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Moi Drodzy
serdecznie polecam czwarty w tym roku 
numer biuletynu wskazujący kolejne akcje 
i kolejne zadania. Kwiecień jest miesiącem 
wiosennym, ale dla nas bojowym i przepeł-
nionym obawami oraz czujnością związaną 
z pomysłami/propozycjami Ministra Zdrowia 
dotyczącymi założeń do projektów ustaw... 
Obecnie dotyczy to POZ, Ratownictwa Me-
dycznego, a już niebawem Szpitali etc. Wy-
nikiem pozbawienia nas autonomii i sprowa-
dzenia Położnych i Pielęgniarek do roli „pod-
wykonawcy” – będzie nie tylko brak podstaw 
do podwyżek lecz może wręcz odwrotnie!
Widząc zagrożenia nie jesteśmy bierni! 
Jesteśmy pochłonięci pracą nad dobrymi 
propozycjami i wskazaniem naszego poten-
cjału i możliwości, które wartościowo prze-
łożą się na system ochrony zdrowia i naszych 
Podopiecznych. Zdeterminowani jesteśmy 
w całej Polsce na czele z NRPiP! Zespoły 
tematyczne POZ i Medycyny Szkolnej dzia-
łające przy OIPiP w Gdańsku wypracowały 
profesjonalne materiały i wspólnie z KOPiP 
w dniu 5 maja organizujemy Kongres POZ 
w SWPS w Sopocie celem dopracowania 
i wskazania PRAWDZIWIE DOBRYCH 
ZMIAN. Tymczasem pisma i apele ślemy 
do Posłów i Senatorów oraz Organizacji Pa-

cjenckich i Rzecznika Praw Pacjenta – by 
wskazać zagrożenia zburzenia tego co dobre 
oraz konieczności pochylenia się nad tym co 
jest złe np. należy usprawnić komunikację 
między podmiotami medycznymi, wpro-
wadzić Pielęgniarkę Zdrowia Rodziny. Oto 
nasze obecne priorytety – dziękuję Wszyst-
kim zaangażowanym za mega aktywność!
Jakże szeroko pojmować można w dzisiej-
szej rzeczywistości słowa prekursorki naszej 
profesji: „Pielęgniarka musi mieć czułość 
matki oraz odwagę i zimną krew żołnierza”.

F. Nightingale

Poza tym dzieje się wiele innych spraw bieżą-
cych opisanych w Biuletynie – polecam lekturę.

Mam przyjemność z dumą poinformować 
i pogratulować, iż nasza Koleżanka Pie-
lęgniarka (Członek OIPiP w Gdańsku) – 
dr Anna Małecka-Dubiela została Konsul-
tantem Krajowym w dziedzinie Pielęgniar-
stwa Ratunkowego.
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e-mail: biuro@oipip.gda.pl
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Biuro czynne
poniedziałek 800-1700

wtorek, środa, czwartek 800-1600

piątek – bez interesantów

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

mgr Anna 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
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OkręgOwa Izba PIelęgnIarek 
I POłOżnych w gdańSku

Porady prawne
poniedziałek w godzinach 1530-1700

po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu godziny spotkania

Dział Szkoleń
Koordynator ds. Szkoleń

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

e-mail: szkolenia@oipip.gda.pl

Kasa Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych

poniedziałek – czwartek 730-1500

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

z prac rady
W dniu 17 marca 2016 roku odbyło się 
zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, udział wzięło 24 
Członków Rady, Przewodnicząca Okrę-
gowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz 
dwóch Pełnomocników 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 przed-
stawionego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 50/VII R/16 w spra-
wie wprowadzenia nowych zasad Na-
grody im. Aliny Pieńkowskiej.

5. Przedstawienie i omówienie Uchwały 
Nr 51/VII R/16 w sprawie przyjęcia 
nowego Regulaminu Kapituły Nagro-
dy im. Aliny Pieńkowskiej. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie.

6. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 52/VII R/16 w spra-
wie zmiany składu osobowego Kapi-
tuły Nagrody im. Aliny Pieńkowskiej.

7. Przedstawienie Uchwały Nr 53/VII 
R/16 w sprawie przyjęcia nowego 
Regulaminu Komisji ds. Refundacji 
Doskonalenia Zawodowego. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie.

8 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 54/VII R/16 w spra-

wie przyjęcia i realizacji wniosku Ko-
misji ds. Finansowania Doskonalenia 
Zawodowego z dnia 15.03.2016 r. na 
łączną kwotę 30 675 zł. brutto (trzy-
dzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt 
pięć 00/100)

9 . Omówienie odwołania od decyzji Ko-
misji ds. Finansowania Doskonalenia 
Zawodowego, złożonego przez pielę-
gniarkę z Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku w sprawie 
zwrotu kosztów refundacji kształcenia. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 55/
VIIR/16 w tej sprawie.

10. Przedstawienie, omówienie oraz przy-
jęcie jednogłośnie Uchwały Nr 56/
VIIR/16 w sprawie odwołania złożo-
nego przez pielęgniarkę z Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku od decyzji Komisji ds. Finansowa-
nia Doskonalenia Zawodowego, doty-
czącego zwrotów kosztów refundacji 
kształcenia.

11. Omówienie przez Panią Przewodni-
czącą mgr Annę Czarnecką programu 
szkolenia ,,Optymalizacja zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych z uwzględ-
nieniem zmian w 2016 roku” . Szko-
lenie dla osób zainteresowanych od-
będzie się w terminie 06-08 kwietnia 
2016 roku.

12. Zakończenie zebrania.
 

Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 
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Prezydium
Protokół z zebrania Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
w dniu 21 marca 2016 r.
W zebraniu udział wzięło 9 członków Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku.
Zebranie Prezydium Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku odbyło 
się celem przyjęcia Uchwał dotyczących 

Prawa Wykonywania Zawodu, od Uchwały 
Nr 89/Z/VII/2016 do Uchwały Nr 127/Z/
VII/2016. Stwierdzenie Prawa Wykony-
wania Zawodu – 36 w tym 5 położnych, 
skreślenia – 3. Uchwały zostały przyjęte 
jednogłośnie.
Na tym zakończono zebranie.

Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

kalendarium
5 marca
Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska uczestniczyła w konferencji 
„Akademia Położnej” w Gdyni.

12 marca
Udział Wiceprzewodniczącej Marze-
ny Olszewskiej-Fryc w XXXIV zjeździe 
w Izbach Lekarskich.

15 marca
W Gdańsku odbyła się konferencja dla po-
łożnych „Zadania położnej w opiece około-
porodowej”, zorganizowana przez Polskie 
Centrum Edukacji. W konferencji uczestni-
czyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdań-
sku Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

17 marca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz 
Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska i Wiceprzewodnicząca Ma-

rzena Olszewska-Fryc wspólnie z Pre-
zydium i Okręgową Radą brały czynny 
udział w XXX Okręgowym Zjeździe De-
legatów (sprawozdawczym OIPiP w Gdań-
sku) w SWPS w Sopocie. Polecam relację 
w biuletynie na stronie 10.

17 marca
W SWPS w Sopocie Przewodnicząca Anna 
Czarnecka spotkała się z Prezes NRPiP 
Zofią Małas oraz Wiceprezesem NRPiP 
Sebastianem Irzykowskim i Przewodni-
czącą OZZPiP Regionu Krystyną Dęb-
kowską celem omówienia najbliższych 
działań i wspólnej strategii zapobiegania 
zagrożeniom płynącym z projektów niektó-
rych ustaw oraz podziałów środków finan-
sowych z tzw. nadwykonań czy realizacji 
„podwyżek” osobom nimi objętych i tych, 
o które nadal zabiegamy/walczymy.

18 marca
Obyła się konferencja pod patronatem 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
pt. „Położna w edukacji rodziców: zada-
nia – samodzielność – odpowiedzialność.” 
Naczelną Radę i Okręgową Radę repre-
zentowała Wiceprzewodnicząca – Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska.

19 i 20 marca

Udział czynny przedstawicieli OIPiP w ak-
cji w Galerii Bałtyckiej dla dzieci z hospi-
cjum. Promocja naszych profesji jest nie-
zbędnym elementem budowania Marki 
Pielęgniarki i Położnej.

22 marca
Udział Przewodniczącej OIPiP Anny Czar-
neckiej i Wiceprzewodniczącej w konfe-
rencji prowadzonej przez Rzecznika Od-
powiedzialności zawodowej w szpitalu św. 
Wojciecha na Zaspie.

18, 22 i 31 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
w siedzibie OIPiP w Gdańsku wspólnie 
z pracownikami biura przybliżyły studen-
tom pielęgniarstwa i położnictwa GUMed 
istotę Samorządu Zawodowego. Studenci 

z ogromnym zaciekawieniem zapoznali się 
z funkcjonowaniem biura oraz z szeroką 
ofertą możliwości jakie daje naszym gru-
pom zawodowym nasza korporacja zawo-
dowa. To wielka promocja naszej Izby i na-
szego Samorządu zawodowego, ale również 
wielki pakiet wiedzy dla adeptów naszych 
zawodów. Dzięki pomysłom i aktywności dr 
Katarzyny Kretowicz możliwe jest prowa-
dzenie innowacyjnych współdziałań.

30 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowa-
dziła specjalne/dodatkowe Prezydium de-
dykowane absolwentom pielęgniarstwa 
i położnictwa, którzy w trybie pilnym po-
trzebują wydania PWZ celem zatrudnienia 
już od 01.04.2016 r. Zawsze wychodzimy 
naprzeciw Pielęgniarkom i Położnym.

31 marca
Na zaproszenie Pani Elżbiety Grygorowicz 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestni-
czyła w XXXII Okręgowym Zjeździe Dele-
gatów Pielęgniarek i Położnych w Słupsku. 
Dzięki współpracy znani jesteśmy w całej 
Polsce jako siostrzane izby, które mając na 
względzie współdziałanie na rzecz naszego 
Środowiska Zawodowego – zawsze uzu-
pełniają i synergizują swoje działania.

1 i 2 kwietnia
W Chmielnie odbyła się konferencja naukowa 
„ Zdrowy start w przyszłość”, której organiza-
torami były firmy Nestle i NUK MEDIC PRO. 
Konferencję zainaugurowała Wiceprzewodni-
cząca ORPiP w Gdańsku Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska przedstawiając prezentację pt. 
„Mama i Położna – pozytywna współpraca”. 
W konferencji uczestniczyło 150 położnych 
i pielęgniarek z kilku województw.
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2 kwietnia i 16 kwietnia (sprawy POZ)
W sobotę 2 kwietnia Przewodnicząca Anna 
Czarnecka uczestniczyła w OIPiP w Słup-
sku na obradach KOPiP. Podjęto szereg 

decyzji dotyczących kolejnych działań 
w obronie autonomii naszych zawodów. 
Rozpoczęto akcję w mediach społeczno-
ściowych: niePOZdrawiam. Akcja ta ma 
wyrazić naszą jedność i zdecydowany 
sprzeciw założeniom do ustawy o POZ .

W sobotę 16 kwietnia w OIPiP w Gdań-
sku Przewodnicząca Anna Czarnecka zor-
ganizowała spotkanie z pielęgniarkami 
i położnymi – przedstawicielami POZ oraz 
Medycyny Szkolnej wraz z Panią Dorotą 
Kilańską (ekspertem pielęgniarstwa euro-
pejskiego) oraz Panią Beatą Wieczorek-
-Wójcik (autorką prezentacji do Narodowej 
Rady Rozwoju) w celu omówienia strategii 
naszych działań oraz opracowania doku-
mentu docelowego. Omówiono zagrożenia 
płynące z planowanych przez MZ zmian 
w POZ. Podjęto przygotowania do orga-
nizowanego przez KOPiP w dniu 5 maja 
Kongresu POZ dla osób zaangażowanych 
w temat (z całej Polski) w SWPS w Sopo-
cie. „Niepodległości będziemy bronić jak 
niepodległości...” Zespoły ds. POZ i Med.

Szkolnej przygotowały bardzo profesjo-
nalnie materiały wskazujące plusy płynące 
z proponowanych przez nas rozwiązań oraz 
efektywny ich wpływ na system ochrony 
zdrowia. Nic o nas bez nas...

5 kwietnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc prowadziły konferencję prewencyjną 
w Szpitalu Copernicus nt. Nowych upraw-
nień oraz zasad stosowania ram przestrze-
gania uprawnień. Cykl konferencji organi-
zowanych przez OIPiP w Gdańsku pod egi-
dą Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej zapewnia fundamenty do bezpiecznego 
wykonywania naszych zawodów.

6, 7, 9, 11, 16 kwietnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka była na 
spotkaniu dotyczącym organizacji XXV – 
lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych. 
Organizacja wydarzenia jest wieloetapowa 
i wymaga wielu skoordynowanych działań. 

7 kwietnia
Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska uczestniczyła w uroczystym 
otwarciu Szpitala Jednodniowego im. dr 
Michała Pawlaka Nadmorskiego Centrum 
Medycznego w Gdańsku Kiełpinie.

8 kwietnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała 
czynny udział w konferencji PTP w Tcze-
wie zorganizowanej w Urzędzie Miasta. 
Konferencja była bardzo istotna pod wzglę-
dem prewencji jak również rozwoju przed-
siębiorczości pielęgniarek i położnych. 
Przewodnicząca w swojej prelekcji podkre-
śliła istotę budowania i wzmacniania naszej 
siły oraz marki zawodowej. 

8 kwietnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wice-
przewodniczące: Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska i Marzena Olszewska-Fryc oraz 
Sekretarz Jolanta Zając uczestniczyły 
w Kapitule przyznającej Nagrodę Pielę-
gniarki Aliny Pienkowskiej. Członkami 
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dzo serdecznych, a także niejednokrotnie 
wręcz anielskich (przynoszących pacjen-
tom wsparcie i ulgę w cierpieniu). Dlatego 
na ręce Pani Agnieszki Bronk – Naczelnej 
Pielęgniarki Szpitala przekazała od OIPiP 
w Gdańsku – ANIOŁA. Jak mawiała F. Ni-
ghtingale: Jeśli człowiek rodzi się ze skrzy-
dłami, powinien zrobić wszystko,żeby się 
nimi posłużyć i latać. 

16 kwietnia
Spotkanie organizacyjne w ECS dotyczące 
obchodów 25-lecia samorządu, w którym 
wzięły udział przewodnicząca ORPiP Anna 
Czarnecka, Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc, Jolanta Stachowicz oraz 
członkinie zrzeszone w komisji młodych 
pielęgniarek. 

Fryc brała udział jako współorganizator  
konferencji dotyczącej zakończonego pro-
jektu Wolontariat Opiekuńczy, w którym 
przewodnicząca Anna Czarnecka z Wice-
przewodniczącą Marzeną Olszewską-Fryc 
uczestniczyły na przełomie 2014/2015 
roku. Konferencja wskazała kierunek dal-
szego rozwoju wolontariatu w naszych 
szpitalach, a nagrodzeni wolontariusze po 
uzyskaniu podziękowań, dyplomów i nie-
spodzianek wraz z pielęgniarkami poszli 
posadzić przed szpitalem kolorowe bratki, 
które są symbolem wolontariatu.

15 kwietnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wice-
przewodnicząca Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska uczestniczyły w uroczystości 
60-lecia Szpitala Reumatologicznego 
w Sopocie. Uroczystość podkreśliła wkład 
pracy wszystkich Pracowników w nieusta-
jący rozwój szpitala. Gratulujemy jubile-
uszu i osiągnięć! Przewodnicząca Anna 
Czarnecka pokreśliła istotę pracy Pielę-
gniarek – profesjonalnych, mądrych i bar-

Kapituły są również: Pani Janina Książek 
oraz Pani Elżbieta Skórnicka. Honorowymi 
Członkami Kapituły są: Pani Władysława 
Murawska (I Przewodnicząca oraz pomy-
słodawczyni tej nagrody, a także Marsza-
łek Bogdan Borusewicz – mąż ś.p. Aliny 
Pienkowskiej. Wszystkim dziękuję za za-
angażowanie i 100% obecność. Nagroda 
zostanie wręczona wybitnym Laureatkom 
na uroczystości XXV-lecia Samorządu 
Pielęgniarek i Położnych w dniu 18 maja 
2016 r. w ECS w Gdańsku.

9 kwietnia 

Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc wraz z pielęgniarkami i po-
łożnymi w akcji promującej zawód pielę-
gniarski, wykonując badania profilaktyczne 
dla ludności przebywającej w Galerii Bał-
tyckiej.

12 kwietnia
Na zaproszenie Ministerstwa Zdrowia oraz 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego Przewodnicząca Anna Czarnecka 
uczestniczyła w Warszawie w seminarium 
dotyczącym Europejskiej Legitymacji Za-
wodowej. Szeroko omówione zostały mo-
duły i rozwiązania systemu IMI, istota aler-

tów międzynarodowych oraz informacje 
i podstawy prawne obowiązku zakładania 
i obsługi EPC – który spoczywa na Okrę-
gowych Radach Pielęgniarek i Położnych. 
Zorganizowanie nowych obowiązków unij-
nych wymaga od ORPiP wielu przedsię-
wzięć organizacyjnych oraz logistycznych 
nad, którymi pilnie trzeba się pochylić 
w najbliższych tygodniach.

13 i 14 kwietnia
Na zaproszenie Prezes NRPiP Przewod-
nicząca Anna Czarnecka oraz Sekretarz 
Jolanta Zając i Skarbnik Ewa Bogdańska-
-Bóll uczestniczyły w Warszawie w szko-
leniu dla osób funkcyjnych. Najbliższe 
szkolenia planowane są dla Komisji Rewi-
zyjnych, Rzeczników oraz Sądów. Szko-
lenie było bardzo praktyczne i ciekawe. 
Zdecydowana większość prelegentów to 
prawnicy i informatycy – gdyż większość 
naszych obowiązków opiera się na obsza-
rach tj. liczne akty prawne polskie i unijne 
i informatyzacja. Zakres podanej i utrwalo-
nej wiedzy jest olbrzymi – wprost propor-
cjonalnie do zadań OIPiP.

14 kwietnia
Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. 
zorganizowały Akcję Promowania i Rekru-
tacji Wolontariuszy Opiekuńczych, podczas 
której wręczono certyfikaty najlepszym 
wolontariuszom. Goście zaproszeni i pra-
cownicy szpitali posadzili bratki – symbol 
Wolontariatu Opiekuńczego. W uroczysto-
ści udział wzięła Wiceprzewodnicząca Da-
nuta Adamczyk-Wiśniewska.

14 kwietnia
W obchodzonym tygodniu wolontariatu 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska- 
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W dniu 17 marca w SWPS w Sopocie od-
był się XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych. Zjazd otworzyła Przewod-
nicząca Anna Czarnecka witając licznie 
zgromadzonych Delegatów oraz Gości: 
p. Zofię Małas – Prezes NRPiP, przedsta-
wicieli zaprzyjaźnionej OIPiP w Słupku, 
z którą od lat ściśle współpracujemy: Prze-
wodniczącą ORPiP w Słupsku p. Elżbietę 
Grygorowicz i Wiceprzewodniczącego 
Sebastiana Irzykowskiego, obecnie także 
Wiceprezesa NRPiP, p. Władysławę Mu-
rawską – Pierwszą Przewodniczącą OIPiP 
w Gdańsku. Przywitano również Prze-
wodniczącą Zarządu Okręgowego ZZPiP/

Współzałożyciela KOPiP-p. Krystynę Dęb-
kowską, a także p. Halinę Pioterek – Człon-
ka Prezydium ORPiP w Słupsku, która jest 
jednocześnie Członkiem Komitetu Obrony 
Pielęgniarek i Położnych.
Przywitano również p. Gabrielę Depkę-
-Wierzbicką, reprezentującą TU Inter Ubez-
pieczenia – naszego sponsora dzięki, które-
mu znacznie obniżyliśmy koszty zjazdu.
Szczególne serdeczne podziękowania Prze-
wodnicząca złożyła Gospodarzom (po raz 
kolejny OIPiP korzysta bezpłatnie z sali ob-
rad), Uniwersytetu SWPS w Sopocie, Dzie-
kan p. Aleksandrze Fila-Jankowskiej – no-
wej pani Dziekan Wydziału Zamiejscowe-

go, p. Dorocie Piekarskiej – Kierownikowi 
Projektów oraz p. Joannie Rzosińskiej – 
Dyrektorowi Operacyjnemu. Ta współpra-
ca jest dla nas niezwykle ważna i owocna.
Kontynuując swoją wypowiedź Przewodni-
cząca ORPiP A. Czarnecka zwróciła uwa-
gę, że od października pracujemy w nowej, 
innej rzeczywistości. Wiele zmieniło się od 
naszego ostatniego zjazdu. Mamy nowego 
ministra, wiceministra, nowego wojewodę 
i w tej nowej rzeczywistości musimy sta-
rać się wypracować należne nam miejsce 
w systemie ochrony zdrowia. Przewodni-
cząca powiedziała: moim marzeniem jest, 
żebyśmy nie tylko tworzyły jedność, ale 
żebyśmy także stanowiły siłę, z którą na-
leży się liczyć. Musimy myśleć o przyszło-
ści, zarówno o tej najbliższej, jak również 
o tej dalszej. Należy wypracować Strate-
gię Polskiego Pielęgniarstwa i skutecznie 
ją realizować... Każda/y z NaS w grupie 

i z osobna ma dla niej istotne znaczenie!
W skrócie Przewodnicząca przedstawiła 
następnie najistotniejsze wydarzenia, mają-
ce miejsce w okresie pomiędzy zjazdami, 
październikowym i obecnym. Podkreśliła 
– przede wszystkim, iż dokonano wyboru 
nowych władz NRPiP. Obecnie, w każdym 
Organie NIPiP jest Delegat z naszej OIPiP. 
Wszystkim wybranym oraz Delegatom na 
Zjazd pogratulowała dokonania dobrych 
wyborów.
Przewodnicząca podkreśliła również, że 
na Zjeździe Krajowym zrealizowaliśmy 
wniosek m.in. naszego ostatniego Zjazdu 
Okręgowego dotyczący obniżenia wysoko-
ści składki dla osób prowadzących praktyki 
indywidualne i grupowe. 
Na obecnym etapie – zwracała uwagę Prze-
wodnicząca A. Czarnecka – newralgicz-
nym tematem, wymagającym naszej szcze-
gólnej aktywności jest przypilnowanie, 

XXX Okręgowy zjazd 
Pielęgniarek i Położnych
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żeby Polskie Pielęgniarstwo znalazło się 
w odpowiednim miejscu w polskim syste-
mie ochrony zdrowia. Musimy powiedzieć 
sobie szczerze, że jest to dla nas wielkie 
wyzwanie, zarówno lokalne, jak i krajowe. 
Dostrzegamy, co się dzieje, dostrzegamy 
osoby, które chcą wskazać nam nasze miej-
sce „podwykonawcy”, ale to my musimy 
zdecydować i pokazać gdzie naprawdę jest 
nasze miejsce! Róbmy to z determinacją 
codziennie!
Po wyborze nowego ministra zdrowia wy-
czułyśmy zagrożenie w kwestii samodziel-
ności pielęgniarek i położnych. Jesteśmy 
gotowe bronić naszej niepodległości, 
ale jesteśmy również otwarte na dialog 
i współpracę. Jako korporacja zawodowa 
zbieramy pojedyncze problemy, grupujemy 
je, składamy w tematyczną całość i prze-
kazujemy wyższym instancjom tj. NRPiP 

w której czynnie współdziałamy. Podjęli-
śmy również na terenie Gdańska współpra-
cę z prof. Piotrem Czauderną (profesor jest 
odpowiedzialny za sekcję ochrony zdrowia 
w Narodowej Radzie Rozwoju, przy Prezy-
dencie RP), który rozumie obawy naszego 
środowiska i umożliwił nam wystąpienie 
z dostrzeganymi przez nas potencjalny-
mi zagrożeniami planowanych przez MZ 
zmian i naszymi propozycjami opartymi 
na rekomendacjach światowych (WHO, 
EFN etc.). Pani Beata Wieczorek-Wójcik 
(Członek Prezydium ORPiP w Gdańsku) 
przedstawiła Delegatom i Gościom pro-
fesjonalną prezentację, którą niedawno 
przedstawiła również w Pałacu Prezydenc-
kim – w imieniu naszego Środowiska – na 
temat propozycji OIPiP w Gdańsku prawi-
dłowego funkcjonowania zintegrowanej 
opieki zdrowotnej skupionej na Pacjen-

cie. Materiał ten został przekazany sekcji 
ochrony zdrowia Narodowej Rady Rozwo-
ju przy Prezydencie RP.
Podparcie się doświadczeniem funkcjono-
wania modelu szwedzkiego miało na celu 
pokazanie, że zależy nam na tym, żeby 
wysłuchano naszego poglądu, że warto 
skorzystać ze sprawdzonych doświadczeń 
innych krajów, które postawiły na wyso-
kie kompetencje kliniczne i organizacyjne 
pielęgniarek i położnych – co sprawdza się 
i pozwala skoordynować opiekę wzorowo/
efektywnie.(...)
Stawia się na domową hospitalizację opartą 
na zespole pielęgniarskim. Pielęgniarka po-
dąża za pacjentem ze szpitala lub zajmuje 
się nim pielęgniarka środowiskowa. Na-
prawdę świetnie funkcjonuje sieć opieki 
podstawą, której są zespoły pielęgniar-

skie, jest obecna w każdej gminie, a lekarz 
wkracza wyłącznie wtedy, kiedy potrzebne 
jest leczenie. Funkcjonuje całodobowa in-
folinia pielęgniarska, to pielęgniarka jest 
przewodnikiem pacjenta po systemie. Pie-
lęgniarki mają wysokie kompetencje, po-
trafią ocenić (m.in. w oparciu o rozbudowa-
ny system informatyczny), jakiego rodzaju 
opieki wymaga pacjent.(...)
Szwecja, jak wiele innych krajów europej-
skich wdrożyła już w latach 90-tych mo-
del oparty na deklaracji monachijskiej.(...) 
Czas i na nas by w naszym kraju wykorzy-
stano nasz potencjał!
Czym jest zatem zintegrowana opieka 
zdrowotna? 
Definicji jest wiele, natomiast powszechnie 
stosowana definicja w UE mówi, że jest to 
opieka zintegrowana, oparta o cztery pod-
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stawowe filary:
– pielęgniarkę zdrowia rodzinnego,
– lekarza rodzinnego,
– opiekunów nieformalnych, którzy 

również odgrywają ogromną rolę,
– innych profesjonalistów (np. rehabili-

tanci).
Zintegrowana opieka, to tak naprawdę nic 
innego jak wzajemna współpraca wszyst-
kich czterech ogniw dla zapewnienia 
ciągłości kompleksowej opieki czyli jest 
skupiona na Pacjencie. Jeżeli mówimy 
o roli Koordynatora – doskonale pełnić je 
mogą: Położna, Pielęgniarka lub Lekarz. 
Należy podkreślić, że każdy z tych filarów 
powinien mieć swoją samodzielność w po-
staci kontraktowania świadczeń.

Przewodnicząca Anna Czarnecka dzięku-

jąc za bardzo profesjonalne przygotowanie 
wystąpienia zwróciła uwagę, iż przekona-
nie ministra zdrowia do tego, że położna 
i pielęgniarka rzeczywiście jest przygo-
towana do tego typu wiodącej roli będzie 
niezwykle karkołomnym zadaniem i nie-
zbędna jest do tego nasza determinacja. 
Podkreśliła jednocześnie, iż położne i pie-
lęgniarki gotowe są na taki podział, w któ-
rym lekarze mają swój obszar koordynacji, 
a pielęgniarki swój, ważne żeby służyło to 
dobrej współpracy.

Wskazała także na kolejny problem do roz-
wiązania, który dotyczy medycyny szkol-
nej. Jak dotąd ministerstwo nie zgłosiło 
żadnych propozycji w tym zakresie, korzy-
stając więc z dobrych praktyk, ze spraw-
dzonych rozwiązań, dla własnego bezpie-

czeństwa, powinniśmy wspólnie z NRPiP 
przygotować własny model – oświadczyła 
Przewodnicząca. Pani Jolanta Zając wraz 
z Komisją ds. Medycyny Szkolnej przy 
OIPiP w Gdańsku przygotowuje propozy-
cje, którą przedstawi również NRR w Pała-
cu Prezydenckim.

Następnie wystąpiła Prezes NRPiP Zo-
fia Małas i podziękowała naszej OIPiP za 
aktywność i przedstawiła sprawy bieżące. 
Prezes podkreśliła w ww. temacie, iż w tej 
sprawie (zagrożenia naszej autonomii) jest 
Stanowisko NRPiP, które zostało przeka-
zane Ministerstwu Zdrowia, Prezydentowi 
oraz Premierowi, a także innym zaintere-
sowanym instytucjom. Jest ono bardzo wy-
czerpujące i opatrzone dobrą argumentacją 
– nic o nas bez nas, bez naszej zgody. Pani 
Prezes zachęcała do czytania aktualności 
na stronie internetowej NRPiP – gdzie wi-
dać dynamizm wydarzeń i działań.
Nawiązując do powyższych wystąpień Elż-
bieta Grygorowicz – Przewodnicząca OIPiP 
w Słupsku popierając podejmowane działa-
nia, oświadczyła – nasz zawód, zawód pie-
lęgniarki i położnej ma mieć tylko jeden 
wydźwięk – brzmieć dumnie. Złożyła na-
stępnie życzenia owocnych obrad.

Następnie Krystyna Dębkowska – Prze-
wodnicząca OZZPiP Regionu Pomorskie-
go powiedziała, że minister kilkakrotnie na 
spotkaniach, także zaraz po wyborze na sta-
nowisko zapewniał, że nie zamierza zmie-
niać rozporządzenia w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (tzw. 4x400). Wierzę, że 
tak rzeczywiście będzie. Podwyżki nie są 
doskonałe i wspaniale by było gdyby były 
włączone w pensję, ale ważne, że są i będą 

realizowane. A my działamy dalej... Jako 
OZZPiP i wspólnie z Samorządem Zawo-
dowym jako KOPiP.

Następnie dokonano wyboru Komisji Man-
datowej: Przewodnicząca – Joanna Lan-
ga, Grażyna Stachowicz, Bożena Ropela-
-Cybula. Po stwierdzeniu 81% frekwencji 
Delegatów Komisja stwierdziła, że XXX 
OZPiP w Gdańsku jest prawomocny 
i może przystąpić do obrad, wyborów 
oraz podejmowania uchwał i wniosków, 
nastąpiły zatem kolejne etapy Zjazdu tj. 
wybór Prezydium Zjazdu: Przewodniczą-
ca Jolanta Zając, Wiceprzewodnicząca 
Anna Czarnecka i Sekretarze: Barbara Dit-
tmann oraz Tomasz Aszyk, wybór Komisji 
Uchwał i Wniosków: Przewodnicząca-Ewa 
Bogdańska-Bóll, Marzena Barton i Ewa 
Wodzikowska, i wybór Asesorów: Joan-
na Jóźwiak i Danuta Mataczyńska. Po za-
twierdzeniu Regulaminu Zjazdu i Porządku 
Obrad nastąpiło przedstawienie i przyjęcie 
Uchwał dotyczących realizacji ustawo-
wych zadań ORPiP w Gdańsku oraz OIPiP 
w Gdańsku (są umieszczone w BIP). Po 
przyjęciu przez Delegatów uchwał spra-
wozdawczych, przestawiono i przyjęto 
uchwały dotyczące planu działań oraz pla-
nu finansowego na rok 2016. Przewodni-
cząca Anna Czarnecka podkreśliła, iż 
zaszła konieczność zwiększenia (niemal 
podwojenia kwoty rocznej) środków fi-
nansowych przeznaczonych na zapomo-
gi socjalne, gdyż Komisja Socjalna zgło-
siła znaczny wzrost zachorowalności na 
nowotwory. Uwaga! To są wyniki prze-
męczenia, stresu i braku wytchnienia...
Nad czym ubolewamy!
Aby zwiększyć środki finansowe na ten 
cel w budżecie do kwoty 160 000 zł. 
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– Przewodnicząca przedstawiła pro-
pozycję ORPiP w Gdańsku znacznego 
zmniejszenia kosztów działalności Rady 
i Prezydium oraz organizacji Zjazdu 
i Obchodów XXV-lecia Samorządu Pie-
lęgniarek i Położnych. Delegaci zaakcep-
towali tę propozycję oddając głosy w gło-
sowaniu. Jednocześnie Przewodnicząca 
podkreśliła, iż zrealizowanie wniosku 
dotyczącego obniżenia składki dla po-
łożnych i pielęgniarek „kontraktowych” 
– oznacza jednocześnie pomniejszenie 
o 200 000 zł przychodu rocznego w bu-
dżecie OIPiP. 
Przewodnicząca przedstawiając realiza-
cję budżetu wskazała, iż w ponad 60% 
pieniędzy wraca do Państwa w formie: 
zapomóg losowych, szkoleń, refunda-
cji, bezpłatnych ubezpieczeń, prewencji 
i porad prawnych itd. Należy podkreślić, 
iż jest to wartość dodana, gdyż przykła-
dowo nie wszystkie OIPiP mają w ofercie 
refundację kosztów doskonalenia zawo-
dowego itp.
Z pozostałych środków finansowych re-
alizowane są inne zadania ustawowe.
Delegaci ustalili, iż podobne zasady będą 
obowiązywały w 2016 roku.

Następnie nastąpiło sprawozdanie Komisji 
Uchwał i Wniosków i zakończenie obrad.

Wiceprzewodnicząca ORPiP Marzena Fryc 
przekazała zaproszenie, adresowane do 
wszystkich pielęgniarek i położonych oraz 
ich rodzin, do udziału w uroczystości orga-
nizowanej wspólnie z OIPiP w Gdańsku – 
na terenie szpitala „Copernicus” – w dniu 
4 czerwca, z okazji „Międzynarodowego 
Dnia Dziecka” – szykujemy liczne niespo-
dzianki i nagrody!

Przewodnicząca ORPiP Anna Czarnecka 
dziękując Delegatom za udział w zjeździe 
– za trud poświęcony tej pracy społecznej 
na rzecz naszego Środowiska Zawodowe-
go, życząc spokojnych, rodzinnych Świąt 
Wielkanocnych, przekazała także Wszyst-
kim życzenia przesłane od jednej z Kole-
żanek (walczącej z ciężką chorobą), która 
dziękując za wsparcie i pomoc finansową 
napisała między innymi – „życia nie mie-
rzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, 
które zapierają dech w piersiach”.

Zamknięcia obrad XXX Okręgowego Zjaz-
du Pielęgniarek i Położnych dokonała Prze-
wodnicząca Zjazdu Jolanta Zając.

Z protokołu XXX Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych sporządziła 

Przewodnicząca Anna Czarnecka

Pielęgniarka roku 2015

W dniu 05.02.2016 r, po raz jedenasty, 
z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego, odbył się II 
etap Konkursu Pielęgniarka Roku 2015. 
Celem konkursu jest wyłonienie i nagro-
dzenie pielęgniarek liderów o wysokim 
przygotowaniu zawodowym, etycznym 
i aktywnym zaangażowaniu na rzecz śro-
dowiska pielęgniarskiego. 
Drugi etap tego przedsięwzięcia, który 
w całej Polsce przebiegał tego samego dnia 
w godzinach od 12.00 do 13.00, polegał na 
rozwiązaniu testu składającego się 60 za-
dań jednokrotnego wyboru. Komisji kon-
kursowej przewodniczyła dr H. Nowakow-
ska, Przewodnicząca gdańskiego Oddziału 
PTP, ponadto dr K. Kretowicz, członek Za-
rządu Oddziału PTP w Gdańsku. W wyniku 
postępowania konkursowego wyłoniono 
laureatów drugiego etapu konkursu „Pielę-
gniarka Roku 2015”. 

•• I m-ce: Pani Michalina Dettlaff (Szpi-
tal Copernicus). 

•• II m-ce (ex aequo): Karol Fryckowski 
(Szpital Specjalistyczny im. J. Łuko-
wicza) Emilia Kruczyńska (Szpital 
Specjalistyczny im. J. Łukowicza), Jo-
anna Figura (UCK w Gdańsku). 

•• III m-ce: Joanna Franc (Szpital Specja-
listyczny im. J. Łukowicza). 

Kolejny etap polega na o zaprezentowaniu jury 
konkursowemu, koncepcji, projektu, dotyczą-
cego następującego zagadnienia: Pielęgniar-
stwo wielokulturowe wyzwaniem dla edukacji 
i praktyki pielęgniarskiej w Polsce. 
Laureatkom, a także wszystkim uczestni-
kom tej edycji konkursu, serdecznie gratulu-
jemy, „trzymamy kciuki” za naszą przedsta-
wicielkę podczas trzeciego etapu konkursu. 

H. Nowakowska
Przewodnicząca Gdańskiego Oddziału PTP

Uczestnicy II etapu Konkursu Pielęgniarka  Roku 2015 wraz z przewodnicząca Oddziału PTP w Gdańsku

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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Gdańsk, dn. 04.04.2016r.
Komisja Ekspercka ds. pielęgniarstwa rodzinnego
działająca przy OIPiP w Gdańsku

Pan Bogdan Borusewicz
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowny Panie,

Mając na uwadze prawidłowo zorganizowaną, skoordynowaną/zintegrowaną opiekę nad pacjen-
tami jesteśmy głęboko zaniepokojone założeniami do opracowywanego projektu ustawy o POZ. 
Proponowane założenia są według nas zamachem na autonomię polskich pielęgniarek i położnych. 

Od 1999r prowadzimy własne praktyki pielęgniarskie i położnicze, które doskonale służą na-
szym podopiecznym – są skupione wokół Nich i dla Nich. Ilość i jakość tych praktyk wzrasta zgod-
nie z zapotrzebowaniem starzejącego się społeczeństwa. Codziennie (przez lata) wkładamy w ich 
rozwój wiele pracy oraz nakładów finansowych. Nasze praktyki dzięki tym staraniom nie odbiegają 
jakością od praktyk światowych. Rozwój tego trendu zapewni holistyczną opiekę nad pacjentami.

Propozycje Ministra Zdrowia związane z założeniami projektu ustawy o POZ dążą do zlikwido-
wania w praktyce naszej samodzielności - są wręcz odwrotne do działań w UE i poza nią, są niezgod-
ne z zaleceniami WHO, która optuje za rozwojem samodzielności i potencjału pielęgniarstwa. Wska-
zania zawarte w Deklarcji Monachijskiej z 2000r. kładą nacisk na rozwój obszarów samodzielności 
zawodowej pielęgniarek i położnych w celu usprawnienia i wzmocnienia systemu ochrony zdrowia 
obejmującego całościowo opiekę nad pacjentami. Wprowadzenie założeń bądź strategii odwrotnej 
do sprawdzonych w świecie praktycznych/funkcjonalnych wzorców stanowić będzie ogromne za-
grożenie dla ciągłości opieki nad pacjentami. Lekarze nie będą bowiem w stanie  skutecznie i płynnie 
oraz całościowo koordynować i nadzorować wszystkich procesów tj. leczenie i pielęgnowanie.

Prosimy Pana Marszałka o wsparcie naszych działań mających na celu zachowanie i ulepszanie 
sprawdzających się w praktyce rozwiązań realizowanych samodzielnie przez pielęgniarki, położne i 
lekarzy – we współpracy a nie rywalizacji czy zwlaczaniu się. Niezbędnym elementem w zintegro-
waniu opieki zdrowotnej i usprawnianiu jej na rzecz pacjentów jest otwartość grup zawodowych na 
szeroko pojętą współpracę. My taką deklarujemy. 

Poniżej przedstawiamy dane ukazujące ilość zawartch w Polsce umów z NFZ przez pielęgniarki, 
położne i lekarzy POZ: 
w roku 2015 na świadczenia lekarza POZ - NFZ zawarł umowy z 6226 podmiotami, 
a na świadczenia pielęgniarki i położnej odpowiednio z 6393 i 4684 podmiotami. 

Ilość naszych praktyk jest niemal dwa razy większa od lekarskich i znacznie rozproszona w tere-
nie -  skutecznie i owocnie – gdyż naszą rolą jest być jak najbliżej naszych Podopiecznych. 
W odwrotności do prakyk lekarskich naszą domeną jest przybycie do Pacjenta.

W razie pytań lub konieczności uzupełnienia informacji pozostajemy do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Komisji Eksperckiej

 ds. pielęgniarstwa rodzinnego przy OIPiP w Gdańsku
Maria Klimek

maria.klimek@wp.pl  

Gdańsk, dn. 04.04.2016r.
Anna Czarnecka
Przewodnicząca 
Okregowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku

Pan Bogdan Borusewicz
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

jestem wielce zaniepokojona, a wręcz przerażona założeniami do opracowywanego w MZ pro-
jektu ustawy o POZ. Proponowane założenia są według mnie wielce krzywdzące  polskie pielę-
gniarki i położne, które w ostatnich latach mocno rozwinęły swą samodzielność zawodową na rzecz 
profesjonalizmu i wzrostu jakości świadczeń medycznych dla pacjentów. 

Całkowcie popieram stanowisko i prośbę pielęgniarek i położnych OIPiP w Gdańsku wysto-
sowane do Pana Marszałka w tej sprawie. W trosce bowiem o sprawność i skuteczność, a także 
wzmocnienie zintegrowanej opieki zdrowotnej należy dbać o  rozwój obszarów samodzielności za-
wodowej pielęgniarek i położnych. Rozwój tego trendu zapewni holistyczną opiekę nad pacjentami 
i ich najbliższymi.
  

Proszę Pana Marszałka o wsparcie naszych działań mających na celu zachowanie i ulepszanie 
sprawdzających się w praktyce światowej rozwiązań realizowanych samodzielnie przez pielęgniarki, 
położne i lekarzy – we współpracy, a nie rywalizacji czy zwlaczaniu się. 

Projekty, które mają na celu głównie powrót “do starego” czyli przywrócenia podległości służbo-
wej opartej na stereotypach, a nie współpracy autonomicznych profesjonalistów medycznych jakimi 
są: położna, pielęgniarka i lekarz – są cofaniem się, a nie rozwojem na rzecz Pacjenta. Są także 
niezgodne z zaleceniami WHO.

Innym (łatwo przeze mnie dostrzeganym) celem planowanych zmian jest dominacja praktyk le-
karskich i “wchłonięcie” tysięcy powstałych i doskonale funkcjonujących praktyk pielęgniarek i po-
łożnych POZ oraz przejęcie ich kontraktowania czyli finansów poprzez skupienie ich w gabinetach 
“przy lekarzu” (oraz kontraktowaniu z lekarzem) pod pretekstem, iż obecnie są zbyt rozproszone. 
Faktem jest, iż ilość praktyk położnych i pielęgniarek jest niemal dwa razy większa od lekarskich 
i rozproszona w terenie  – lecz takie są potrzeby podopiecznych. To położne i pielęgniarki bowiem 
docierają do swoich Pacjentów. Praca lekarza i nasza jest różna, ale musi uzupełniać się i tworzyć 
całość na rzecz dobrze funkcjonującej zintegrowanej opieki zdrowotnej.  Położenie w projek-
cie ustawy POZ nacisku na usprawnienie WSPÓŁPRACY funkcjonujących podmiotów medycznych 
oraz rozszerzenie naszych uprawnień jest kluczem do sukcesu, a nie blokowanie czy likwidowanie 
naszej autonomii.

Dziękuję Panu Marszałkowi za zainteresowanie się problemem. W razie pytań czy dodatkowych 
informacji pozostaję do dyspozycji: pod adresem: biuro@oipip.gda.pl

Z wyrazami szacunku 

zachOwaJMy TO cO dObre I w całeJ ue SPrawdzOne!
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konferencja w dPS
Z okazji Światowego Dnia Chorego 9 lu-
tego 2016 r. w Domu Pomocy Społecz-
nej w Sopocie odbyła się konferencja pt. 
,,Standardy pracy pielęgniarek w opiece 
nad osobami chorymi i w podeszłym wieku 
w warunkach Domu Pomocy Społecznej’’.
W konferencji udział wzięła Anna Czarnec-
ka Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych, Marzena Olszewska- 
Fryc Wiceprzewodnicząca  Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, przedsta-
wiciele MOPS-u, gospodarze: Agnieszka 
Cysewska dyrektor Domu, Izabella Filiń-
ska kierownik Działu Medyczno – Rehabi-
litacyjnego oraz zatrudnione pielęgniarki. 

W spotkaniu uczestniczyła Danuta Mata-
czyńska przewodnicząca Komisji ds. DPS 
działającej przy OIPiP wraz z członkami 
Krystyną Chodarą, Krystyną Piech, Anną 
Kozak. Było to wyjazdowe posiedzenie 
Komisji podczas którego wymieniono się 
doświadczeniami oraz pogłębiono  wiedzę .
Podczas konferencji zaprezentowana została 
praca pielęgniarek w Domu oraz specjalne 
programy zdrowotne, które są przez nie re-
alizowane. Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka przedstawiła aktualną sytuację pielęgnia-
rek w naszym województwie i w Polsce.

Izabella Filińska

konsultant krajowy w dziedzinie 
Pielęgniarstwa ratunkowego

Pielęgniarka, członek OIPiP w Gdańsku zo-
stał Konsultantem Krajowym w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Ratunkowego. Minister Zdro-
wia z dniem 10 lutego powołał na to stanowi-
sko dr Annę Małecką-Dubiela.

Dr n. med. Anna  Małecka-Dubiela jest pra-
cownikiem naukowo-dydaktycznym Za-
kładu Pielęgniarstwa Ogólnego Wydziału 
Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego.  Prowadzi między innymi wy-
kłady i ćwiczenia z przedmiotu Ratownic-
two Medyczne dla studentów kierunku pie-
lęgniarstwo i położnictwo. Jest opiekunem 
Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniar-
stwa Ratunkowego. W  2002 roku Dyrekcja  
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku powierzyła jej zadanie zorganizo-
wania Klinicznego Oddziału Ratunkowego, 

w którym obecnie pełni funkcję pielęgniarki 
oddziałowej.  Posiada tytuł specjalisty w dzie-
dzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Jest prze-
wodniczącą komisji ds. pielęgniarek ratun-
kowych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku od 2012 r.  Od wrze-
śnia 2014 roku  pełniła funkcję konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa 
ratunkowego w województwie pomorskim. 
Aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach 
dotyczących poszerzania wiedzy fachowej 
w środowisku pielęgniarek ratunkowych, 
zmierzającej do poprawy jakości świadczeń 
medycznych. Jest autorką wielu publikacji 
o tematyce związanej z pielęgniarstwem ra-
tunkowym i opiece nad pacjentami w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia.

Aleksandra Gaworska-Krzemińska
Kierownik Katedry Pielęgniarstwa
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nowe uprawnienia 
i obowiązki pielęgniarek

W dniu 02.02.2016 r. w sali konferencyjnej 
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku 
Oliwie odbyła się Konferencja szkolenio-
wa pt. „Nowe uprawnienia i obowiązki 
pielęgniarek’’. Organizatorem Konferen-
cji był 7 Szpital Marynarki Wojennej we 
współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek 
i Położnych i Polskim Towarzystwem Pie-
lęgniarskim.
Konferencję rozpoczęło serdeczne powita-
nie gości, wykładowców i licznie zgroma-
dzonych pielęgniarek przez Komendanta 
Szpitala kmdr dr n. med Dariusza Juszczaka 
i Pielęgniarkę Naczelną mgr Elżbietę Bro-
żyniak. Obecni goście: z ramienia OIPiP 
w Gdańsku, Wiceprzewodnicząca OIPiP 
Marzena Olszewska-Fryc oraz Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej Anna Za-
remba-Duszota oraz Jolanta Stachowicz.
Natomiast z ramienia PTP w konferencji 
uczestniczyła mgr Ewa Cieplikiewicz. 
Tematem łączącym kolejne prelekcje było 
wchodzące w życie od stycznia 2016 r. 
rozporządzenie pozwalające pielęgniar-
kom i położnym wypisywać recepty na leki 
i wyroby medyczne.
Wśród prelegentów gościliśmy dr hab. 
Aleksandrę Gaworską-Krzemińską, której 
wykład „Pielęgniarka zawód z przyszło-
ścią’’ przedstawił nam ewolucję pielęgniar-
stwa, najważniejsze zmiany i osiągnięcia 
zawodu pielęgniarki na przestrzeni lat. 
Tematem wykładu była także smutna dla 
nas statystyka dotycząca zmniejszającej się 

liczby pielęgniarek podejmujących pracę 
w zawodzie oraz systematycznie rosnącej 
średniej wieku pielęgniarek i położnych 
aktywnych zawodowo w województwie 
pomorskim. Kolejny wykład „Uprawnienia 
oraz obowiązki pielęgniarek i położnych, 
aktualności’’ przedstawiła dr hab. Agniesz-
ka Zimmermann, podkreślając potrzebę 
ustawicznego kształcenia, wykorzystywa-
nia wiedzy w swojej pracy oraz koniecz-
ność uświadomienia przez pielęgniarki 
obowiązków, w czym pomaga znajomość 
naszej ustawy o zawodzie pielęgniarki i po-
łożnej.
Temat samodzielności zawodowej i jego 
skalę przez pryzmat wystawiania recept 
przez nasze koleżanki pielęgniarki w świe-
cie przedstawiła mgr Ewa Cieplikiewicz 
w prelekcji „Doniesienia ze świata- pielę-
gniarki w nowej roli zawodowej ordynowa-
nia leków i preparatów medycznych’’.
Po przerwie kawowej, która utrzymała 
w kuluarach gorącą atmosferę wykładów 
rozpoczęła się prelekcja „Prawna istota 
uzyskiwania uprawnień. Przekraczanie 
uprawnień, a dążenie do ich rozszerzenia’’, 
którą zaprezentował Sędzia Sądu Okrę-
gowego i Wiceprezes Sądu Okręgowego 
w Gdańsku Rafał Terlecki. W bardzo przy-
stępny sposób została przedstawiona nasza 
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej 
ukazując czym jest samodzielność w wy-
konywaniu świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych,leczniczych i rehabilita-

cyjnych. Duży nacisk został położony na 
uświadomienie różnicy między kompeten-
cjami, a uprawnieniami pielęgniarek i po-
łożnych w aspekcie ordynowania leków 
i określonych wyrobów medycznych oraz 
realizacji świadczeń. Na podsumowanie 
ważny dla nas cytat z prelekcji: „...upraw-
nienie jest kategorią prawną – prawem 
do zajęcia się daną czynnością, powinno 
być prawnym potwierdzeniem uzyska-
nia kompetencji. Kompetencja, jest ka-
tegorią faktu – to umiejętność wykona-
nia w sposób prawidłowy i profesjonalny 
danej czynności...’’
Konferencję zakończyła dr Magdalena Bła-
żek prelekcją „Korzyści z bycia asertyw-
nym na bazie swych uprawnień. Otwartość 
na zmiany’’. Otrzymałyśmy podpowiedzi 

jak chronić siebie aby zachować prawidło-
we relacje interpersonalne. Podsumowa-
niem Konferencji była dyskusja słuchaczy 
z prelegentami. Wszystkie zaprezentowane 
tematy wzbudziły duże zainteresowanie. 
Prelekcje zostały przedstawione bardzo 
przystępnie i interesująco. Zachęcam ko-
leżanki pielęgniarki i położne do udziału 
w kolejnych konferencjach oraz do dzie-
lenia się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Mirosława Kuczyńska
pielęgniarka oddziałowa 

Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologii
7 Szpital Marynarki Wojennej 

w Gdańsku Oliwie
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kurs specjalistyczny 
„Terapia bólu ostrego u dorosłych”

W terminie od 24.10.2015 do 08.01.2016 
w Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana 
Ceynowy w Wejherowie odbył się kurs 
specjalistyczny „Terapia bólu ostrego u do-
rosłych” dla pielęgniarek i położnych. To 
już II edycja tego kursu w naszym szpita-
lu, której organizatorem była Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
Kierownikiem kursu została pani Wioletta 
Mędrzycka-Dąbrowska. W trakcie kursu 
my pielęgniarki i położne miałyśmy moż-
liwość zdobycia specjalistycznej wiedzy 
z zakresu leczenia bólu ostrego, nauczy-
łyśmy się między innymi wykorzystywać 
skale do oceny natężenia bólu oraz poda-
wać leki przeciwbólowe różnymi drogami. 
Serdeczne podziękowania składamy pani 
kierownik, która z dużym zaangażowaniem 
przekazała nam swoją wiedzę. Dziękujemy 
koleżankom – pielęgniarkom anestezjolo-

gicznym, pod których czujną pieczą mo-
głyśmy praktycznie zweryfikować swoją 
świeżo zdobytą wiedzę. Dziękujemy za 
poświęcony czas i cierpliwość paniom: 
Agacie Jurewicz, Grażynie Ropel, Ewie 
Markowskiej, Teresie Lange, Małgorza-
cie Wiśniewskiej oraz Krystynie Wicka-
-Iwińska . 
W dniu 08.01.2016 odbył się końcowy eg-
zamin tekstowy, który pozytywnie zdały 
42 osoby – wszystkie uczestniczki kursu. 
Dziękujemy serdecznie organizatorowi 
kursu OIPiP w Gdańsku, pani Danucie 
Adamczyk-Wiśniewskiej – koordyna-
tor za umożliwienie podnoszenia naszych 
kwalifikacji zawodowych. Swoją wiedzę 
wykorzystamy w praktyce.

Ewa Kurek 
Uczestniczka kursu

Jakość opieki medycznej 
w aspekcie zdarzeń niepożądanych

To była bardzo ciekawa konferencja! Pielę-
gniarki i Położne przybyły w dniu 8 marca, 
tak jak co roku – już od trzech lat, na Ogól-
nopolską Konferencję zorganizowaną przez 
OIPiP w Gdańsku i Copernicus Podmiot 
Leczniczy. Termin konferencji poświęco-
nej jakości opieki medycznej w ścisłym 
powiązaniu ze zdarzeniami medycznymi, 
nie jest przypadkowy, bo tradycją stało się 
już przeżywanie Dnia Kobiet w miłej na-
ukowo-szkoleniowej atmosferze. Na kon-
ferencję przybyło wielu znamienitych gości 
w charakterze wykładowców, ale także duża 
rzesza pielęgniarek i położnych z naszego 
regionu oraz z całej Polski – aż wielka sala 
im. Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkow-
skim zapełniona była po same brzegi (wraz 
z dostawionymi krzesłami). 
Otworzenia konferencji dokonała w imieniu 
gospodarza Pani Hanna Zych-Cisoń (czło-
nek zarządu województwa pomorskiego) 
oraz Pani Marzena Olszewska-Fryc, któ-
ra jako Wiceprzewodnicząca odczytała list 

podkreślający zasadność podjętej tematyki 
i serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet 
skierowane do uczestników konferencji od 
współorganizatorki konferencji Przewodni-
czącej Anny Czarneckiej, która osobiście nie 
mogła w niej uczestniczyć z przyczyny ob-
rad NRPiP w Warszawie. Przywitanie gości 
i przekazanie kilku słów wprowadzających 
zebranych w tematykę konferencji wygłosił 
również Prezes Medyczny spółki Coperni-
cus Krzysztof Wójcikiewicz podkreślając 
celowość i potrzebę organizowania tego typu 
konferencji dla zapobiegania zdarzeniom 
medycznym w szpitalach nie tylko spółek, 
ale i innym placówkom medycznym. Pro-
wadzenie konferencji spoczywało na Pani 
Marzenie Olszewskiej-Fryc i Pani Krystynie 
Paszko, które oprócz działalności w Okręgo-
wej Izbie Pielęgniarek i Położnych są przed-
stawicielkami dyrekcji podmiotu leczniczego 
Copernicus. Celem przeprowadzenia konfe-
rencji o tematyce powiązanej ze zdarzeniami 
medycznymi jest leżąca na sercu samorządu 
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prewencja naszego zawodu, o której powie-
działa Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej Pani Anna Zaremba -Duszota.
Wygłoszone wykłady były bardzo ciekawe, 
praktyczne i wciąż aktualne. Ważnym jest 
aspekt podniesiony na samym początku, iż 
sprawy rozpatrywane przez Wojewódzką 
Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Me-
dycznych w Gdańsku, której członkiem z ra-
mienia OIPiP w Gdańsku jest mgr. Marzena 
Olszewska-Fryc (pierwsza prelegentka), 
wskazują niewątpliwy wpływ zmniejszonej 
obsady pielęgniarskiej na występowanie po-
wikłań i zdarzeń niepożądanych. Istnieje tu 
ogromna korelacja dlatego należy wskazy-
wać, że inwestycja w pielęgniarki i położne 
jest konieczna i jest zawsze dobrą inwesty-
cją w bezpieczeństwo.
Wiele można mówić o prawach pacjenta i czę-
sto sami pacjenci domagają się swoich praw. 
Prelekcja przedstawiona przez drugiego prele-
genta (wykładowcę wydziału prawa) dr Toma-

sza Widłaka przypomniała nie tylko o prawach 
pacjentów, ale także o prawach białego perso-
nelu – tego też warto się domagać. To bardzo 
ciekawe całościowe spojrzenie.
Kolejnym tematem było znaczenie biofil-
mu w zakażeniach i Zakażenia Clostridium 
difficile w zakładach opieki zdrowotnej. 
Odpowiadając na istotne w obecnych cza-
sach pytania zadawane przez naukowców 
i praktyków: czy mamy do czynienia z epi-
demią? Wyżej wymieniony temat przedsta-
wił w sposób wspaniały i intrygujący zna-
ny w całej Polsce i poza jej granicami oraz 
w ostatnim czasie także medialny dr Paweł 
Grzesiowski – Przewodniczący SHL, Prezes 
Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.
Zakażenia to odwieczny problem dla za-
rządów szpitali, ale i także źródło roszczeń 
dla pacjentów w nich przebywających. To 
aspekt, który zawsze może rodzić ogromne 
koszty. Dlatego w swojej prezentacji w spo-
sób bardzo ciekawy odpowiedziała na nur-
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tujące nas wszystkich pytanie: Czy można 
skutecznie zapobiegać zakażeniom związa-
nym z cewnikowaniem pęcherza moczowe-
go? – dr Krystyna Paszko. 
Prewencja i towarzyszące jej zapobieganie 
błędom, pomyłką i zdarzeniom niepożąda-
nym były podejmowane przez konsultanta 
wojewódzkiego w zakresie transfuzjologii 
Jolanty Juścińskiej, która zaakcentowała 
ogromną rolę pielęgniarki podczas poda-
wania krwi i preparatów krwiopochodnych. 
Przedstawienie przez prelegentkę  przykła-
dów, które występowały w naszych szpita-
lach (niestety zbyt często), niekiedy dopro-
wadzając do śmierci naszych podopiecznych, 
uzmysłowiło zebranym na konferencji, że ży-
cie ludzkie jest w naszych rękach a przed 
pomyłkami chronią nas: wiedza i procedu-
ry, a przede wszystkim ich przestrzeganie . 
Błędy zdarzają się wszędzie i każdemu, bo 
jesteśmy tylko ludźmi, ale wykonujemy bar-
dzo odpowiedzialne zawody medyczne za-

Mamo napisz list do dziecka,
które za chwilę urodzisz

Szanowne koleżanki i koledzy !
Już  trzeci raz  ruszamy z kampanią "Mamo 
napisz list do dziecka, które za chwilę uro-
dzisz". Akcja skierowana jest do ciężarnych 
i tatusiów, którym za chwilę urodzi się ocze-
kiwane Maleństwo. Chcemy podkreślić jak 
ważny jest okres życia płodowego człowieka 
i podkreślić jak istotne jest dobre odżywianie, 
ruch i relaks w okresie ciąży. Jak ogromny 
wpływ mają te czynniki na prawidłowy roz-
wój dziecka i zdrowie całej rodziny. W ubie-
głym roku wpłynęło 45 listów, przepięknych 

listów do dzieci. Może po kilku edycjach wy-
damy z nich wspaniała książkę?
Organizatorem jest Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, a patro-
nat honorowy objął Marszałek Województwa 
Pomorskiego i Radio Plus.
Zapraszamy Was do promowania naszej 
Kampanii w waszych podmiotach leczni-
czych i w szkołach rodzenia! 

Danuta Adamczyk-Wiśniewska
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku,  

Koordynator projektu przy współpracy 
z Komisją ds. Położnych
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ufania publicznego, dlatego musimy zawsze 
przy każdej czynności zachować szczególną 
ostrożność i staranność także np. przy poda-
wanych lekach szczególnie, że producenci 
produktów medycznych nie ułatwiają nam 
pracy np. często pakując w bardzo podobne 
opakowania leki o działaniu skrajnie innym. 
Takie przykłady w sposób bardzo ciekawy, 
ukazała przedstawiając zebranym zgubny 
„Wpływ leków na występowanie zdarzeń 
niepożądanych” Gabriela Pierzynowska kie-
rownik apteki szpitala M. Kopernika. 

Konferencja zorganizowana przez OIPiP 
i Copernicus Podmiot Leczniczy cieszyła 
się ogromnym powodzeniem, a o tym, że 
tematyka jest bardzo aktualna i ważna dla 
wszystkich zebranych świadczyła frekwen-
cja ponad 180 osób, które uczestniczyły do 
samego końca. 

mgr Marzena Olszewska-Fryc 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Podziękowania
Dziękujemy Ci za to, że wprowadzałaś nas 

w tajniki naszego zawodu.
Dziękujemy Ci za to , że nas pocieszałaś.
Dziękujemy Ci za to, że nam matkowałaś.
Dziękujemy Ci za to, że nas rozumiałaś.
Po prostu dziękujemy Ci za to, że z nami 

byłaś i zawsze z nami dalej bądź.

Pani Annie Jacewicz 
z okazji przejścia na emeryturę pragniemy 
podziękować za lata spędzone wspólnie, 
za poświęcenie i oddanie, lojalność oraz 

trud włożony w pracę przy łóżku chorego. 
Życzymy samych pogodnych i radosnych 
dni w pełnym zdrowiu i pomyślności na 

nowym etapie życia.

Personel Oddziału Reumatologicznego
Szpital Polski Sztum

Koleżankom Pielęgniarkom 
Anestezjologicznym z OIT KMHiRM 

UCMMiT w Gdyni 
– z okazji Dnia Pielęgniarki – składam 

życzenia wszystkiego, co najlepsze 
zarówno w życiu prywatnym jak 

i zawodowym, satysfakcji z wykonywania 
niezwykle trudnej i odpowiedzialnej 
pracy w OIT, niegasnącej motywacji 
potrzebnej, aby sprostać codziennym 

obowiązkom, oraz nieustającej pogody 
ducha na co dzień.

Pielęgniarka Oddziałowa OIT 

Wyrazy uznania i szacunku
oraz podziękowanie za długoletnia pracę 

z okazji przejścia na emeryturę
pielęgniarkom

 Halinie Wróblewskiej i Annie Jacewicz
wraz z życzeniami zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i radości na dalsze lata 

składają
Dyrekcja i współpracownicy

Szpitala Polskiego Sztum

Szanowna Pani mgr Anna Czarnecka

19 marca 2016 Małgosia Konowalska, 
przegrała heroiczna walkę 

z chorobą. W Kwidzyńskim szpitalu 
z małymi pacjentami oddziału pediatrii 

przepracowała 31 lat. W krótkim okresie 
zmagania się z przeciwnościami losu 

Małgosia spotkała mnóstwo ludzi dobrej 
woli, którzy pomagali i wspierali Ją w tych 

trudnych chwilach.
Na Pani ręce składam podziękowania 

dla wszystkich aniołów, którzy pomagali 
Małgosi w walce z chorobą.

Mama Małgosi z Rodziną
bliskimi i znajomymi
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z żałobnej karty
Naszej Koleżance Tatianie Tkaczyk

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY
składają Naczelna Pielęgniarka
Pielęgniarki Koordynujące oraz 

współpracownicy bloku operacyjnego 
i anestezjologii SP ZOZ MSW w Gdańsku.

"Zniknęłaś z mojego życia jak obłok, 
zdmuchnięty z nieba przez wiatr.

Byłaś, a teraz Ciebie nie ma, a ja tęsknię 
i zatapiam się we wspomnienia"

Wyrazy współczucia nasze koleżance 
Agnieszce Zalewskiej 

z powodu śmierci ukochanej 
BABCI 

składa zespół Oddziału Chorób 
Wewnętrznych Szpitala św. Wojciecha.

„Ci których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność.”

Ewie Żukowicz Kierownik Działu 
Sterylizacji i Dezynfekcji wyrazy 

głębokiego współczucia z powodu śmierci 
MATKI

składają koleżanki ze Szpitala Morskiego 
im. PCK w Gdyni.

Koleżance Ewie Tokarskiej-Wasilewskiej 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

TEŚCIA 
składają położne Oddziału

Położniczo-Ginekologicznego 
Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku.

"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślad w naszych sercach."

Drogiej koleżance 
Dagmarze Rostek serdeczne

wyrazy współczucia z powodu śmierci 
MATKI 

składają: Koleżanki pielęgniarki,
oraz dyrekcja Affidea.

Naszej koleżance
Andżelice Krajewskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

mamy
składają koleżanki

z oddziału Pediatryczno-Alergologiczno-
Immunologicznego

Szpitala Dziecięcego Polanki.

 "...można odejść na zawsze by stale być blisko..."
Łącząc się w bólu z naszą koleżanką

Dorotą Walkiewicz wyrazy głębokiego
 współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składają koleżanki i koledzy

z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
Szpitala św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa




