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Koleżanki i Koledzy,

Koniec roku był bardzo aktywny i nie po-
zwolił zwolnić tempa ani na chwilę... 

Tak samo prężnie rozpoczął się 
Nowy 2016 Rok.

Biuletyn ponownie wypełniliście Pań-
stwo aktywnymi wydarzeniami oraz osią-
gnięciami i sercem. Jest to najlepszy dowód 
na to, że do Pielęgniarstwa i Położnictwa 
trzeba mieć wolę, duszę i wiedzę...

Relację i fotorelację z VII Zjazdu Kra-
jowego w Warszawie umieścimy całościo-
wo w następnym biuletynie czyli po ukon-
stytuowaniu się NRPiP, która odbędzie się 
w dniach 2-4 lutego 2016 r. Obecnie pragnę 
podkreślić, iż Delegaci na Krajowy Zjazd 
z naszej OIPiP w Gdańsku zostali wybra-
ni (w drodze głosowania) do wszystkich 
Organów. Dumni jesteśmy też z faktu, iż 
zrealizowaliśmy Apel naszego Zjazdu De-
legatów, który zaowocował zmniejszeniem 
składek Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położ-
nych kontraktowych do 0,75% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w sek-
torze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS 

za ostatni kwartał poprzedniego roku ka-
lendarzowego. 

Jak widać: my nie obiecujemy, a powie-
rzone zadania realizujemy!

Z wyrazami szacunku,

WYNIKI QUIZU 
nr 9/2015

W drodze losowania fartuch Med-Service 
wygrała Pani Wiesława Najda, a koszulkę 
ufundowaną przez zabawnamedycyna.pl 

wygrała Pani Barbara Bielecka
Prawidłowe odpowiedzi: 1B - 2C - 3A - 4A

Prosimy o kontakt z daną firmą 
w celu odebrania nagrody.
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Adres
ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk

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

www.oipip.gda.pl

Biuro czynne
poniedziałek 800-1700

wtorek, środa, czwartek 800-1600

piątek – bez interesantów

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

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

godziny spotkania

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej

mgr Anna Zaremba-Duszota
przyjmuje w pierwszą i trzecią środę

każdego miesiąca od 1300 do 1500

Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr Alina Malinowska
pełni dyżury w ostatni czwartek miesiąca 

w godzinach od 1400 do 1500

Zespół redakcyjny pod kierunkiem: mgr Anny Wonaszek

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

Bezpłatny dla członków samorządu             Nakład: 2330 sztuk             ISSN 1427-8553
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów (wraz z dodaniem podtytułów), skrótów, przeró-
bek redakcyjnych i poprawek stylistycznych w opracowaniach autorskich. Prac niezamówionych redakcja nie 
zwraca. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych informacji oraz nie wypłaca honora-
rium autorom tekstów.

OkręgOwa Izba PIelęgnIarek 
I POłOżnych w gdańSku

Porady prawne
poniedziałek w godzinach 1530-1700

po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu godziny spotkania

Dział Szkoleń
Koordynator ds. Szkoleń

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

e-mail: szkolenia@oipip.gda.pl

Kasa Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych

poniedziałek – czwartek 730-1500

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

Koordynator ds. Rejestru i Prawa 
Wykonywania Zawodu Pielęgniarki 

i Położnej
specj. Elżbieta Mazur

tel. 58 320-06-84

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

mgr Barbara Wysocka
tel. 58 320-06-85

KOntO
ING Bank Śląski SA

Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

bIuleTyn InFOrMacyJny OkręgOweJ 
Izby PIelęgnIarek I POłOżnych w gdańSku

Informacje
Szanowni Delegaci !

17 marca 2016 roku o godzinie 10:00 odbędzie się 
XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku . 

Zjazd odbędzie się w Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 
w Sopocie ul. Polna 16/20

Biuletyn Zjazdowy otrzymają Państwo w regulaminowym terminie.
Prosimy o zabranie ze sobą Mandatów i Biuletynu Zjazdowego

Obecność Delegatów na Zjeździe jest obowiązkowa. 
Nieobecność prosimy usprawiedliwić pisemnie i przesłać na adres biura 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
 Jolanta Zając

 Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Komisja ds. Opieki Długoterminowej 
i Komisja ds. Leczenia Ran, działające 

przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku serdecznie 

zapraszają do udziału w:

XIV KONFERENCJI
 OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
„Ku zdrowej i bezpiecznej starości ”

Konferencja odbędzie się dnia 
28.04.2016 r . o godz . 900 

w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza 
w Gdańsku (ul. Kopernika 6)

Zgłoszenia proszę przesłać
 do dnia 31.03.2016 r.

 Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Koszt udziału w konferencji dla członków 

OIPiP w Gdańsku wynosi 20 zł, 
pozostałe osoby – 80 zł

Przewodniczące komisji:
 Ewa Mędrek tel. 602 748 848 
 Irena Samson tel. 505 061 77

Więcej informacji i karta zgłoszeniowa na:
www.oipip.gda.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 

w Gdańsku oraz Oddział Gdański 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy

Zapraszają:
 pielęgniarki, lekarzy, kadrę kierowniczą 
podmiotów leczniczych, przedstawicieli 

organizacji związkowych, inspektorów BHP 
do wzięcia udziału w 

VI KRAJOWEJ KONfERENCJI 
PIELĘGNIAREK MEDYCYNY PRACY

„Kształtowanie Zdrowia 
Pracujących – Udział 

Pielęgniarek”
 która odbędzie się w dniach 

27-29.04.2016 roku w Hotelu Novotel 
Gdańsk Marina ul. Jelitkowska 20.
Druk karty zgłoszenia uczestnictwa 

prosimy przesłać do dnia 29.02.2016 r. 
Dodatkowe informacje: 

www.medycynapracy-portal.pl 
www.oipip.gda.pl 

www.womp.gda.pl
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Anna Raj
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2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał od Nr 1/IPP/PPL/2015/C/ do 
Uchwały Nr 3/ IPP/PPL/2015/C w spra-
wie dokonania wykreślenia wpisów 
w rejestrze indywidualnych praktyk pie-
lęgniarek i położnych (3 wykreślenia in-
dywidualnych praktyk pielęgniarskich).

5. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał od Nr 15/Z/VII/2015 do 
Uchwały Nr 32/Z/VII/2015 w sprawie 
prawa wykonywania zawodu: stwier-
dzeń 5 w tym, 2 pielęgniarki, 2 pielę-
gniarzy i 1 położna, skreśleń 5 w tym, 
4 pielęgniarki i 1 położna, wpisów 7 
w tym 6 pielęgniarek i 1 pielęgniarz, 
duplikat 1 pielęgniarka.

6. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1/VII P/15 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (3 pielęgniarkom).

7. Przedstawienie i omówienie oraz przy-
jęcie jednogłośnie Uchwały Nr 2/VII 
P/15 w sprawie pomocy finansowej dla 
członków samorządu innych Izb.

8 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 3/VII P/15 w sprawie wy-
dania zaświadczeń po odbytym prze-
szkoleniu po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (3 pielęgniarkom i 1 położnej).

9 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 4 
/VII P/15 do Uchwały Nr 6/VII P/15 
sprawie wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomo-

we pielęgniarek i położnych – KORA 
Centrum Szkoleń, Marek Wojda ul. 
Kolberga 15, 81-881 Sopot – w sprawie 
uruchomienia kształcenia podyplomo-
wego w formie kursu specjalistyczne-
go; ,,Kurs specjalistyczny Edukator 
w cukrzycy”, ,,Kurs specjalistyczny 
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa 
noworodka”, ,,Kurs specjalistyczny Re-
suscytacja krążeniowo-oddechowa”.

10. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 7/
VII P/15 do Uchwały Nr 8/VII P/15 
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych Paweł 
Dobski „SERVMED”, „DOMET Do-
bski & Dobski” ul. Złotowska 63a, 60-
184 Poznań, w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu specjalistycznego ,,Kurs specja-
listyczny Wykonanie i interpretacja 
zapisu elektrokardiograficznego’’ oraz 
,,Kurs specjalistyczny Ordynowanie 
leków i wypisywanie recept cz. I i II”.

11 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 9 /
VII P/15 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych „EDUKACJA” 
s.c. Ewa Baranowska, Anna Maszkowska 
ul. Bahrkego 2B, 19-300 Ełk w sprawie 
uruchomienia kształcenia podyplomo-
wego w formie kursu specjalistycznego 
,,Kurs specjalistyczny Ordynowanie le-
ków i wypisywanie recept cz. I i II”.

12 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 10/
VII P/15 do Uchwały Nr 11/VII P/15 
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych GRUPA 

Gdańsk, 10.12.2015 r.

Szanowny Pan
Dariusz Drelich

Wojewoda Pomorski

Proszę przyjąć nasze serdeczne gratulacje z okazji objęcia stanowiska 
Wojewody Pomorskiego.

Urząd Wojewody to jeden z najbardziej trwałych i szanowanych elementów polskiej pań-
stwowości. Na przestrzeni wieków rola i kompetencje Wojewodów zmieniały się, choć 
zawsze wierne były genezie samego wyrazu wojewoda, czyli Kogoś kto przewodzi, pro-
wadzi. Tym bardziej z wielką przyjemnością chcemy Panu pogratulować i życzyć owocnej 
realizacji misji, która została Panu powierzona.
 Jako Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku liczymy, że będzie Pan 
przewodził realizacji celów obecnego Rządu w oparciu o dialog i współpracę. Wierzymy, 
że odnajdzie się Pan w roli nie tylko strażnika pomorskiego samorządu, ale i Ambasadora 
Naszego Środowiska, którego warunki pracy korelują bezpośrednio z bezpieczeństwem lub 
zagrożeniem bezpieczeństwa Pacjentów. Jesteśmy przekonani i pełni nadziei, iż nasza współ-
praca przełoży się na poprawę warunków realizacji naszych profesji w Polsce i zaowocuje 
podniesieniem jakości świadczeń medycznych oraz realnym bezpieczeństwem Pacjenta.
 Alarmującym jest jednak fakt, że obecnie w województwie pomorskim wg stan-
dardowego przelicznika przypada najmniejsza w Polsce ilość Pielęgniarek i Położnych na 
100 mieszkańców i nadal niepokojąco maleje. Wymaga to pilnych działań naprawczych. 
W związku z powyższym jesteśmy otwarci na spotkanie z Panem Wojewodą mające na 
celu omówienie problemów i przedstawienie propozycji ich rozwiązania. 

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
Anna Wonaszek 

list gratulacyjny

Prezydium
W dniu 8 grudnia 2015 roku odbyło się po-
siedzenie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W posiedzeniu wzięło udział 8 osób, człon-
ków Prezydium. Posiedzenie przebiegało 

w następujący sposób.
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Wonaszek. Podpisanie listy 
obecności.
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Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena 
Ziomek, Adam Ziomek w sprawie uru-
chomienia kształcenia podyplomowego 
w formie kursu specjalistycznego ,,Wy-
wiad i badanie fizykalne” oraz „Ordy-
nowanie leków i wypisywanie recept 
cz. I i II”.

13 . Przedstawienie projektu Uchwały Nr 
12/VII P/15 organizacji VI Krajowej 
Konferencji Pielęgniarek Ochrony 
Zdrowia Pracujących w dniach 27-29 
kwietnia 2016 roku w Gdańsku (po-
krycia kosztów i I raty przedpłaty na 
rezerwację obiektu (wejście do mu-
zeum i ośrodka CEPR w Szymbarku), 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

14 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 13/VII P/15 organizacji i dofi-
nansowania krajowej konferencji ,,Proble-
my epidemiologiczne w pediatrii”, która 
ma odbyć się jesienią 2016 roku w Gdań-
sku ze środków Komisji ds. Pielęgniarek 
Środowiska Nauczania i Wychowania.

15. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 14/VII P/15 organizacji 
i dofinansowania krajowej konferencji 
,,Problemy epidemiologiczne w pedia-
trii”, która ma odbyć się jesienią 2016 
roku w Gdańsku ze środków Komisji 
ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego.

16. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 15/VII P/15 organizacji 
i dofinansowania krajowej konferencji 
,,Problemy epidemiologiczne w pedia-
trii”, która ma odbyć się jesienią 2016 
roku w Gdańsku ze środków Komisji ds. 
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.

17. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 16/VII P/15 w sprawie 
powołania składu członkowskiego ko-
misji problemowych działających przy 

Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku, Uchwała została 
przyjęta jednogłośnie.

18 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
17/VII P/15 w sprawie zmiany wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych.

19 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 18/VII P/15 w sprawie 
wytypowania przedstawicieli samorzą-
du do prac w komisji kwalifikacyjnej 
i egzaminacyjnej w KORA Centrum 
Szkoleń, Marek Wojda ul. Kolberga 15, 
81-881 Sopot .

20. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 19/VII P/15 w sprawie 
wytypowania przedstawicieli samorzą-
du do prac w komisji kwalifikacyjnej 
i egzaminacyjnej w PULS-MEDIC Sp. 
z o.o. Uchwałę w tej sprawie przyjęto 
jednogłośnie.

21 . Przedstawienie i omówienie Uchwały 
Nr 20/VII P/15 w sprawie uruchomie-
nia kształcenia podyplomowego w for-
mie kursu specjalistycznego i powoła-
nia kierowników kursów, uchwalono co 
następuje.
W VII kadencji uruchamia się następu-
jące kursy z miejscem przeprowadzenia 
zajęć teoretycznych na obszarze działa-
nia OIPiP w Gdańsk:
• Kurs specjalistyczny w zakresie 

Leczenie ran – dla pielęgniarek, 
• Kurs specjalistyczny w zakresie 

Leczenie ran – dla położnych,
• Kurs specjalistyczny w zakresie 

Monitorowanie dobrostanu płodu 
w czasie ciąży i podczas porodu – 
dla położnych,

• Kurs specjalistyczny w zakresie Re-

W dniu 7 stycznia 2016 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Członków 
Prezydium. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Wonaszek. Podpisanie listy 
obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4 . Przedstawienie i omówienie oraz przy-
jęcie jednogłośnie Uchwały Nr 22 /VII 
P/16 w sprawie pomocy finansowej dla 
członków samorządu innych Izb (Izby 
Poznańskiej).

5. Przedstawienie i omówienie Uchwały 
Nr 23 /VII P/16 w sprawie zakupu szafy 
metalowej na dokumenty, akta spraw, 
prowadzonych przez Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej, uchwała 
została przyjęta jednogłośnie.

6. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośne 
Uchwały Nr 24 /VII P/16 w sprawie po-
mocy finansowej dla członków samorzą-
du innych Izb (Izby Rejonu Płockiego)

7. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr25/VII P/16 do Uchwały Nr 

suscytacja krążeniowo-oddechowa 
dla pielęgniarek i położnych, 

• Kurs specjalistyczny w zakresie 
Resuscytacja oddechowo-krąże-
niowa noworodka dla pielęgniarek 
i położnych,

• Kurs specjalistyczny w zakresie 
Terapia bólu ostrego u dorosłych 
dla pielęgniarek i położnych,

• Kurs specjalistyczny w zakresie 
Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego,

• Kurs specjalistyczny w zakresie Szcze-
pienia ochronne - dla pielęgniarek.

• Kurs specjalistyczny w zakresie 
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 
dla pielęgniarek.

Uchwałę w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 
specjalistycznego i powołania kierowni-
ków kursów, przyjęto jednogłośnie. 

22 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 21 /VIIP/15 w sprawie 
zakupu dwóch sztuk noworodkowych 
rurek ustno-gardłowych, które są nie-
zbędne do prowadzenia zajęć praktycz-
nych w realizacji specjalistycznego kur-
su resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
u noworodka.

23 . Omówienie projektu poszerzonej i zin-
tegrowanej opieki podstawowej ,,Koor-
dynowana Ambulatoryjna Opieka Zdro-
wotna”, który powstaje przy współpra-
cy z Prometrią Akademia Zarządzania 
Sp. z o.o. Jest to wersja do uzgodnień 
z ekspertami ochrony zdrowia.

24 . Odczytanie informacji dotyczącej szko-
lenia opiekunów medycznych w zakre-
sie wykonywania iniekcji oraz obsługi 
kroplówki. W odpowiedzi na przedsta-
wione informacje zostanie skierowane 

pismo do instytucji powołanych do za-
twierdzania programu szkolenia opie-
kunów medycznych

25. Przedstawienie wniosku, który zostanie 
skierowany do Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Warszawie dotyczący 
możliwości kontrolowania organizatorów 
kształcenia w trakcie realizacji zajęć.

26. Zakończenie zebrania.
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28/VII P/16 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
– KORA Centrum Szkoleń, Marek Woj-
da ul. Kolberga 15, 81-881 Sopot w spra-
wie uruchomienia kształcenia podyplo-
mowego w formie kursu specjalistycz-
nego; ,,Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego”, ,,Pielęgniar-
stwo rodzinne” – dla pielęgniarek, ,,Pie-
lęgniarstwo rodzinne” – dla położnych, 
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i inten-
sywnej opieki”.

8 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 29/VII P/16 sprawie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych – PULS-MEDIC Sp. z o.o. 
ul. Chałubińskiego 23, 80-809 Gdańsk 
w sprawie uruchomienia kształcenia po-
dyplomowego w formie kursu specjali-
stycznego ,,Pielęgniarstwo rodzinne’’

9 . Przedstawienie Uchwały Nr 30/VII 
P/16 w sprawie wytypowania przed-
stawicieli samorządu do prac w komi-
sji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej 
w KORA Centrum Szkoleń, Marek 
Wojda ul. Kolberga 15, 81-881 Sopot. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

10. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał od Nr 31/VII P/16 do Uchwa-
ły Nr 42/VII P/16 w sprawie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych – Interrete Sp. z o.o. ul. 
Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław, 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu spe-
cjalistycznego; ,,Resuscytacja krąże-
niowo-oddechowa”, ,,Wykonywanie 
i interpretacja zapisu elektrokardiogra-

ficznego”, ,,Ordynowanie leków i wy-
pisywanie recept”, ,,Wywiad i badanie 
fizykalne”, ,,Terapia bólu przewlekłego 
u dorosłych”, ,,Edukator w cukrzycy”, 
,,Szczepienia ochronne„ – dla pielę-
gniarek, ,,Szczepienia ochronne„ – dla 
położnych, ,,Żywienie dojelitowe i po-
zajelitowe”. W formie kursu kwalifika-
cyjnego: ,,Pielęgniarstwo anestezjolo-
giczne i intensywnej opieki w położnic-
twie i ginekologii. Dokonanie zmiany 
we wpisie do kursów specjalistycznych: 
,,Leczenie ran” – dla pielęgniarek, ,,Le-
czenie ran” – dla położnych.

11 . Przedstawienie Uchwały Nr 43/VII 
P/16 w sprawie wytypowania przed-
stawicieli samorządu do prac w komi-
sji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej 
w PULS-MEDIC Sp. z o.o. ul. Chału-
bińskiego 23, 80-809 Gdańsk. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie. 

12 . Przedstawienie Uchwały Nr 44/VII P/16 
w sprawie wytypowania przedstawicieli 
samorządu do prac w komisji kwalifika-
cyjnej i egzaminacyjnej w Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Wy-
czółkowskiego 17a, 80-147 Gdańsk. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

13 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr45/VII P/16 w sprawie wpi-
su do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych – KORA Centrum 
Szkoleń, Marek Wojda ul. Kolberga 15, 
81-881 Sopot w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu specjalistycznego; Szczepienia 
ochronne. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie

14 . Przedstawienie, omówienie i przyję-
cie jednogłośnie Aneksu Nr 1 z dnia 
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2 . Wpisanie się członków Rady i Prze-
wodniczącą Komisji Rewizyjnej na li-
stę obecności.

3 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

4 . Przedstawienie projektu porządku ze-
brania przez Panią Przewodniczącą. 
Przyjęcie jednogłośnie zaproponowa-
nego porządku zebrania.

5. Przedstawienie i omówienie Uchwały 
Nr 42/VII R/16 w sprawie powołania 
Pełnomocnika Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych ze Szpitala Dzie-
cięcego Polanki. Uchwała została przy-
jęta jednogłośnie.

6. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 43/VII R/16 w sprawie 
zakupu książki (,,Primum noin nocere, 
czyli jak leczyć lekami refundowanymi 
i wiele extras”).

7. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośne 
Uchwały Nr 44/VII R/16 w sprawie 
zmiany nazwy komisji problemowej 
z ,,Komisja ds. Doskonalenia Zawodo-
wego” na ,,Komisja Kształcenia”

8 . Przedstawienie i omówienie Uchwały 
Nr 45/VII R/16 w sprawie zatwierdzenia 
planu finansowego Komisji problemo-
wych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

9 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 46/VII R/16 w sprawie przy-
jęcia i realizacji wniosku Komisji ds. Fi-
nansowania Doskonalenia Zawodowego.

10. Przedstawienie Uchwały Nr 47/VII 
R/16 w sprawie powołania komisji pro-
blemowej (Komisji ds. Młodych Pie-
lęgniarek wraz z jej Przewodniczącą 
Panią Anną Magdaleną Ciecholewską) 
oraz zatwierdzenie Ramowego Regula-
minu Pracy komisji. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.

11 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośne 
Uchwały Nr 48/VII R/16 w sprawie 
przyjęcia Ramowego programu prze-
szkolenia, sposobu i trybu odbywania 
oraz zaliczenia przeszkolenia przez pie-
lęgniarkę lub położną, które nie wyko-
nują zawodu łącznie przez okres dłuż-
szy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
wraz z załącznikami.

12 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośne 
Uchwały Nr 49/VII R/16 w sprawie 
przesunięcia środków finansowych na 
pokrycie kosztów VII Zjazdu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego.

13 . Zapoznanie Członków Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku z treścią oświadczeń o poufności 
oraz ich podpisanie.

14 . Szkolenie dla członków ORPiP do-
tyczące ochrony danych osobowych, 
przeprowadzone przez Panią mecenas 
Marzennę Przytocka-Należyty.

15. Wstępne omówienie działalności Komi-
sji Kształcenia i Komisji Nadzoru nad 
Indywidualnymi i Grupowymi Prak-
tykami Pielęgniarskimi oraz kosztów 
związanych z prowadzeniem kontroli.

16. Omówienie terminu XXX Okręgowe-
go Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku.

17. Pani Przewodnicząca Anna Wonaszek 
podziękowała:
1) Pani Przewodniczącej Komisji Re-

wizyjnej oraz jej Członkom za pre-
cyzyjne ustalenia dotyczące zasad 
przeprowadzania kontroli w Okrę-
gowej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku,

2) Pani Beacie Wieczorek-Wójcik za 
udział w pracach nad projektem 
poszerzonej i zintegrowanej opie-

07.01.2016 r. do Uchwały Nr 371/VIP/14 
z dnia 16 stycznia 2014 r. Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku W sprawie uruchomie-
nia kształcenia podyplomowego w for-
mie szkolenia specjalizacyjnego i powo-
łania Pani Joanny Steckiej na kierownika 
merytorycznego szkolenia specjalizacyj-
nego w dziedzinie pielęgniarstwo pedia-
tryczne od dnia 28.05.2015 r.

15. Przedstawienie Uchwał od Nr 33 Z/
VII/2016 do Uchwały Nr 46 /Z/VII/2016 
w sprawie prawa wykonywania zawodu: 
stwierdzenia 5 w tym, 2 pielęgniarki, 2 
pielęgniarzy i 1 położna, skreślenia 3 
w tym, 2 pielęgniarki i 1 położna, wpi-
sów 5 w tym 3 pielęgniarki,1 pielęgniarz 
i 1 położna, duplikat 1 pielęgniarka. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

16. Przewodnicząca ORPiP Pani Anna Wo-
naszek omówiła informacje dotyczące:
1) Pisma z Naczelnej Izby Pielęgnia-

rek i Położnych w Warszawie, 
które nawiązuje do artykułu Pani 
Katarzyny Wróblewskiej, pt. ,,Ra-
townicy: oburzenie pielęgniarek 
jest niezrozumiałe”, który ukazał 
się 10 grudnia br. na stronie inter-
netowej portalu ,,Medexpress”. 
Artykuł odnosi się do stanowiska 
Polskiej Rady Ratowników Me-
dycznych w sprawie ustawy z dnia 

25 września 2015 r. o zmianie usta-
wy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, ustawy o działalności 
leczniczej oraz o zmianie ustawy 
o działalności leczniczej oraz nie-
których ustaw. Dotyczy zatrudnia-
nia Ratowników Medycznych na 
oddziałach szpitalnych.

2) O wpływających z zakładów pracy 
pism/ informacji, które zawierają pro-
pozycje podwyżek dla pielęgniarek 
i położnych w celu ich akceptacji.

17. Jolanta Zając omówiła pismo przysłane 
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Po-
łożnych w Rzeszowie, jako odpowiedz 
na prośbę Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku o pomoc finan-
sową dla naszej koleżanki pielęgniarki 
ze względu na wyczerpane wszelkie 
możliwości regulaminowe pomocy fi-
nansowej naszej Izby. Prośba zawarta 
w piśmie OIPiP w Rzeszowie przed 
spotkaniem Członków Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku została przeana-
lizowana z Panią mecenas Marzenną 
Przytocką-Należyty. Prośba dotyczyła 
przesłania dokumentacji zdrowotnej 
pielęgniarki, której dotyczyłaby pomoc.

18 . Zakończenie zebrania.
 Jolanta Zając

 Sekretarz ORPiP w Gdańsku

z prac rady
W dniu 7 stycznia 2016 r. odbyło się zebra-
nie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku, udział wzięło 22 członków 
Rady oraz Przewodnicząca Okręgowej Ko-

misji Rewizyjnej Pani Grażyna Ropel.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodniczą-

cą ORPiP Annę Wonaszek.
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24 listopada
W UCK (oddział ratunkowy) Wiceprze-
wodnicząca Marzena Olszewska-Fryc  brała 
udział w spotkaniu naukowo-szkoleniowym 
zorganizowanym przez komisję pielęgnia-
rek ratunkowych.

25 listopada 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyła w uroczystym nadania 
tytułu Doktora Honoris Causa w GUM.

27 listopada
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc brała udział w dyplomatorium Wy-
działu Nauk o Zdrowiu w GUM.

1-3 grudnia
W Zakopanem odbył się IV Międzynarodo-
wy Kongres „Położna i Pielęgniarka edu-
katorem Szkoły Matek i Ojców – razem ła-
twiej”. W kongresie udział wzięła Wiceprze-
wodnicząca Danuta Adamczyk-Wiśniewska 
i położne działające w Komisji Położnych 
i Komisji ds. Pielęgniarstwa Neonatolo-
gicznego przy OIPiP w Gdańsku: Dorota 

ki podstawowej ,,Koordynowana 
Ambulatoryjna Opieka Zdrowot-
na”. Projekt ma na celu wspólne 
wypracowanie jak najlepszych roz-
wiązań dla pielęgniarek i innych 
pracowników Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej.

18 . Przewodnicząca Anna Wonaszek poin-
formowała, że:
1) W skład Wojewódzkiej Komisji 

Dialogu Społecznego w Gdańsku 
została powołana Pani Krystyna 
Dębkowska. 

2) Pani Dorota Kilańska, pielęgniar-
ka, doktor nauk o zdrowiu została 
wybrana na dyrektora „European 
Federation Of Nurses Associa-
tions” i członka Rady Dyrektorów 
Europejskiej Fundacji Badań Na-
ukowych w Pielęgniarstwie. 

3) Nową Przewodniczącą Forum 
Związków Zawodowych została 
Pani Dorota Gardias .

4) Planowane jest szkolenie dla 
członków ORPiP i pracowników 

OIPiP w Gdańsku oraz przedsta-
wiła wstępną tematykę szkolenia 
(wstępny termin szkolenia został 
ustalony na 29 stycznia 2016 r.)

19 . Pani Irena Samson poinformowała, że 
została powołana do Gdańskiej Rady 
ds. Seniorów działającej przy Prezy-
dencie Miasta Gdańska.

20. Pani dr n. med. Katarzyna Kretowicz 
przekazała zaproszenie z Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego dla człon-
ków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych na czepkowanie, które odbędzie 
się 22 lutego 2015 r. o godzinie 12:30.

21 . Pani Przewodnicząca Anna Wonaszek 
skierowała prośbę do Członków ORPiP 
w Gdańsku o przeanalizowanie zorga-
nizowania jubileuszowych obchodów 
25-lecia działalności Samorządu Pielę-
gniarek i Położnych. Uroczystość by-
łaby połączona z Międzynarodowym 
Dniem Pielęgniarki i Położnej.

22 . Zakończenie zebrania.
 Jolanta Zając

 Sekretarz ORPiP w Gdańsku

kalendarium
18 listopada
W Szpitalu Specjalistycznym w Koście-
rzynie, Przewodnicząca Anna Wonaszek 
uczestniczyła w konferencji pt. „Trudne 
sytuacje w opiece nad pacjentem” zorgani-
zowanej przez PTP. Gratulujemy Organiza-
torom wspaniałej konferencji!

19 listopada
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyła w warsztatach  szkole-

niowych zorganizowanych przez komisje ds. 
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego w szpi-
talu na Zaspie.

21 listopada
Przewodnicząca Anna Wonaszek i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
uczestniczyły w uroczystości wręczenia 
Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza i Le-
karza Dentysty na Ołowiance. 
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Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicz-
nych i GUM pt. „Opieka onkologiczna’’.

10 grudnia
Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczące 
ORPiP w Gdańsku uczestniczyły w III Kon-
ferencji Neonatologicznej zorganizowanej 
przez Komisję ds. Pielęgniarstwa Neona-
tologicznego działającej przy naszej OIPiP  

i Oddz. Neonatologiczny z Pododdziałem 
Patologii Noworodków Copernicus Gdańsk 
oraz Oddz. Neonatologiczny i Intensywnej 
Terapii Noworodka Copernicus Szpital św. 

Wojciecha oraz  Kl. Neonatologii UCK 
w Gdańsku. Konferencja cieszyła się bar-
dzo dużym zainteresowaniem. Oceniamy ją 
jako wspaniały owoc jedności i doskonałej 
współpracy! Gratulacje! 

15 grudnia
Spotkanie Wiceprzewodniczącej Marzeny 
Olszewskiej-Fryc z Wojewodą podsumowu-
jące dotychczasową działalność wojewódz-
kiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach 
Medycznych.

14 grudnia
Na zaproszenie prezydenta Miasta Gdań-
ska Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc i Sekretarz OIPiP Joanna Zając, 
uczestniczyły w uroczystości w Filharmonii 
Bałtyckiej.

15-17 grudnia
W Warszawie Przewodnicząca Anna Wo-
naszek oraz Wiceprzewodnicząca Danuta 

VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Kawiak, Ewa Lisius, Anna Grochowska, 
Dorota Pehnke-Sosnowska, Małgorzata 
Brdękiewicz. Tematami, które wzbudziły 
duże zainteresowanie wśród uczestniczek 
kongresu były:
• Samodzielność zawodu położnej – USG 

w praktyce – prof. Ewa Dmoch Gajzlerska
• Macierzyństwo a rak – dr Barbara Ko-

zakiewicz
• Przegrana walka o życie noworodka, 

wcześniaka – jak udzielać wsparcia psy-
chologicznego rodzicom po stracie – dr 
Sylwia Olszewska

• Ojcostwo jako proces, a nie tylko funk-
cja biologiczna – dr Piotr Zajączkowski 
OFMC ap

• Zdalne monitorowanie kardiotokogra-
ficzne ciąży wysokiego ryzyka – mgr 
Maria Lepucka

Organizatorzy, Szkoła Matek i Ojców Ra-
zem Łatwiej s.c. Magdalena i Tomasz Grze-
gorzewscy, zapewnili wysoki poziom mery-
toryczny wykładów i bardzo dobrą organi-
zację konferencji. 

W kongresie wzięło udział ok. 300 położ-
nych i pielęgniarek z całego kraju.

4 grudnia
Przewodnicząca Anna Wonaszek prowadzi-
ła w OIPiP w Gdańsku wydarzenie zorgani-
zowane na rzecz promocji naszych profesji 
dedykowane dla najmłodszych i młodzieży. 
Organizatorami byli PTP (pomysłodawczy-
ni: Pani Ewa Cieplikiewicz) oraz OIPiP. 
Akcja ta dała wiele radości i wiedzy. Pełna 
relacja na stronie 22 .

Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc, w trakcie gali z okazji Obchodów 
Święta Szpitala im. Mikołaja Kopernika, 
wręczyła nagrody dla uhonorowanych pie-
lęgniarek w konkursie na Najlepszą Pielę-
gniarkę Roku.

8 grudnia
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyła w konferencji naukowo-
-szkoleniowej zorganizowanej przez Polskie 

Pielęgniarki ze Szpitala im. Mikołaja Kopernika, uhonorowane w konkursie na Najlepszą Pielęgniarkę Roku.
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7 stycznia
Przewodnicząca Anna Wonaszek prowadzi-
ła obrady Prezydium, a następnie ORPiP. Po 
obradach nastąpiło spotkanie mające na celu 
omówienie szeroko pojętej sytuacji POZ 
oraz planowanych działań mających na celu 
zintegrowanie opieki medycznej.

8 stycznia
W OIPiP w Gdańsku  Przewodnicząca Anna 
Wonaszek uczestniczyła w obradach KOPiP 
mających na celu ustalenie strategii kolej-
nych działań oraz umieszczenie ich na Face-
book’u wraz z nowymi spotami. Polecamy! 
Non stop szeroko podkreślamy Władzom 
i Społeczeństwu konieczność i kierunek 
dobrych zmian oczekiwanych przez Pielę-
gniarki, Pielęgniarzy i Położne!

10 stycznia
Przewodnicząca Anna Wonaszek i Wice-
przewodniczące ORPiP w Gdańsku uczest-
niczyły czynnie w akcji promującej nasze 
profesje wspierając czynnie akcję WOŚP 
w MDK w Sopocie (relacja na stronie 26). 
Dziękujemy z całego serca wszystkim Oso-
bom, które były mocno w tę akcję zaangażo-
wane! Każde takie działanie bowiem znacz-
nie podnosi nasz prestiż w Społeczeństwie. 
Pieniądze zebrane dzięki naszym działa-
niom – niech mnożą dobro czynione przez 
nas ze szczerego serca!

21 stycznia
Przewodnicząca Anna Wonaszek uczestni-
czyła w uroczystości otwarcia zmodernizo-
wanego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. F.Ceynowy w Wejherowie. 
Składamy gratulacje! Poprawa warunków 
pracy jest bowiem niezbędnym elementem 
do poprawy naszej i Pacjentów codzienności.

22 stycznia
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca 
Anna Wonaszek uczestniczyła w spotka-
niu z Przedstawicielem NFZ Panią Joanną 
Erecińską (ekspertem ds. polityki lekowej) 
poświęconym tematowi nowych upraw-
nień Pielęgniarek i Położnych w kwestii 
ordynowania leków i wypisywania recept. 
Zaplanowano kolejny cykl spotkań z zain-
teresowanymi tą tematyką Pielęgniarkami 
i Położnymi.

23 stycznia
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna 
Wonaszek uczestniczyła w bardzo ciekawej 
i praktycznej konferencji szkoleniowej z za-
kresu Obsługi i Pielęgnacji Portu Dożylnego 
zorganizowanej w Szpitalu Specjalistycz-
nym w Kościerzynie. Szkolenie cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem. Podkreślano 
nade wszystko, iż najważniejsza jest ciągłość 
profesjonalnej opieki nad Pacjentem z portem 
dożylnym. Gratulujemy organizatorom! 

listopad-grudzień 2015 r. 
oraz styczeń 2016 r.
Przewodnicząca Anna Wonaszek przewodni-
czyła konkursom na stanowiska kierownicze 
Pielęgniarek i Położnych objęte postępowa-
niem konkursowym. Wszystkim wygranym 
GRATULUJĘ oraz ŻYCZĘ BY WASZA 
PRACA PODKREŚLAŁA I WZMACNIA-
ŁA RANGĘ PIELĘGNIARSTWA! Grupa 
zawodowa bowiem zawsze jest tak silna jak 
jej liderzy oraz siła jedności rzeszy zawodo-
wej! Siła zatem grupy zawodowej może być 
powodem do dumy lub głębokich przemy-
śleń… Bądźmy mądrością i siłą!

Adamczyk-Wiśniewska czynnie uczestni-
czyły w obradach NRPiP, a w dniach: 18-20 
stycznia w VII Krajowym Zjeździe Pielę-
gniarek i Położnych.

18 grudnia 
Przewodnicząca Anna Wonaszek miała 
przyjemność uczestniczyć w uroczystości 
oddania do użytku, po skutecznej rozbu-
dowie, nowej części szpitala w Tczewie. 
Gratulując Przewodnicząca podkreśliła, iż 
bardzo ważne są dobre warunki pracy gdyż 
mają bezpośredni wpływ na jej jakość. Na-
szej Koleżance Prezes Marzenie Mrozek 
oraz Pracownikom życzymy samych do-
brych i owocnych wyników Waszych nie-
ustających działań!

19 grudnia
Na zaproszenie Pana Mieczysława Cie-
plickiego oraz Pana Rafała Cieplickiego 
Przewodnicząca Anna Wonaszek i Wice-
przewodnicząca Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska uczestniczyły w otwarciu nowego 
(kolejnego przyjaznego Pacjentom) Domu 

Medycznego „Otomińska”. Niesamowitą 
ideą jest – godną wielkich gratulacji – idea 
by przychodnie nabierały barw, ciepła i po-
zytywnych emocji związanych z DOMEM 
– stąd nazwa Domy Medyczne. Każdy dom 
nosi nazwę pochodzącą od nazwy ulicy przy 
jakiej się znajduje. Otwarcie nowego domu 
medycznego było uwieńczeniem piętnasto-
lecia powstania Spółki Nadmorskiego Cen-
trum Medycznego w Gdańsku. To już 15-lat 
NCM! Gratulujemy! Gala z okazji 15-lecia 
odbyła się w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
Zarządowi oraz Pracownikom życzymy ko-
lejnych lat rozwoju i pasm sukcesów.

21 grudnia
W Gdyni Przewodnicząca Anna Wonaszek 
udzieliła wywiadu w Radiu Kaszebe nt. no-
wych uprawnień Pielęgniarek i Położnych.

28 grudnia
W Helu Przewodnicząca Anna Wonaszek 
uczestniczyła w obradach Rady Społecznej 
jako Członek Rady Społecznej 115 Szpitala 
Wojskowego z Przychodnią.

Uroczystości oddania do użytku nowej części szpitala w Tczewie.
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nagrody Prezydenta 
Miasta gdańska 

W październiku, Paweł Adamowicz wrę-
czył „Nagrody Prezydenta Miasta Gdań-
ska” dla pracowników ochrony zdrowia. 
Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła 
się w Domu Uphagena w Gdańsku. Nagro-
dy te przyznawane są od 7 lat za wyjątkową 
pracę na rzecz pacjentów, osób cierpiących, 
potrzebujących i ich rodzin. Jesteśmy dum-
ni, że pierwszą nagrodę otrzymała nasza 
koleżanka, pielęgniarka Mariola Rusińska. 
Przez osiem lat była Rzecznikiem Odpo-
wiedzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, a obecnie współ-
pracuje z nami jako zastępca i w dalszym 
ciągu możemy korzystać z jej doświadcze-
nia w tym zakresie. Do nagrody została re-
komendowana przez Copernicus Podmiot 

Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku. Mariola 
Rusińska jest pielęgniarką pracującą w za-
wodzie od 31 lat, specjalistą w dziedzinie 
pielęgniarstwa zachowawczego i kardio-
logicznego, pełni funkcję pielęgniarki od-
działowej w Oddziale Wewnętrznym i Hi-
pertensjologii Szpitala im. Mikołaja Koper-
nika, jako opiekun praktyk udziela cennych 
wskazówek swoim słuchaczom.
 

mgr Anna Zaremba-Duszota
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-

dowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
wraz z Zastępcami Rzecznika Odpowiedzial-

ności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku

18 Spotkania 
kardiochirurgiczne w gdańsku 

Corocznie świętujemy osiągnięcia i nowe 
wyzwania kardiochirurgii dorosłych i dzieci 
na spotkaniach kardiochirurgicznych. Na se-
sji pielęgniarskiej swoje doświadczenia i no-
wości przekazały pielęgniarki z całej Polski, 
przedstawianych było wiele ciekawych 
prezentacji, a dyskusje budziły dużo kon-
struktywnych emocji. Sesja Pielęgniarska 
odbywała się w piątek w Sali Orkiestr Aka-
demii Muzycznej w Gdańsku i tak jak co 
roku przyciągnęła ponad 200 uczestników, 
których nie zniechęcił brak miejsc siedzą-
cych. Przewodniczącymi sesji były: Janina 
Książek, Marzena Olszewska-Fryc, Kata-
rzyna Kotlewska i Renata Piotrowska, które 
prowadząc sesje dokonały trudnego wyboru 
tych najciekawszych 6 wystąpień nagro-
dzonych upominkami rzeczowymi. W gro-
nie wyróżnionych przez przewodniczących 
i uczestników konferencji były; Marta Tu-
backa z Bydgoszczy, Anna Larysz z Zabrza, 

Alina Manys z Krakowa, Aleksandra Piekuś 
z Bydgoszczy, Łucja Brodzka z Warszawy, 
Irena Milaniak z Krakowa. Spotkania kar-
diochirurgiczne, a szczególnie sesja pielę-
gniarska cieszyła się dużym zainteresowa-
niem i wniosła wiele wartości naukowych 
oraz praktycznych dla pielęgniarek. 

Marzena Olszewska-Fryc
Wiceprzewodnicząca OIPiP w Gdańsku 

Wyniki konkursu
W drodze losowania konkurs 

„DOMINIKA” z numeru 9/2015 
wygrały: Pani Kamila Rodzoch 

i Pani Elżbieta Tur 
Hasłem było słowo: CIĄŻA

Prosimy o kontakt z firmą DOMINIKA 
w celu odebrania nagrody.

www.medstudio.pl
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dzień Praw człowieka 
W sobotę 12 grudnia 2015 r. odbył się 
w siedzibie Senatu Dzień Praw Człowie-
ka. Organizatorem tego wydarzenia były 
Kancelaria Senatu i Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Wzięło w nim udział 20 
instytucji i organizacji pozarządowych 
zajmujących się udzielaniem informacji 
i świadczeniem pomocy różnym grupom 
społecznym. Dorosłym i dzieciom. Z ramie-
nia naszej Izby wzięło w nim udział dwóch 
Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Krystyna Husar-Hejnowska 
i Barbara Szyszka. Wyjazd ten to okazja 
by dowiedzieć się gdzie i w jakich insty-
tucjach można szukać pomocy. Rozmawia-
łyśmy m.in. z Rzecznikiem Praw Dziecka 
oraz przedstawicielami Fundacji „Itaka”.
Dla nas ważna była debata nt. „Obywa-
telskiego prawa do informacji”. Wzięli 

w niej udział marszałek Senatu Stanisław 
Karczewski, przewodniczący Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
Michał Seweryński, Rzecznik Praw Oby-
watelskich Adam Bodnar, prezes zarządu 
Fundacji „Dzieci Niczyje”, współzałoży-
cielka infolinii Monika Sajkowska, prezes 
zarządu Fundacji Uniwersyteckich Po-
radni Prawnych Filip Czerniecki, Henryk 
Wujec – były parlamentarzysta i doradca 
Prezydenta Komorowskiego i współtwórca 
Ustawy o Dostępie do informacji Publicz-
nej, Bartosz Wilk – przedstawiciel Sieci 
Obywatelskiej Watchdog Polska, Urszula 
Nowakowska Centrum Praw Kobiet, sena-
tor Zbigniew Cichoń, Alicja Tomaszewska 
„Itaka”, Adriana Borowska Dialog Społecz-
ny, Tomasz Kulig rzecznik Praw Kursanta 
(Fundacja SOS), Krzysztof Wojciechowski 

reżyser dokumentalista i inni. W czasie de-
baty mowa była o tym , że każdy z obywa-
teli ma prawo do informacji i o tym jak to 
prawo jest przez niektórych łamane. Mamy 
nadzieję, że informacje przez nas zdobyte 
podczas tego wyjazdu pomogą nam w na-

szej pracy zastępcy Rzecznika Odpowie-
dzialności zawodowej. Dziękujemy.

Krystyna Husar-Hejnowska
Barbara Szyszka

Zastępcy Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej

W czasie od 21.08.2015 r. do 14.11.2015 r. 
w Szpitalu Puckim Sp. z o.o. zostały zorga-
nizowane kursy specjalistyczne w zakresie 
,,Leczenie ran” oraz ,,Żywienie enteralne 
i paraenteralne”. Kursy odbyły się dzięki du-
żemu zaangażowaniu i kreatywności naszej 
Naczelnej Pielęgniarki Pani Teresy Konkel, 
która nie szczędziła wysiłku i pracy w zdo-
byciu funduszy z R.U.P. w ramach planu 
szkoleniowego 45 (plus) oraz dofinansowa-
nia ze strony Szpitala w Pucku. Szkolenia 
zostały przeprowadzone zgodnie z zawartą 
umową z OIPiP w Gdańsku.
W szkoleniach wzięły udział łącznie 34 
pielęgniarki naszego szpitala. Zajęcia odby-
wały się w miłej atmosferze pod nadzorem 
wykwalifikowanych wykładowców. W cza-
sie od 22.08-20.09 2015 r. Panie Zofia Au-
gusewicz, Irena Samson i Anna Zielińska 
przekazały nam swoją wiedzę zapoznając 
z nowymi technikami i metodami leczenia 
ran, które zwiększają efektywność leczenia 
i pielęgnacji pacjenta. Na zajęciach prak-
tycznych miałyśmy okazję poszerzyć nasze 
umiejętności korzystając z różnych technik, 
środków i sprzętów ułatwiających pracę 
w zakresie opieki nad pacjentem.
Przeprowadzony w okresie 05.09-04.10 
2015 r. kurs żywienia enteralnego i para-

enteralnego utwierdził nas w przekonaniu 
o konieczności wyrównywania i utrzymania 
dobrego odżywienia organizmu. Pod kie-
rownictwem Pań Jolanty Jurczyk, Tatiany 
Wojciechowskiej i Ewy Pałyga miałyśmy 
okazję poznać najnowsze metody i zasady 
kontroli stanu odżywienia pacjenta. Zajęcia 
praktyczne umożliwiły zweryfikowanie na-
szej dotychczasowej wiedzy i umiejętności, 
potwierdziły ważność przestrzegania zasad 
aseptyki i antyseptyki. Ukazały nam jak 
ważną rolę odgrywa nasza praca w procesie 
leczenia i pielęgnacji.
W dniu 14.11.2015 r. odbyły się egzaminy 
końcowe, przystąpiły do nich wszystkie 
uczestniczki kursów z wyjątkiem naszej ko-
leżanki Wiesławy Byczkowskiej, która po 
długiej chorobie opuściła nasze szeregi, do 
końca walcząc i wspierając innych. Przed 
przystąpieniem do egzaminów uczciliśmy 
Jej pamięć minutą ciszy... ,,Człowiek odcho-
dzi, lecz żyje w naszej pamięci’’. 
Egzaminy zakończyły się 100% zdawalnością.
 
Dziękujemy wszystkim organizatorom kur-
sów – uczestniczki kursu. 

Regina Steffan

kursy specjalistyczne 
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„kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat.” 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat.” Te powszechnie znane słowa Janusza 
Korczaka, od lat są, także dla nas pielęgnia-
rek i położnych, motywacją do pracy na rzecz 
najmłodszych – naszych dzieci, wnuków, 
a także naszych małych pacjentów. Chcemy, 
aby dzieci znały naszą prace i nade wszyst-
ko wiedziały, że jej głównym celem jest dba-
łość o ich zdrowie i  bezpieczeństwo. Z tego 
powodu 4 grudnia 2015 r., zebrały się dzieci  
i wnuki pielęgniarek i położnych OIPiP 
w Gdańsku. Gośćmi specjalnymi spotka-
nia byli Pani Hanna Zych-Cisoń, Członek 
Zarządu Województwa Pomorskiego wraz 
z wnuczką Malwiną oraz nasza mała hono-

rowa pielęgniarka Julia Hiller wraz z tatą 
Wiesławem. Przybyłych Gości powitała 
pani mgr Anna Wonaszek – Przewodniczą-
ca ORPiP oraz pani dr hab. n. med. Alek-
sandra Gaworska-Krzemińska – Wiceprezes 
PTP. Panie opowiedziały dzieciom o pracy 
pielęgniarki i położnej wykonywanej dziś,  
a także o tym jakie zadania czekają te grupy 
zawodowe w przyszłości. Przybyli Goście 
wysłuchali wierszy o pracy pielęgniarki, 
a także dwóch prezentacji. W pierwszej z nich 
mgr Michalina Dettlaff przedstawiła, rozwój 
zawodu pielęgniarki, osoby zasłużone dla 
zawodów oraz opisała zadania pielęgniar-
ki. Podczas drugiej prezentacji mgr Anna 

Otwarcie akcji edukacyjnej przez Przewodniczącą Annę Wonaszek i prof. Aleksandrę Gaworską-
Krzemińską oraz Honorową Pielęgniarkę Julkę.

Nasi Goście, Uczestnicy akcji edukacyjnej promującej nasze profesje
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Ciecholewska przypomniała dzieciom jak  
w prawidłowy sposób dbać o higienę oso-
bistą i dlaczego jest to, tak bardzo waż-
ne. Poruszona została także kwestia za-
sad mycia rąk, często marginalizowana, 
a mogąca istotnie wpłynąć na zdrowie. 
Następnie Dzieci wzięły udział w qu-
izie, dotyczącym wysłuchanej prezentacji. 
Wszyscy uczestnicy udzielili prawidłowych 
odpowiedzi i otrzymali nagrody. Spo-
tkanie zakończył zdrowy poczęstunek  
i czas na swobodną zabawę. 
Pomysłodawcą spotkania było Polskie To-
warzystwo Pielęgniarskie Oddział Gdańsk, 

a organizatorem Okręgowa Izba Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku. Nasze spo-
tkanie wsparły podarunkami inne zawody, 
których zadaniem także jest czuwanie nad 
bezpieczeństwem społeczeństwa. Dzieci 
otrzymały odblaskowe breloki od KW Po-
licji w Gdańsku oraz upominki od malbor-
skiego WOPR.
Spotkanie było kolejnym dowodem na to, 
jakie wspaniałe efekty przynosi współpra-
ca pielęgniarek – w tym przypadku radość 
i uśmiech dzieci. 

mgr Anna Ciecholewska

Prezentacje o Pielęgniarstwie, quizy oraz nauka i warsztaty nt. mycia rąk  Niebywałe zainteresowanie Milusińskich :-)
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Już 24 raz, Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy zjednoczył ludzi o wielkim 
sercu i chęci pomocy innym. Wiele osób, 
głównie młodych, poświęciło niedzielę, 
aby ponad podzia-
łami i różnymi opi-
niami, wspólnie po-
prawić przyszłość 
pacjentów oddzia-
łów pediatrycznych 
oraz seniorów.

Po raz kolejny spotkanie z okazji Finału 
WOŚP było okazją do wykorzystania swo-
ich umiejętności, dla wielkiego celu – po-
mocy inny. Każdy, kto tego dnia przybył 

do sztabu w Sopocie miał możliwość wy-
słuchania wielu znakomitych koncertów 
utalentowanej młodzieży. Oferowano tak-
że artystyczne malowanie twarzy, z czego 

chętnie korzystały 
zarówno dzieci jak 
i dorośli. Każdy 
miał okazję posilić 
się bigosem i żur-
kiem, kawą i herba-
tą z goframi – za-
chwalanymi przez 

małych i dużych uczestników spotkania. 
W ramach Finału przeprowadzona została, 
także tradycyjna aukcja, z której dochód 
przeznaczony był na cele WOŚP. W tym 

24 Finał wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

Ten, kto zamierza czynić dobro, 
nie może oczekiwać,

iż ludzie będą mu usuwać kamienie z drogi,
ale musi być przygotowany na to, 
że mu je będą rzucać na drogę.

Albert Schweitzer

BY WYKORZYSTAĆ DANE W ŻYCIU TALENTY NALEŻY SIĘ NIMI DZIELIĆ 
Z INNYMI I DZIAŁAĆ NA RZECZ INNYCH
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PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE Z OIPiP W GDAŃSKU AKTYWNIE 
PROMOWAŁY NASZE PROfESJE, WSPIERAJĄC WOŚP

roku OIPiP także miała w niej swój udział, 
w postaci naszyjnika przekazanego na au-
kcję przez panią Przewodniczącą Annę 
Wonaszek. OIPiP przywiozła również słod-
kie podarunki otrzymane od Piekarni-Cu-
kierni „Pellowski” – dedykowane na aukcję 
WOŚP.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, również w tym roku wspierała 
WOŚP, promując zawody pielęgniarki i po-
łożnej i dbając o zdrowie społeczeństwa. 
W akcję zaangażowały się całym sercem 
i działaniem Pielęgniarki i Położne oraz Ich 
Rodziny (patrz: zdjęcia). Przygotowaliśmy 
stanowiska pomiaru ciśnienia krwi i po-
ziomu glukozy we krwi oraz punkt porad 
położnej. Podobnie jak rok temu ratownicy 
uczyli, jak udzielić pierwszej pomocy we-
dług nowych wytycznych, opublikowanych 
pod koniec 2015 r. Osoby chętne miały tak-

że możliwość dokonania analizy składu 
masy ciała, wraz z komentarzem i poradą 
dietetyka. W tym roku przygotowaliśmy 
także atrakcję dla dzieci w postaci quizu 
o zdrowiu i higienie, z nagrodami, które 
sprawiły dzieciom wiele radości oraz dały 
wiele wiedzy.
Podczas trwania akcji dokonaliśmy kilku-
dziesięciu pomiarów, udzieliliśmy wielu 
porad i odbyliśmy mnóstwo miłych roz-
mów. Podzieliliśmy się tym, co mamy 
i umiemy najlepiej.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, sztab 
WOŚP w Miejskim Domu Kultury w Sopo-
cie uzbierał kwotę prawie 3,5 tyś złotych.

Anna Ciecholewska
Współorganizator ww. akcji z ramienia OIPiP 

w Gdańsku
Przewodnicząca Komisji 

ds. Młodych Pielęgniarek
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Podziękowania
Pragniemy przekazać

gratulacje z okazji uzyskania tytułu
doktora nauk o zdrowiu dla 

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
i Organizacji Opieki

Krystyny Paszko .
Najserdeczniejsze życzenia

dalszego rozwoju zawodowego,
dużo zdrowia,

satysfakcji z pracy oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym,

składają
Pracownicy Szpitala św. Wojciecha

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp z o.o.

Cytując słowa Pani Przewodniczącej: 
Jeśli myślisz, że niewiele możesz zmienić,

to ZMIEŃ myślenie!
 Pamiętaj! Tylko optymistyczne myślenie 

daje SIŁY do działania.

Dziękuję moim koleżankom 
pielęgniarkom i wszystkim z personelu

 pracującego na bloku operacyjnym
 w Szpitalu EMC Zdrowie w Kwidzynie

 za życzliwą współpracę 
 pielęgniarka operacyjna 

Grażyna Małkowska.

Koleżanki z Koła Emerytek Pielęgniarek 
i Położnych przy Okręgowej Izbie 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
składają gorące i serdeczne 
podziękowanie koleżance 

Ani Pochwałowskiej 
za pełnienie przez 22 lata funkcji 

Przewodniczącej Koła.
Aniu byłaś wspaniałą, mądrą, twórczą 
i bardzo życzliwą dla nas wszystkich 

szefową koła.
Cieszymy się ogromnie że zostaniesz 

z nami nadal jako Honorowa 
Przewodnicząca Koła.
Wdzięczne koleżanki.

Pielęgniarki Pediatryczne Oddziału 
Pediatrii Szpitala Puckiego Sp. z.o.o

Agnieszka Szymańska i Jolanta Bieszke
w dniu 06.09.2015 w Warszawie, 

zdały pomyślnie Egzamin Państwowy 
otrzymując tytuł Specjalistki 

Pielęgniarstwa Pediatrycznego.
Z tej okazji składamy najserdeczniejsze 

gratulacje oraz życzenia satysfakcji 
z pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Pielęgniarki Oddziału Pediatrii Szpitala 
Puckiego Sp z o.o.

W dniach od 21.12.2015 r do 08.01.2016 r 
w Powiatowym Centrum Zdrowia 

w Kartuzach odbył się kurs specjalistyczny 
– ,,Terapia bólu ostrego u dorosłych”.
W kursie wzięło udział dwadzieścia 

pielęgniarek. Całość kosztów szkolenia 
pokrył pracodawca.

Chciałybyśmy złożyć podziękowania dla 
organizatorów kursu:

Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych

Pani kierownik kursu 
dr n. med. W. Mędrzyckiej-Dąbrowskiej

Pracodawcy PCZ w Kartuzach 
Panu K. Góralskiemu

Z poważaniem uczestniczki kursu.

z żałobnej karty
Z głębokim żalem przyjęliśmy informację 

że 9 stycznia 2016 r.
odeszła od nas droga koleżanka

śp. EWA WOLNA
wieloletnia położna Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Starej Kiszewie
...Troskliwa, serdeczna, uśmiechnięta...

 – tak Ciebie zapamiętamy
Łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi
Kierownik oraz  pracownicy Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Starej Kiszewie.

Drogiej Koleżance
Sławomirze Piechowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają koleżanki i koledzy

z Oddziału Reumatologii
Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.

Wyrazy najgłębszego współczucia
i wsparcia dla Naszej Koleżanki

Marty Daniluk
z powodu śmierci 

MAMy
składa cały Zespół OTUA
Wojewódzkiego Szpitala 

Psychiatrycznego w Gdańsku.

„Nie umiera ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich”

Łącząc się bólu z naszą koleżanką 
Sławomirą Piechowską

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

OJCA
składa

Kadra Kierownicza Pielęgniarstwa
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 

Sp . z o .o .
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Z głębokim żalem żegnamy
śp. POŁOŻNĄ EWĘ WOLNĄ

życzliwą, opiekuńczą, pełną dobroci 
i pogody ducha,

niezapomnianą koleżankę
Położne Oddziału 

Położniczo-Ginekologicznego 
z Pododdziałem Patologii Ciąży

Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.

„Nie umiera ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich”

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy
Naszą Koleżankę Położną Oddziału 

Położniczo-Ginekologicznego 
z Pododdziałem Patologii Ciąży

EWĘ WOLNĄ .
Rodzinie i przyjaciołom wyrazy 

głębokiego współczucia
składa

Kadra Kierownicza Pielęgniarstwa
Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.

Naszej drogiej koleżance
Irenie Daniszewskiej wyrazy głębokiego 

współczucia w powodu śmierci
MATKI 

składają koledzy i koleżanki 
z oddziału wraz z Dyrekcją
Wojewódzkiego  Szpitala 

Psychiatrycznego w Gdańsku.

„Nie umiera ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich.”

Drogiej Koleżance
Halinie Dziemińskiej-Treder

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają

pracownicy z Oddziału Wewnętrznego
Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.

„Kochany człowiek nie umiera.
Żyje wciąż w naszych sercach 

i wspomnieniach”

Naszej Koleżance
Pielęgniarce Oddziałowej

Halinie Dziemińskiej-Treder
wyrazy głębokiego współczucia

z  powodu śmierci
OJCA
składa 

Kadra Kierownicza Pielęgniarstwa
Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.




