 Pielęgniarstwo 
psychiatryczne
liczba godzin 
dydaktycznych 310

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,
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16 Pielęgniarstwo ratunkowe
liczba godzin 
dydaktycznych 470

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

noworodka potwierdzona zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem

17 Pielęgniarstwo rodzinne
liczba godzin 
dydaktycznych 325

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,

18 Pielęgniarstwo 
w środowisku nauczania 
i wychowania
liczba godzin 
dydaktycznych 395

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,

19 Pielęgniarstwo 
transplantacyjne
liczba godzin 
dydaktycznych 250

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

potwierdzone zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem,
• kurs przetaczania krwi i preparatów 

krwiopochodnych

20 Pielęgniarstwo w ochronie 
zdrowia pracujących
liczba godzin 
dydaktycznych 325

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK 
i POŁOŻNYCH

L.p Dziedzina pielęgniarstwa Wymogi kwalifikacyjne
1 Pielęgniarstwo 

epidemiologiczne
liczba godzin 
dydaktycznych 302

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA POŁOŻNYCH

L.p Dziedzina pielęgniarstwa Wymogi kwalifikacyjne
1 Pielęgniarstwo 

anestezjologiczne 
i intensywnej opieki 
w położnictwie i ginekologii
liczba godzin 
dydaktycznych 377

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

potwierdzone zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem

2 Pielęgniarstwo operacyjne
liczba godzin 
dydaktycznych 325

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu

3 Pielęgniarstwo rodzinne
liczba godzin 
dydaktycznych 321

6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

noworodka potwierdzona zaświadczeniem,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

potwierdzona zaświadczeniem

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

L.p Nazwa kursu Wymogi kwalifikacyjne
1 Dializoterapia

liczba godzin dydaktycznych 165
Prawo wykonywania zawodu

2 Kompresjoterapia
liczba godzin dydaktycznych 110

Prawo wykonywania zawodu

3 Leczenie ran
liczba godzin dydaktycznych 200

Prawo wykonywania zawodu

4 Opieka nad dzieckiem z chorobą 
nowotworową
liczba godzin dydaktycznych 75

Prawo wykonywania zawodu

5 Opieka nad dziećmi i młodzieżą 
z cukrzycą
liczba godzin dydaktycznych 105

Prawo wykonywania zawodu

6 Opieka nad dziećmi ze schorzeniami 
otolaryngologicznymi
liczba godzin dydaktycznych 120

Prawo wykonywania zawodu
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7 Opieka nad pacjentem poddawanym 
procedurom diagnostycznym 
i terapeutycznym z użyciem otwartych 
źródeł promieniowania
liczba godzin dydaktycznych 67

Prawo wykonywania zawodu

8 Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
liczba godzin dydaktycznych 173

Prawo wykonywania zawodu

9 Pielęgnowanie pacjenta dorosłego 
wentylowanego mechanicznie
liczba godzin dydaktycznych 105

Prawo wykonywania zawodu

10 Podstawy terapii objawowej w opiece 
paliatywnej
liczba godzin dydaktycznych 85

Prawo wykonywania zawodu

11 Rehabilitacja osób z przewlekłymi 
zaburzeniami psychicznymi
liczba godzin dydaktycznych 164

Prawo wykonywania zawodu

12 Wykonanie badania spirometrycznego
liczba godzin dydaktycznych 86

Prawo wykonywania zawodu

13 Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie 
odmy prężnej oraz wykonanie dojścia 
doszpikowego
liczba godzin dydaktycznych 40

Prawo wykonywania zawodu

14 Wykonanie i ocena testów skórnych
liczba godzin dydaktycznych 45

Prawo wykonywania zawodu

15 Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
liczba godzin dydaktycznych 200

Prawo wykonywania zawodu

16 Szczepienia ochronne
liczba godzin dydaktycznych 80

Prawo wykonywania zawodu

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK 
i POŁOŻNYCH

L.p Nazwa kursu Wymogi kwalifikacyjne
1 Edukator w cukrzycy

liczba godzin dydaktycznych 160
Prawo wykonywania zawodu

2 Komunikowanie interpersonalne 
w pielęgniarstwie
liczba godzin dydaktycznych 100

Prawo wykonywania zawodu

3 Opieka nad osobami z cukrzycą 
stosującymi terapię ciągłego podskórnego 
wlewu insuliny (CPWI)
liczba godzin dydaktycznych 129

Prawo wykonywania zawodu

4 Opieka pielęgniarska nad chorymi 
dorosłymi w leczeniu systemowym 
nowotworów
liczba godzin dydaktycznych 70

Prawo wykonywania zawodu

5 Podstawy języka migowego
liczba godzin dydaktycznych

Prawo wykonywania zawodu

6 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
liczba godzin dydaktycznych 90

Prawo wykonywania zawodu

7 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
noworodka
liczba godzin dydaktycznych 57

Prawo wykonywania zawodu

8 Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
liczba godzin dydaktycznych 84

Prawo wykonywania zawodu

9 Wykonanie i interpretacja zapisu EKG
liczba godzin dydaktycznych 108

Prawo wykonywania zawodu

10 Wywiad i badanie fizykalne
liczba godzin dydaktycznych 100

Prawo wykonywania zawodu

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA POŁOŻNYCH

L.p Nazwa kursu Wymogi kwalifikacyjne
1 Edukacja i wsparcie kobiety w okresie 

laktacji
liczba godzin dydaktycznych 62

Prawo wykonywania zawodu

2 Leczenie ran
liczba godzin dydaktycznych 115

Prawo wykonywania zawodu

3 Monitorowanie dobrostanu płodu 
w czasie ciąży i podczas porodu
liczba godzin dydaktycznych 90

Prawo wykonywania zawodu

4 Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie 
okołoporodowym
liczba godzin dydaktycznych 180

Prawo wykonywania zawodu

5 Szczepienia ochronne
liczba godzin dydaktycznych 52

Prawo wykonywania zawodu
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nagrody Prezydenta 
Miasta gdańska 

W uroczystej oprawie zabytkowego wnę-
trza Domu Uphagena w dniu 26.10.2015 r.
odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody 
Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowni-
ków gdańskiej Służby Zdrowia. Była to już 
siódma edycja, w której Kapituła Nagrody 
Prezydenta Miasta Gdańska ds. rozpatry-
wania wniosków o przyznanie nagrody 
rozpatrzyła 18 wniosków i przyznała cztery 
nagrody główne oraz dwa wyróżnienia.

Ideą Nagrody jest promowanie osób, które 
w szczególny sposób przyczyniają się do 

budowania solidarności z osobami cier-
piącymi i ich rodzinami. Jest to okazja 
do wyróżnienia najbardziej wybijających 
się pracowników oraz wyrażenia uznania 
władz Gdańska przedstawicielom ochrony 
zdrowia. Laureaci to osoby, których praca 
i zaangażowanie są godne propagowania 
i naśladowania.

Wśród wyróżnionych „Za sprawne 
zarządzanie gdańską Placówką Służby 
Zdrowia” jest mgr Elżbieta Brożyniak 

Naczelna Pielęgniarka 7 Szpitala Mary-
narki Wojennej w Gdańsku Oliwie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała 
w bezpośredniej pracy z pacjentami. Ma 
22-letni staż pracy zawodowej. Pełniła 
również funkcję Kierownika Działu Opie-
ki i Rehabilitacji. W wyniku konkursów 
w 2012 roku objęła stanowisko pielęgniarki 
oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowej 

i Traumatologii 7 Szpitala Marynarki Wo-
jennej, a od 2014 r. realizuje zadania pielę-
gniarki naczelnej naszego Szpitala.

Pielęgniarka Elżbieta Brożyniak swoje do-
świadczenie zawodowe i ogromną energię 
przeznaczyła również na pracę, na rzecz 
środowiska pielęgniarek i pacjentów. 
Była Przewodniczącą Komisji ds Domów 
Pomocy Społecznej, członkiem Okręgo-
wego Sądu Pielęgniarek i Położnych przy 
OIPiP w Gdańsku. W 2012 r. została wy-
różniona Złotym Czepkiem.
Przywiązuje ogromną uwagę do kształcenia 
pielęgniarek, patronując licznym edycjom 
szkoleń i kursów zawodowych organizo-
wanych na terenie 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej. Jest inicjatorem cyklicznych już 
edycji akcji na rzecz społeczności lokalnej 
pod hasłem „Sobota ze społecznością lokal-
ną”. Wspiera aktywnie akcje dla hospicjum 

oraz działania prozdrowotne dla dzielnicy 
Oliwa na terenie, której znajduje się nasza 
placówka. Swoją pracą i zaangażowaniem 
wpływa na podniesienie, jakości pracy pie-
lęgniarek, stajemy się również grupą zawo-
dową, która w coraz większym stopniu jest 
zauważalna w naszym Szpitalu.
Cieszymy się sukcesem i docenieniem 
w tak wyjątkowy sposób działań naszej 
Pielęgniarki Naczelnej. Gratulujemy na-
grody. Życzymy wielu nowych wyzwań, 
satysfakcji zawodowej i zachowania nie-
spożytej energii, realizacji planów zawodo-
wych oraz wielu szczęśliwych chwil w gro-
nie rodziny.

Pielęgniarki Oddziałowe i Koordynujące
7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku
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kobieta w zdrowiu i chorobie

W dniach 25-26 września 2015 roku trady-
cyjnie już w hotelu „Orle” w Sobieszewie, 
odbyła się VIII konferencja naukowa pt; 
„Kobieta w zdrowiu i chorobie”.
Organizatorami byli: Zakład Pielęgniar-
stwa Położniczo-Ginekologicznego GU-
Med, Zakład zarządzania w pielęgniar-
stwie – Katedra Pielęgniarstwa GUMed,. 
Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziec-
ka Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział 
Akademicki Polskiego Towarzystwa Po-
łożnych w Gdańsku, OIPiP w Gdańsku.
Honorowym patronatem objął nasze 
przedsięwzięcie Jego Magnificencja Prof. 
Janusz Moryś – Rektor GUMed.
Mimo ostatniego weekendu września, po-
goda nas nie zawiodła i Sobieszewo przy-
witało uczestników konferencji słońcem.
Punktualnie o godzinie 10-tej dr n. med. 
Jolanta Olszewska przywitała gości 
w osobach:

•	 Prof. Sanna Salantera z Uniwersytetu 
w Turku z Finlandii;

•	 Hannakaisa Niela-Vilen doktorantka 
pani prof. Salantery, również z Uni-
wersytetu w Turku;

•	 Prof. Krzysztofa Szymanowskiego 
UM im. K. Marcinkowskiego w Po-
znaniu;

•	 Prof. Ewa Wender – Ożegowska UM 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu;

•	 Mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska 
OIPiP w Gdańsku

•	 Prof. Aleksandrę Gaworską-Krzemiń-
ską GUMed

•	 Dr n. med. Janina Książek – GUMed
•	 Prof. Dariusz Wydra – GUMed UCK
•	 Prof. Beata Pięta UM im. K. Marcin-

kowskiego w Poznaniu
•	 Prof. Katarzyna Emerich GUMed
•	 Mgr Leokadia Jędrzejewska – konsul-

tant krajowy w dziedzinie pielęgniar-
stwa położniczo-ginekologicznego;

Dr Jolanta Olszewska przywitała serdecz-
nie wszystkich wykładowców i uczestni-
ków, którzy przyjechali do Sobieszewa 
z całej Polski.
W sesji inauguracyjnej usłyszeliśmy trzy 
doskonałe merytorycznie i bardzo ciekawe 
wykłady, mianowicie pani prof. Sanna Sa-
lantera zapoznała uczestników z systemem 
kształcenia i pracy położnych w Finlandii, 
uczestnicy na gorąco komentowali i wska-
zywali podobieństwa i różnice na polu za-
wodowym położnych polskich i fińskich. 
Wykład pani prof. „na żywo” tłumaczyła 
dr n. med. Anna Michalik z Zakładu pielę-
gniarstwa Położniczo-Ginekologicznego 
Katedry Pielęgniarstwa GUMed.

Równie gorącą dyskusję wywołał wykład 
pana prof. Krzysztofa Szymanowskiego 
zatytułowany „Epidemia cięć cesarskich” 
z Katedry i Kliniki Zdrowia Matki i Dziec-
ka UM im. K. Marcinkowskiego w Pozna-
niu. Pan prof. w stylu absolutnie dosko-
nałym przedstawił naszą rzeczywistość 
i wszystkie „za i przeciw” decyzjom wy-
konywania cięcia cesarskiego „na życze-
nie”. Kolejnym wykładem w sesji inaugu-
racyjnym był bardzo potrzebny i bardzo 
na czasie wykład pani prof. Ewy Wender-
-Ożegowskiej o coraz częściej występują-
cej u kobiet w różnym wieku cukrzycy. 

Sesja I została zatytułowana „Położna i jej 
praca w mediach”. Temat współcześnie 
bardzo aktualny, żeby nie napisać gorą-
cy, wiele razy, bowiem dyskutujemy, jak 
bardzo często dochodzi do ukazywania 
obrazu położnej polskiej w niekoniecznie 
pozytywnym świetle. Współczesne media 
mają do dyspozycji wiele narzędzi, a naj-
potężniejszym z nich jest niewątpliwie In-
ternet, w którym wszyscy pozostają anoni-
mowi i mogą wypisywać opinie na temat 
m.in. położnych, które w rzeczywistości 
nie mają nic wspólnego z prawdą. 

Mundra znaczy mądra, czyli dlaczego o po-
rodach wolę rozmawiać z położnymi niż 
z lekarzami? Taki tytuł nosiło wystąpienie 
Sylwii Szwed, autorki książki „Mundra”. 
Pani Sylwia Szwed opowiedziała o pracy 
polskich położnych w sposób reporterski, 
a jej książkę „Mundra” można było kupić 
i uzyskać oczywiście autograf autorki.

Kolejnym wystąpieniem w tej sesji było wy-
stąpienie Anny Kowalczyk – autorki bardzo 
popularnego bloga boska matka.pl. w wy-
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kładzie autorka opowiedziała jak polskie 
internautki widzą ciążę i poród i jakie to 
wywołuje dyskusje i emocje zarówno 
wśród położnych, jak i kobiet.

Po sesji standardowo organizatorzy za-
pewnili czas na zadawanie pytań i dysku-
sję, ale dyscyplina wystąpień konferencyj-
nych jest bezlitosna, zatem, żeby wszystko 
się udało musieliśmy bardzo pilnować za-
równo czasu wystąpień jak i dyskusji.

Po przerwie na kawę rozpoczęła się II se-
sja „Wyzwania współczesnej neonatolo-
gii”, w której wystąpili:
Nasz gość z Finlandii Hannakaisa Niela-
-Vilen przedstawiła uczestnikom bardzo 
ciekawe badania własne dotyczące natu-
ralnego karmienia wcześniaków, wykład 
usłyszeliśmy w języku polskim dzięki 
sprawnemu tłumaczeniu „na żywo” pani 

mgr Agnieszki Czerwińskiej-Osipiak 
z Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo-Gi-
nekologicznego Katedry Pielęgniarstwa 
GUMed.
Mgr Magdalena Tomaszewska z UM im. 
K. Marcinkowskiego w Poznaniu przybli-
żyła problemy interdyscyplinarnej opieki 
nad noworodkiem z wrodzonymi wada-
mi rozwojowymi i jego rodziną, a Alicja 
Sakra-Leśniańska z Fundacji PEGAZ 
Gdańsk poprowadziła wykład zatytułowa-
ny „Największe wyzwania współczesnej 
neonatologii na przykładzie dzieci z obni-
żonym napięciem mięśniowym.

Pani prof. Katarzyna Emerich w bardzo 
ciekawy i jasny sposób przybliżyła ze-
branym problemy z uzębieniem najmłod-
szych, w wykładzie – Jaką rolę powinna 
odgrywać pielęgniarka i położna w zapo-
bieganiu chorobie próchnicowej..?. Była 

to także prezentacja polsko-szwajcarskie-
go projektu: „Dzieciństwo bez próchnicy”.
Po obiedzie rozpoczęliśmy sesję III – Po-
łożna, jako samodzielny profesjonalista. 
Kompetencje w teorii i praktyce.

Jako pierwsza wystąpiła prof. Aleksan-
dra Gaworska-Krzemińska Kierownik 
Katedry Pielęgniarstwa GUMed, a jej 
wykład dotyczył bardzo ważnej sprawy, 
a mianowicie nowych kompetencji położ-
nych i pielęgniarek w wykładzie – Bez-

pieczeństwo stosowania 
leków a nowe kompeten-
cje położnych. Kolejnym 
wykładem był wykład mgr 
Edyty Dzierżak-Postek po-
łożnej ze szpitala „Żelazna” 
w Warszawie na temat pro-
wadzenia ciąży przez położ-
ną, a mgr Katarzyna Grzy-
bowska również ze szpitala 
„Żelazna” przybliżyła temat 
modelu opieki nad mat-
ką i dzieckiem w praktyce 
przyszpitalnego domu naro-
dzin.

Jednym z najciekawszych 
wystąpień był wykład mgr 
Beaty Balon położnej ro-
dzinnej z Gniewa, która 
w wykładzie pt: Kim położ-
na może być w POZ podzie-
liła się z uczestnikami dłu-
goletnimi, swoimi doświad-
czeniami w pracy położnej 
środowiskowo-rodzinnej, 
która przeszła drogę zawo-
dową od położnej odcinko-

wej w szpitalu powiatowym w Tczewie, 
przez pracę w poradni „K” do samodziel-
nej położnej pracującej na własny rachu-
nek i na bezpośrednim kontrakcie z NFZ.

Ogromne zainteresowanie i prawdziwy, 
nieukrywany podziw wzbudziła osoba 
jedynej w Polsce położnej – specjalistki 
w dziedzinie USG mgr Magdaleny Ru-
dzińskiej z I Kliniki Położnictwa i Gine-
kologii CMKP; SPSK im. Prof. W. Or-
łowskiego w Warszawie. Prelegentka mó-
wiła o tym jak zdobywała kolejne stopnie 
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uprawnień do samodzielnego wykony-
wania badan USG, i jako jedyna położna 
posiada wszystkie wymagane certyfikaty, 
a tym samym kwalifikacje do wykonywa-
nia w/w badań. 
Jak bardzo bliska jest tematyka wyko-
nywania badań USG wśród położnych 
świadczył fakt, że w czasie przerwy pani 

Magda była najbardziej obleganym wy-
kładowcą.
Ostatnią sesją w piątek była sesja Kobieta 
w chorobie, a w niej super ciekawe wykła-
dy: Rak szyjki macicy – laparoskopowe 
radykalne leczenie operacyjne w wykona-
niu kierownika Kliniki Ginekologii, gine-
kologii onkologicznej i endokrynologii gi- nekologicznej prof. Dariusza Wydry. Pan 

profesor podzielił się z uczestnikami wła-
snymi doświadczeniami w bardzo intere-
sującym wystąpieniu. Ostatnim wykładem 
w bardzo pracowitym dniu był wykład 
pani profesor Beaty Pięty z UM im. K. 
Marcinkowskiego w Poznaniu dotyczący 
zależności między stylem życia a wystę-
powaniem nowotworów.
Piątek zakończył się uroczystą kolacją 
z akcentem „dla ducha”, czyli koncertem 
gitarowym w fantastycznym wykonaniu…

Drugi dzień konferencji rozpoczęła se-
sja pt: Diagnostyka i leczenie niepłodno-
ści. Sesja w całości była przygotowana 

i przedstawiona 
przez pracowni-
ków kliniki IN-
VICTA. 
W jej trakcie 
uczestnicy dowie-
dzieli się m.in., 
o promocji zawo-
du położnej w le-
czeniu niepłodno-
ści – zagadnienie 
przybliżył Alek-
sander Wiecki, 
z zapartym tchem 
oglądaliśmy film 
odkrywający ta-
jemnicę zapłod-
nienia i początku 
życia ludzkiego 

wzbogacony i uzupełniony wykładem 
znakomitej embriolog pani dr Joanny Liss, 
położna Agnieszka Rutecka opowiedział 
o roli położnej w opiece nad pacjentem 
w klinice leczenia niepłodności, a pani dr 
Agnieszka Wasik w bardzo przyjazny spo-
sób opowiedziała o zawiłościach systemu 
prawnego w nadzorze nad dokumentacją 
medyczną, w naszej pracy nie rzadko spo-
tykamy tzw.: „pacjenta trudnego” i o tym 
problemie w pracy położnej również opo-
wiedziała mgr Agnieszka Rutecka, tajem-
nice laboratoryjnych badań, wskaźników, 
metod pobierania itp. przybliżył Grzegorz 
Adam Kłoss. Wszyscy w/w reprezentowa-
li INVICTA. 
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Po przerwie kawowej rozpoczęła się ko-
lejna sesja sobotnia poświęcona zabu-
rzeniom metabolicznym i endokrynolo-
gicznym, i również przez te niewątpliwie 
trudne tematy pomogli przebrnąć uczest-
nikom, wykładowcy: dr Michał Kunicki 
w wykładzie: Leczenie niepłodności u ko-
biet z zespołem policystycznych jajników, 
o opiece nad pacjentem andrologicznym 
opowiedział dr Mariusz Łukaszuk, a Elż-
bieta Jakimiec przybliżyła wszystkim pro-
blemy opieki nad dzieckiem z wrodzoną 
przepukliną przeponową w oddziale inten-
sywnej terapii.
Ostatnią sesją konferencji była sesja stu-
dencka, w której zaprezentowała się na-
sza akademicka młodzież, nasze młod-

sze koleżanki położne w fantastycznych 
wystąpieniach będących ich własnymi 
osiągnięciami, takimi jak prezentacja wy-
ników własnych badań czy doświadczeń. 
Sesja studencka była bacznie obserwowa-
na przez panią, prof. A. Gaworską-Krze-
mińską i dr n. med. Janinę Książek, które 
po ocenie wszystkich wystąpień przyznały 
trzy nagrody i tak; I miejsce bezapelacyj-
nie i bezkonkurencyjnie zdobyła pani mgr 
Karolina Konopska absolwentka GUMed, 
pracująca w szpitalu Copernicus – Zaspa 
za prezentację badań własnych na temat, 
Jakości opieki położniczej w oddziale 
patologii ciąży, jury przyznało II miejsce 
mgr Joannie Moćkun za przedstawienie 
pracy pt: Przebieg ciąży oraz dalszy roz-

wój dziecka u kobiet deklarujących dietę 
roślinną/ bezmięsną. Miejsce III przypadło 
mgr Kamili Tarach również absolwentce, 
GUMed za przygotowanie prezentacji: 
Analiza poliformizmu wybranych ge-
nów wpływających na cechy rozrodcze 
u kobiet leczonych z powodu niepłodności 
endokrynnej i idiopatycznej. Dla pozosta-
łych uczestniczek sesji studenckiej jury 
przyznało wyróżnienia, otrzymały je:
mgr Anna Stefanek i mgr Marzena Tro-
jańczyk studentki studiów doktoranckich 
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, za pracę zatytułowaną: Opieka nad 
noworodkiem wymagającym założenia 
wkłucia obwodowego – zasady kaniulacji, 
pielęgnacji i powikłania a praktyka w wy-
branych oddziałach neonatologicznych – 
doniesienia wstępne.

Mgr Anna Stefanek i lek med. Halina 
Hofman – Stefanek za przygotowanie 
pracy na temat: Martwica skóry i tkanki 
podskórnej, jako powikłanie wkłucia ob-
wodowego żylnego u noworodka – opis 
przypadków.

Podsumowania konferencji dokonała pani 
prof. A Gaworska-Krzemińska, która pod-
kreśliła szczególną wagę naukowego cha-
rakteru spotkania i doskonałą organizację, 
wraz z dr n. med. Janiną Książek i dr n. 
med. Jolanta Olszewską wręczyła uczest-
nikom certyfikaty potwierdzające udział 
w konferencji. 
Podsumowując chciałabym serdecznie 
podziękować moim koleżankom z ZPPG 
za ich ogromny wkład pracy w przygoto-
wanie konferencji, pani dr Annie Michalik 
i mgr Agnieszce Czerwińskiej-Osipiak za 
zaangażowanie w uprzyjemnienie pobytu 

naszym fińskim gościom, za pokazanie im 
Gdańska i opiekę nad nimi. Panu prorek-
torowi ds. nauki GUMed prof. Tomaszowi 
Bączkowi za przychylność i zrozumienie, 
jak bardzo ważne są dla położnych tego 
rodzaju sympozja i wsparcie nas kwotą, 
dzięki której mogliśmy obniżyć koszty 
uczestnictwa. Dziękuję paniom z Działu 
nauki GUMed w osobach mgr M. Soko-
łowskiej i mgr B. Górki, które wspierały 
nas w chwilach zwątpienia i pomagały 
przebrnąć przez zawiłe arkana druków 
i druczków. Dziękuję naszemu spraw-
dzonemu partnerowi, jakim jest OIPiP 
w Gdańsku, która również wsparła finan-
sowo naszą konferencję.

Dziękuję wykładowcom i uczestnikom, 
którzy zechcieli przyjechać do nas już po 
raz kolejny. 
Szczególne podziękowania należą się 
sponsorom, którzy umili nam pobyt drob-
nymi upominkami. Sponsorami byli:
1. Kora Centrum Szkoleń;
2. Pegaz. La;
3. Oceanic Cosmetics & Pharmaceutic;
4. Linde;
5. Ferring;
6. Biżuteria Y;
7. Dwie kreski.

dr n. med. Jolanta Olszewska
Adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa 

Położniczo-Ginekologicznego GUMed
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Dnia 17.11.2015 roku w Szpitalu Specja-
listycznym im. F. Ceynowy w Wejhero-
wie odbyła się konferencja szkoleniowa 
– „Diagnostyka obrazowa jako obszar 
współpracy pielęgniarek wielu specjal-
ności” zorganizowana przez Komisję ds. 
Pielęgniarstwa Anestezjologicznego oraz  
Komisję ds. Pielęgniarstwa Diagnostycz-
nego działające przy Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
Współczesna diagnostyka obrazowa roz-
wija się niezwykle dynamicznie. Lawino-
wo rośnie ilość badań z zastosowaniem 
środków cieniujących. W ciągu kilku lat 
ich ilość wzrosła prawie o 100%. Szybki 

rozwój, zmieniające się wymogi i proce-
dury medyczne obligują do wprowadza-
nia nowatorskich rozwiązań w praktyce 
pielęgniarskiej. Wychodząc na przeciw 
potrzebom środowiska w celu poszerze-
nia wiedzy na temat opieki pielęgniar-
skiej nad pacjentami poddawanymi 
procedurom z zastosowaniem środków 
kontrastowych zrodził się pomysł na or-
ganizację  konferencji.
Program konferencji przedstawiał się na-
stępująco:
Bezpieczeństwo i aspekty prawne pracy pie-
lęgniarki w codziennej praktyce – Anna Wo-
naszek – przewodnicząca OIPiP w Gdańsku

diagnostyka obrazowa jako 
obszar współpracy pielęgniarek 
wielu specjalności

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.oipip.gda.pl

Co pielęgniarka o kontraście wiedzieć 
powinna – Joanna Langa – przewodni-
cząca Komisji ds. Pielęgniarstwa Dia-
gnostycznego przy OIPiP w Gdańsku
Pacjent po radioterapii – specyfika 
pracy z pacjentem – Grażyna Waleń-
ska – członek Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Diagnostycznego przy OIPiP w Gdańsku. 
Dziękujemy wszystkim wykładowcom za 
przygotowanie bardzo ciekawych prezen-
tacji.

Tematyka konferencji wzbudziła duże 
zainteresowanie środowiska pielęgniar-
skiego. Uczestnikami spotkania były 
pielęgniarki wielu specjalności oraz tech-
nicy radiologii. Widząc zainteresowanie 
wśród koleżanek i kolegów poruszaną 
tematyką rozważamy organizację kolej-
nych szkoleń.

Grażyna Ropel
Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa

Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii
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konferencja w domu Pomocy 
Społecznej w Sopocie

„Interdyscyplinarne podejście do 
Starszego Człowieka – prezenta-
cje odrębnych dyscyplin, metod 

i działań profesjonalistów zajmu-
jących się problemami starości 

i starzenia.”

W dniu 26.09.2015 r. w Domu Pomocy 
Społecznej w Sopocie odbyła się bar-
dzo ciekawa konferencja zorganizowana 
wspólnie z Polskim Towarzystwem Ge-
rontologicznym (Oddział Gdański) pod Pa-
tronatem Honorowym Prezydenta Miasta 
Sopotu.
Prelegenci wnikliwie i nowatorsko pochy-
lili się nad polityką senioralną, komplek-
sową oceną geriatryczną, jak i również 

współczesnymi procesami demograficzny-
mi, które determinują zjawisko starzejące-
go się społeczeństwa.
Dr Jerzy Foerster – Przewodniczący Od-
działu Gdańskiego PTG przybliżył rolę 
i działalność Polskiego Towarzystwa Ge-
rontologicznego.
Dyrektor DPS w Sopocie Pani Agnieszka 
Cysewska podkreśliła, iż omawiane realia 
są ciekawym/ambitnym wyzwaniem dla 
Zespołów terapeutyczno-opiekuńczych 
i przedstawiła praktyczny temat: „Monito-
rowania stanu zdrowia, a zmieniające się 
formy opieki”. 
Pani Anna Janowicz – Prezes Zarządu Fun-
dacji Lubię Pomagać wskazała istotną rolę 
wolontariatu, jako zorganizowanej formy 
wsparcia w istniejącej już profesjonalnej 

sieci pracowników m. in. medycznych.
Zauważono i podkreślono, iż inicjatywy 
oddolne tzw. dobrych praktyk powinny 
zainicjować opracowanie i wprowadzenie 
zmian systemowych dążących do zapew-
nienia holistycznej opieki nad Starszym 
Człowiekiem – niejednokrotnie niesamo-
dzielnym i w różny sposób wykluczonym.
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna 
Wonaszek wskazała, iż takie inicjatywy są 
dowodem na to, iż „świat ludzkiego cierpienia 
przyzywa inny świat, świat ludzkiego dobra i  
miłości”. Podkreśliła bardzo ważną rolę pracy 
Pielęgniarek w DPS ze względu na wielocho-
robowość Podopiecznych. Pochwaliła również 
ogrom zaangażowania Pielęgniarek w działal-
ność tematycznej komisji problemowej dzia-
łającej przy OIPiP w Gdańsku. Aktywnym 
Członkiem tej Komisji jest m. in. Pani Izabella 
Filińska – Kierownik Działu Medyczno-Reha-
bilitacyjnego DPS w Sopocie.
Ważnym aspektem konferencji było rów-
nież omówienie opieki duchowej nad 
Osobą Starszą, którą przedstawił Ks. Bła-

żej Kwiatkowski Diecezjalny Duszpasterz 
Służby Zdrowia.
Oprócz ducha zadbano także o zapewnienie 
kondycji fizycznej Podopiecznych wska-
zując wpływ treningu zdrowotnego z za-
stosowaniem dysków sensomotorycznych 
na stabilność posturalną i jakość życia. 
Ponadto Dzienny Dom Pobytu w Sopocie 
jest wskazywany, jako doskonały przykład 
oferty dla aktywnych seniorów.
Konferencja stanowiła również arcyciekawy 
panel wymiany doświadczeń i praktycznych 
pomysłów oraz woli współpracy pomiędzy 
wszystkimi obecnymi, dla których los pro-
blemów starzejącego się społeczeństwa nie 
jest obojętny. Natomiast optymistyczny wa-
riant aktywizacji społecznej osób starszych 
i zapewnienie im godnego życia jest całko-
wicie możliwy przy takim zaangażowaniu 
organizatorów i uczestników konferencji 
i Ich codziennej trudnej pracy.

Gratuluję,
z wyrazami szacunku

Anna Wonaszek
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zakończenie specjalizacji

Dnia 05.11.2015 roku w siedzibie Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku odbyła się uroczystość wręczenia 
Dyplomów dla absolwentek Specjalizacji 
Neonatologicznej i Zachowawczej. Nasze 
Absolwentki otrzymały Dyplomy z rąk 
obu Pań Wiceprzewodniczących OIPiP 
w Gdańsku: Pani mgr Danuty Adamczyk-

-Wiśniewskiej (Koordynator Działu Szko-
leń) i Pani mgr Marzeny Olszewskiej-Fryc 
(Dyr. ds. Pielęgniarstwa  i Organizacji 
Opieki Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. 
z o. o) oraz od Kierowników, Pań: mgr Jo-
anny Steckiej oraz mgr Barbary Wysockiej. 
Panie Wiceprzewodniczące przekazały 
również gratulacje i ciepłe słowa od Pani 

Przewodniczącej OIPiP w Gdańsku mgr 
Anny Wonaszek, która akurat nie mogła 
uczestniczyć w uroczystości, rozwiązując 
problemy naszego środowiska w terenie, 
ale Dyplomy odebrała osobiście z Warsza-
wy zaoszczędzając tak cenny czas i pie-
niążki Absolwentek.
Szczególne Podziękowania otrzymały Pa-
nie: Halina Kraczowska – Specjalistka 

w dziedzinie Pielęgniarstwa Zachowaw-
czego i Jolanta Rochon – Specjalistka 
w dziedzinie Pielęgniarstwa neonatologicz-
nego  za zaangażowaną  i wyróżniającą się 
pracę starościny grupy.
Atmosfera była bardzo podniosła i wzru-
szająca nie tylko dla uczestniczek, ale rów-
nież dla nas. W uroczystości udział wziął 
również synek naszej absolwentki, który 
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wizyta studentów pielęgniarstwa 
z Turcji w OIPiP w gdańsku

W sierpniu przybyły do Gdańska z wizy-
tą studentki i wykładowcy pielęgniarstwa 
z Turcji.
Przebywali w Trójmieście trzy tygodnie 
poznając naszą kulturę, zwyczaje a przede 

wszystkim zawód polskiej pielęgniar-
ki i położnej, zaczynając od samorządu, 
a kończąc na wizytach w podmiotach lecz-
niczych.
Wizyta w siedzibie Okręgowej Izby Pie-

był bardzo dumny ze swojej mamy i on 
również otrzymał podziękowanie za po-
moc i wspieranie swojej mamy – Dyplom 
odebrał razem z mamą, jak również jeszcze 
nienarodzone dzieciątko, które wiedzę pie-
lęgniarską przyswajało już w łonie swojej 
mamy, kto wie może zostanie nowym po-
koleniem pielęgniarskim lub położniczym?
W nasze szeregi przybyło 74 nowych SPE-
CJALISTEK, które uzyskały bardzo wy-

soką punktację na egzaminie w Warszawie 
z czego jesteśmy BARDZO, BARDZO 
Dumne i daje nam to motywację do dalsze-
go działania.

Dział Szkoleń 
mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska

mgr Patrycja Malinowska
mgr Tatiana Wojciechowska

lęgniarek i Położnych 
przebiegała w bardzo 
przyjaznej atmosfe-
rze. Goście zwiedzili 
siedzibę przy ulicy 
Wyczó łkowsk iego 
17A, dowiadując się 
o działalności samo-
rządu oraz blaskach 
i cieniach zawodu 
polskiej pielęgniar-
ki i położnej. Trudno 
było zrozumieć na-
szym gościom realia 
przedstawione przez 
Przewodniczącą Annę 
Wonaszek i Wiceprze-
wodniczącą Marze-
nę Olszewska-Fryc, 
związane z zatrudnia-
niem i świadczeniami 
w różnych zakładach 
opieki zdrowotnej 
w różnych formach 
zatrudnienia.

W szpitalu Copernicus studenci z Turcji 
(a było ich 36 i 7 wykładowców) odbywali 
zajęcia praktyczne w oddziałach zabiego-
wych dorosłych i dzieci oraz na oddziale 
Intensywnej Terapii. Poznawali pracę pie-
lęgniarek w najróżniejszych sytuacjach 
oraz podziwiali ich profesjonalizm oraz 
zaangażowanie.
Wizyta przyszłych pielęgniarek i pielęgnia-
rzy w naszych placówkach i w samorządzie 
stanowiła pouczające doświadczenie nie 
tylko dla przybyłych gości, ale także dla 
naszego środowiska.

Marzena Olszewska-Fryc 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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relacja z konferencji 
Stowarzyszenia Menedżerów 
Pielęgniarstwa

W dniach 9-10.10.2015 roku po raz pierw-
szy w Gdańsku w Hotelu Marina Novotel, 
odbyła się konferencja SMP pod tytułem 
,,Rzeczywistość i przyszłość pielęgniar-
stwa i położnictwa”. 
Patronatu honorowego udzielili: Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie dr Grażyna Rogala-Pawel-
czyk i Naczelna Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych oraz Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warsza-
wie. Patronat Medialny sprawował Maga-
zyn Pielęgniarek i Położnych.
Konferencję rozpoczęła i powitała zna-
mienitych gości, wykładowców, uczest-

ników, członków SMP, przedstawicieli 
uczelni, fundacji, firm oraz sponsorów, 
Marzena Barton Prezes SMP, dyrektor ds 
pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. zo.o. 
Prezes Stowarzyszenia przypomniała, iż 
konferencje naukowo-szkoleniowe orga-
nizowane przez SMP odbywają się co-
rocznie, zawsze przyświeca im cel zwró-
cenia uwagi na rozwój pielęgniarstwa. 
Stowarzyszenie swoją działalność pro-
wadzi od 2007 roku, jego podstawowym 
zadaniem jest wspieranie i wspomaganie 
swoich członków oraz propagowanie no-
woczesnych strategii zarządzania.

Temat tegorocznej konferencji jest aktu-
alny dla środowiska medycznego. Dziś 
dyskutują wspólnie praktycy i naukow-
cy, samorządowcy i związkowcy, zadając 
sobie pytania – jak rozwiązać dzisiejsze 
problemy, aby pozytywnie rzutowały na 
przyszłość. O wielorakich aspektach te-
raźniejszości i przyszłości mówili podczas 
swoich wystąpień znakomici goście. Po-
zwoliło to praktykom uzmysłowić sobie 
skalę problemów, które dotykają bezpo-
średnio każdego menedżera w pielęgniar-
stwie. Pierwszą sesję poprowadziła mgr 
Marzanna Pelc, członek Zarządu SMP, 
pielęgniarka naczelna SPZOZ w Przewor-
sku. 
Stowarzyszenie miało zaszczyt gościć 
dr Grażynę Rogalę-Pawelczyk Preze-

sa NRPiP w Warszawie, która wygłosiła 
wykład inauguracyjny zgodny z tema-
tem konferencji, uczestnicy mieli okazję 
usłyszeć bezpośrednią relację z aktualnie 
toczących się prac legislacyjnych. Poza 
tym Pani Prezes zapoznała uczestników 
z planem dalszych prac, które są niezwy-
kle ważne dla przyszłości pielęgniarstwa 
w Polsce.
Po raz pierwszy zaszczyciła konferencję 
swoją obecnością Przewodnicząca OR-
PiP w Gdańsku mgr Anna Wonaszek. Pani 
przewodnicząca swój wykład na temat 
,,Okrągłego stołu pielęgniarek i położ-
nych w Gdańsku” przedstawiła uczestni-
kom konferencji jako bezpośrednią relację 
z przebiegu debaty, która miała na celu, 
uświadomienie zarówno władzom i decy-
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dentom, jaki i społeczeństwu, problemów 
zawodowych pielęgniarek i położnych 
przedstawione w postaci 12 postulatów. 
Uwieńczeniem wykładu była relacja fil-
mowa z przebiegu debaty.
Gościem szczególnym dla uczestników 
była Pani Profesor Mariola Bidzan, Dy-
rektor Instytutu Psychologii oraz Kierow-
nik Zakładu Psychologii Klinicznej i Neu-
ropsychologii Uniwersytetu Gdańskiego. 
Pani Profesor wygłosiła wykład na temat 
,,Jakość życia kadry zarządzającej w pio-
nie pielęgniarstwa”, który niezwykle syn-
tetycznie uwypuklił codzienne problemy 
menedżerów pielęgniarstwa, które rzutują 
na życie zawodowe i osobiste w różnych 
jego obszarach.
Niezwykle ważny aspekt pracy pielęgnia-
rek przedstawiała w swoim wykładzie 
Pani doktor Aleksandra Szulman-Wardal, 
a mianowicie ,,Stres w pracy pielęgniarek 
i położnych”. Pani doktor pełni funkcję 
Kierownika Pracowni Psychologicznej 
z Zespołem Psychologów i Logopedów 
w Szpitalu Specjalistycznym w Koście-
rzynie Sp. z o.o, na stanowisku adiunkta 
pracuje w Zakładzie Psychologii Kli-
nicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Od wielu lat współpracuje 
bezpośrednio z pionem pielęgniarstwa 
w Kościerzynie, dlatego też niezwykle 
szczegółowo pokazała codzienne proble-
my pracy pielęgniarek, które są przyczyną 
stresu. Jednocześnie wskazywała jak waż-
ny jest dla pracowników ochrony zdrowia 
wybór strategii radzenia sobie ze stresem 
w codziennej praktyce, aby nie ponosić 
negatywnych skutków działania stresu na 
nasz organizm. 
Dyrektor Generalny Redford Henry Co-
oper Polska Dawid Oleksy swoje wystą-

pienie dedykował tematowi ,,Wpływ per-
sonelu medycznego na redukcję kosztów 
szpitalnych”. Niezwykle ważny temat dla 
menedżerów w różnego rodzaju placów-
kach medycznych na różnych poziomach 
zarządzania.
Natomiast temat ,,Zapobieganie zakaże-
niom szczepami wieloopornymi na od-
działach zabiegowych” przedstawił Artur 
Małecki przedstawiciel Firmy Schulke.
Pierwszą sesję w dniu 10.10.15 r prowa-
dziła wiceprezes SMP mgr Dorota Tekie-
la, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpi-
tala Dziecięcego w Kielcach, konsultant 
wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 
pediatrycznego. 
Pierwszą prelegentką była dr hab. Agniesz-
ka Zimmermann, prawnik i farmaceuta, 
na co dzień adiunkt Katedry Zarządzania 
w Pielęgniarstwie, Gdańskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Gdańsku.
Pani docent przedstawiła w sposób 
szczegółowy problematykę związaną 
z ,,Uprawnieniami oraz obowiązkami pie-
lęgniarek i położnych wobec ordynacji le-
ków i wystawiania recept”. Powyższy te-
mat nadal budzi wiele kontrowersji, które 
opisuje Pani docent w swojej publikacji, 
z którą uczestnicy konferencji mogli się 
zapoznać.
Kolejną prelegentką była mgr Ewa Cie-
plikiewicz, która reprezentowała PTP 
oddział w Gdańsku, przedstawiając te-
mat ,,Doniesienia ze świata – pielęgniar-
ki w nowej roli zawodowej ordynowania 
leków i preparatów medycznych”. Temat 
korespondował do poprzedniego wykładu 
i zmuszał do refleksji nad stwierdzeniem 
– przywilej czy konieczność, ze wskaza-
niem na przywilej.

Stowarzyszenie miało zaszczyt gościć mgr 
Danutę Adamczyk-Wiśniewską, wiceprze-
wodniczącą ORPiP w Gdańsku, konsul-
tanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa 
położniczo-ginekologicznego, kierownika 
działu szkoleń ORPiP w Gdańsku. Pani 
konsultant w sposób szczegółowy przed-
stawiła zawiłości prawne dotyczące tema-
tu ,,Standardy w położnictwie”. 
Członek SMP, naczelna pielęgniarka 
Szpitala Specjalistycznego Położniczo-
-Ginekologicznego w Wałbrzychu, mgr 
Iwona Michańcio, w swoim wystąpieniu 
omówiła istotne obowiązujące zasady pro-
wadzenia ,,Niebieskiej karty”, dotyczące 
przemocy w rodzinie.
Podczas tej samej sesji mieliśmy okazję 
wysłuchać wykładu na temat ,,Sytuacje 
trudne w pediatrii”, który przedstawiły 
mgr Anita Kocięba-Łaciak oraz mgr Hali-

na Zając z Górnośląskiego Centrum Zdro-
wia Dziecka, wykład uzupełnił film.
Następnie uczestnicy wysłuchali wykładu 
przedstawicieli Fundacji SPINA, na temat 
,,Czyste przerywane cewnikowanie dzieci 
– komfort życia pacjentów w środowisku 
szkolnym”.
Ostatnią sesję poprowadziła dr Ewa Wo-
dzikowska wiceprezes SMP, z-ca dyrek-
tora ds. pielęgniarstwa Szpitala Specjali-
stycznego w Chojnicach.  
,,Budowanie wizerunku pielęgniarek i po-
łożnych” to temat, który zaprezentowa-
ła mgr Anna Nowicka, przedstawicielka 
NES Healthcare Polska. Z wystąpieniem 
prelegentki będziemy mogli zapoznać się 
na łamach biuletynów Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych. 
Kolejnym prelegentem w sesji trzeciej 
była mgr Marzena Olszewska-Fryc, wi-
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ceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku, 
dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji 
opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy 
Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku, 
członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orze-
kania o Zdarzeniach medycznych. Tema-
tem wystąpienia były ,,Zdarzenia medycz-
ne w aspekcie komisji wojewódzkich”.
Następnie radca prawny Pan Krzysztof 
Redyk omówił temat odpowiedzialności 
zawodowej w podmiotach leczniczych”.
Również wykład na temat odpowie-
dzialności zawodowej przedstawiła mgr 
Mariola Rusińska Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej w Gdań-
sku, pielęgniarka oddziałowa I Oddziału 
Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii 
Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku. 
Było to ostatnie wystąpienie podczas tego-
rocznej konferencji. Jestem przekonana, 
iż uczestnicy pozyskali ciekawą i potrzeb-
ną wiedzę, którą wykorzystają w swojej 
praktyce zawodowej.
Prezes SMP Marzena Barton na zakończe-
nie wszystkim gościom, uczestnikom oraz 

sponsorom podziękowała za udział w kon-
ferencji. Słowa uznania usłyszeli człon-
kowie Zarządu SMP, którzy podjęli się 
organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia 
jakim była konferencja naukowo-szkole-
niowa w Gdańsku. Prezes SMP podkre-
śliła, iż wymiana wspólnych doświadczeń 
organizacyjnych i zacieśnianie kontaktów 
jest niezwykle ważne dla całego środowi-
ska zawodowego, jest wyrazem solidar-
ności zawodowej szczególnie w obecnym 
trudnym okresie dla pielęgniarstwa i całe-
go systemu ochrony zdrowia. Wzajemne 
wsparcie i pomoc jest potrzebna w realiza-
cji zadań zawodowych zarówno dla dobra 
pacjenta jak i zapewnienia wysokiej jako-
ści opieki pielęgniarskiej. 
W konferencji SMP uczestniczyły kole-
żanki z: Lądka Zdrój, Dąbrowy Górniczej, 
Krakowa, Kielc, Szczawno-Jedliny, Ełku, 
Gdańska, Przeworska, Malborka, Chojnic, 
Jarcewa, Bydgoszczy, Warszawy, Suchej 
Beskidzkiej, Ryjewa, Otwocka, Nowego 
Dworu Mazowieckiego, Iławy, Lublina, 
Lubaczowa, Kościerzyny, Wałbrzycha, 
Wrocławia i Katowic.
Zapraszam koleżanki do współpracy 
i uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia 
Menedżerów Pielęgniarstwa.

mgr Marzena Barton 
Prezes SMP 

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

83-400 Kościerzynie ul. Piechowskiego 36

Tel. 502 757 360, 58  686 03 43
e-mail: marzena.barton@wp.pl  

Jak wzmocnić swój 
wizerunek jako profesjonalnej 
pielęgniarki?

Nasza kariera zawodowa w ogromnym 
stopniu zależy od tego, w jaki sposób 
jesteśmy postrzegani przez innych. To, 
jak jesteśmy traktowani przez pacjen-
tów, współpracowników i przełożonych 
jest pochodną tego, jak nas widzą i oce-
niają. Jak świadomie budować swój 
profesjonalny wizerunek? 

Co wpływa na wizerunek pielęgniarki 
i położnej?
Na to, jak jesteśmy odbierani przez 
otoczenie, wpływają zarówno czynni-
ki związane z nami 
samymi (np. nasza 
osobowość, zacho-
wanie, umiejętności), 
jak i ogólna „opinia 
społeczna” dotycząca 
grup, do których nale-
żymy, takich jak grupa 
zawodowa, etniczna, wiekowa itp. Nie po-
siadamy niestety wpływu na „opinię spo-
łeczną”, ale warto mieć świadomość, jaka 
ona jest i uwzględniać tą wiedzę w budo-
waniu swojego wizerunku. Jeśli opinia 
jest pozytywna, to „mamy fory”, czyli już 
na początku interakcji otrzymujemy od in-
nych kredyt zaufania. Dzięki temu łatwiej 
jest nam zbudować korzystny wizerunek. 
Natomiast, jeśli w społeczeństwie przewa-

żają negatywne przekonania o grupie, któ-
rej jesteśmy członkiem, to już na wstępie 
mamy znacznie trudniej i musimy włożyć 
wiele wysiłku w przekonanie innych, że 
zasługujemy na zaufanie czy sympatię.
Opinia o pielęgniarkach, jako grupie 
zawodowej jest bardzo pozytywna za-
równo w Polsce, jak i innych krajach 
w Europie. Według badania wydawnic-
twa Readers Digest „European Trusted 
Brands” (które podaję za portalem me-
dycznym esculap.pl 8 V 2012) lekarzom 
ufa tylko 64% ankietowanych Polaków, 

podczas gdy średnia eu-
ropejska wynosi 81%. 
Dla porównania: ufa le-
karzom aż 91% Belgów, 
Finów i Szwedów. Za-
ufanie Polaków do pie-
lęgniarek jest znacznie 
wyższe niż do lekarzy . 

Według wspomnianego badania pielę-
gniarkom ufa 74% Polaków, zaś średnia 
europejska to 85%. Przykładowo ufa pie-
lęgniarkom aż 95% Austriaków i Belgów. 

Podobny wynik uzyskało Centrum Bada-
nia Opinii Społecznej pytając ankietowa-
nych, jak dużym poważaniem społecznym 
cieszą się poszczególne zawody. Badanie 
to zostało przeprowadzone w listopadzie 

Zaufanie Polaków 
do pielęgniarek jest 
znacznie wyższe niż 

do lekarzy
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2013 r. Najwyższym poważaniem według 
respondentów cieszyli się strażacy – aż 87%. 
Pielęgniarki znalazły się na szóstym miejscu 
(78% wskazań), zaś lekarze tuż za nimi (74%).

Te i inne dane pokazują, że zawody me-
dyczne cieszą się dużym prestiżem spo-
łecznym, przy czym stosunek do pielę-
gniarek, jako grupy zawodowej jest jesz-
cze bardziej pozytywny niż do lekarzy. 
Takie społeczne nastawienie ułatwia po-
szczególnym pielęgniarkom budowanie 
swojego korzystnego wizerunku.

Na ogólną opinie o pielęgniarkach (jak 
i o innych grupach zawodowych) mają 
wpływ także:
• nasze osobiste doświadczenia 
• opinie i doświadczenia naszych zna-

jomych i rodziny
• to, co słyszymy w mediach.

Co prawda dana pielęgniarka nie ma 
wpływu na to, jak ja czy moi znajomi 
zostaliśmy potraktowani wcześniej przez 
inne pielęgniarki, ale może ona krzewić 
dobre praktyki w swoim środowisku pracy 
oraz przez własną postawę budować pozy-
tywne opinie wśród pacjentów. Ta suma 
jednostkowych działań przełoży się na 
wzmocnienie wizerunku wszystkich pie-
lęgniarek.

Ponadto w przypadku pielęgniarki 
ogromny wpływ na opinię o niej ma rów-
nież:
• stopień spełnienia przez nią oczeki-

wań pacjentów (np. okazywanie em-
patii, chęć pomocy i udzielane wspar-
cie, pozytywne nastawienie, profesjo-
nalizm)

• sposób komunikacji werbalnej (słow-
nej) i niewerbalnej („mowa ciała”)

• zachowanie np. opanowanie emocji, 
uprzejmość, umiejętność budowania 
relacji interpersonalnych

• osobowość danej pielęgniarki, jej po-
dejście do pracy, do ludzi i do samej 
siebie, wyznawane przez nią wartości 
(np. szacunek do innych).

Znaczenie ma również 
to, jak pielęgniarka 
jest traktowana przez 
lekarzy, kierownictwo 
placówki medycznej 
i inne pielęgniarki…, 
Jeśli pacjenci widzą, że 
dana pielęgniarka (lub 
co gorsza wszystkie pie-
lęgniarki w tej placówce) jest pomiatana 
i deprecjonowana, to jest większe prawdo-
podobieństwo, że również pacjenci będą 
odnosić się do niej bez należytego szacun-
ku. Jeśli jednak pacjenci czują, że lekarze 
i kierownictwo traktują pielęgniarki z sza-
cunkiem, zaś niegrzeczne zachowanie ze 
strony pacjenta lub jego bliskich spotyka 
się ze stanowczą reakcją przełożonych, to 
i pacjenci będą lepiej odnosić się do pie-
lęgniarek. Klimat i relacje międzyludzkie, 
jakie panują w placówce medycznej są 
bardzo szybko wyczuwane przez pacjen-
tów. Dlatego tak ważne jest, aby osoby za-
rządzające miały świadomość tego mecha-
nizmu i odpowiednio kształtowały zasady 
panujące w szpitalu czy przychodni.

Personal Branding
Personal Branding to świadome kreowa-
nie swojego wizerunku, jako specjalisty. 
Początkowo o zarządzanie własnym wize-
runkiem dbali głównie politycy i celebry-
ci, gdyż bez odpowiedniego „publicity” 

nie istnieją oni w świadomości społecz-
nej. Jednak obecnie każdy powinien być 
świadomy wpływu swojego wizerunku na 
karierę zawodową – niezależnie od tego, 
czym się zajmuje i czy jest zatrudniony na 
umowę o pracę czy świadczy usługi, jako 
„firma”. Nawet, jeśli pielęgniarka pracu-

je „na etat” i sama nie 
pozyskuje zleceń, to 
jej klientami zewnętrz-
nymi są pacjenci, zaś 
klientami wewnętrzny-
mi współpracownicy. 
Ich opinie przekładają 
się na jej pozycję zawo-
dową.
 

Ogromny wpływ na wizerunek miał od 
zawsze tzw. marketing szeptany (ang. 
Word-of-Mouth Marketing), czyli „pocz-
ta pantoflowa”. Są to informacje i opi-
nie przekazywane drogą nieformalną np. 
przez pacjentów i znajomych. Przed roz-
powszechnieniem internetu było to nasze 
główne źródło pozyskiwania informacji 
– także o tym, kto jest najlepszą położną 
czy lekarzem w naszej przychodni. Opi-
nie przekazywane z ust do ust nadal są 
niezwykle cenione. Jednak obecnie nie-
zmiernie ważnym źródłem informacji jest 
internet i media społecznościowe (np. fa-
cebook). Coraz więcej pacjentów przeglą-
da portale z opiniami o personelu medycz-
nym (np. najlepszylekarz.pl) lub pyta o nie 
poprzez swój profil na facebook’u lub na 
forach dyskusyjnych. 

Zachęcam, abyście wpisały swoje imię 
i nazwisko w „google” i zobaczyły, co 
można znaleźć w sieci. Pamiętajcie, że je-
śli zobaczycie opinie w oczywisty sposób 

na to, jak jesteśmy 
postrzegani przez 
innych ogromny 
wpływ ma nasze 
poczucie własnej 

wartości
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kłamliwe lub obraźliwe, możecie zwrócić 
się do administratora tego portalu z prośbą 
o ich usunięcie.

Rola pierwszego wrażenia w budowaniu 
wizerunku
Jesteśmy oceniani przez otoczenie od 
pierwszego momentu. Sami też automa-
tycznie oceniamy innych. Nasz wygląd, 
sposób zachowania, komunikacja werbal-
na i niewerbalna (mowa ciała) bywają waż-
niejsze niż to, jacy jesteśmy „w środku”. 
Niestety pierwsze 
wrażenie możesz 
zrobić tylko raz… 
Niezwykle trud-
no jest je potem 
zmienić. Zostaje 
ono „zakotwiczo-
ne” w świadomo-
ści drugiej osoby, 
a przez to jest „od-
porne” na weryfi-
kację i kontrargu-
menty. Gdy przyjmiemy już jakieś założe-
nie, podświadomie tak bardzo go bronimy, 
że filtrujemy informacje z otoczenia w taki 
sposób, aby docierało do nas jedynie to, co 
jest zgodne z przyjętą tezą, zaś ignoruje-
my dane podważające ją.  

Pierwsze wrażenie bywa oparte na stereo-
typach i pobieżnej ocenie, więc może być 
niesprawiedliwe i krzywdzące. Niestety 
nie zawsze ktoś da nam szansę na pokaza-
nie, jacy naprawdę jesteśmy. Dlatego tak 
ważne jest świadome budowanie wizerun-
ku od samego początku.

Efekt halo a wizerunek
W psychologii efekt halo (zwany też efek-

tem aureoli) opisuje tendencję do automa-
tycznego, pozytywnego lub negatywnego 
przypisywania cech osobowościowych na 
podstawie pozytywnego lub negatywnego 
wrażenia. Mechanizm ten ma szczegól-
ne znaczenie przy pierwszym spotkaniu, 
gdy brak nam głębszych informacji o da-
nej osobie. Polega na tym, że przypisanie 
jednej ważnej cechy wpływa na przypi-
sywanie innych, niezaobserwowanych 
właściwości, które są zgodne ze znakiem 
emocjonalnym tej pierwszej zauważonej 

cechy. Wyjaśnię 
ten mechanizm na 
przykładach. 

Jeśli dana osoba 
wygląda ładnie 
i schludnie, to pod-
świadomie wydaje 
się nam również 
dobra i uczciwa, 
choć przecież ubiór 
i uroda nie przekła-

dają się na dobro i uczciwość… Z drugiej 
strony – jeśli ktoś wygląda niechlujnie, 
to podświadomie często zakładamy, że 
jest leniwy, mało inteligentny, niekompe-
tentny, niewiarygodny, – choć te cechy 
nie są przecież powiązane z wyglądem… 
Na podobnej zasadzie pielęgniarka miła, 
uśmiechnięta i schludnie ubrana będzie 
odbierana przez pacjentów, jako bardziej 
kompetentna i profesjonalna niż pielę-
gniarka o zaniedbanym wyglądzie czy 
chronicznie przemęczona. Pamiętajmy, że 
osoba zmęczona, smutna czy chora wy-
gląda mniej atrakcyjnie i kompetentnie 
niż osoba uśmiechnięta, zadbana i będąca 
w dobrej kondycji psychofizycznej. 

Jeśli choć przez chwilę zastanowimy się 
nad zależnościami między tymi cechami, 
jest dla nas oczywiste, iż np. uroda i uczci-
wość są od siebie niezależne. Jednak zwy-
kle nie mamy czasu lub chęci na głębszą 
refleksję i przyjmujemy automatycznie 
takie nieracjonalne wnioskowanie. Skoro 
– czy nam to się podoba czy nie – takie 
nieuświadomione mechanizmy psycholo-
giczne istnieją, to warto je wykorzystać 
w budowaniu swojego pozytywnego wi-
zerunku. Dlatego warto dbać o to, jak wy-
glądamy w pracy i jaką aurę wokół siebie 
roztaczamy.

Poczucie własnej wartości wzmacnia 
wizerunek
Na to, jak jesteśmy postrzegani przez in-
nych ogromny wpływ ma nasze poczucie 
własnej wartości i sprawstwa, (czyli na-
szej subiektywnej opinii o tym, jak duży 
mamy wpływ na to, co dzieje się w na-
szym życiu osobistym i zawodowym). Je-
śli uważamy się za słabych, niekompetent-
nych, niegodnych szacunku, bezsilnych, 
zależnych, pozbawionych prawa do sa-
morealizacji – to tak będziemy traktowa-
ni przez innych. Niskie poczucie własnej 
wartości i kompleksy będą przekładać 
się na nasze zachowanie. Otoczenie bły-
skawicznie wyczuje, czy ma do czynie-
nia z osobą, która zna swoją wartość czy 
z kimś, kto „przeprasza za to, że żyje”, 
więc staje się łupem dla manipulatorów. 
Łatwo wykorzystać osobę, która poka-
zuje, że nie jest pewna, czy zasługuje na 
awans, podwyżkę, pochwałę. Inni celowo 
mogą wzmacniać w nas poczucie słabości 
i niekompetencji, aby żerować na nas. Co 
gorsza, tolerowanie takiego traktowania 
zniszczy resztki naszego szacunku wobec 

samych siebie i jeszcze bardziej zachwieje 
poczuciem własnej wartości. 

Jako trener i coach doskonale wiem, że 
budowanie pozytywnego wizerunku 
i kariery zawodowej wymaga pracy nad 
przełamywaniem samoograniczających 
przekonań, kompleksów, lęków. Bywa, 
że choć dysponujemy wieloma zaletami, 
kompetencjami i osiągnięciami, to słabo 
wypadamy na rozmowach rekrutacyjnych, 
jesteśmy pomijani przy awansach i nagro-
dach, dostajemy najcięższe i mało presti-
żowe zadania. 

Jeśli to kompleksy i destrukcyjne przeko-
nania blokują nam osiąganie celów osobi-
stych i zawodowych, warto zainwestować 
w proces coachingowy lub psychoterapię. 
Dopiero, gdy przełamiemy autodestruk-
cyjne schematy, należy przejść do rozwi-
jania takich umiejętności psychospołecz-
nych jak autoprezentacja, asertywność, 
komunikatywność. Szkolenie z asertyw-
nej komunikacji niewiele nam da, jeśli 
będziemy przekonani, że nie wolno nam 
odmówić lub że musimy poświęcać się, 
gdyż nasze potrzeby są „z natury” mniej 
ważne… 

Wizerunek pielęgniarki vs kobiety
Stereotypowe, seksistowskie przekonania 
dotyczące kobiet nakładają się na postrze-
ganie i oczekiwania wobec pielęgniarek. 
Jest to dla nich niekorzystne oraz utrudnia 
osiąganie wyższych zarobków i pozycji 
zawodowej adekwatnej do doświadcze-
nia i umiejętności. Oto przykłady takich 
destrukcyjnych stereotypów: „Pielęgniar-
ki/kobiety z natury lubią się poświęcać 
i samo czynienie dobra jest dla nich wy-

Budowanie pozytywnego 
wizerunku i kariery 

zawodowej wymaga pracy 
nad przełamywaniem 
samoograniczających 

przekonań, kompleksów, 
lęków
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starczającą nagrodą – a nie pieniądze czy 
kariera zawodowa”, „Pielęgniarka powin-
na być podporządkowana lekarzowi (lub 
przełożonemu), nie mówić swojego zda-
nia, nie walczyć o swoje potrzeby, awans, 
respekt”, „Pielęgniarce nie wypada wal-
czyć o kasę”. 

Powyższe przekonania powodują, że 
choć wizerunek pielęgniarek, jako gru-
py zawodowej jest w społeczeństwie 
bardzo pozytywny, to nie przekłada się 
na odpowiednio 
wysokie wyna-
grodzenia ani 
na partnerską 
pozycję zarów-
no w relacjach 
z lekarzami i dy-
rekcją placówek 
medycznych, jak 
i z pacjentami. 
Choć pielęgniarki 
są zwykle grun-
townie wykształcone i wysoko wykwalifi-
kowane, to często nie są odpowiednio wy-
nagradzane ani doceniane. Trudno dziwić 
się, że w tej sytuacji tak wiele pielęgniarek 
(zwłaszcza młodych) odchodzi z zawodu 
lub wykonuje go zagranicą…

Jako socjolog uważam, że aby skutecznie 
walczyć o swój wizerunek i perspektywy 
zawodowe, pielęgniarki powinny aktyw-
niej walczyć z kulturowymi stereotypami 
i asertywnie mówić o swoich kompeten-
cjach, ambicjach i oczekiwaniach, a także 
podkreślać, jak ważna jest ich rola w efek-
tywnej opiece nad pacjentem. Wiem, że 
sposób, w jaki kobiety/dziewczynki są 

zwykle wychowywane powoduje, że wie-
le z nas ma problemy z zachowywaniem 
się w sposób asertywny oraz z przyznawa-
niem sobie prawa do samorealizacji. Za-
pewniam jednak, że można przełamać sa-
moograniczenia oraz osiągnąć szczęście, 
satysfakcję i spełnienie. 

Jak sposób komunikacji przekłada się 
na wizerunek?
Często zapominamy, że komunikacja 
(również z pacjentem i jego rodziną) od-

bywa się nie tylko 
poprzez przekazy-
wanie „suchych” 
informacji, ale 
także na poziomie 
emocji i osobowo-
ści. Jako pacjenci 
zwykle nie dyspo-
nujemy taką wie-
dzą, aby móc zwe-
ryfikować poziom 
profes jonal izmu 

personelu medycznego. Z tego powodu 
lekarze i pielęgniarki są często oceniani 
przez pacjentów na podstawie ich umiejęt-
ności psychospołecznych (zwłaszcza ko-
munikacji i autoprezentacji), a nie tylko na 
podstawie kompetencji merytorycznych.

Komunikacja niewerbalna, a więc posta-
wa ciała, gesty, mimika twarzy, intonacja 
wpływają na nasz wizerunek w sposób 
pozytywny lub negatywny. Odpowiednio 
modelując swoją „mowę ciała” możesz 
podkreślić swoje kompetencje oraz zbudo-
wać zaufanie do twoich umiejętności. Pa-
miętaj, że jeśli nasze słowa nie są spójne 
z komunikacją niewerbalną, to ludzie intu-
icyjnie bardziej wierzą naszej mowie cia-

ła, gdyż trudniej ją kontrolować. Ogromne 
znaczenie ma sposób, w jaki mówisz oraz 
to, jakich używasz słów.

Jeśli chcesz wzmocnić swój wizerunek:
- Zachowuj się jak osoba pewna siebie 

i kompetentna.
- Przedstawiaj publicznie swoje pomy-

sły i opinie.
- Powołuj się na swoje doświadczenie 

i wiedzę.
- Patrz prosto w oczy rozmówcy – nie 

spuszczaj wzroku.
- Mów głośno, wyraźnie i dobitnie.
- Bądź przekonana do tego, co mówisz.
- Przyjmij asertywną i otwartą pozy-

cję ciała (stój prosto, nie garb się, nie 
spuszczaj głowy).

- Używaj słów podkreślających pro-
fesjonalizm i sprawstwo (np. wiem, 
mam doświadczenie, znam się na tym, 
jestem przekonana, umiem, potrafię ci 
pomóc, zrobię, mogę, sprawdziłam).

- Unikaj „zmiękczeń” takich jak: wyda-
je mi się, chyba, tak jakby.

- Nie pozwalaj, by inni naruszali twoje 
granice – zwłaszcza w obecności pa-
cjentów.

- Pamiętaj, że osoba zmęczona wydaje 
się słaba, niepewna, łatwa do zaatako-
wania.

- Dbaj o budowanie partnerskich relacji.
- Okazuj empatię, wsparcie i zrozumienie.
- Pokazuj rozmówcy, że słuchasz go 

uważnie i z zaangażowaniem.

Podsumowując:
Pamiętaj, że masz ogromny wpływ na to, 
jak jesteś postrzega zarówno w życiu za-
wodowym, jak i osobistym. Aktywnie bu-

duj swój wizerunek i bądź świadoma kon-
sekwencji swoich działań (lub zaniechań) 
w tym obszarze. Zawsze jesteśmy oceniani 
przez innych. Skoro nie da się uciec od tej 
oceny, to lepiej jest na nią samu wpływać 
tak, aby pomagała nam osiągać cele. Każ-
dy może rozwinąć te umiejętności psycho-
społeczne, które pomagają w budowaniu 
relacji i komunikacji. 

Pamiętaj, że należy ci się szacunek ze stro-
ny pacjentów, współpracowników, przeło-
żonych.
Bądź asertywna i dbaj o siebie – masz do 
tego prawo.
Broń swoich granic, przekonań, opinii.
Bądź świadoma własnej wartości i kom-
petencji.

Anna Daria Nowicka
socjolog, trener, coach 

Agencja rekrutacyjno-szkoleniowa 
NES Healthcare

www.neshealthcare.pl

Artykuł jest skrótem 
wystąpienia autorki 
nt. „Budowania wi-
zerunku pielęgniarki 
i położnej” podczas 
konferencji nauko-
wo – szkoleniowej 
Stowarzyszenia Me-
nedżerów Pielęgniar-
stwa 10 października 
2015 r. w Gdańsku.

Choć wizerunek 
pielęgniarek, jako grupy 

zawodowej jest 
w społeczeństwie bardzo 

pozytywny, to nie przekłada 
się na odpowiednio wysokie 

wynagrodzenia
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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 10 stycznia 2016 r. na adres e-mail:

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

nie wezmą udziału w losowaniu.

W drodze losowania
konkurs z numeru 7-8/2015 wygrali:

Pani Anna Kuzimska
Pani Iwona Rozmus

Hasłem było słowo: DYŻURKA

KONKURS

Informacja dotycząca spotkania Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania w Na-
czelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
27 października 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie Pielęgniarek Środowiska Naucza-
nia i Wychowania celem analizy problemów związanych z opieką nad dziećmi i młodzieżą.
Poniżej przedstawiam podsumowanie ze spotkania opracowane przez Panią Adriannę 
Smoleńską z Działu Merytorycznego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w War-
szawie.

PODSUMOWANIE SPOTKANIA ZESPOŁU DS. ANALIZY 
PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z MEDYCYNĄ SZKOLNĄ

27 październik 2015 rok I. Działania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
zmierzające do poprawy sytuacji pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

Lp. OPIS PROBLEMU OPIS REALIZACJI
PROPONOWANE 

KOLEJNE 
DZIAŁANIA

1. WSKAZANE JEST PRZY-
WRÓCENIE OBOWIĄZU-
JĄCEJ DO KOŃCA 2014 
ROKU MOŻLIWOŚCI 
WYSTAWIENIA PRZEZ 
PIELĘGNIARKĘ SKIE-
ROWAŃ DO LEKARZA 
OKULISTY 
Uzasadnienie: 
W ramach wykonywanych 
przez pielęgniarkę/higienistkę 
szkolną testów przesiewowych 
do profilaktycznych badań 
lekarskich jest między innymi 
test dotyczący zaburzeń ostro-
ści wzroku. Wynik testu i zale-
cenia od okulisty są niezbędne 
do celów szkolnych, tj.: 

W dniu 25 września br. 
skierowano ponowne pismo 
do Ministra Zdrowia w celu 
przywrócenia możliwości 
wystawiania skierowań 
do lekarza okulisty. 
Brak odpowiedzi MZ na 
przedmiotowe pisma.

Wysłać ponownie 
pismo w sprawie 
przywrócenia 
możliwości 
wystawienia skierowań 
do lekarza okulisty 
przez pielęgniarki 
środowiska nauczania 
i wychowania do 
nowego Rządu RP.

Pielęgniarstwo Środowiska 
nauczania i wychowania
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Lp. OPIS PROBLEMU OPIS REALIZACJI
PROPONOWANE 

KOLEJNE 
DZIAŁANIA

• prawidłowego usadzenia 
dziecka w ławce, 

• zalecenia grupy ćwicze-
niowej (ograniczenia w 
wykonywaniu ćwiczeń 
fizycznych), 

• wskazania ograniczeń do 
wyboru nauki zawodu.

2. WSKAZANE 
ROZWIĄZANIE 
PROBLEMÓW 
ZWIĄZANYCH 
Z GABINETEM 
PROFILAKTYKI 
ZDROWOTNEJ 
i pOmOcy 
PRZEDLEKARSKIEJ W 
SZKOLE 
Brak jednoznacznych 
przepisów prawa dotyczących 
współpracy Ministerstwa 
Zdrowia z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej w 
zakresie: 
 » bezpośredniego użyczenia 

i wyposażenia gabinetów 
profilaktycznych lub 
ujednolicenia opłat za 
gabinety profilaktyki
• ujednolicenie siatek 

centylowych; 
• skierowania do oku-

listy wydawane przez 
pielęgniarkę środowi-
ska nauczania i wy-
chowania; 

• profilaktyka fluorkowa 
prowadzona przez 
lekarzy dentystów; 

• wyposażenia gabinetu; 

SPOTKANIA W 
MINISTERSTWIE EDUKACJI 
NARODOWEJ 
 » Z inicjatywy NRPiP odbyły 

się 3 spotkania przedstawi-
cieli NRPiP z przedstawi-
cielami Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej w dniach: 
19 maja, 9 czerwca, 30 
czerwca . 

 » Omówiono problemy zwią-
zane z: 
• kosztami ponoszony-

mi przez pielęgniarki 
środowiska nauczania 
i wychowania za użyt-
kowanie, wyposażenie 
i remont gabinetu profi-
laktyki zdrowotnej i po-
mocy przedlekarskiej; 

• zapewniem opieki 
pielęgniarskiej nad 
uczniami cierpiącymi 
na choroby przewlekłe, 
uczniami niepełno-
sprawnymi oraz w cza-
sie trwania egzaminów, 
zawodów sportowych; 

• warunkami kontraktowa-
nia świadczeń medycyny 
szkolnej oraz zakres 
obowiązków pielęgniarki 
środowiska nauczania i 
wychowania. 

Przygotowanie 
pielęgniarek 
środowiska nauczania 
i wychowania 
do prowadzenia 
dokumentacji 
elektronicznej, w tym 
doposażenie gabinetów 
szkolnych w niezbędny 
sprzęt i programy 
do prowadzenia ww. 
dokumentacji.

Lp. OPIS PROBLEMU OPIS REALIZACJI
PROPONOWANE 

KOLEJNE 
DZIAŁANIA

• wykonywanie testów 
przesiewowych i 
badania lekarskiego 

• profilaktycznej 
opieki zdrowotnej 
nad dziećmi i 
młodzieżą realizowaną 
przez pielęgniarkę 
środowiska nauczania 
i wychowania.

Wynikiem spotkań jest 
poparcie przez przedstawi-
cieli MEN wniosków i uwag 
NRPiP, na posiedzeniu Komi-
sji Zdrowia, dotyczących pro-
jektu Ustawy z dnia 11 wrze-
śnia 2015 r. o zmianie ustawy 
o zawodach pielęgniarki i 
położnej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U.2015.1640) 
w art. 2, która wprowadza 
zmiany w ustawie z dnia 7 
września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U.2004.256.2572, 
j.t) w art. 67 w ust. 1 pkt 4 i 
otrzymuje brzmienie: 
„4) gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej spełniającego 
szczegółowe wymagania, o 
których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 
22 ust. 3 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 618, 788 i 905), oraz 
wyposażonego w sprzęt, o 
którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 
31d ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 581, z późn. 
zm.) w części dotyczącej 
warunków realizacji świadczeń 
gwarantowanych pielęgniarki 
lub higienistki szkolnej;”.
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Lp. OPIS PROBLEMU OPIS REALIZACJI
PROPONOWANE 

KOLEJNE 
DZIAŁANIA

3. Rozwiązanie problemów przedstawionych przez Zespół ds. 
analizy problemów związanych z medycyna szkolną, m.in. 
poniższych zagadnień: 
• ujednolicenie siatek centylowych; 
• skierowania do okulisty wydawane przez pielęgniarkę 

środowiska nauczania i wychowania; 
• profilaktyka fluorkowa prowadzona przez lekarzy dentystów; 
• wyposażenia gabinetu; 
• wykonywanie testów przesiewowych i badania lekarskiego 
• profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 

realizowaną przez pielęgniarkę środowiska nauczania i 
wychowania

Zgłoszenie uwag NRPiP do projektu rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego 
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki 
profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą.

Główne wnioski Zespołu ds. analizy problemów związanych z medycyną 
szkolną przedstawione na spotkaniu w dniu 27 października br.

Lp. Zakres problemu Opis problemu
1. DOKUMENTACJA MEDYCZNA Przygotowanie do wprowadzenia elektro-

nicznej dokumentacji medycznej (np. wypo-
sażenie stanowiska, szkolenia pielęgniarek 
środowiska nauczania i wychowania).

2. WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZA-
CJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIAD-
CZEŃ W RODZAJU: PODSTAWOWA 
OPIEKA ZDROWOTNA

Proponowano zmianę dotyczącą finansowa-
nia świadczeń pielęgniarki szkolnej: 
a . Dostosowanie współczynników korygu-

jących stawkę kapitacyjną dla uczniów 
w szkołach specjalnych, sportowych 
zgodnie z poprzednimi propozycjami; 

b. Wzrost wartości rocznej stawki kapita-
cyjnej zgodnie z poprzednimi propozy-
cjami; 

Zespół omówił również brak wzrostu stawki 
kapitacyjnej na fluoryzację, przy co rocznym 
wzroście kosztu zakupu fluoru. 

Informacje dodatkowe
1. W związku z poprzednimi ustaleniami dotyczącymi opracowania standardów opieki nad 

uczniem, postanowiono na dzień dzisiejszy odejść od pomysłu z powodu braku chętnych 
do pracy nad powyższym standardem. Zespół ds. analizy problemów związanych 
z medycyną szkolną drogą korespondencji e-mail prześle swoje uwagi oraz propozycje 
w sprawie zmian dotyczących pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.

Opracowała: 
Adriana Smoleńska 

Dział Merytoryczny NIPiP

Pragnę wyjaśnić część – Informacje dodatkowe punkt 1 ,,W związku z poprzednimi 
ustaleniami dotyczącymi opracowania standardów opieki nad uczniem, postanowiono na 
dzień dzisiejszy odejść od pomysłu z powodu braku chętnych do pracy nad powyższym 
standardem”
Przedstawicielki Środowiska Nauczania i Wychowania stwierdziły, iż brak jest celowości 
opracowania standardów opieki nad uczniem. Omawiane standardy zostały opracowane 
przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie i opublikowane w roku 2003 pt. ,,Standardy 
i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej”. Obecnie wymagają tylko aktualizacji.

Przedstawiam inne problemy poruszone na spotkaniu:
Konieczność ujednolicenia wskaźników przeliczeniowych zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia ze współczynnikami przeliczeniowymi dotyczącymi stawki kapitacyjnej 
w poszczególnych typach szkół zawartych w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Różnice wynikające z braku spójności wymienionych aktów prawnych, 
znacząco wpływają na środki finansowe otrzymywane na etat w poszczególnych szkołach. 
Na przykład: na etat pielęgniarki w szkole specjalnej z NFZ otrzymuje się o 1200 zł. 
mniej niż na szkoły bez uczniów specjalnej troski zakwalifikowanych do grupy IIIA, IIIB 
i IIIC, podobnie kształtuje się płatność na szkoły z klasami integracyjnymi, sportowymi, 
z zajęciami warsztatowymi na terenie placówki oświatowo-wychowawczej oraz ze 
szkołami, do których uczęszczają dzieci specjalnej troski. 
Konieczność zmiany zapisu, który wymusza przemieszczanie się pielęgniarki w jednym dniu 
do kilku placówek. Należy zwrócić uwagę, na ogromną trudność realizacji tego zalecenia.
Koleżanki uczestniczące w spotkaniu omówiły zróżnicowane podejścia terytorialnych 
Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, co do liczby uczniów na etat pielęgniarki. Są 
oddziały NFZ, które wyrażają zgodę na zwiększenie liczby uczniów powyżej 1100 na etat 
pielęgniarki. 
Wynika to z braku pielęgniarek z kwalifikacjami do pracy w Środowisku Nauczania i Wychowania. 

Jolanta Zając
Pielęgniarka Środowiska Nauczania i Wychowania

uczestniczka spotkania
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Podziękowania
Szanowna Pani Przewodnicząca,
Pragnę serdecznie pogratulować 

Pani Annie Wonaszek 
wyboru na stanowisko Przewodniczącej 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
VII kadencji. Objęcie po raz kolejny tak 
zaszczytnej funkcji jest bez wątpienia 

wielkim sukcesem osobistym, jak 
i zawodowym. Ponowny wybór na 

stanowisko Przewodniczącej świadczy 
o tym, że cieszy się Pani powszechnym 
uznaniem i autorytetem. Łącząc wyrazy 
szacunku, życzę wszelkiej pomyślności 

i wielu sukcesów, Helena Glińska.

Pielęgniarki Anestezjologiczne 
Oddziału Intensywnej Terapii 

Kliniki Medycyny Hiperbarycznej 
i Ratownictwa Morskiego UCMMiT 

w Gdyni: Wioletta Czupryniak, Beata 
Młynarczyk, Elwira Rydzewska, 

Olga Sobczak w dniu 20.10.2015 r. 
w Warszawie zdały pomyślnie 

Egzamin Państwowy, otrzymując tytuł 
SPECJALISTKI PIELĘGNIARSTWA 

ANESTEZJOLOGICZNEGO 
I INTENSYWNEJ TERAPII.

Z tej okazji składam najserdeczniejsze 
gratulacje, oraz życzenia satysfakcji 

z pracy zawodowej i samych radosnych 
chwil w życiu osobistym 

– Pielęgniarka Oddziałowa OIT 
KMHiRM UCMMiT w Gdyni.

Pani mgr Ewa Pałyga
Pielęgniarka Oddziałowa w Klinice

Gastroenterologii i Hepatologii
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

w Gdańsku

Na Pani ręce składam serdeczne 
podziękowania dla całego Zespołu 
Pielęgniarek pracujących pod Pani 

Kierownictwem. W czasie pobytu, od 17 
do 23 września, moja 90-letnia mama była 
otoczona ogromną troską i życzliwością, 

która wykraczała poza doskonałą fachową 
opiekę, a płynęła z ludzkiej serdeczności 

i zrozumienia potrzeb ludzi starych.
Proszę o przekazanie wyrazów szczególnej 

wdzięczności Paniom: Mirce i Sarze, 
które pozostaną na zawsze 

w pamięci mojej mamy.
Wielka to umiejętność sprawić, by 

pacjent czuł, że wszystkim, którzy się nim 
zajmują, naprawdę zależy na jego zdrowiu, 

wygodzie i dobrym samopoczuciu. Tak 
właśnie czuła się moja mama.

Mam świadomość, że jest to zasługa nie 
tylko cech osobowych poszczególnych 

Pań Pielęgniarek, ale także, a może 
głównie, osoby nimi kierującej. Pani 

stosunek do ludzi niewątpliwie wpływa na 
kształtowanie postaw całego personelu.

Łączę wyrazy wdzięczności i serdeczne 
pozdrowienia

Antonina Racińska

W imieniu całego zespołu Bloku 
Operacyjnego Gdyńskich 
Szpitali Wojewódzkich 2 

gratulujemy 
Marcie Kunikowskiej 

uhonorowania nagrodą prezydenta 
Miasta Gdyni 

 za wzorową pracę w służbie zdrowia.

W swojej 2-letniej pracy, pełniąc funkcję 
pielęgniarki koordynującej Bloku 

Operacyjnego wykazała się ogromnym 
zaangażowaniem w powierzone 

obowiązki, stawiając dobro pracowników 
ponad swoje własne.

Pomimo natłoku obowiązków 
związanych z pełnioną funkcją 

pielęgniarki koordynującej zarówno 
dla pielęgniarek operacyjnych, jak 

i pielęgniarek anestezjologicznych, podjęła 
się podniesienia swoich kwalifikacji 

zawodowych i uzyskała tytuł specjalisty 
pielęgniarstwa operacyjnego.

Jako zespół jesteśmy pełne podziwu dla 
jej osiągnięć oraz trudu, jaki włożyła 
w stworzenie atmosfery wzajemnej 

pomocy, zaufania i współpracy pomiędzy 
pracownikami.

Z życzeniami dalszych sukcesów
Personel Bloku Operacyjnego

Z okazji zdania Egzaminu Specjalizacji 
z Pielęgniarstwa Chirurgicznego

serdeczne gratulacje dla Pielęgniarek 
Oddziału Chirurgicznego Ogólnego

Szpitala św. Wojciecha Gdańska 
Zaspa: Grażynie Bugaj, Urszuli 
Onuszko, Sylwii Wawryszuk, 
Elżbiecie Waluk z życzeniami 

spełnienia marzeń, satysfakcji w życiu 
osobistym i zawodowym oraz realizacji 
zamierzonych celów składają koleżanki 

i koledzy z Oddziału. 

Paniom Joannie Szwejer oraz Monice 
Roszkowskiej serdeczne gratulacje 

z okazji pomyślnego zdania egzaminu 
państwowego z Pielęgniarstwa 

Operacyjnego i uzyskania tytułu 
Specjalisty.

Życzę pomyślności, wytrwałości w pracy 
zawodowej oraz spełnienia marzeń.

mgr Elżbieta Brożyniak
Naczelna Pielęgniarka

7 Szpital Marynarki Wojennej 
z Przychodnią w Gdańsku
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Szanowna Pani Przewodnicząca OIPIP 
w Gdańsku, Anna Wonaszek

Niech nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia przyniosą wiele szczęścia, wiary 
i nadziei, a pomyślność nie opuszcza Panią 

przez każdy dzień 
Nowego 2016 Roku.

Proszę o przekazanie życzeń dla  
pielęgniarek i położnych oraz wszystkich 

pracowników zatrudnionych w Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych .

Z wyrazami szacunku,
Helena Glińska

Szanowna Pani Dyrektor ds. 
Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki 

Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku, 
Marzena Olszewska-Fryc

Wspaniałych i pełnych radości świąt 
Bożego Narodzenia, a w Nowym 2016 

Roku pasma sukcesów i spełnienia 
wszystkich marzeń i planów.

Życzenia kieruję również do personelu 
pielęgniarek i położnych Szpitala .

Z wyrazami szacunku,
Helena Glińska

Kochanej Ewie pragniemy złożyć 
wyrazy podziękowania za zaangażowanie, 
profesjonalizm i aktywny udział w Komisji 

ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego, oraz 
wspaniałe chwile spędzone na wspólnych 

spotkaniach Komisji.
Koleżanki z Komisji 

ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego

z żałobnej karty
Wyrazy głębokiego współczucia Drogiej 

Koleżance Barbarze Zwolakiewicz 
z powodu śmierci 

MATKI 
składają koleżanki i koledzy 

z Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o. 

„Nie umiera ten, kto pozostaje 
w sercach bliskich”

Łącząc się bólu z naszą koleżanką 
Barbarą Zwolakiewicz serdeczne wyrazy 

współczucia z powodu śmierci 
mamy 

składa Kadra Kierownicza Pionu 
Pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie Sp. z o.o.

Z wielkim żalem żegnamy 
ANNĘ POPA . 

Wieloletnią Położną Oddziału 
Ginekologicznego Szpitala przy Placu 

Kaszubskim, a przede wszystkim 
wspaniałego Człowieka. Pozostaniesz 

w naszych sercach i pamięci. 
Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy 

najgłębszego współczucia. 
Zarząd i pracownicy Szpitali 

Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o.

Naszej koleżance Hani Czerwonce 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
 TATY 

składają koleżanki Oddziału III 
Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych 

i Gruźlicy w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia naszej 
Koleżance pielęgniarce Marzenie Trybek 

z powodu śmierci 
TATY 

składa cały zespół pielęgniarek 
i współpracownicy Oddziału Urologii 

Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

Naszej Koleżance pielęgniarce Kasi 
Bober wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
mamy 

składa cały zespół pielęgniarek 
i współpracownicy Oddziału Urologii 

Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

Elżbiecie Górnej Starszej Położnej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
SYNA 

składa Zarząd Szpitali Wojewódzkich 
w Gdyni Sp. z o. o.

Serdecznie dziękujemy Całemu 
Zespołowi Karetki Pogotowia, 

Dyspozytorom, Personelowi Nocnej 
Obsługi Chorych, wszystkim 

Pracownikom Oddziału Dziecięcego, 
Lekarzom, Pielęgniarkom, 

Pracownikom Higieny, Pracownikom 
Laboratorium Szpitala EMC NZOZ 

Zdrowie w Kwidzynie za pomoc 
w powrocie do zdrowi mojemu 

wnuczkowi Bartoszowi Chmielewskiemu 
składa wdzięczna Babcia z Rodziną.

WYNIKI QUIZU 
nr 7-8/2015

W drodze losowania:
fartuch Med-Service 

wygrała Pani Izabela Mikołajewska
koszulkę ufundowaną przez 

zabawnamedycyna.pl 
wygrała Pani Ewa Depka Prądzyńska

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

Prosimy o kontakt z daną firmą 
w celu odebrania nagrody.
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„Ten, kto kocha, kochał, pozostaje z nami 
chociaż w innym wymiarze”

Koleżance Iwonie Larze-Czajkowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
mamy 

składają koleżanki i koledzy z Oddziału 
Wewnętrznego i Oddziału Gastrologii 7 

SzMW w Oliwie.

Pamiętajmy o Tych, którzy odchodzą
- ta pamięć daje Im nieśmiertelność.

Z głębokim smutkiem i żalem 
zawiadamiamy, że dnia 15.10.2015 r. 

zmarła nasza Koleżanka 
pielęgniarka Izby Przyjęć 

EWA NIEMCZYK . 
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie 

i Przyjaciołom składa Dyrekcja oraz 
współpracownicy SP ZOZ MSW 

w Gdańsku.

Naszej Koleżance Danucie Wesołowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
TATY 

składają 
Naczelna Pielęgniarka 

z Pielęgniarską Kadrą Kierowniczą 
7 Szpitala Marynarki Wojennej 

w Gdańsku.

Naszej Koleżance Irenie Kaczmarczyk 
wyrazy głębokiego współczucia

 z powodu śmierci 
BRATA 

składają koleżanki oraz współpracownicy 
oddziału IX PCCHZiG w Gdańsku.

Drogiej Koleżance Urszuli Kochańskiej 
wyrazy serdecznego współczucia 

z powodu śmierci Ukochanej 
mamy 

składają koleżanki z Koła Emerytów.

Z głębokim smutkiem i żalem 
zawiadamiamy, że zmarła nasza 

koleżanka pielęgniarka 
GABRIELA SZCZUKOWSKA  

”MICHASIA” . 
Rodzinie i przyjaciołom wyrazy 

głębokiego współczucia składa Koło 
Emerytek Okręgowej Izbie Pielęgniarek 

i Położnych w Gdańsku.




