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Moi Drodzy
serdecznie polecam trzeci w tym roku 
numer biuletynu wskazujący kolejne 
akcje i kolejne zadania. Ogromny nacisk 
i wkład finansowy kładziemy na działanie 
prewencyjne, aby bezpiecznie wykonywać 
nasze profesje (str. 18-21). Dzieje się wiele! 
Jesteśmy wszędzie gdzie ważą się losy 
pielęgniarstwa. Dowiecie się wszystkiego... 
Polecam bezpłatne szkolenia organizowane 
w naszym regionie przez PTLR (str. 16). 
Życzę miłej lektury.

Post scriptum:
wyjaśniam zainteresowanym: żyję dewizą, 
że w życiu ciężkie są zmiany, ale jeszcze 
cięższe jest codzienne dźwiganie efektów 
braków zmian – tego co boli, ciśnie, uwiera 
i doskwiera... Dlatego dla dobrej zmiany 
– zebrałam siły i zamknęłam bolesny 
rozdział mojego osobistego życia – dawne 
smutki poszły w dal! Nazwisko po złym 
mężu zmieniłam na moje kochane rodowe 
– Czarnecka . 

Pamiętaj! Nawet gdy jest bardzo ciężko 
i źle - nie trzeba się poddawać, lecz trzeba 
działać. Działając nigdy nie przegrywasz! 
Albo zwyciężasz, albo się uczysz!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy

Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy 
oraz 

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
Pracownia Podstaw Opieki Położniczej 

Katedra Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej

Wydziału  Nauk o Zdrowiu UMK 
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
mają zaszczyt zaprosić 

na 

IV KONFERECJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ

„Bydgoskie Spotkania Położnych”
z okazji 

KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNYCH

Bydgoszcz, 9 maja 2016 roku

Sala Konferencyjna Restauracji Telimena Bydgoszcz, ul. Fordońska 15

Tematy konferencji:
• Położna wczoraj, dzisiaj, perspektywy na jutro.
• Zawód położnej w świetle zmieniających się regulacji prawnych – obawy 

i oczekiwania.
• Żywienie w prewencji nowotworów.
• Charakterystyka działań pielęgniarskich po wielonarządowej pierwotnej resekcji 

w przebiegu raka jajnika.
• Opieka okołoporodowa nad pacjentką obrzezaną.
• Muzykoterapia w okresie narodzin dziecka.
• Zaburzenia nastroju w okresie poporodowym.
• Ciąża mnoga wysokiego ryzyka powikłana cukrzycą – studium przypadku.
• Rozwój bliźniąt jednojajowych, jednoowodniowych z ciąży wysokiego ryzyka.
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Adres
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tel. 58 320-06-80, fax 58 322-33-12
e-mail: biuro@oipip.gda.pl

www.oipip.gda.pl

Biuro czynne
poniedziałek 800-1700

wtorek, środa, czwartek 800-1600

piątek – bez interesantów

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

mgr Anna Czarnecka
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 Czarnecka

Skład:                                    Adres e-mail: biuro@oipip.gda.pl
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Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów (wraz z dodaniem podtytułów), skrótów, przeró-
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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

Prezydium
W dniu 14 marca 2016 r. odbyło się zebra-
nie Prezydium ORPiP w Gdańsku. W ze-
braniu wzięło udział 9 osób, Członków Pre-
zydium ORPiP w Gdańsku.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 75/VIIP/16 w sprawie 
uruchomienia środków finansowych 
na organizację obchodów XXV- lecia 
działalności Samorządu Pielęgniarek 
i Położnych w Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku, które odbędą 
się 18 maja 2016 r.

5. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 76/VII P/16 w sprawie 
pokrycia kosztów udziału w VII Kon-
ferencji Naukowo-Szkoleniowej ,,Bez-
piecznie do celu ewakuacja i transport 
w ratownictwie” dla jednej pielęgniarki 
– w dniach 5-7 kwietnia 2016 roku. 

6. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 77/
VII P/16 w sprawie dofinansowania 
Festynu organizowanego z okazji Dnia 
Dziecka, który odbędzie się w dniu 04 
czerwca 2016 roku na terenie Szpitala 
COPERNIKUS PL Sp. z o.o. w Gdań-
sku ul. Nowe Ogrody 1-6

7. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-

śnie Uchwały Nr 78/VII P/16 w spra-
wie pokrycia kosztów rocznej prenu-
meraty Magazynu Pielęgniarki i Po-
łożnej.

8 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 79/VII P/16 w spra-
wie uruchomienia środków finanso-
wych z Komisji ds. Pielęgniarstwa Ra-
tunkowego przy OIPiP w Gdańsku na 
współorganizowanie Ogólnopolskiej 
Konferencji ,,Bezpiecznie do celu 
ewakuacja i transport w ratownictwie”

9. Rozpatrzenie prośby Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Toruniu 
oraz przyjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 80/VII P/16 w sprawie przyznania 
pomocy finansowej dla członków sa-
morządu innych Izb.

10 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 81/VII P/16 
w sprawie częściowego dofinansowa-
nia uczestnictwa pielęgniarki OIPiP 
w Gdańsku, w III etapie konkursu 
,,Pielęgniarka Roku 2015”, który od-
będzie się 7-8 kwietnia w Warszawie.

11 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 82/VII P/16 w spra-
wie wpisu do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych – Kora Cen-
trum Szkoleń, Marek Wojda ul. Kol-
berga Sopot – w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu specjalistycznego, ,,Żywienie 
dojelitowe i pozajelitowe” kurs dla 
pielęgniarek.
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12 . Przedstawienie i omówienie projek-
tu Uchwały Nr 83/VIIP/16 w sprawie 
powołania Komitetu Organizacyjne-
go obchodów XXV-lecia działalności 
Samorządu Pielęgniarek i Położnych 
w Europejskim Centrum Solidarności 
w Gdańsku, które odbędą się 18 maja 
2016 r. Uchwała została przyjęta jed-
nogłośnie.

13 . Przedstawienie i omówienie projek-
tu Uchwały Nr 84/VIIP/16 w sprawie 
uruchomienia kształcenia podyplo-
mowego w formie szkolenia specja-
lizacyjnego i powołania kierownika 
specjalizacji ,,Pielęgniarstwo geria-
tryczne” na obszarze działania OIPiP 
w Gdańsku. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie.

14 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 85/VIIP/16 w spra-
wie przekazania środków finansowych 
otrzymanych jako darowiznę wynika-
jącą ze współpracy OIPiP w Gdańsku 
z Towarzystwem Ubezpieczeniowym 
INTER POLSKA S.A. na organiza-
cję uroczystości 25 – lecia powstania 
Samorządu Pielęgniarek i Położnych 
połączonych z Międzynarodowym 
Dniem Pielęgniarki i Położnej

15. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji Medycyny Pracy w sprawie 
pokrycia kosztów uczestnictwa w VI 
Krajowej Konferencji Medycyny Pracy, 
dla członków Komisji oraz uruchomie-
nia środków finansowych na cele zwią-
zane z organizacją ww. konferencji. 
Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 86/
VIIP/16 w powyższej sprawie.

16. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
87/VIIP/16 w sprawie wytypowania 
przedstawicieli samorządu do prac 

w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez KORA Centrum Szko-
leń Marek Wojda, Sopot.

17. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 88/VIIP/16 w spra-
wie przekazania środków finansowych 
na organizowanie uroczystości obcho-
dów XI Ogólnopolskiego Konkursu 
,,Pielęgniarka roku 2015” w Warsza-
wie w dniu 08.04.2016 r.

18 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 89/VIIP/16 w spra-
wie pomocy finansowej – zapomogi 
dla pielęgniarki z OIPiP w Płocku. 

19. Przedstawienie Uchwały Nr 90VIIP/16 
w sprawie pomocy finansowej – zapo-
mogi dla pielęgniarki z OIPiP w Ko-
szalinie. Uchwała została przyjęta jed-
nogłośnie.

20 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
projektu Uchwały Nr 91VIIP/16 w spra-
wie w sprawie objęcia honorowym pa-
tronatem interdyscyplinarnej konferencji 
,,Powikłania cukrzycy – stopa cukrzy-
cowa”, która odbędzie się w Sopocie 
w dniu 8-9 kwietnia 2016 roku.

21 . Przedstawienie wniosku Przewod-
niczącej Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Okulistycznego i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 92VIIP/16 w sprawie 
uwolnienia środków finansowych na 
spotkanie Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Okulistycznego z przedstawicielami 
NFZ .

22 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał Nr 07/IPP/PPL/2016/C, 
Nr 08/IPP/PPL/2016/C, Nr 9/IPP/
PPL/2016/C, Nr10/IPA/PPL/2016/C, 
Nr 11/IPP/PPL/2016/C, Nr 12/IPP/
PPL/2016/C w sprawie wykreślenia 

wpisu w rejestrze Indywidualnych 
Praktyk Pielęgniarskich.

23 . Przedstawienie Uchwał od Nr 63/Z/
VII/2016 do Uchwały Nr 88/Z/
VII/2016 w sprawie: stwierdzenia 4 
w tym 1 położna, skreślenia 8 w tym 2 
położne, wpisów 10 w tym 2 położne, 
nowe 4. Uchwały zostały przyjęte jed-
nogłośnie.

24 . Przedstawienie i omówienie Uchwa-
ły Nr 93/VII P/16 w sprawie wydania 
skierowania do odbycia przeszkolenia 
po przerwie dłuższej niż 5 lat w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(2 pielęgniarkom i 1 położnej).Uchwa-
ła została przyjęta jednogłośnie.

25. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 94/VII P/16 sprawie 
uruchomienia środków finansowych 
na współorganizowanie Ogólnopol-
skiej Konferencji ,,Bezpiecznie do 
celu ewakuacja i transport w ratownic-
twie” w dniach 5-7 kwietnia w Dolinie 
Charlotty ze środków przeznaczonych 
na promowanie zawodów i współpracę 
z innymi organizacjami).

26. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 95/VII P/16 w sprawie 
uruchomienia kształcenia podyplo-
mowego w formie kursu dokształca-
jącego, i powołania kierownika kursu 
,,Bezpieczne podawanie środków cie-
niujących do badań tomografii kom-
puterowej i rezonansu magnetycznego 
dla pielęgniarek”. Obszar działania 
OIPiP w Gdańsku. Uchwała została 
przyjęta jednogłośnie.

27. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 96VII P/16 w spra-
wie wpisu do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 

pielęgniarek i położnych – KORA 
Centrum Szkoleń, Marek Wojda Ul. 
Kolberga 15, 81-881 Sopot – w spra-
wie uruchomienia kształcenia pody-
plomowego w formie kursu specjali-
stycznego, ,,Wykonanie badania spi-
rometrycznego” kurs dla pielęgniarek.

28 . Przedstawienie bieżących informacji:
• Pani Przewodnicząca omówiła te-

matykę ICNP – materiałów prze-
słanych przez Panią dr n. med. 
Dorotę Kilańską – dyrektora „Eu-
ropean Federation Of Nurses As-
sociations” .

• Pani Beata Wieczorek – Wójcik 
Członek Prezydium zrelacjono-
wała udział w posiedzeniu Na-
rodowej Rady Rozwoju – Sek-
cji Ochrony Zdrowia powołanej 
przez Prezydenta RP w Warsza-
wie, na które została zaproszona 
przez Koordynatora sekcji Pana 
Prof. dr. hab. Piotra Czaudernę. 
Na spotkaniu omówiła system 
skoordynowanej opieki zdrowot-
nej w Szwecji .

• Członek Prezydium Pani Marzena 
Barton omówiła spotkanie Stowa-
rzyszenia Menadżerów Pielęgniar-
stwa oraz przekazała zaproszenie 
na konferencję, która odbędzie się 
7-8 października 2016 roku. Jedno-
cześnie zachęcała do członkostwa 
w tym stowarzyszeniu . 

29. Zakończenie zebrania.

Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 
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kalendarium
2 lutego
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc brała udział w konferencji w szpita-
lu Marynarki Wojennej (zorganizowanej 
przez OIPiP w Gdańsku oraz Szpital MW) 
dotyczącej nowych uprawnień pielęgniarek 
i położnych – wypisywanie recept i ordyno-
wanie leków. Szeroko omówiony został te-
mat przestrzegania uprawnień i pracy w ich 
ramach oraz zmierzanie do ich rozszerzania 
– dla zainteresowanych rozwojem zawodo-
wym i ustawicznym kształceniem – jako 
sposób podniesienia rangi naszych zawo-
dów i atrakcyjności na rynku pracy i płacy. 
Konferencję prowadziła Naczelna Pielę-
gniarka Pani Elżbieta Brożyniak.

4 lutego

Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc brała udział w uroczystym  otwarciu 
oddziału położniczego w szpitalu w Gdyni. 
Gratulujemy poprawy warunków pracy! 
Oddział jest przepiękny!

4 lutego i 26 marca
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna 
Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena 

Olszewska-Fryc – spotkały się z przedsta-
wicielem firmy mającej na celu przeprowa-
dzenie praktyk studenckich studentom pie-
lęgniarstwa z Wielkiej Brytanii. To wielkie 
i złożone przedsięwzięcie – lecz warto, bo 
to ogromna promocja dla naszej izby i na-
szych szpitali! My też mamy czym się po-
chwalić (oprócz wynagrodzeń!). Realizacja 
projektu odbędzie się już w lipcu.

13 lutego

Uczestnictwo Przewodniczącej Anny Czar-
neckiej i Wiceprzewodniczącej Marzeny 
Olszewskiej-Fryc w szkoleniu pielęgniarek 
diagnostycznych w szpitalu Marynarki Wo-
jennej. Szkolenie zorganizowane w imie-
niu OIPiP w Gdańsku przez Panią Joannę 
Langa cieszyło się ogromnym zaintereso-
waniem pielęgniarek z całej Polski. Jest to 
pierwsze w kraju takie szkolenie! Gratulu-
jemy!

18 lutego
Członkowie Prezydium ORPiP w Gdańsku 
wzięli udział w seminarium w Bydgosz-
czy pt. ,,Wskaźniki jakości opieki pielę-
gniarskiej”. Zaprzyjaźnionej z nami OIPiP 

w Bydgoszczy oraz PTP Oddział w Byd-
goszczy i Katedrze i Zakładowi Promocji 
Zdrowia Collegium Medicum UMK w Ło-
dzi – gratulujemy!

19 lutego
Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska  uczestniczyła w pracach 
Rady Społecznej Uniwersyteckiego Cen-
trum Klinicznego.

Odbyło się zebranie organizacyjne Komisji 
Położnych z Danutą Adamczyk-Wiśniew-
ską w związku z organizacją III edycji 
Akcji „Mamo napisz list do dziecka, które 
wkrótce urodzisz”, której organizatorem 
jest OIPiP w Gdańsku.

20 lutego

Spotkanie Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Katolickich w Gdańsku wzbogacone mo-
dlitwą i wieloma planami.

22 lutego 

Uroczystość Czepkowania w GUMed (re-
lacja na stronie 10) .

24 lutego
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna 
Czarnecka prowadziła w OIPiP w Gdańsku 
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bardzo praktyczne i na czasie spotkanie 
problemowe z pielęgniarkami POZ oraz 
Medycyny Szkolnej. Byli z nami również 
goście z zaprzyjaźnionych Izb tj. Elbląg, 
Słupsk, Bydgoszcz. Wszyscy byli żywo 
zaangażowani w problematykę „niewia-
domej przyszłości” i planowanych przez 
Rząd projektów zmian. W dbałości o mar-
kę i jakość oraz warunki wykonywania 
naszych profesji w tych obszarach uczest-
niczki spotkania wystosowały m.in. pismo 
do Pani Minister Edukacji Narodowej. Bar-
dzo ciekawe zagadnienia przedstawiła nam 
również Pani Halina Nowik – Przewodni-
cząca ORPiP w Elblągu.

29 lutego i 2 marca 
W Kwidzynie Przewodnicząca Anna 
Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska, Barbara Wysocka 
(OIPiP w Gdańsku) wraz z Członkami KO-
PiP (Krystyna Dębkowską i Ilona Kwiat-
kowska-Falkowska) – wspierały Pracow-
ników Szpitala walczących o swój zakład 

pracy . Pracownicy kilka dni okupowali 
Starostwo Powiatowe, w którym zapada-
ją decyzje o losach szpitala. Fotorelacja 
na stronie 14 . Obecnie planujemy zacieka-
wić problemem Ministra Zdrowia!

1 i 5 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Pani 
Beata Wieczorek-Wójcik (Prezydium OR-
PiP w Gdańsku) spotkały się roboczo celem 
dopracowania wieloetapowo wypracowa-
nego stanowiska i idei ZINTEGROWA-
NEJ OPIEKI MEDYCZNEJ W POLSCE 
(obszar pielęgniarstwa) – które Pani Be-
ata Wieczorek-Wójcik w imieniu naszej 
OIPiP w Gdańsku przedstawiła w dniu 8 
marca 2016 r. na Narodowej Radzie Roz-
woju w Pałacu Prezydenckim w Warsza-
wie. W tworzenie projektu zaangażowa-
nych jest wiele pielęgniarek z terenu naszej 
OIPiP. Założeniem naszego projektu jest 
rozwój pielęgniarstwa na rzecz naszych 
podopiecznych, a nie cofanie go to etapu 
sprzed 1999 roku co groziło w pierwotnych 

założeniach. Nie jesteśmy bierni! Nie na-
rzekamy, lecz działamy!

3 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowa-
dziła konferencję prewencyjną w Kartu-
zach. Relacja w biuletynie na stronie 18 
– polecam . Prewencja jest głównym kro-
kiem do sukcesu bezpiecznej i prawidłowej 
sztuki wykonywania naszych zawodów!

7 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w obradach Prezydium NRPiP 
w Warszawie .
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyła w spotkaniu pań eme-
rytek w OIPiP w Gdańsku. Podziękowanie 
Pani Annie za pełnienie roli Przewodniczą-
cej Koła Emerytek było pełne wzruszeń.

8-9 marca
W Warszawie Przewodnicząca Anna 
Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Danu-
ta Adamczyk-Wiśniewska uczestniczyły 
w obradach NRPiP. Obrady obejmowały 
bardzo dużo aktualnych zagadnień. Zachę-
camy do śledzenia aktualnych wydarzeń, 
stanowisk i strony internetowej NRPiP: 
www .nipip .pl

14 marca
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca OR-
PiP w Gdańsku prowadziła obrady Pre-
zydium . Relacja w biuletynie na stronie 3 
– polecam. Po kilkugodzinnych obradach 
Prezydium pełnych wielu bardzo ważnych 
spraw bieżących odbyło się posiedzenie 
Komitetu Organizacyjnego XXV-lecia Sa-
morządu Zawodowego Pielęgniarek i Po-
łożnych (planowanego na dzień 18 maja 

2016 r.). Czeka nas karkołomne zadanie, 
gdyż planowana uroczystość jest ważna 
ze względu na podziękowanie Osobom 
tworzącym i wspierającym działalność 
na rzecz naszego środowiska zawodo-
wego, a także ze względu na wskazanie 
rangi naszej korporacji zawodowej, 
a jednocześnie musi być skromna lub 
wzbogacona przez poszukiwanych spon-
sorów. Wynika to z faktu, że środki fi-
nansowe z naszych składek są w lwiej 
części kierowane na: refundację dosko-
nalenia zawodowego, prewencję zawo-
dową (bezpieczeństwo wykonywania 
naszych zawodów),  program zdrowot-
ny profilaktyki i zagrożeń zawodowych 
pielęgniarek i położnych realizowany 
z WOMP (rehabilitacja i wsparcie psy-
chologiczne cyklicznie zgłaszającym się 
w potrzebie pielęgniarkom i położnym 
naszej OIPiP ), pomoc socjalną/losową, 
którą zwiększyliśmy niemal dwukrotnie 
ze względu na narastającą liczbę osób 
potrzebujących, pomoc prawną, a także 
licznie i prężnie działające w OIPiP Ko-
misje Problemowe zaangażowane w roz-
wiązywanie problemów w wielu dzie-
dzinach pielęgniarstwa. W przypadku 
znalezienia sponsora na XXV-lecie pro-
szę o kontakt z  Kierownik Jolantą Sta-
chowicz: 58-320-06-81 lub jstachowicz@
oipip.gda.pl

15 marca
W OIPiP w Gdańsku odbyło się kolejne 
spotkanie KOPiP na którym omówiono 
kolejne działania na rzecz naszego środo-
wiska zawodowego. Zachęcam do obser-
wowania naszej działalności na portalach 
społecznościowych np. FacebookWiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w spotkaniu pań emerytek w OIPiP 

w Gdańsku.
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ceremonia czepkowania 
absolwentek kierunku 
pielęgniarstwo i położnictwo

Dnia 22 lutego 2016 r. odbyła się uroczystość 
czepkowania absolwentów studiów stacjo-
narnych I stopnia kierunków pielęgniarstwo 
i położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu 
z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdań-
skim Uniwersytecie Medycznym. Dzień 
szczególny, niezwykle uroczysty zarówno 
dla 40 absolwentek, ich rodzin, przyjaciół 
jak i dla władz uczelni oraz środowiska pie-
lęgniarek i położnych. Był to dzień, który 

będzie jednym z najważniejszych momen-
tów w życiu absolwentek, rozpoczynający 
ich drogę zawodową. Tradycja czepkowania 
jest długa. W przypadku położnych trwa od 
XVI wieku. Ceremonię czepkowania pro-
wadziła prof. Aleksandra Gaworska-Krze-
mińska, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa 
GUMed. Uroczystość rozpoczęło wprowa-
dzenie pocztu sztandarowego i wniesienie 
przez studentki ubrane w tradycyjne stroje 
lampki Nightingale – kopii zapalonej lampki 

Lampki Nightingale wnoszone przez pielęgniarkę i położną.

Ceremonia nakładania czepków symbolizujących zawód pielęgniarki i położnej.

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku mgr Anna Wonaszek zaprasza absolwentki do OIPiP w Gdańsku.
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Florence Nightingale, która przy ich świetle 
pielęgnowała żołnierzy rannych w czasie 
wojny krymskiej. Światło symbolizuje życie 
powierzone pielęgniarkom i położnym.

Po prezentacji profesor Aleksandry Gawor-
ska-Krzeminskiej nt. historii czepkowania 
i jej tradycji w GUMed rozpoczęła się cere-
monia nakładania czepków. Widać było po 
twarzach duże przeżycie zarówno dla absol-
wentek jak i dla nauczycieli akademickich.

Szczególnie podniosłym momentem było 
przyrzeczenie złożone przez absolwentki. 
Warto przypomnieć jego tekst, który jest 
wprowadzeniem do „Kodeksu etyki zawo-
dowej pielęgniarki i położnej Rzeczpospo-
litej Polskiej”: „Z głębokim szacunkiem 
i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniar-
ki /położnej i uroczyście przyrzekam:

1 . Sprawować profesjonalną opiekę nad 
życiem i zdrowiem ludzkim.

2 . Według najlepszej mej wiedzy prze-
ciwdziałać cierpieniu, zapobiegać cho-
robom, współuczestniczyć w procesie 
terapeutycznym .

3 . Nieść pomoc każdemu człowiekowi 
bez względu na rasę, wyznanie religij-
ne, narodowość, poglądy polityczne, 
stan majątkowy i inne różnice.

4 . Okazywać pacjentom należny szacu-
nek, nie nadużywać ich zaufania oraz 
przestrzegać tajemnicy zawodowej.

5. Strzec godności zawodu pielęgniarki/
położnej, a do współpracowników od-
nosić się z szacunkiem i życzliwością, 
nie podważać ich zaufania, postępować 
bezstronnie mając na względzie przede 
wszystkim dobro pacjenta .

6. Wdrażać do praktyki nowe zdobycze 

nauk medycznych, społecznych i hu-
manistycznych oraz systematycznie do-
skonalić swoje umiejętności i wiedzę 
dla dobra zawodu .

7. Rzetelnie wypełniać obowiązki wyni-
kające z pracy w tym zawodzie.

Uroczystość kończyły podziękowania absol-
wentek oraz przemówienia zaproszonych go-
ści, m.in., Rektora GUMed prof. Janusza Mo-
rysia, Przewodniczącej ORPiP w Gdańsku 
Anny Czarneckiej i Pani Hanny Zych-Cisoń 
(Członka Zarządu Woj. Pomorskiego).

Przewodnicząca oprócz gratulacji i życzeń 
wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym 
i osobistym, krótko przedstawiła działalność 
OIPiP w Gdańsku i zapraszała absolwentki 
po prawo wykonywania zawodu, przedsta-
wiła zmiany odnośnie opłacania składek dla 
studentów II stopnia studiów pielęgniarek 
i położnych. Zachęcała do podejmowania 
pracy w kraju. Wspomniała nieustające dzia-
łania KOPiP i OIPiP w Gdańsku na rzecz 
poprawy płacy i prestiżu zawodowego.
Głos zabrała również pielęgniarka Micha-

lina Dettlaff – która zapraszała absolwent-
ki do współpracy w Komisji ds. Młodych 
Pielęgniarek działającej (od niedawna) 
przy ORPiP w Gdańsku. Wspomniała rów-
nież o Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Katolickich (reaktywowane 
w 2015 r.), którego Pani Michalina jest Prze-
wodniczącą.
Na koniec uroczystości absolwentki wręczy-
ły kwiaty i odbyła się sesja fotograficzna. 
Wykonano zbiorowe zdjęcie absolwentek 
z wykładowcami i zaproszonymi gośćmi.

Po części oficjalnej były życzenia, uściski 
i rozmowy z gośćmi oraz rodziną, przyja-
ciółmi, znajomymi, którzy tłumnie przybyli 
na uroczystość. 
Życząc absolwentkom sukcesów w życiu 
zawodowym i szczęścia osobistego zachę-
cam do przeczytania „Rachunku sumienia” 
autorstwa Hanny Chrzanowskiej.

Barbara Wysocka

Zdjęcia: Arkadiusz Kuźmiński

Wspólne zdjęcie na zakończenie uroczystości czepkowania.

Pani dr Katarzynie Kretowicz gratulujemy pięknie zorganizowanej uroczystości czepkowania.
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Protest Pracowników 
Szpitala w kwidzynie

Jesteśmy z Wami!!!



Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Mają przyjemność zaprosić Państwa na cykl konferencji 
naukowo-warsztatowych, które odbędą się:

1. Kwidzyn, 19.05.2016 (czwartek) 9-15 sala wykładowa 
Pwiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie

2. Gdańsk, 07.06.2016 (wtorek) 9-15 sala wykładowa 7 Szpital 
Marynarki Wojennej w Gdańsku

3. Chojnice, 08.06.2016 (środa) 9-15, sala wykładowa Szpitala 
Specjalistycznego w Chojnicach

Tematyka konferencji poświęcona będzie 
leczeniu ran przewlekłych, żywieniu pacjenta, 

zagadnieniom antyseptyki. 

Szczegółowe plany poszczególnych konferencji będą zamieszczone 
na stronie OIPiP w Gdańsku.

Udział w konferencji jest bezpłatny
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze zapisy 

pod nr 608 698 046 lub na adres anna.nagorska@convatec.com
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nowe uprawnienia
– możliwości i obowiązki

W dniu 3 marca 2016 r. odbyła się konfe-
rencja dedykowana pielęgniarkom i położ-
nym zorganizowana przez OIPiP w Gdań-
sku – Przewodniczącą ORPiP i Okręgowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej oraz Naczelną Pielęgniarkę i Prezesa 
Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o. w Kartuzach pod honorowym 
patronatem Pani Janiny Kwiecień – Sta-
rosty Powiatu Kartuskiego. W konferencji 
licznie uczestniczyły pielęgniarki i położne 
z całego naszego powiatu oraz z zaprzyjaź-
nionego Szpitala Specjalistycznego w Ko-
ścierzynie.
Po oficjalnym otwarciu konferencji przez 
organizatorów i wystąpieniu gości rozpo-
częła się część merytoryczna. Uczestników 
szkolenia najbardziej interesowała tematy-
ka wypisywania recept przez nasze grupy 
zawodowe oraz kwestia bezpiecznego re-

alizowania naszych zawodów zgodnie z po-
siadanymi uprawnieniami. Przewodnicząca 
mgr Anna Czarnecka podkreśliła istotę 
cyklu tych konferencji szkoleniowych or-
ganizowanych przez naszą OIPiP wspólnie 
z zainteresowanymi podmiotami medycz-
nymi gdyż praca pielęgniarki i położnej jest 
pracą wspaniałą, lecz arcytrudną – opartą 
o wiele przepisów prawnych (tj. np. ustawy 
i rozporządzenia), medycznych (tj. np. pro-
cedury czy standardy) oraz etycznych. Ko-
niecznością jest zatem nie tylko ustawiczne 
doskonalenie zawodowe/podyplomowe 
celem aktualizowania naszej wiedzy me-
dycznej, nieuniknione jest również aktuali-
zowanie swej wiedzy z obszarów szeroko 
obowiązującego nas (wykonawców świad-
czeń zdrowotnych) prawa. “Nieznajomość 
prawa szkodzi i nie zwalnia z odpowie-
dzialności”. Przewodnicząca zaznaczyła, 

iż doktryna ta szczególnie dotyczy nas 
jako osoby wykonujące samodzielne za-
wody medyczne tzn. odpowiadamy za to 
co czynimy.
Pani dr hab. Aleksandra Gaworska-Krze-
mińska (Katedra Zarządzania w Pielęgniar-
stwie – Gdański Uniwersytet Medyczny, 
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielę-
gniarstwa) bardzo ciekawie wyjaśniła jakie 
należy spełnić wymogi, aby samodzielnie 
pielęgniarka/położna mogła wypisywać 
receptę oraz skierowania na badania, or-
dynować leki etc. Wskazała jak ogromny 
potencjał ma nowoczesne Pielęgniarstwo.
Nowe uprawnienia jakie daje nam usta-
wodawca nie są obowiązkowe – są do-
datkowymi możliwościami i tak powin-
ny być odbierane. Pielęgniarka i położ-
na autonomicznie podejmuje decyzję 
w kwestii wypisywania recept oraz ba-
dań, a wcześniej decyzję o ukończeniu 
kursu specjalistycznego dla absolwentów 
studiów I stopnia i absolwentów studiów 
II stopnia – pielęgniarstwa lub położnic-
twa. 
W podjęciu decyzji bardzo pomocne są ta-
kie konferencje szkoleniowe jak również 
szkolenie informacyjne e-learningowe 
udostępnione na stronie internetowej na-
szej OIPiP: www.oipip.gda.pl w zakładce: 
e-pielegniarka.net
Następnie o możliwościach jakie dają na-

szym grupom zawodowym nowe upraw-
nienia opowiedziała mgr Ewa Cieplikie-
wicz (Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 
Gdańsk) przedstawiając swój wykład pt.  
“Doniesienia ze świata – pielęgniarki w no-
wej roli zawodowej ordynowania leków 
i preparatów medycznych”.
Kolejnym prelegentem podkreślającym na-
szą odpowiedzialność zawodową była Pani 
mgr Anna Zaremba-Duszota, która wska-
zała nam jako Okręgowy Rzecznik Odpo-
wiedzialności Zawodowej, istotę sprawy, 
iż nowe uprawnienia wiążą się z dodatko-
wą odpowiedzialnością zawodową. Pani 
Rzecznik przedstawiła również  istotę dzia-
łań i rangę Organu jakim jest ORzOZ oraz 
jak często i licznie (niestety) i o jakim cha-
rakterze wpływają skargi na jakość świad-
czenia usług pielęgniarsko-położniczych 
od pacjentów, ich rodzin oraz współpra-
cowników. Wykład był bardzo praktyczny 
pod kątem bezpiecznego wykonywania na-
szych profesji.
W dalszej części konferencji Wiceprezes 
Sądu Okręgowego Sędzia Rafał Terlecki 
omówił na kanwie znowelizowanej Usta-
wy o Zawodzie Pielęgniarki i Położnej oraz 
aktów wykonawczych, a także bolesnych, 
lecz faktycznych przykładów opartych na 
orzeczeniach sądowych istotę nieprzekra-
czania uprawnień jakie posiadamy tzn. 
zdobywamy w trakcie kształcenia przed- 



22 Biuletyn Informacyjny  3/2016  Biuletyn Informacyjny  3/2016 23

i podyplomowego. Należy pamiętać, że 
może być tak, iż np. na dyżurze/na dy-
żurach każda z pielęgniarek lub położ-
nych będzie miała różne uprawnienia 
i to my musimy je znać i pracować w ich 
ramach. Tu niezbędna jest zatem zna-
jomość swych uprawnień, praw i obo-
wiąków oraz w razie potrzeby – aser-
tywność. W codziennych czynnościach 
zawodowych pielęgniarki i położne pracu-
jące w zespole terapeutycznym, czy indy-
widualnie z pacjentami podejmują decyzje, 
za które odpowiadają. Realizując zlecenia 
nie mogą stanowić zagrożenia zdrowia lub 
życia pacjenta, dlatego pielęgniarka ma nie 
tylko prawo, lecz wręcz obowiązek odmó-
wić wykonania zlecenia niezgodnego z jej 
uprawnieniami. Tak jak i zlecenie – odmo-
wa musi być niezwłocznie udokumentowa-
na na piśmie z uzasadnieniem. Sędzia na 
koniec prelekcji stwierdził, że nieznajo-
mość prawa nie zwalnia Nas z odpowie-
dzialności. Tłumaczenie, że czegoś nie 
wiedzieliśmy lub wykonaliśmy, bo “nas 
zmuszono osobiście lub organizacyjnie” 
absolutnie Nas nie usprawiedliwia i nie 

jest czynnikiem łagodzącym, gdyż usta-
wa czyni z nas samodzielnych profesjo-
nalistów umiejętnie współpracujących 
w zespole terapeutycznym.
Kolejny temat prelekcji (równie praktycz-
ny): “Korzyści z bycia asertywnym na bazie 
swych uprawnień. Otwartość na zmiany.” 
przedstawiła Pani dr Magdalena Błażek 
(Uniwersytet Gdański, Rodzinny Ośrodek 
Diagnostyczno-Konsultacyjny przy Sądzie 
Okręgowym w Gdańsku). Pani psycholog 
podkreśliła, iż nowe wyzwania i odpowie-
dzialność wywołują u pracowników wiele 
emocji. Korzyści z bycia asertywnym na 
bazie swych uprawnień to jeszcze obszar, 
w którym należy doskonalić warsztat umie-
jętnego prowadzenia rozmowy zadawania 
pytań czy panowania nad emocjami w sy-
tuacjach trudnych – szczególnie w konse-
kwentnej dbałości o ich nie przekraczanie. 
Przepływ informacji, pomiędzy współpra-
cownikami, pomiędzy pielęgniarką, a pa-
cjentem i jego rodziną to następny ważny 
aspekt w świadczeniu usług pielęgniarsko-
-położniczych. Ważne to jest dla bezpie-
czeństwa, prawidłowości i poprawiania 

jakości – dlatego w dalszej części prelek-
cji psycholog przekonywała uczestników 
konferencji szkoleniowej, że jest to proces 
trudny, lecz realny – wymagający ciągłe-
go doskonalenia 
tego warsztatu. 
Po zakończeniu 
tej części konfe-
rencji podsumo-
wując Przewod-
nicząca ORPiP 
w Gdańsku mgr 
Anna Czarnecka 
stwierdziła, że 
pielęgniarstwo 
rozwija się dy-
namicznie pod 
wieloma wzglę-
dami np . samo-
dzielności czego 
dowodem jest wprowadzenie przez usta-
wodawcę dodatkowych – omówionych tu 
uprawnień. Rozwijamy się również pod 
względem kształcenia podyplomowego, 
wzrasta nasza świadomość w podnoszeniu 
kwalifikacji. Niestety w parze z tym nie 
rozwijają się nasze wynagrodzenia, ale do 
tego nieustannie dążymy. 
Po XX-letnim już okresie samodzielności 
zawodu pielęgniarki i położnej rozwinęła 
się w nas świadomość odpowiedzialności 
za podejmowane decyzje . Niestety czasami 
na przykładach dramatów naszych koleża-
nek i kolegów… Należy pamiętać w trosce 
o siebie i naszych podopiecznych, że nasze 
profesje i uprawnienia są skomplikowane 
i zróżnicowane, a nasze życie kształtują 
wybory jakich dokonujemy każdego dnia 
i nocy, 24h/dobę przez 365 dni w roku… 
Życzę zatem bezpiecznych decyzji opar-
tych na ustawicznie aktualizowanej wie-

dzy – powiedziała na zakończenie.
Incjatorem zorganizowania konferecji (oraz 
pomysłodawcą ich kolejnych realizacji) dla 
Kartuskich Pielęgniarek i Położnych była 

Naczelna Pielę-
gniarka Powia-
towego Centrum 
Zdrowia w Kar-
tuzach. W koń-
cowym wystą-
pieniu podzięko-
wała wszystkim 
uczestnikom za 
udział, za po-
moc w organiza-
cji. Szczególnie 
słowa uznania 
i podziękowania 
Pani mgr Ewa 
Bogdańska-Bóll 

skierowała do Pana Karola Góralskiego 
Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach oraz do 
Pani Janiny Kwiecień – Starosty Kartu-
skiego.Wszystkie spotkania, szkolenia czy 
konferencje organizowane na terenie Po-
wiatu Kartuskiego są zawsze wspierane 
obecnością Pani Starosty oraz kaszubską 
gościnnością. 
W imieniu organizatorów i uczestników 
konferencji szkoleniowej dziękujemy Panu 
Edmundowi Kwidzińskiemu Komendanto-
wi Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Kartuzach za bezpłatne udostępnie-
nie sali konferencyjnej . 

mgr Ewa Bogdańska-Bóll 
Naczelna Pielęgniarka 

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach 

“Nieznajomość prawa 
szkodzi i nie zwalnia 
z odpowiedzialności”. 

Przewodnicząca zaznaczyła, iż 
doktryna ta szczególnie dotyczy 

nas jako osoby wykonujące 
samodzielne zawody medyczne 

tzn. odpowiadamy za to co 
czynimy.
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Z Prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych rozmawiają Liderzy KOPiPu.
Krystyna Dębkowska: Szanowna Pani 
Prezes!
Zofia Małas: Słucham!
Anna Wonaszek: Gratulujemy zwycięstwa!
Sebastian Irzykowski: Gratulujemy zwy-
cięstwa!
Iwona Kwiatkowska-Falkowska: Gratulacje!
Zofia Małas: Dziękuję!
Krystyna Dębkowska: Zapytam wprost – 
czy będzie Pani współpracować ze związ-
kami zawodowymi? Czy nastąpi zmiana 
jakości tej współpracy?
Zofia Małas: Oczywiście. W swoim prze-

mówieniu wyraźnie zaznaczyłam, że jed-
nym z głównych filarów, jedno z głównych 
wyzwań brzmi INTEGRACJA ŚRODO-
WISKA. Bez ugruntowanych relacji ze 
środowiskiem związków zawodowych wy-
budowanie tego filaru jest niemożliwe. To 
trywialne, ale tak po prostu jest . Pytanie o 
narzędzia, o sposób w jaki to robić. Widzę 
tutaj dwa obszary, w których powinniśmy 
się odnaleźć – to jest przede wszystkim 
poziom lokalny. KOPiP jest dowodem, że 
bez względu na wszystko można iść ra-
zem ramię w ramię. To dobra praktyka, z 
której powinni czerpać wszyscy. Udało się 
Wam doprowadzić do Okrągłego Stołu, 
bo byliście razem. Razem wchodziliście 
drzwiami, a jak nie drzwiami to oknem . 
Formuła współpracy KOPiPu, polegają-
ca na określeniu celów i realizowaniu ich 
wspólnie w strategii długoterminowej to 
klucz. Poza tym, lokalnie związki mają 
ogromną siłę w postaci obecności na Wo-
jewódzkich Radach Dialogu Społecznego. 
Bez związków zawodowych. bez tego naj-
bardziej krystalicznego elementu struktury 
dialogu społecznego żadna z nas nie może 
śnić o skuteczności. Na poziomie central-
nym postrzegam to również w kontekście 
formuły Naczelnej Rady i w ogóle ról po-
ziomów centralnych. Tak zwana Warszawa 
może być i wręcz musi inicjować dialog 

wywiad z zofią Małas – 
Prezesem naczelnej rady 
Pielęgniarek i Położnych

Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

Liderzy 
KOPiPu

Sebastian 
Irzykowski

Magister pielęgniarstwa, 38 lat, żonaty, dwójka 
dzieci, 16 lat w zawodzie pielęgniarza. Pracuje 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w 
Słupsku na stanowisku starszego pielęgniarza. 
7 lat pełnie funkcję przewodniczącego ORPiP 

w Słupsku.

Krystyna 
Dębkowska 
Pielęgniarka od 40 lat, pracuje przy 
łóżku pacjenta. Przewodnicząca Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i 
Położnych w Szpitalu Specjalistycznym w Wej-
herowie oraz Regionu Pomorskiego od 20 lat.
Aktywna, odważna, wrażliwa na niesprawiedli-
wość społeczną.

Anna 
Wonaszek 
Pielęgniarka praktyk, absolwentka Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego (mgr pielęgniar-
stwa) i Uniwersytetu Gdańskiego (Zarządzanie 
w Zakładach Opieki Zdrowotnej). 
18 lat przepracowała bezpośrednio 
przy pacjentach 
onkologicznych 
w UCK, a w ostatnich 
10 latach jako czynny 
działacz związkowy 
i samorządowy.

Iwona 
Kwiatkowska-Falkowska 

Założycielka Związku Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych województwa Pomorskiego.

Magister pielęgniarstwa, ukończyła studia 
podyplomowa z prawa i ekonomii ochrony 

zdrowia. Wiceprzewodnicząca Zarządu 
Regionu Pomorskiego OZPIP. 

Od 30 lat pielęgniarka Szpitala 
Morskiego im PCK 
Sp . z o .o . w Gdyni .

wewnątrzstrukturalny. Tak sobie również 
wyobrażam realizację własnej misji jako 
Prezesa Naczelnej Rady . Naczelna Rada 
jest jak wszyscy dobrze wiemy SA – MO 
– RZĄ – DEM! My mamy służyć środo-
wisku, a więc powinniśmy być ambasado-
rami swojej własnej marki. Szanowna Pani 
Krystyno, na poziomie centralnym chcę 

budować strategię komunikacji zewnętrz-
nej opartej właśnie na silnych relacjach ze 
związkami. Ale, Szanowny KOPiPie – to 
nie wszystko! Nie możemy zapomnieć o 
Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim! Jak 
najszybciej trzeba doprowadzić do ustale-
nia pomiędzy nami wspólnych kierunków 
działań, szczególnie jeśli chodzi o ujedno-
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licenie dokumentacji oraz wdrożenie ICNP. 
Nikt chyba dzisiaj nie ma możliwości, że 
potrzebna jest informatyzacja, a może ina-
czej – narzędzia, które zinformatyzują, po-
zwolą udokumentować pracę Pielęgniarek i 
Położnych. To wymóg naszych czasów.
Anna Wonaszek: To jest dobra wiado-
mość, silna deklaracja wymagająca ogrom-
nej determinacji – a co ze sprawami syste-
mowymi?
Sebastian Irzykowski: Co z systemem 
kształcenia?
Zofia Małas: Powiem coś absolutnie oczy-
wistego. Każda zmiana musi mieć swoich 
reprezentantów. Bo kiedy przychodzi do 
głosowania, to słuszność idei przegrywa 
z liczbą podniesionych rąk. Tak było w 
przypadku norm zatrudnienia . Wszystko, 
że tak powiem brzydko da się zrobić, jeśli 
będziemy w kluczowych momentach re-
prezentowani szeroką grupą i to nie tylko 
w sensie udziału stricte pielęgniarskiego – 
mówię o prawnikach, ekspertach, liderach 
opinii. Ten komplementarny styl budowa-
nia sukcesu jest przepisem na …sukces. 
Konkretnie – ustawa koszykowa to raz . 
Dwa – wprowadzenie norm zatrudnienia, 
jak w Waszym ostatnim spocie. Jak tego 
dokonać? Mozolną pracą. Wiecie, oprócz 
techniki działania, zasobów finansowych 
jest jeszcze psychologia działania. Trzeba 
umiejętnie korzystać z narzędzi, które się 
ma. I trzeba znać otoczenie. Obecny klimat 
polityczny jest odmienny od tego, w któ-
rym poruszaliśmy się przez ostatnie 8 lat. 
Ten klimat jest po prostu inny i myślę, że 
mamy ogromny wpływ na to, jak będzie 
wyglądać system ochrony zdrowia za ko-
lejne osiem .
No i oczywiście system kształcenia. Kwe-
stia, która niewątpliwie polaryzuje nasze 

środowisko. Przede wszystkim ten system 
trzeba uporządkować, ten system powinien 
być również przyjazny, co przez to rozu-
miem? Niestety, wolny rynek, konkurencja 
sama w sobie nie zdaje egzaminu. Spada ja-
kość nauczania, a koszty wzrastają. Te tren-
dy trzeba odwrócić. Trzeba położyć silniej-
szy akcent na działalność okręgowych izb 
w tym zakresie. A może trzeba zastanowić 
się nad propozycją bardziej gruntownych 
zmian? Zobaczymy co przyniesie przy-
szłość. Ale wracam do odpowiedzi, której 
udzieliłam Pani Krystynie. Współpraca. 
Budowanie na poziomie centralnym dialog 
wewnętrznego. Nieskrępowana wymiana 
myśli – tak to widzę!
Iwona Kwiatkowska-Falkowska: Promo-
cja zawodu, mówiła Pani o tym – jakie są 
Pani plany w tym zakresie?
Zofia Małas: To jest kolejny temat, który 
wymaga współpracy ze związkami zawo-
dowymi, ale nie tylko . Przede wszystkim 
– system edukacji! W szkole mało się 
mówi o zawodzie Pielęgniarki, Położnej. 
Nie generuje się procesu budowania kapi-
tału społecznego zaufania wokół Naszego 
Środowiska. Mówi się o zawodzie lekarza, 
jako o pewnej misji. Pielęgniarka, Położna 
już w umyśle małego dziecka pełni rolę 
drugoplanową, a przecież wszyscy wie-
my, że tak nie jest. Po drugie – elementy 
tzw. marketingu politycznego, czyli umie-
jętność określonego wywierania wpływu 
na tych, którzy stanowią w Polsce prawo. 
Efektem tych działań musi zwiększona re-
prezentacja Naszego Środowiska w Sejmie, 
Senacie, Europarlamencie etc. No i ostat-
nia kwestia – współpraca ze środowiskami 
naukowymi, w ogóle trzeba generować ten 
kapitał społeczny również na poziomie na-
uki, szkołach wyższych. 
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Opieka nad matką i dzieckiem 
w aspekcie różnic kulturowych

Spółka COPERNICUS Podmiot Lecz-
niczy we współpracy z Okręgową Izbą 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
oraz Uniwersytetem Gdańskim zorgani-
zowała 29 stycznia 2016 r. Konferencję 
„Opieka nad matką i dzieckiem w aspek-
cie różnic kulturowych. Etyka i odpowie-
dzialność” w Hotelu Amber. Tematyka 
szkolenia została skierowana do położ-
nych, które w swojej codziennej pracy 
spotykają kobiety ciężarne i rodzące 
z różnych kręgów kulturowych.

Pomysł o zorganizowaniu konferencji zro-
dził się podczas pracy zespołu ds. modelu 

integracji imigrantów przy Urzędzie Miej-
skim w Gdańsku. W trakcie spotkań grupy 
w obszarze zdrowie, pojawił się pomysł 
zorganizowania konferencji. Wśród pod-
stawowych problemów pojawiających się 
w pierwszym kontakcie z imigrantką do-
strzeżono trudności komunikacyjne i brak 
wiedzy z zakresu różnic kulturowych. 
Każda kultura, każda religia, każdy kraj 
ma swoje zwyczaje, przyzwyczajenia i na-
kazy. Im więcej o różnicach kulturowych 
wynikających z wielokulturowości będzie 
wiedział personel medyczny, tym mniej 
sytuacji stresujących będzie pojawiać się 
wśród pacjentów i personelu szpitali. 
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Konferencja miała na celu pomóc w zro-
zumieniu różnic kulturowych pojawiają-
cych się w trakcie porodu i pomóc w roz-
wijaniu kompetencji międzykulturowych 
oraz w skutecznym budowaniu relacji 
z kobietami różnych kultur, wyznań, naro-
dowości. 

Uczestnicy uzupełnili i uporządkowali 
wiedzę w zakresie aspektów prawnych, 
systemu ubezpieczeń, różnic kulturowych, 
aspektów psychologicznych porodu na ob-
czyźnie i wysłuchali samych imigrantek, 
które opowiedziały o swoich doświadcze-
niach opieki okołoporodowej w Polsce. 

Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji, 
w tym: Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigran-
tek w Gdańsku, Polskiemu Forum Migra-
cyjnemu w Warszawie oraz sponsorom 
(Sklep Mama i Ja, Polski Bank Komórek 

Macierzystych, Prenatal, Oleofarm, Ziaja, 
Enfamil, Europlant Group, Pelargos i Tre-
le Morele Foto) udało się zorganizować 
szkolenie dla około 80 położnych z Trój-
miasta, Wejherowa, Elbląga, Kościerzyny 
i Kartuz. Wśród uczestników znalazły się 
również studentki położnictwa. Dziękuje-
my Marszałkowski Województwa Pomor-
skiego za objęcie patronatem honorowym 
konferencji, a Magazynowi Together za 
patronat medialny . 

Katarzyna Brożek
Koordynator Działu PR i Komunikacji

Spółka COPERNICUS Podmiot Leczniczy

Podziękowania
,,Wiek emerytalny jest właśnie po to,

by spełniać swoje najskrytsze marzenia”

Krystynie Jaranowskiej
Kierownikowi Opieki Pielęgniarskiej

ogromne podziękowania od wszystkich,
którym przez wiele lat Pomagałaś służąc

mądrością, wiedzą i doświadczeniem.
Personel oddziału Pediatryczno-

Alergologiczno-Immunologicznego
Szpitala Dziecięcego ,,Polanki”.

W imieniu swoim i Mojej rodziny 
chciałabym serdecznie podziękować 
całemu personelowi medycznemu 

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Opieki Medycznej dla Dorosłych 

szpitala COPERNICUS za uratowanie 
życia mojemu Tacie Stanisławowi 

Jamiołkowskiemu oraz za fachową opiekę, 
życzliwość i dobre słowo.

Z poważaniem
Położna Marzena Złotowska

Wyrazy uznania, szacunku 
i podziękowania za wieloletnią 

pracę w zawodzie, życzliwość oraz 
profesjonalizm wraz z życzeniami 

zdrowia i satysfakcji zawodowej z okazji 
jubileuszu pracy zawodowej:

20-lecia pracy
Waliszewska Iwona
Szmiszke Katarzyna
Lichaczewska Aneta

25-lecia pracy
Modrzewska Beata

Kordalska Mirosława
Dudek Żaneta

Ronkowska Beata
Osińska Anna

Budzelewska Jadwiga

30-lecia pracy
Bogdanowicz Mirosława

Piórkowska Bożena
Szkutnik Ewa

Stankiewicz Izabela
Reschke Krystyna

Biruta Danuta

35-lecia pracy
Demczyńska Bernadeta

Stańczak Anna
Beczek Ewa

Szreiber Barbara
Rychlik Zofia

Lipińska Danuta

Składają:
Paweł Chodyniak
Prezes Zarządu

Grażyna Stachowicz
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

wraz z pracownikami Szpitala 
Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.
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z żałobnej karty
W imieniu swoim i Mojej rodziny 

chciałabym serdecznie podziękować 
całemu personelowi medycznemu 
Oddziału Chorób Wewnętrznych 

i Geriatrii szpitala COPERNICUS 
za wspaniałą opiekę i fachową pomoc 

w czasie hospitalizacji i leczenia Mojego 
Taty Stanisława Jamiołkowskiego.

Z poważaniem
Położna Marzena Złotowska

W związku z przejściem na emeryturę 
Starszej Pielęgniarki Dyplomowanej
Pani Małgorzaty Łukaszewskiej

Bardzo Dziękujemy
za wieloletnią współpracę, trud, wsparcie 

merytoryczne, zaangażowanie.
Jednocześnie pragniemy życzyć dużo 

zdrowia, radości i pomyślności 
w życiu osobistym.

Dyrektor
i Pracownicy Żłobka „Puchatek”w Sopocie

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

Łącząc się w bólu z naszą koleżanką 
Elżbietą Pałubicką

serdeczne wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TATY
składają koleżanki Szpitala 

Jednodniowego im. dr Michała Pawlaka 
w Gdańsku.

Drogiej Koleżance
Izabeli Zalewskiej 

wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu śmierci

mAmy
składa cały zespół Szpitala Dziecięcego 

Polanki im. Macieja Płażyńskiego 
w Gdańsku.

Drogiej Koleżance
Izabeli Zalewskiej

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

mAmy
składają koleżanki

z oddziału Pediatryczno-Alergologiczno-
Immunologicznego

Szpitala Dziecięcego ,,Polanki”.

„Ludzie, których kochamy nigdy od nas nie 
odchodzą, serce robi zdjęcia, które zostają 

z nami na zawsze.”
Wyrazy współczucia i wsparcia dla 

naszego opiekuna medycznego 
Ryszarda Poliańskiego 

z powodu śmierci 
SIOSTRY 

składa Pielęgniarka Oddziałowa 
Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz 

z współpracownikami.
Copernicus Szpital św. Wojciecha.

Drogiej Koleżance
Katarzynie Oryl

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA
składają koleżanki

z oddziału Pediatryczno-Alergologiczno-
Immunologicznego

Szpitala Dziecięcego ,,Polanki”.

„Kochany człowiek nie umiera, żyje w naszych 
sercach, myślach i wspomnieniach”

Naszej Koleżance 
Izabeli Zalewskiej

wyrazy głębokiego współczucia 
i wsparcia z powodu śmierci 

mAmy 
składają Koleżanki i współpracownicy ze 

Szpitala Dziecięcego Polanki.
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Naszej Drogiej Koleżance
Grażynie Bąkowskiej

wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu śmierci

mAmy
składa cały zespół Szpitala Dziecięcego 

Polanki im. Macieja Płażyńskiego 
w Gdańsku.

Koleżance Irenie Browarczyk
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci
mAmy

składają koleżanki
z NZOZ „Nasze Zdrowie” w Szemudzie.

Naszej Koleżance 
Danucie Nelec oraz jej bliskim
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmieci
TEŚCIA

składa cały zespół Hospicjum 
Stacjonarnego im. św. Józefa w Sopocie.

Naszej Koleżance Arlecie Malinowskiej
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
mAmy

 składają Koleżanki z Oddziału 
IX PCCHZIG w Gdańsku.

Kochana Olu, 
z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci Twojego 

OJCA . 
Tyle smutku i łez w tak niedługim 

czasie. Przyjmij proszę szczere wyrazy 
współczucia od koleżanek i kolegów 

Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej 
UCK w Gdańsku.

Naszej koleżance 
Izabeli Miszkiewicz

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia z powodu śmierci

mAmy
składa Zarząd i Pracownicy 

Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej ,,PROFIL-MED.” 

Medycyna Szkolna w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance Ewelinie Lammek

z powodu śmierci 
mAmy

składa Zespół Pielęgniarek
Kliniki Chirurgii Onkologicznej

UCK w Gdańsku.




