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Koleżanki 
i Koledzy,

sierpień i wrzesień 
minęły dynamicz-
nie przepełnione 
wydarzeniami.

Polecam wszystkie 
ciekawe i różno-
rodne artykuły oraz 
informacje bieżące.

Budując Naszą Siłę pragnę przede wszyst-
kim pogratulować kilku wydarzeń:
−	 Jubileusz XXV-lecia naszego Samo-

rządu Zawodowego zaowocował Me-
dalem i Dyplomem NRPiP – które to 
Wszystkim Wam dedykuję

−	 Jubileusz XV-lecia Niepublicznego 
Zakładu Opieki Środowiskowo-Ro-
dzinnej „Puls-Medic” jest doskonałym 
powodem do złożenia najserdeczniej-
szych życzeń jak i podkreślenia, iż fir-
my takie jak ta są najlepszym dowo-
dem na wspaniałą przedsiębiorczość 
Pielęgniarek i Położnych; Pomimo 
ciężkiej codziennej pracy Panie bardzo 
aktywnie angażują się w życie naszego 
Samorządu Zawodowego jak i walkę 
o polepszenie warunków i umoco-
wania w systemie POZ – wspaniała 

proaktywna postawa. GRATULUJĘ 
I DZIĘKUJĘ!

−	 po raz pierwszy Laureatami Plebiscytu 
Hipokrates Roku są Koleżanki i Ko-
ledzy-Pielęgniarki i Pielęgniarze oraz 
Położne – GRATULUJĘ!

Doskonale się składa, iż powyższe wyda-
rzenia pokrywają się jednocześnie z przy-
dzielaniem drugiej transzy „podwyżek”/
dodatku do wynagrodzeń za tak trudną i od-
powiedzialną pracę. Ciężko wywalczone 
dodatki to obecnie ponad 500 zł na wymiar 
etatu miesięcznie (czyli odczuwalne 6 ty-
sięcy w skali roku). Niestety nie są to jesz-
cze te kwoty, które uruchomią zamierzony 
przez nas efekt i cel jakim jest uatrakcyjnie-
nie wykonywania naszych zawodów w Pol-
sce. Nie można zapomnieć również, iż spo-
ro Pielęgniarek i Położnych np. w DPS czy 
Medycynie Pracy – nie zostało objętych 
tymi transzami.

Zatem jak widać wiele działań jeszcze 
przed nami. Dlatego takie wydarzenia jak 
ww. są doskonałym budującym dodatkiem 
energii... Wzajemny szacunek, niezłom-
ność, siła i determinacja są niezbędne by 
skutecznie realizować postawione przed 
nami cele.

Słowo wstępne

mgr Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

 „Kto ma słuszność i cierpliwość,
 tego czas nadejdzie.”

Goethe
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Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w Gdańsku 

zaprasza na cykl bezpłatnych 
szkoleń dla pielęgniarek

 i lekarzy medycyny pracy oraz 
innych zainteresowanych osób

 
Tematy szkoleń na II półrocze 2016 roku

26.10.2016 r  (środa godz. 11.00) 
i 27.10.2016 rok (czwartek godz. 13.00)
„Postępowanie z pacjentem 
agresywnym.” 
mgr Małgorzata Moczulska, 
Psychoplastykon Gdynia

23.11.2016 r  (środa godz. 11.00) 
i 24.11.2016 rok (czwartek godz. 13.00)
„Profilaktyka pierwotna i wtórna udaru 
mózgu.” 
dr n. med. Małgorzata Świerkocka 
Specjalista Neurolog, WOMP Gdańsk

14.12.2016 r  (środa godz. 11.00) 
i 15.12.2016 rok (czwartek godz. 13.00)
„Badanie okulistyczne – nowe 
wymagania dot. kierowców.”
lek Mirosław Wrocławski Specjalista 
Okulista, WOMP Gdańsk

Miejsce szkolenia: 
Aula Zespołu Szkół Energetycznych 

Gdańsk ul. Reja 25 
– boczna od ul. Marynarki Polskiej, obok 

Zakładu Energa
Szkolenia są rekomendowane przez 
Komisje ds. Pielęgniarstwa Ochrony 

Zdrowia Pracujących ORPiP w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy.
Anna Raj

Przewodnicząca Komisji 

Adres
ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk

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

www.oipip.gda.pl

Biuro czynne
poniedziałek 800-1700

wtorek, środa, czwartek 800-1600

piątek – bez interesantów

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

mgr Anna 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

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

OkręgOwa Izba PIelęgnIarek 
I POłOżnych w gdańSku

Porady prawne
poniedziałek w godzinach 1530-1700

po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu godziny spotkania

Dział Szkoleń
Koordynator ds. Szkoleń

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

e-mail: szkolenia@oipip.gda.pl

Kasa Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych

poniedziałek – czwartek 730-1500

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

Koordynator ds. Rejestru i Prawa 
Wykonywania Zawodu Pielęgniarki 

i Położnej
specj. Elżbieta Mazur

tel. 58 320-06-84

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

mgr Barbara Wysocka
tel. 58 320-06-85
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• kurs specjalistyczny w zakresie 
Resuscytacja krążeniowo-odde-
chowa program dla pielęgniarek 
i położnych;

• kurs specjalistyczny w zakresie 
Szczepień ochronnych program 
dla pielęgniarek;

• kurs specjalistyczny w zakresie 
Wykonywania i interpretacji zapi-
su elektrokardiograficznego.

10. Rozpatrzenie wniosku Przewodni-
czącej Komisja ds. domów Pomocy 
Społecznej

11. uchwały Nr 183 /VII P/16 w sprawie 
uruchomienia środków finansowych 
przeznaczonych na działalność komi-
sji, na udział czterech Członków ko-
misji w XIX Międzynarodowej Konfe-
rencji Opieki Długoterminowej, która 
odbędzie się w Toruniu w dniach 27-
29 września 2016 r. 

12. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Nr 209/Z/
VII/2016 do Uchwały Nr 234/Z/
VII/2016 (stwierdzenia – 19 (w tym 1 
położna),wpisy – 4 (w tym 1 położna), 
nowe – 1,wykreślenia – 3).

13. Przyjęcie jednogłośnie Uchwał Nr 
25/IPP/PPL/2016/C, Nr 26/IPP/
PPL/2016/C, 27/IPP/PPL/2016/C i Nr 
28/IPP/PPL/2016/C, w sprawie wykre-
ślenia z rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą (Rejestr 
Praktyk Zawodowych), (4 wykreślenia 
indywidualnych praktyk pielęgniar-
skich).

14. Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
przedstawiła bieżące informacje:
• prośbę Przewodniczącej Komisji 

ds. Pielęgniarstwa Diagnostycz-

nego o publikację w biuletynie 
i na stronie internetowej Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, odpowiedzi Pomor-
skiego Państwowego Wojewódz-
kiego Inspektora Sanitarnego 
w sprawie posiadania przez pie-
lęgniarki pracujące w obszarach 
działania promieniowania joni-
zującego, zaświadczenia o ukoń-
czeniu Kursu Ochrony Radiolo-
gicznej Pacjenta. Opinia zostanie 
przesłana również do wszystkich 
Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, 

• podziękowanie, które wpłynęło 
od Przewodniczącej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Rzeszowie za udzieloną pomoc 
finansową dla chorej koleżanki,

• ciąg dalszy korespondencji z Mi-
nistrem Zdrowia w sprawie prze-
kazania dotacji ze środków budże-
towych i sposobu ich rozliczania 
dla Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych i Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych na re-
alizację zadań przejętych od ad-
ministracji państwowej na 2016 
rok. Minister Zdrowia zwrócił się 
z prośbą o przesłanie podsumo-
wania rzeczywistych kosztów po-
niesionych przez Okręgowe Izby 
Pielęgniarek i Położnych w 2015 
roku w związku z realizacją zadań 
przejętych od administracji pań-
stwowej. Podsumowanie kosztów 
z Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku zostało 
przesłane do Ministra Zdrowia,

• porozumienie zawarte 08.08.2016 
roku pomiędzy Naczelną Radą 

Prezydium
Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium 
Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku w dniu 12 sierpnia 2016 r.
W dniu 12 sierpnia 2016 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 9 osób, Człon-
ków Prezydium. 
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 jedno-
głośnie uchwały Nr 177/VIIP/16 
w sprawie wytypowania przedsta-
wicieli samorządu do prac w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
INTerreTe Sp. z o.o.
• kurs specjalistyczny w zakresie 

Resuscytacja krążeniowo-odde-
chowa ed. Gdańsk

• kurs specjalistyczny w zakresie 
Ordynowanie leków i wypisywa-
nie recept ed. Gdynia

5. Przyjęcie jednogłośnie uchwały Nr 
178/ VII P/16 w sprawie wytypowa-
nia przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji postępowania kwalifikacyj-
nego w zakresie kształcenia podyplo-
mowego prowadzonego przez OIPiP 
w Gdańsku: Szkolenie specjalizacyjne 
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekolo-

giczno-położniczego dla położnych. 
6. Przyjęcie jednogłośnie uchwały Nr 

179 VII P/16 w sprawie wytypowa-
nia przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji postępowania kwalifikacyj-
nego w zakresie kształcenia podyplo-
mowego prowadzonego przez Wyższą 
Szkołę Inżynierii i zdrowia w War-
szawie:
• kurs specjalistyczny w zakresie 

„Ordynowanie leków i wypisywa-
nie recept cz. I – program przezna-
czony dla pielęgniarek i położnych;

• kurs specjalistyczny w zakresie 
„Ordynowanie leków i wypisywa-
nie recept cz. II – program przezna-
czony dla pielęgniarek i położnych.

7. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie uchwały Nr 180/VII P/16 w spra-
wie wydania skierowania do odbycia 
przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 
5 lat w wykonywaniu zawodu pielę-
gniarki/położnej (2 pielęgniarkom i 1 
pielęgniarzowi).

8. Przyjęcie jednogłośnie uchwały Nr 
181/VII P/16 w sprawie wydania za-
świadczeń po odbytym przeszkoleniu 
po przerwie dłuższej niż 5 lat w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(2 pielęgniarkom)

9. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały Nr 182/VII P/16 w sprawie 
wytypowania przedstawicieli samo-
rządu do prac w komisji postępowania 
kwalifikacyjnego w zakresie kształ-
cenia podyplomowego prowadzonego 
przez PULS-MEDIC sp. z o.o.:
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Pielęgniarek i Położnych, a Cen-
trum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych w zakre-
sie opracowania programów kształ-
cenia podyplomowego dla specja-
lizacji, kursów kwalifikacyjnych 
i kursów specjalistycznych

• odpowiedź Radcy Prawnego na 
pytanie pielęgniarek środowiska 
nauczania i wychowania ,,Czy 
pielęgniarki medycyny szkolnej 
udzielając świadczeń z zakresu 
medycyny szkolnej są zobowią-
zane do uzyskania zgody rodzica 
lub opiekuna prawnego na prze-
prowadzenie przeglądów higieny 
osobistej, podawanie leków np. 
przeciwbólowych, przeciwgo-
rączkowych? Odpowiedz zostanie 
umieszczona na stronie interneto-
wej OIPiP w Gdańsku,

• pismo od Wiceprzewodniczącej 
ORPiP Marzeny Olszewskiej-
-Fryc o rozważenie możliwości 
organizacji Festynu Rodzinne-
go dla Pielęgniarek i Położnych 
w czerwcu 2017 roku w Gdań-
sku. Pismo zostanie przekazane 
na zebranie Członków Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych ce-
lem podjęcia decyzji,

• odpowiedź, stanowisko Ministra 
Zdrowia dotyczące wprowadzenia 
zmian systemowych w obszarze 
kształcenia pielęgniarek. Stanowi-
sko zostanie umieszczone na stro-
nie internetowej

• pismo Dyrektora Wydziału Zdro-
wia-Pomorskiego Centrum Zdro-
wia Publicznego w sprawie powo-
łania konsultanta wojewódzkiego 

w dziedzinie Pielęgniarstwa Psy-
chiatrycznego z prośbą o zaopi-
niowanie kandydatury Pana ma-
gistra Arkadiusza Bobowskiego. 
Kandydatura została zaakcepto-
wana jednogłośnie przez Człon-
ków Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

• pismo od Dyrektora ds. Pielęgniar-
stwa z danymi uzupełniającymi pie-
lęgniarki wobec, której trwa postę-
powanie dotyczące zbadania zdol-
ności do wykonywania zawodu.

15. Zakończenie zebrania. 

Protokół z zebrania Prezydium Okrę-
gowej rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku w dniu 30 września 2016 r.
W dniu 30 września 2016 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 9 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej.
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 jedno-
głośnie uchwały Nr 185/VII P/16 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu spe-
cjalistycznego ,,Edukacja i wsparcie 
kobiety w okresie laktacji” dla położ-
nych.

5. Przyjęcie jednogłośnie uchwały Nr 

186/VII P/16 w sprawie pokrycia 
kosztów uczestnictwa w konferencji 
,,Analiza przypadków w pielęgniar-
stwie” dla 4 Członków Prezydium 
ORPiP. Konferencja odbędzie się 18 
listopada 2016 r. w Łodzi.

6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały Nr 187/VII P/16 
w sprawie ustalania zasad rozliczania 
finansowania form kształcenia pody-
plomowego pielęgniarek i położnych 
organizowanych przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

7. Przyjęcie jednogłośnie uchwały Nr 
188/VII P/16 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszko-
leniu po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/ 
położnej (4 pielęgniarkom)

8. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały Nr 189/VII P/16 
w sprawie wytypowania przedstawi-
cieli samorządu do prac w komisji po-
stępowania kwalifikacyjnego w zakre-
sie kształcenia podyplomowego pro-
wadzonego przez KORA Centrum 
Szkoleń Marek Wojda: – kurs kwali-
fikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwo 
rodzinne dla położnych.

9. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
uchwały Nr 190/VII P/16 w sprawie 
wytypowania przedstawicieli samo-
rządu do prac w komisji postępowania 
kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego 
w zakresie kształcenia podyplomowe-
go prowadzonego przez Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. 
Edwarda F. Szczepaniaka w Suwałkach 
w następujących kursach:
• kurs specjalistyczny w zakresie 

Ordynowanie leków, wypisywa-

nie recept dla pielęgniarek i po-
łożnych

• kurs specjalistyczny w zakresie 
Wywiad i badanie fizykalne dla 
pielęgniarek i położnych,

• kurs specjalistyczny w zakresie 
Opieka pielęgniarska nad chorym 
dorosłym w leczeniu systemo-
wym nowotworów,

• kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
Pielęgniarstwa onkologicznego.

10. Przedstawienie i omówienie oraz przy-
jęcie jednogłośnie uchwały Nr 191 /
VII P/16 w sprawie pomocy finansowej 
dla członków samorządu innych Izb 
(Izby Rzeszowskiej). Pomoc finansowa 
została przyznana w wysokości 200 zł.

11. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Epi-
demiologicznego o pokrycie kosztów 
uczestnictwa w konferencji Stowarzy-
szenia Higieny Lecznictwa dla Człon-
ka komisji. Konferencja odbędzie się 
w dniach od 2 do 5 października 2016 
roku. Podjęcie jednogłośnie uchwały 
Nr 192 /VII P/16 w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku 
Nauczania i Wychowania o pokrycie 
kosztów jednego noclegu w czasie kon-
ferencji ,,Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie” dla 2 Członków komisji. 
Konferencja odbędzie się w Warszawie 
w dniach od 6 do 7 października 2016 
roku. uchwała Nr 193 /VII P/16 zosta-
ła przyjęta jednogłośnie. 

13. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie uchwały Nr 194 /VII P/16 w spra-
wie wpisu do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych. Paweł Do-
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bski „SERVMED” ul. Złotowska 63a, 
60-184 Poznań. Kurs specjalistyczny 
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
dla pielęgniarek i położnych.

14. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie uchwały Nr 195/VII P/16 w spra-
wie wpisu do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych. Paweł Do-
bski „SERVMED” ul. Złotowska 63a, 
60-184 Poznań. Kurs kwalifikacyjny 
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i in-
tensywnej opieki w położnictwie i gi-
nekologii dla położnych.

15. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie uchwały Nr 196/VII P/16 
w sprawie wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych. 
Paweł Dobski „SERVMED” ul. Zło-
towska 63a, 60-184 Poznań. Kurs spe-
cjalistyczny Wykonanie i interpretacja 
zapisu elektrokardiograficznego dla 
pielęgniarek i położnych.

16. Podjęcie jednogłośnie uchwały Nr 
197/VII P/16 w sprawie wpisu do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych INTERRETE Sp. z o.o. ul. 
Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław. 
Kurs specjalistyczny resuscytacja od-
dechowo-krążeniowa noworodka dla 
pielęgniarek i położnych

17. Podjęcie jednogłośnie uchwały Nr 
198/VII P/16 w sprawie wpisu zmia-
ny danych do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych INTERRE-
TE Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4, 
50-078 Wrocław, poprzez dokonanie 

zmiany wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych pod 
numerem 00021/C/00239 w § 1 pkt. 9 
Uchwały Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku Nr 32/
VIIP/2016 z dnia 07 stycznia 2016 r. 
polegający na dodaniu kolejnych 
miejsc prowadzenia kształcenia. 

18. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji Socjalnej w sprawie pod-
wyższenia zapomogi dla dwóch pielę-
gniarek o kwotę 700,00 zł dla każdej 
z Pań. Przyjęcie jednogłośnie uchwały 
Nr 199/VII P/16 za zwiększeniem zapo-
mogi o proponowaną kwotę.

19. Przyjęcie jednogłośnie uchwały Nr 
200/VII P/16 w sprawie wpisu do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych KORA Centrum Szkoleń, 
Marek Wojda, Ul. Kolberga 15, 81-881 
Sopot. Kurs kwalifikacyjny pielęgniar-
stwo środowiska nauczania i wycho-
wania dla pielęgniarek.

20. Przyjęcie jednogłośnie uchwały Nr 
201 w sprawie wydania skierowania 
do odbycia przeszkolenia po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu za-
wodu pielęgniarki/położnej (7 pielę-
gniarkom i 1 położnej).

21. Przyjęcie jednogłośnie uchwały Nr 
202 w sprawie wytypowania przedsta-
wicieli samorządu do prac w komisji 
kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej:
• kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pie-

lęgniarstwo rodzinne dla położnych,
• kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 

Pielęgniarstwo środowiska naucza-
nia i wychowania dla pielęgniarek.

20. Przyjęcie jednogłośnie uchwały 
Nr 203 w sprawie zwiększenia za-
twierdzonych środków finansowych 
(Uchwałą Nr134/VIIP/16 w dniu 20 
maja 2016 r.) na uczestnictwo 3 Człon-
ków Komisji ds. Pielęgniarstwa Ane-
stezjologicznego i Intensywnej Terapii 
w VIII Sympozjum Sekcji Anestezjo-
logii Dziecięcej, która odbędzie się 
w Poznaniu w dniach od 6 do 8 paź-
dziernika 2016 roku.

21. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał od Nr 235/Z/VII/2016 do 
Uchwały Nr 276/Z/VII/2016 w sprawie 
prawa wykonywania zawodu: stwier-
dzenia i wpisy – 22 (w tym 15 pielę-
gniarek, 3 pielęgniarzy i 4 położne), 
nowe (wymiana) – 3 pielęgniarki, wpi-
sy do rejestru – 6 (w tym 4 pielęgniarki, 
1 pielęgniarz i 1 położna), nowe (dupli-
katy) – 4 (w tym 3 pielęgniarki i 1 po-
łożna), wykreślenia – 7 (w tym 3 pielę-
gniarki, 2 pielęgniarzy i 2 położne).

22. Przyjęcie jednogłośnie 5 Uchwał 
w sprawie wykreślenia wpisów w re-
jestrze IPP: Nr 29/IPP/PPL/2016/C, Nr 
30/IPP/PPL/2016/C, Nr 31/IPP/
PPL/2016/C, Nr 32/IPP/PPL/2016/C, 
Nr 33/IPP/PPL/2016/C. 

23. Pani Danuta Adamczyk-Wiśniewska 
przedstawiła prośbę o zakup bindow-
nicy do Działu Szkoleń OIPiP. Człon-
kowie Prezydium jednogłośnie wyra-
zili zgodę na zakup sprzętu niezbędne-
go do funkcjonowania Działu Szkoleń. 

24. Przedstawienie informacji zawartej w pi-
śmie Dyrektora Departamentu Zdrowia, 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego dotyczącego wyboru 
grup odbiorców kolejnych szkoleń z za-
kresu wypalenia zawodowego.

25. Zakończenie zebrania.

 Jolanta Zając 
 Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

z prac rady
Protokół z zebrania Okręgowej rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
W dniu 30 września 2016 roku odbyło 
się zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, udział wzięło 21 
Członków Rady, Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej, Przewodnicząca Komi-
sji Rewizyjnej oraz czterech Pełnomocni-
ków 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. Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
omówiła:
• wyniki kontroli przeprowadzonej 

przez Komisję Rewizyjną w Okrę-
gowej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku

• wykonanie budżetu, stan na 
30.08.2016 r.
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• pismo Wiceprzewodniczącej mgr 
Marzeny Olszewskiej-Fryc w spra-
wie zorganizowania i pokrycia 
kosztów organizacji XIII Festynu 
Pielęgniarek i Położnych w roku 
2017 w Gdańsku. Ustalone zostało, 
że w przypadku pozyskania spon-
sorów festyn zostanie zorganizo-
wany we wrześniu 2017 roku.

5. Rozpatrzenie wniosku Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej w sprawie 
zatrudnienia dwóch prawników, posia-
dających wiedzę z zakresu znajomości 
i stosowania przepisów prawa karnego, 
materialnego i procesowego do wyłącz-
nej dyspozycji Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej 
w Gdańsku. Przyjęcie jednogłośnie 
uchwały Nr 63/VII r/16 w tej sprawie

6. Przedstawienie i podjęcie uchwały 
Nr 64/VII r/16 przy dwóch głosach 
wstrzymującym się, w sprawie konty-
nuacji korzystania z biblioteki ,,IBUK 
Libra” w okresie od 01.X.2016 r. do 
30.IX.2017 r przez OIPiP w Gdańsku.

7. Podjęcie jednogłośnie uchwały Nr 65/
VII r/16 w sprawie przyjęcia i realiza-
cji wniosku Komisji ds. Finansowania 
Doskonalenia Zawodowego z dnia 
27 i 28 września 2016 r. Wnioskowa-
na kwota dofinansowania do szkoleń 
pielęgniarek i położnych wynosi sto 
trzynaście tysięcy osiemset siedem-
dziesiąt pięć zł.

8. Przedstawienie i omówienie zakupu 
na rok 2017 kalendarza ściennego trój-
dzielnego Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku. Podjęcie 
Uchwały Nr 66/VII r/16 w tej sprawie 
przy jednym głosie wstrzymującym się.

9. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-

śnie Uchwały Nr 67/VII r/16 w spra-
wie zakupu serwera bazy danych dla 
księgowości z oprogramowaniem 
,,Windows Serwer”.

10. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Diagno-
stycznego w sprawie zmiany składu 
członkowskiego komisji, rozszerzenia 
składu osobowego komisji o jednego 
Członka. Podjęcie Uchwały Nr 68/VII 
r/16 w tej sprawie przy jednym głosie 
wstrzymującym się.

11. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 69/VII r/16 w spra-
wie przesunięcia w Planie budżeto-
wym, środków finansowych w wyso-
kości 30 tysięcy złotych z Działalności 
wydawniczej na refundację w dziale 
Doskonalenie zawodowe.

12. Przedstawienie bieżących spraw:
• wyników kontroli Archiwum 

Państwowego przeprowadzonej 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku w miesią-
cu sierpniu 2016 roku,

• pisma o wsparcie akcji edukacyj-
no-informacyjnej: Flashmob ,,Ra-
tuj się bo kto pomoże ?” powstałej 
z inicjatywy Porozumienia Za-
wodów Medycznych, które zrze-
sza wszystkie zawody medyczne 
i postuluje o wzrost nakładów na 
system ochrony zdrowia,

• pisma Konsultanta Wojewódz-
kiego Wojewody Pomorskiego 
w dziedzinie pielęgniarstwa gine-
kologicznego i położniczego mgr 
Danuty Adamczyk-Wiśniewskiej 
o przesłaniu pisma z Minister-
stwa Zdrowia z dnia 4 sierpnia 
2016 roku do prezesów, dyrekto-

rów podmiotów leczniczych oraz 
ordynatorów oddziałów położ-
niczych i ginekologicznych wo-
jewództwa pomorskiego. Pismo 
z Ministerstwa Zdrowia zawiera 
informacje: 
	» Standardy postępowania me-

dycznego w ciąży powikłanej
	» Standardy postępowania me-

dycznego w łagodzeniu bólu 
poporodowego

	» Zadania podmiotu lecznicze-
go wynikające ze standardów

	» Zadania podmiotu lecznicze-
go wynikające ze standardów

	» Zadania personelu medycz-
nego sprawującego opiekę 
nad rodzącą

	» Organizacja pracy na bloku 
poporodowym

	» Organizacja sal poporodowych 
i pokojów badań pacjentek

	» Badanie noworodka
	» Dokarmianie noworodków 

mlekiem modyfikowanym
	» Dostęp do świadczeń w zakre-

sie ginekologii kobiet niepeł-
nosprawnych ruchowo i poru-
szających się na wózkach,

• pisma dr hab. Aleksandry Ga-
worskiej-Krzemińskiej w sprawie 
konieczności przeprowadzenia 
szkoleń przypominających zasady 
wykonywania zleceń wydawa-
nych przez lekarzy, pielęgniarkom 
i położnym w polskim systemie 
ochrony zdrowia. Załączniki do 
pisma zawierają, komunikat Mini-
sterstwa Zdrowia, Departamentu 
Pielęgniarek i Położnych w spra-
wie wykonywania przez pielę-

gniarki i położne zadań wynikają-
cych z procesu leczenia i realizacji 
zleceń lekarskich, w tym podawa-
nia leków różnymi drogami oraz 
stanowisko Nr 2 Prezydium Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych z dnia 1 września 2016 r.,

• pisma dotyczącego nadsyłania 
propozycji tytułów książek, któ-
re winny znaleźć się w Bibliote-
ce Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych. Celem jest utwo-
rzenie niezbędnego i wartościo-
wego księgozbioru, który będzie 
pomocny w codziennej pracy 
oraz w podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych. Pismo zostanie za-
mieszczone na stronie interneto-
wej Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku,

• podziękowania przewodniczące-
go Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Kaliszu za udziele-
nie wsparcia finansowego chorej 
pielęgniarce.

13. Przedstawienie przez Przewodniczącą 
Komisji ds. Ochrony Zdrowia Pracują-
cych, Apelu do Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku celem 
podjęcia dalszych działań dotyczących 
wzrostu wynagrodzeń, pielęgniarek 
służby medycyny pracy. Apel został 
przegłosowany i poparty jednogłośnie 
przez Członków ORPiP oraz zostanie 
przesłany do Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie.

14. Zakończenie zebrania.

 Jolanta Zając 
 Sekretarz ORPiP w Gdańsku 
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„Organizator powinien potwierdzić 
w dokumentacji przebiegu kształce-
nia, przed rozpoczęciem zajęć stażo-
wych, że uczestnik szkolenia posiada 
zaświadczenie o ukończeniu: 
• kursu specjalistycznego Resu-

scytacja krążeniowo-oddechowa 
– warunek nie dotyczy pielę-
gniarek, które posiadają już 
tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa ratunkowego lub 
dyplom ratownika medycznego 
lub ukończyły kurs kwalifika-
cyjny w dziedzinie pielęgniar-
stwa ratunkowego lub kurs Ad-
vensed Life Support (ALS). 

• kursu specjalistycznego Wykona-
nie i interpretacja zapisu elektro-
kardiograficznego.”; 

3. specjalizacji w dziedzinie pielęgniar-
stwa ratunkowego, cyt.: „Organizator 
powinien potwierdzić w dokumentacji 
przebiegu kształcenia, przed rozpo-
częciem zajęć stażowych, że uczest-
nik szkolenia posiada zaświadczenie 
o ukończeniu: 
• kursu specjalistycznego Resu-

scytacja krążeniowo-oddechowa 
i kursu specjalistycznego Resuscy-
tacja oddechowo-krążeniowa no-
worodka – warunek nie dotyczy 
pielęgniarek, które posiadają 
już tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicz-
nego i intensywnej opieki lub 
dyplom ratownika medycznego 
lub ukończyły kurs kwalifika-
cyjny w dziedzinie pielęgniar-
stwa ratunkowego lub kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pie-
lęgniarstwa anestezjologicznego 

i intensywnej opieki lub kurs 
Advensed Life Support (ALS). 

• kursu specjalistycznego Wykona-
nie i interpretacja zapisu elektro-
kardiograficznego.” 

4. kursu kwalifikacyjnego w dziedzi-
nie pielęgniarstwa ratunkowego, cyt.: 
„Organizator powinien potwierdzić 
w dokumentacji przebiegu kształce-
nia, przed rozpoczęciem zajęć stażo-
wych, że uczestnik szkolenia posiada 
zaświadczenie o ukończeniu: 
• kursu specjalistycznego Resu-

scytacja krążeniowo-oddechowa 
i kursu specjalistycznego Resu-
scytacja oddechowo-krążenio-
wa noworodka – warunek nie 
dotyczy pielęgniarek, które 
posiadają już tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa ane-
stezjologicznego i intensywnej 
opieki lub dyplom ratownika 
medycznego lub ukończyły kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pie-
lęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki lub kurs 
Advensed Life Support (ALS). 

Jednocześnie Centrum informuje, że jest 
w trakcie opracowywania i wprowadzania 
zmian do programów kształcenia i wymóg 
legitymowania się określonymi kursami 
specjalistycznymi nie będzie już rozpatry-
wany na etapie postępowania kwalifikacyj-
nego na specjalizację lub kurs kwalifikacyj-
ny. Wymogi te jednak pozostają, ale będą 
musiały zostać spełnione przez pielęgniarki 
i położne do momentu rozpoczęcia zajęć 
stażowych realizowanych w ramach danej 
specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego, 
co znalazło odzwierciedlenie w propono-

ważne informacje działu 
Szkoleń OIPiP

Warszawa, 25.08.2016 r.

KOMuNIKAT 
w sprawie kursów specjalistycznych sta-
nowiących warunki zakwalifikowania 
na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjolo-
gicznego i intensywnej opieki oraz pielę-
gniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek. 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pie-
lęgniarek i Położnych w załączeniu przed-
stawia opinie Konsultantów krajowych 
w dziedzinach pielęgniarstwa anestezjolo-
gicznego i intensywnej opieki oraz pielę-
gniarstwa ratunkowego, w sprawie kursów 
specjalistycznych stanowiących warunki 
zakwalifikowania na specjalizację lub kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki 
oraz pielęgniarstwa ratunkowego dla pie-
lęgniarek. 
Centrum przyjmuje ww. opinie jako obo-
wiązujące na dzień dzisiejszy w zatwier-
dzonych programach kształcenia dla 
pielęgniarek, położnych i planuje wpro-
wadzenie następujących zmian w zapisach 
założeń organizacyjno-programowych: 

1. specjalizacji w dziedzinie pielęgniar-
stwa anestezjologicznego i intensyw-
nej opieki, cyt.: 
„Organizator powinien potwierdzić 
w dokumentacji przebiegu kształce-
nia, przed rozpoczęciem zajęć stażo-
wych, że uczestnik szkolenia posiada 
zaświadczenie o ukończeniu: 
• kursu specjalistycznego Resu-

scytacja krążeniowo-oddechowa 
– warunek nie dotyczy pielę-
gniarek, które posiadają już 
tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa ratunkowego lub 
dyplom ratownika medycznego 
lub ukończyły kurs kwalifika-
cyjny w dziedzinie pielęgniar-
stwa ratunkowego lub kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pie-
lęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki lub kurs 
Advensed Life Support (ALS). 

• kursu specjalistycznego Wykona-
nie i interpretacja zapisu elektro-
kardiograficznego.”; 

2. kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki, cyt.: 
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na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielę-
gniarstwa anestezjologicznego i intensyw-
nej opieki przez pielęgniarkę, która jest in-
struktorem ALS lub posiada tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.
W mojej opinii pielęgniarka, która ukoń-
czyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzi-
nie pielęgniarstwa ratunkowego powinna 
zostać zwolniona z odbycia kursu specjali-
stycznego RKO, ponieważ osoba, która jest 
specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa ra-
tunkowego zdobyła uprawnienia znacznie 
rozszerzone, ale między innymi takie jakie 
są wykazane po ukończeniu kursu specja-
listycznego z RKO. Analizując program 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
pielęgniarstwa ratunkowego stwierdzam, 
że w programie jest wiele modułów, które 
wykazują treści z programu kursu specja-
listycznego RKO poszerzone o wiele wię-
cej godzin wykładów, ćwiczeń, oraz zajęć 
praktycznych. Między innymi: Moduł III: 
"STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDRO-
WIA DOROSŁYCH – OCENA STANU 
PACJENTA W MEDYCYNIE RATUN-
KOWEJ" – obejmuje 40 godz. wykładów, 
30 godz. ćwiczeń, 35 godz. zajęć praktycz-
nych, Moduł IV: "STANY ZAGROŻENIA 
ŻYCIA I ZDROWIA DOROSŁYCH – 
METODY LECZENIA Z UWZGLĘDNIE-
NIEM ZASAD PROCEDUR I STANDAR-
DÓW" – obejmuje 40 godz. wykładów, 30 

godz. ćwiczeń, 56 godz. zajęć praktycz-
nych. Moduł VI: "KARDIOLOGICZNE 
STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDRO-
WIA DOROSŁYCH" obejmuje 15 godz. 
wykładów, 21 godz. ćwiczeń. Moduł XI: 
"STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDRO-
WIA DZIECI" – obejmuje 40 godz. wykła-
dów, 20 godz. ćwiczeń oraz 56 godz. zajęć 
praktycznych.
Pielęgniarka, która ukończyła kurs ALS 
i otrzymała certyfikat Polskiej Rady Resu-
scytacji w mojej opinii również powinna 
być zwolniona z odbycia kursu specjali-
stycznego: Resuscytacja krążeniowo-odde-
chowa, ponieważ zakres kursu Zaawanso-
wane Czynności Resuscytacyjne, Advan-
sed Life Support (ALS) obejmuje materiał 
taki jaki jest przewidziany w programie 
kursu specjalistycznego RKO.
Reasumując: Uważam, że pielęgniarka po-
siadająca specjalizację w dziedzinie pielę-
gniarstwa ratunkowego oraz pielęgniarka, 
która ukończyła kurs ALS i jest instruk-
torem zaawansowanych czynności resu-
scytacyjnych, powinna być obligatoryjnie 
zwolniona z obowiązku ukończenia kursu 
specjalistycznego: Resuscytacja krążenio-
wo-oddechowa.

Anna Małecka-dubiela 
Konsultant Krajowy w dziedzinie 

Pielęgniarstwa ratunkowego

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl

zAŁĄCzNIK nr 1

Poznań, 11.07 2016 r.

Pani
dr n. o zdr. Beata Cholewka 

DYREKTOR
departamentu Pielęgniarek i Położnych

W odpowiedzi na pismo PPK.0762 
.11.2016.1.JJ w sprawie stanowiska doty-
czącego postępowania kwalifikacyjnego 
na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielę-
gniarstwa anestezjologicznego i intensyw-
nej opieki w stosunku do osoby posiadają-
cej dyplomy specjalisty w dziedzinie pielę-
gniarstwa ratunkowego.
W aktualnej sytuacji prawnej warunkiem 
zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny 
dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniar-
stwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki jest spełnienie przez pielęgniarkę 
wymogów zawartych w art. 71 ust. 2 usta-
wy o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.), 
a ponadto legitymowanie się zaświadcze-
niem o ukończeniu kursu specjalistyczne-
go Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
oraz kursu specjalistycznego Wykonanie 

i interpretacja zapisu elektrokardiograficz-
nego. Warunki takie w pełni spełnią osoby, 
które ukończą specjalizację w dziedzinie 
pielęgniarstwa ratunkowego zgodnie z wy-
mogami zawartymi w art. 67 ust. 4 ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm. ).
Osoby, które legitymują się dyplomem 
specjalisty uzyskanym na podstawie wcze-
śniej obowiązujących Ramowych progra-
mów bloku specjalistycznego specjalizacji 
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 
dla pielęgniarek, w wykazie umiejętności 
będących przedmiotem kształcenia posia-
dają m.in umiejętności, które nabywa oso-
ba po ukończeniu kursu specjalistycznego 
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz 
kursu specjalistycznego Resuscytacja krą-
żeniowo-oddechowa noworodka.
W związku z powyższym, w postępowaniu 
kwalifikacyjnym na kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjo-
logicznego i intensywnej opieki pielę-
gniarka, która posiada dyplom specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 
nie musi legitymować się zaświadczeniem 
o ukończeniu kursu specjalistycznego Re-
suscytacja krążeniowo-oddechowa.

Danuta Dyk
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniar-

stwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

wanych powyżej zapisach (o czym była 
mowa w Komunikacie z dnia 25 sierpnia 
2016 r. w sprawie kursów specjalistycznych 
stanowiących warunki zakwalifikowania 
na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny dla 
pielęgniarek, położnych). 

Maria Jolanta Królak 
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych

zAŁĄCzNIK nr 2

Gdańsk, 06.07.2016 r

OPINIA: dotycząca legitymowania się za-
świadczeniem o ukończeniu kursu specjali-
stycznego Resuscytacja krążeniowo-odde-
chowa, która warunkuje zakwalifikowanie 
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XIII kongres 
Pielęgniarek Polskich 

W Warszawie w dniach 15-17 września 
2016 roku odbył się Kongres Pielęgnia-
rek Polskich w murach Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Udział w XIII 
Kongresie Naukowym Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarskiego ,,Przyszłość Pielę-
gniarstwa zaczyna się dziś’’ wzięło udział 
wiele pielęgniarek z całego kraju, ale 
również były obecne pielęgniarki z zagra-
nicy. Anglię reprezentowała Laura Ser-
rant (Uniwersytet Sheffeld Hallam), która 
przedstawiła temat promujący kulturowo 
kompetentnego i wrażliwego przywódcę 
w opiece zdrowotnej. Pielęgniarka z Chin 

Na zdjęciu od prawej mgr Marzena Olszewska-Fryc z Gdańska , prof. dr hab. Maria Kózka z Kra-
kowa, dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska z Gdańska, dr hab. n. o zdr. Elżbieta Grochans ze 
Szczecina i dr Hanna Nowakowska z Gdańska.

Chanell Carcallas (Centrum Edukacyjno 
-Szkoleniowe dla Pielęgniarek w Pekinie) 
udowodniła podczas swojego wystąpienia, 
że dobre zarządzanie rozwojem personelu 
pielęgniarskiego jest inwestycją w przy-
szłość, natomiast Linda Yoder z USA (Uni-
wersytet Stanu Teksas w Austin) podczas 
swojej prezentacji ukazała znaczenie opieki 
pielęgniarskiej w aspekcie jakości i bezpie-
czeństwa dla pacjentów i pielęgniarek. Te 
trzy autorki przedstawianych prezentacji 
łączył wspólny problem zmniejszającej się 
ilości pielęgniarek w każdym z reprezen-
towanych krajów, więc ten problem można 

powiedzieć stał się globalnym. Sesje od-
bywały się jednocześnie na dwóch salach 
wykładowych i tematami przewodnimi 
były ,,Opieka kliniczna i bezpieczeństwo 
pacjenta’’ oraz ,, Rozwój kompetencji i roli 
zawodowej pielęgniarek’’. Szczególne za-
interesowanie wzbudził wykład pani prof. 
dr hab. Marii Kózki z Krakowa ukazujący 
dylematy współczesnego pielęgniarstwa 
natomiast burzliwe dyskusje towarzyszyły 
sesji zajmującej się pielęgniarskimi zaso-
bami ludzkimi i środowiskiem pracy, po-
nieważ poruszały tematy bardzo aktualne, 
a związane z planowaniem obsad pielę-
gniarskich w szpitalnych oddziałach ratun-
kowych uwzględniając planowanie obsad 
ratowników medycznych na podstawie 
przeprowadzonych badań naukowych pro-
wadzonych pod kierunkiem Anny Ksykie-
wicz-Doroty. Drugim wiodącym tematem 

wzbudzającym wiele emocji był ukazany 
problem emigracji zarobkowej wśród pie-
lęgniarek, ale także deklaracje wyjazdowe 
studentów wydziału pielęgniarstwa. Kon-
gres obfitował w wiele ciekawych prezen-
tacji i przedstawiał dorobek naukowy pie-
lęgniarek, który wspomaga działania pie-
lęgniarek pracujących w placówkach me-
dycznych. Problemy i dylematy polskich 
pielęgniarek nie są wcale proste do rozwią-
zania ponieważ łączą się z brakami obsad 
pielęgniarskich, wysokim wskaźnikiem 
emigracji, a wniosek jest wspólny poparty 
również badaniami naukowymi, przyczyny 
należy szukać w czynniku ekonomicznym 
czyli niskimi wynagrodzeniami oraz nega-
tywną oceną warunków pracy w Polsce. 

 Marzena Olszewska-Fryc
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku 

Warszawa, 25.08.2016 r.

KOMuNIKAT 
w sprawie kursów specjalistycznych sta-
nowiących warunki zakwalifikowania się 
na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny 
dla pielęgniarek, położnych. 

W związku z napływającymi informacjami 
o trudnościach w spełnieniu warunku do-
puszczenia na specjalizację lub kurs kwa-
lifikacyjny, jakim jest legitymowanie się 
zaświadczeniami o ukończeniu określonych 
kursów specjalistycznych na etapie postępo-
wania kwalifikacyjnego, Centrum Kształce-
nia Podyplomowego Pielęgniarek i Położ-
nych, poniżej przedstawia co następuje: 
• W celu ułatwienia podjęcia kształce-

nia podyplomowego przez pielęgniar-
ki i położne, kursy specjalistyczne 
wskazane w założeniach organizacyj-
no-programowych szkolenia specjali-
zacyjnego lub kursu kwalifikacyjnego 
nie muszą stanowi warunku wstęp-
nego dopuszczenia do danego rodzaju 
kształcenia. 

• Warunek ten musi zostać spełniony 
przed rozpoczęciem zajęć stażo-
wych, realizowanych w ramach danej 
specjalizacji lub kursu kwalifikacyj-
nego, przedłożeniem Organizatorowi 
kształcenia zaświadczenia o ukończo-
nych kursach specjalistycznych. 

Maria Jolanta Królak 
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych
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13 września
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czar-
necka brała udział w XXV-leciu Samorzą-
du Pielęgniarek i Położnych. Nasza OIPiP 
w Gdańsku otrzymała MedAL, który 
dedykuję wszystkim Członkom naszej 
OIPiP.

14-15 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała czyn-
ny udział w obradach NRPiP w Warszawie.

15-17 września
Uczestnictwo Wiceprzewodniczącej Marze-
ny Olszewskiej-Fryc w XIII Kongresie Pie-
lęgniarek Polskich w Warszawie pt. ,,Przy-
szłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj”.

22 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała 
udział w spotkaniu Komisji ds. Zdrowia 
Pracujących w OIPiP w Gdańsku.

23 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc brały czynny udział w konferencji 
prewencyjnej OIPiP  w Gdańsku pt. ,,Bez-
pieczna organizacja pracy, rola pielęgnia-
rek i położnych w respektowaniu praw 
pacjenta i monitorowanie zdarzeń niepożą-
danych’’.

23 września
W Gdyni Przewodnicząca Anna Czarnecka 
brała czynny udział w obradach Kapituły 
Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla Pra-
cowników Ochrony Zdrowia. Dumni jeste-
śmy, iż wśród nagrodzonych wiele będzie 
Pielęgniarek i Położnych. Gratulujemy! 
Uroczyste wręczenia NAGRÓD odbędzie 
się w dniu św. Łukasza – 18 października 
w Gdyni.

Konferencja prewencyjna OIPiP  w Gdańsku pt. ,,Bezpieczna organizacja pracy, rola pielęgniarek 
i położnych w respektowaniu praw pacjenta i monitorowanie zdarzeń niepożądanych’’.

kalendarium
26 lipca, 30 sierpnia i 7, 9, 13 września 
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny 
Olszewskiej-Fryc w posiedzeniach Woje-
wódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarze-
niach Medycznych.

6 września 
Przewodnicząca Anna Czarnecka udzielała 
odpowiedzi na pytania Komisji Rewizyjnej 
dokonującej kontroli w OIPiP w Gdańsku.

9 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała 
czynny udział we wręczaniu nagród Lau-

reatom Plebiscytu „Hipokrates roku 2016” 
w Dworze Artusa w Gdańsku.

12 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała 
udział w spotkaniu Komisji ds. Pielęgniar-
stwa Rodzinnego w OIPiP w Gdańsku.

12 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała 
udział w spotkaniu Rady Pracodawców 
w SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-
społecznego w Sopocie.

Ogólnopolska Konferencja w Gdańsku pt. „Wyzwania dla gastroenterologii dziecięcej w komplekso-
wej terapii schorzeń XXI wieku”.
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23-24 września
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w Ogólnopolskiej konfe-
rencji pt. ,,Wyzwania dla gastroenterologii 
dziecięcej w kompleksowej terapii scho-
rzeń XXI wieku’’ zorganizowanej przez 
Klinikę Pediatrii i Gastroenterologii GUM. 

30 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadzi-
ła Prezydium oraz Radę OIPiP w Gdańsku.

wykonanie 
i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego

Dzięki przychylności Komendanta Szpita-
la i staraniom pielęgniarki naczelnej mgr 
Elżbiety Brożyniak mogłyśmy ponownie 
gościć koleżanki i kolegę z zaprzyjaźnio-
nych już placówek medycznych. Organi-
zatorem Kursu specjalistycznego w za-
kresie: Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego dla pielęgniarek 
i położnych z ramienia Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku była 
mgr Anna Czarnecka, od której otrzyma-
liśmy wszystkie niezbędne informacje 
organizacyjne oraz wsparcie w dniu egza-
minu. Kierownikiem kursu była mgr Anna 
Fiedorowicz, która w sposób przystępny 
przedstawiła nam zawiłości zapisów EKG. 
Wykłady były prowadzone bardzo cieka-
wie, a uzyskane materiały niezmiernie po-
mocne. Wsparciem w czasie praktyk była 
również specjalista pielęgniarstwa kardio-
logicznego Marzena Sosnowska dzieląc 
się wiedzą i doświadczeniem. Dzięki tak 
różnorodnemu doświadczeniu uczestni-

ków kursu mogliśmy także wymienić się 
wiedzą. Cała prawie trzydziestoosobowa 
grupa w dniu 08.07.2016 r. zdała pomyśl-
nie egzamin kończący kurs. Serdeczne po-
dziękowania dla organizatorów kształce-
nia za możliwość zdobycia wiedzy w tak 
przystępny sposób. Wszystkim uczestni-
kom dziękujemy za wspólny czas i miłą 
atmosferę. Zapraszamy ponownie do na-
szego Szpitala.

Mirosława Kuczyńska
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

7 Szpital Marynarki Wojennej im. kontradmi-
rała profesora Wiesława Łasińskiego 

w Gdańsku
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stała kwota w wysokości blisko 700 tys. zł 
pochodzi z budżetu szpitala.
Uczestnicy uroczystości nie mogli nie wes-
przeć naszej piłkarskiej reprezentacji 
(stąd biało-czerwone kibicowskie szaliki), 
która właśnie 30 czerwca wieczorem toczy-

ła z drużyną Portugalii bój o awans do pół-
finału piłkarskich mistrzostw Europy.

Katarzyna Brożek
Koordynator Działu PR i Komunikacji

Jubileusz PulS-MedIc
1 czerwca 2016 roku obchodziliśmy ju-
bileusz 15-lecia powstania firmy PULS- 
MEDIC Sp. z o.o. Od 2001 jesteśmy 
Niepublicznym Zakładem Opieki Śro-
dowiskowo-Rodzinnej ,,Puls Medic”. 
Posiadamy pięć gabinetów pielęgniarek 
i położnych. Nasze gabinety znajdują się 
w przychodniach na terenie Gdańska, przy 
ulicach: Aksamitna, Buczka, Chałubiń-
skiego, Kaletnicza, Otwarta. 

Aktualnie obejmujemy opieką położniczą 
ok. 15 tysięcy kobiet i pielęgniarską około 
24 tysiące mieszkańców Gdańska.
W naszej pracy kierujemy się hasłem Pol-
skiego Towarzystwa Pielęgniarskiego:
„Niwelowanie różnic – zwiększenie rów-
ności w dostępie do opieki medycznej”.
Zadania pielęgniarki i położnej rodzinnej 
są tak różne, jak różne są środowiska ob-
jęte opieką. Nasze pielęgniarki i położne 

Oddział Okulistyczny w Szpitalu 
św. wojciecha otwarty po remoncie

3 miliony złotych kosztował remont Od-
działu Okulistycznego dla Dorosłych 
w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku. 
W uroczystym otwarciu 30 czerwca 2016 r. 
uczestniczyła Hanna Zych-Cisoń, wice-
marszałek województwa pomorskiego. 
Na VI piętrze budynku szpitala przy al. Jana 
Pawła II na gdańskiej Zaspie, na blisko 750 
metrach kwadratowych, powstał 22-łóżko-
wy oddział okulistyczny dla dorosłych. 
Dysponuje trzema pokojami 2-łóżkowy-
mi, pięcioma pokojami 3-łóżkowymi oraz 
jednym 1-łóżkowym z nadzorem po znie-
czuleniu. Większość sal posiada własną 

łazienkę. Dodatkowo dwie ogólne łazienki 
zostały przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych.
W części zabiegowej znajdują się m.in. 
trzy pokoje badań, gabinet zabiegowy 
i sala operacyjna. Na oddziale znalazły się 
także: punkt nadzoru pielęgniarskiego, po-
kój przygotowań pielęgniarskich, pokój le-
karzy, ordynatora i oddziałowej, pomiesz-
czenia gospodarcze.
Rozpoczęta w ubiegłym roku inwestycja 
o wartości 3,1 mln zł została sfinansowana 
ze środków samorządu województwa po-
morskiego w wysokości 2,41 mln zł. Pozo-
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specjalistyczne, ze specjalistami zajmują-
cymi się leczeniem, pielęgnacją ran prze-
wlekłych – chirurgami, podologami, fizjo-
terapeutami, ortotykami.
Wraz z firmą ConvaTec prowadzimy cy-
kliczne warsztaty skierowane do pielę-
gniarek środowiskowych, opieki długo-
terminowej, hospicyjnej, pielęgniarek pra-
cujących w szpitalach, 
lekarzy POZ oraz opie-
kunów „Opieka nad 
pacjentem przewlekle 
chorym – leczenie ran 
i stomia”.
Warsztaty organizo-
wane były na kursach 
dla pielęgniarek, jak 
również w powiatach 
województwa pomor-
skiego. Dotychczas 
uczestniczyło w nich, 
od roku 2013, ok. 920 
osób zainteresowanych 
opieką nad pacjentem z raną przewlekłą.
W 2004 roku rozwinęliśmy dodatko-
wo ofertę szkoleniową dla pielęgniarek 
i położnych. Jako organizator kształcenia 
podyplomowego systematycznie zwięk-
szamy i uatrakcyjniamy swoją ofertę do-
tyczącą kursów. Posiadamy własną bazę 
dydaktyczną przy ul. Dyrekcyjnej 2-4. 
Jak na trudny czas, ciągłych transforma-
cji na rynku medycznym, staramy się cały 
czas rozwijać i oferować mieszkańcom 
Gdańska nowe projekty dotyczące usług 
medycznych. 
Naszą nową propozycją dedykowaną 
przyszłym rodzicom jest Szkoła Rodzenia 
„Puls Medic”. Od 2014 roku nasze położ-
ne uczą rodziców jak przygotować się na 

powitanie dziecka. Kameralne grupy, in-
dywidualne podejście pozwalają na stwo-
rzenie atmosfery wzajemnego zaufania, 
wymiany doświadczeń, swobodnej nauki. 
Tutaj przyszli rodzice mogą porozma-
wiać o swoich radościach, sukcesach, ale 
także o lękach, obawach. Położne uczą 
wszelkich technik ułatwiających poród, 

pokazują przyszłym ro-
dzicom, jak opiekować 
się noworodkiem i za-
pewniają kompleksową 
opiekę poporodową 
mamy i nowonarodzo-
nego dziecka. Uświada-
miają jak bardzo ważne 
jest karmienie piersią 
dla maluszka i matki. 
Uczą technik karmie-
nia, najwygodniejszych 
pozycji, jak używać 
akcesoriów wspomaga-
jących karmienie natu-

ralne oraz co jest rzeczywiście niezbędne 
z ”gadżetów” do karmienia.
Od 2008 roku dysponujemy Certyfikatem 
Jakości ISO 9001:2008. Uzyskanie cer-
tyfikatu jest dla naszej firmy wykładnią 
jakości świadczonych usług, nadzoru nad 
dokumentacją i zapisami oraz zarządzania 
zasobami.
Wyznaczyliśmy sobie misję „Budujemy 
profesjonalne pielęgniarstwo” – i w tym 
kierunku staramy się zmierzać pomimo 
problemów, które związane są ze zmienia-
jącymi się przepisami prawnymi w kon-
traktowaniu świadczeń zdrowotnych.

Ewa Marchel
Pielęgniarka opieki długoterminowej 

PULS-MEDIC

zajmują się zapobieganiem chorobom, 
promocją i edukacją zdrowotną, profilak-
tyką i leczeniem. Zakres usług medycz-
nych, jakie świadczymy na rzecz pacjen-
tów lub jego rodziny, obejmują od zadań 
zleconych, po kompleksową ocenę stanu 
zdrowia, opiekę, pielęgnację i leczenie.
W 2005 roku zakontraktowaliśmy świad-
czenia w Pielęgniarskiej Opiece Długoter-
minowej. Byliśmy pierwszą firmą, która 
takie usługi świadczyła na gdańskim ryn-
ku usług medycznych. Świadczenia zdro-
wotne z zakresu pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej udzielane są w warun-
kach domowych, w miejscu zamieszkania 
pacjenta. Ze względu na istniejące proble-
my zdrowotne chorzy wymagają systema-
tycznych wizyt pielęgniarki. Pielęgniarki 
OPD realizują kompleksową opiekę, pie-

lęgnację, organizują pomoc zewnętrzną 
dla chorego, opracowują programy sa-
moopieki i samopielęgnacji pacjenta oraz 
jego rodziny. Ogromnym polem do działa-
nia jest tu szeroko pojęta edukacja, obej-
mująca pacjenta, jego rodzinę lub opieku-
nów. Opieka domowa nad przewlekle cho-
rym to najtańsza i najbardziej sprzyjająca 
choremu forma kontynuacji leczenia lub 
godnego starzenia się naszych podopiecz-
nych. Dodatkowym naszym atutem są 
umiejętności leczenia trudno gojących się 
ran. Można powiedzieć, że to nasza spe-
cjalność. Posiadamy kwalifikacje i duże 
doświadczenie w leczeniu przewlekłych 
ran: odleżyn, owrzodzeń, przetok, stopy 
cukrzycowej i innych.
Współpracujemy z wiodącymi firmami 
medycznymi produkującymi opatrunki 
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Jaki jest koszt takiej polisy? Wysokości 
składek w powyższej tabeli.

Zalety polisy INTER Kontrakt NNW ?
	• brak ankiety medycznej,
	• brak karencji, ochrona już od pierw-

szego dnia, 
	• wypłata świadczenia już od 1-go do 

365-go dnia czasowej niezdolności do 
pracy, gdy zwolnienie lekarskie z po-
wodu leczenia następstw NNW trwa 
min. 15 dni.

Zgodnie z raportem Rzecznika Praw Pa-
cjenta liczba skarg i roszczeń związanych 
z łamaniem praw pacjenta stale rośnie.
Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczni-
ku Praw Pacjenta zawiera przepis, który 
pozwala pacjentowi domagać się zadość-
uczynienia za naruszenie praw opisanych 
w ustawie. W razie zawinionego narusze-
nia praw pacjenta sąd może przyznać po-
szkodowanemu odpowiednią sumę tytułem 
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę na podstawie art. 448 kodeksu cy-
wilnego.
Roszczenia wynikające z naruszenia praw 
pacjenta co do zasady (o ile nie łączą się 
z wyrządzeniem pacjentowi szkody pole-
gającej na doprowadzeniu do śmierci lub 
wywołaniu rozstroju zdrowia) nie są objęte 
obowiązkowym lub dobrowolnym ubez-
pieczeniem odpowiedzialności cywilnej 
zawodowej. Oznacza to, że to Pielęgniarka 
czy Położna jest zobowiązana do zapłaty 
odszkodowania, wynikającego z narusze-
nia praw pacjenta.

Pacjenci coraz bardziej świadomi swoich 
praw walczą o nie w sądzie, domagając się 
zadośćuczynienia. Nie sposób nie dostrzec 
roli tzw. kancelarii odszkodowawczych, 
upatrujących w tego typu sprawach moż-
liwości uzyskania dodatkowych świadczeń 
dla swoich klientów.
W odpowiedzi na te dane TU INTER Pol-
ska S.A. wprowadziła do sprzedaży nową 
klauzulę do ubezpieczenia dobrowolnego 
OC dla Pielęgniarek i Położnych Można 
rozszerzyć ubezpieczenie dobrowolne OC 
o klauzulę nr 9, która obejmuje odpowie-
dzialność cywilną za szkody polegające na 
naruszeniu takich praw jak: prawo do in-
formacji o stanie zdrowia, prawo do zacho-
wania tajemnicy, prawo do poszanowania 
godności i intymności, prawo do zgłasza-
nia sprzeciwu odnośnie opinii lub orzecze-
nia lekarza, prawo do poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego, prawo do opieki 
duszpasterskiej.
Warto sprawdzić czy posiadane ubezpie-
czenie OC chroni Pielęgniarkę czy Położ-

Wypadki oraz zachorowania niosą za sobą 
często konsekwencje w postaci pobytu 
w szpitalu, rekonwalescencji czy rehabili-
tacji. Niezależnie od medycznego powodu, 
absencja wiąże się ze znacznym obniże-
niem przychodów. A przecież kosztów sta-
łych nie ubywa…

Coraz więcej skarg i roszczeń z tytułu 
naruszenia praw pacjenta

Pani Pielęgniarka czy Położna pracująca 
w ramach kontraktu z różnymi placówkami 
medycznymi lub NFZ może odczuwać nie-
pokój związany z brakiem zabezpieczenia 
materialnego w przypadku przerwy w wy-
konywaniu zawodu. Pewne losowe zda-
rzenia – jak wypadek, czy choroba – mogą 
uniemożliwić czasowo pracę i znacząco 
wpłynąć na sytuację finansową.
Co ma powiedzieć Pielęgniarka czy Po-
łożna, która prowadząc własną działalność 
gospodarczą złamie rękę, albo zachoruje na 
chorobę zakaźną? W takiej sytuacji z dnia 
na dzień zostaje, nawet na wiele tygodni 
pozbawiona możliwości świadczenia swo-
jej pracy, a w konsekwencji pozbawiona 
możliwości zarabiania. 

TU INTER Polska S.A. posiada w swojej 
ofercie produkt INTER Kontrakt. W ramach 
tego ubezpieczenia Ubezpieczony naby-
wa prawo do świadczenia za każdy dzień 
niezdolności do pracy w wysokości, która 
została ustalona w umowie ubezpieczenia.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
i potrzebom osób wykonujących zawód 
medyczny TU INTER Polska S.A. wpro-
wadziło do sprzedaży INTER Kontrakt 
w dwóch wariantach:
1. Zasiłek dzienny na skutek leczenia 

choroby i następstw nieszczęśliwego 
wypadku.

2. Zasiłek dzienny na skutek leczenia na-
stępstw nieszczęśliwego wypadku IN-
TER Kontrakt NNW,

Gdy chorujesz, a nie jesteś na etacie...

Grupa wiekowa

Wysokość składki miesięcznej
świadczenie za każdy dzień 

zwolnienia
150 zł

świadczenie za każdy dzień 
zwolnienia

300 zł
Do 39 lat 40 zł 70zł
40-49 lat 45 zł 81 zł
50-59 lat 68 zł 122 zł
60-65 lat 84 zł 151 zł

INTER Kontrakt NNW 
- Zasiłek dzienny na skutek leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku 
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ną na wypadek takich roszczeń. Zdarzenie 
ubezpieczeniowe będzie miało miejsce np. 
we wrześniu 2016 r., a roszczenie może 
wpłynąć za pół roku, za rok, za dwa lata 
lub jeszcze później… Wówczas polisa OC 
z klauzulą nr 9 zadziała, należne roszczenie 
wypłaci TU INTER Polska S.A. 

Dlatego zachęcamy i sugerujemy, aby Pa-
nie Pielęgniarki i Położne zafundowały 
sobie indywidualne ubezpieczenie OC po-
szerzone o ustawową odpowiedzialność 
cywilną za szkody polegające na narusze-
niu praw pacjenta.

Prawnik dla każdej Pielęgniarki i Położnej 

Coraz częściej Pielęgniarka lub Położna 
musi stawić czoła zarzutom związanym 
z błędem medycznym, zdarzeniem nie-
pożądanym czy łamaniem praw pacjenta. 
Rośnie świadomość pacjentów odnośnie 
możliwości dochodzenia roszczeń, poja-
wiają się kancelarie odszkodowawcze, któ-
re w imieniu pacjenta dochodzą wysokich 
odszkodowań. W każdej sytuacji, kiedy 
stajemy przed wymiarem sprawiedliwości, 
czujemy się zestresowani i zagubieni. Mu-
simy też liczyć się ze sporymi wydatkami. 
To stresująca sytuacja i pojawiają się wów-
czas pytania: 
	• jak postąpić, kiedy pojawi się roszcze-

nie lub pozew sądowy?
	• jakie są koszty porad prawnych, usług 

pełnomocnika, opinii biegłych, opłat 
sądowych? 

	• gdzie szukać profesjonalnego pełnomoc-
nika w sprawie cywilnej o odszkodowa-
nie lub w sprawie karnej zawodowej ?

	• jakie jeszcze problemy prawne mogą 
nas dotyczyć?

W trosce o komfort i bezpieczeństwo pracy 
Pielęgniarek i Położnych TU INTER Pol-
ska S.A. przygotowała program ubezpie-
czenia INTER Ochrona Prawna.

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna 
to: pomoc prawna w sytuacjach spornych 
związanych z życiem zawodowym, zwrot 
kosztów opinii prawnych, wynagrodzenia 
pełnomocnika, opłat sądowych, wynagro-
dzenia prawnika, stawiennictwa świadków, 
przygotowania pism procesowych, porady 
przez telefon – Telefoniczna Asysta Prawna 

Na co może liczyć Pielęgniarka lub Położ-
na mając ubezpieczenie INTER Ochrona 
Prawna?
	• na ochronę prawną w życiu zawodo-

wym, prywatnym i w ruchu drogowym,
	• na szybką reakcję Centrum Asysty 

Prawnej – sprawną likwidację szkody,
	• na wsparcie oraz zwrot kosztów 

w sprawach cywilnych i karnych,
	• na ochronę prawną w zakresie prawa 

pracy i ubezpieczeń społecznych,
	• na pokrycie kosztów kaucji,
	• na pomoc Telefonicznej Asysty Prawnej.

Na co jeszcze może liczyć Pielęgniarka 
lub Położna mając polisę INTER Ochrona 
Prawna? Może liczyć na skuteczne wspar-
cie prawne i na reprezentowanie swoich in-
teresów w sądzie. 
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historia zwykłej 
pielęgniarki w uck

Rozpoczęłam pracę w nietypowym dniu bo 
1 maja 1989 roku w Klinice Chirurgii Ura-
zowej. Oddział liczył 52 łóżka, większość 
chorych leżących. Dla mnie młodej pielę-
gniarki to było duże wyzwanie. U większo-
ści pacjentów były zastosowane wyciągi 
i te ciężarki, które wielokrotnie spadały na 
podłogę. Pojawiłam się na oddziale w dniu, 
w którym odeszło pięć pielęgniarek. Od-
działowa pani Ewa, wdrożyła mnie do 
pracy szybko i zdecydowanie. Zresztą to 
jest cudowna osoba, dla wszystkich pielę-
gniarek była jak matka. Miałyśmy do niej 
zaufanie, była dla nas wzorem, a jednocze-
śnie czułyśmy wobec niej wielki respekt 
Drugą oddziałową była pani Halina, ciepła 
i wyrozumiała dla nas i naszej pracy. Nie 
tworzyła żadnego dystansu pomiędzy sobą, 
a pielęgniarkami. Wspominam je obie bar-
dzo miło. Kierownikiem Kliniki był nieod-
żałowany pan prof. Jerzy Lipiński, czło-
wiek o wyjątkowej klasie i elegancji był, 
jak na owe czasy się mówiło, szarmancki 
wobec wszystkich kobiet.
Wszystkie byłyśmy dopiero po szkole tylko 
pani Bożenka, nasza opatrunkowa, była już 
dla nas bardzo dojrzała. Pamiętam jak co-
dziennie rano po obchodzie ciągnęła duży 
wózek opatrunkowy, na którym piętrzył 
się stos różnych, czasami niepotrzebnych 
rzeczy. Zmieniała opatrunki, usuwała szwy 
i gawędziła z pacjentami. Najgorszy był 
czas kiedy pani Bożenka szła na urlop i od-

działowa wyznaczała którąś z nas na zastęp-
stwo. Odbierałyśmy to jako karę, bo żadna 
nie chciała pracować na rano. Pielęgniarka 
robiła porządek na wózku opatrunkowym, 
a po powrocie z urlopu pani Bożenka od 
nowa organizowała swój „powóz”.
Byłyśmy bardzo dobrym, zgranym zespo-
łem. Pomimo bardzo ciężkiej pracy (więk-
szość chorych leżących – ścielenie łóżek, 
mycie pacjentów, zmiana pościeli) nie 
pamiętam żebyśmy rozmawiały o pienią-
dzach. To był jakiś pomijany temat, a może 
był wtedy nieistotny. Na dyżurach miały-
śmy panie salowe, z którymi doskonale 
nam się współpracowało i były wręcz nie-
zastąpione.
Pamiętam jeden dyżur nocny. Nie przyszła 
do pracy pani salowa za to przyszedł stu-
dent (bardzo zmęczony, bo po weselu kole-
gi). Byłam na oddziale sama z chirurgiem, 
który przeniósł się na stałe do dyżurki pie-
lęgniarek, żeby mi pomóc. Student odbierał 
dzwonki, chirurg drzemał w fotelu, a ja bie-
gałam po salach z zastrzykami, kroplówka-
mi i tabletkami. Takie były czasy w jednej 
kieszeni tabletki nasenne, a w drugiej prze-
ciwbólowe.
Żadna z nas dyżurujących w nocy nie za-
pomni daty 2 maja 1994 roku kiedy przy-
wieziono na oddział pacjentów z wypadku 
w Kokoszkach. Pacjenci przywożeni byli  
w krótkich odstępach czasu. Na dyżurze 
były trzy pielęgniarki, ale nasze koleżanki, 

które skończyły dyżur dzienny po naszym 
telefonie natychmiast wróciły z powrotem 
na oddział. Tego dyżuru żadna z nas nie za-
pomni.
Podzieliłyśmy zadania między sobą. Każ-
da wykonywała jedną czynność u 14 cho-
rych. Identyfikacja pacjentów, pobieranie 
krwi, mierzenie parametrów życiowych, 
cewnikowanie pęcherza moczowego, pod-
łączanie płynów dożylnie. Praca przebie-
gała sprawnie i szybko. Pacjenci, którzy 
poruszali się samodzielnie opuszczali łóżka 
aby zrobić miejsce dla rannych. Wzywali 
taksówki i jechali do swoich domów. Na 
zawsze w pamięci zostanie mi obraz ko-
biety, która rozpaczliwie szukała swojego 
dziecka. Niestety nie wszyscy przywiezieni 
na oddział pacjenci przeżyli.
Moje koleżanki Grażyna, Hania, Beata, 
Małgosia, Monika, Alicja, Joanna, Iza za-
padły mi w pamięci jako profesjonalistki 
w jakże ciężkim dla nas zawodzie. Pacjenci 
mieli zapewnioną opiekę i poczucie bezpie-
czeństwa.
Najbardziej oddana pracy, energiczna, 
z niesamowitym poczuciem humoru była 
Grażyna. Bardzo lubiana przez cały zespół 
lekarski i pielęgniarski oraz pacjentów.
Natomiast Iza była cały sercem oddana pa-
cjentom. Zawsze miała czas dla chorych 
dzięki czemu w ciągu godziny podłączyła 
dwie kroplówki, a każda z nas dziesięć. Dla 
niej najważniejszy był kontakt z chorym, 
a nie same czynności.
Za oknem pokoju socjalnego kwitło latem 
piękne różowe drzewo, w którym mieszka-
ło chyba setki wróbli. O godzinie 2:30 roz-
poczynał się intensywny świergot ptaków 
i trwał tak nieprzerwanie do rannego rapor-
tu. Natomiast o 4:00 słychać było codzien-
nie stukot kopyt końskich. Woźnica jechał 

wolno do kuchni po resztki żywności z po-
siłków dla chorych.
Posiłki dla pacjentów przygotowywane 
były w kuchni szpitalnej. Pani kuchenkowa 
wraz z salową wyjeżdżały specjalnym wóz-
kiem po odbiór potraw. Obiady były wyjąt-
kowo smaczne to był czas kiedy personel 
był jeszcze prowiantowany. Kiedy wózek 
z obiadem wyjeżdżał na korytarz pierwszy 
w kolejce ustawiał się pewien chirurg, któ-
ry nie mógł się nachwalić szpitalnej kuchni.
Dyżur dzienny tak jak i dzisiaj rozpoczynał 
się o 7:00 i trwał do 19:00. Każdego dnia 
rano rozchodziłyśmy się po salach, mycie 
chorych, zmiana pościeli, ścielenie łóżek. 
Potem obchód, nasza oddziałowa trzymała 
w dłoniach karty zleceń lekarskich, które 
były w bardzo twardych jak deska okład-
kach. Żartobliwie nazywane „klepkami”. 
Po obchodzie realizacja zleceń lekarskich. 
Zastrzyki, kroplówki, tabletki, zawiezienie 
chorych na Blok Operacyjny oraz zmia-
na opatrunków przez wspomnianą przeze 
mnie wcześniej panią Bożenkę.
W 1995 roku rozpoczęłam studia na Wy-
dziale Nauk o Zdrowiu kierunek Pielę-
gniarstwo. Dla mnie był to wyjątkowo 
trudny czas. Praca, studia i małe dziecko, 
wszystko musiałam pogodzić.

c.d.n

Beata Piechocka
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ePIkOM.Pl w gdańsku

27 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie Higie-
ny Lecznictwa przy współpracy Funda-
cji Instytutu Profilaktyki zakażeń pod 
patronatem Pana Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysława Struka 
zorganizowało spotkanie w ramach Pro-
gramu ePIKOM.PL „epidemiologia/
Komunikacja/Warsztaty dla szpitali” 
w Gdańsku.

Programu EPIKOM.PL jest odpowiedzią 
na aktualne zagrożenia epidemiologicz-
ne w szpitalach oraz problemy związane 
z wymianą informacji dotyczących zakażeń 
szpitalnych. Projekt ma zasięg ogólnopol-
ski, jego głównym celem jest zwiększenie 
efektywności programów kontroli zakażeń 

szpitalnych i zapobiegania lekooporności 
poprzez wymianę informacji, współpracę 
między szpitalami oraz praktyczne dzia-
łania w poszczególnych jednostkach. Pro-
gram jest dedykowany w pierwszej kolej-
ności szpitalom akredytowanym i ubiega-
jącym się o akredytację, w których działają 
zgodnie ze standardami akredytacyjnymi, 
zespoły i komitety kontroli zakażeń szpi-
talnych. W ramach programu docelowo, 
placówki medyczne otrzymają szerokie 
wsparcie w zakresie edukacji personelu 
medycznego, zasad postępowania w wy-
branych zakażeniach i ogniskach epide-
micznych, zwalidowanego monitorowania 
zakażeń i drobnoustrojów alarmowych 
i zużycia leków przeciwdrobnoustrojo-

wych, wsparcie diagnostyki mikrobiolo-
gicznej w sytuacjach zagrożeń epidemicz-
nych oraz komunikacji z wykorzystaniem 
nowoczesnych nośników informacji.

rAMOWy PrOGrAM 
WARSZTATÓW 

SeSJA WyKŁAdOWA – NOWe zA-
GrOŻeNIA ePIdeMICzNe W POL-
SKICH SzPITALACH – KONIeCz-
NOŚĆ NOWeGO POdeJŚCIA 
Moderatorzy: dr Krystyna Paszko (COPER-
NICUS Podmiot Medyczny, GDAŃSK), dr 
Aneta Bardoń (WSSE GDAŃSK), dr Pa-
weł Grzesiowski (SHL, WARSZAWA), 
dr Adam Hermann (SZPITAL SPECJALI-
STYCZNY w WEJHEROWIE) 
• otwarcie konferencji, powitanie gości ,
• aktualna sytuacja w kraju i w woje-
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wództwie pomorskim w zakresie zaka-
żeń i chorób zakaźnych 

• nowe wyzwania związane z zakażenia-
mi drobnoustrojami opornymi na kar-
bapenemy oraz C. difficile 

• monitorowanie zdarzeń niepożądanych, 
rejestracja zakażeń szpitalnych i ocena 
ryzyka w zmieniającej się sytuacji de-
mograficznej i epidemiologicznej 

SeSJA INTerAKTyWNA – WyMIA-
NA INFOrMACJI A POPRAWA BEZ-
PIeCzeŃSTWA W SzPITALu 
Moderatorzy: dr Krystyna Paszko (COPER-

NICUS Podmiot Medyczny, GDAŃSK), dr 
Aneta Bardoń (WSSE GDAŃSK), dr Pa-
weł Grzesiowski (SHL, WARSZAWA), 
dr Adam Hermann (SZPITAL SPECJALI-
STYCZNY w WEJHEROWIE) 
• jak skutecznie zarządzać ryzykiem za-

każeń szpitalnych 
• nowe rozwiązania wspomagające mo-

nitorowanie zakażeń szpitalnych i zda-
rzeń niepożądanych 

• założenia i organizacja programu EPI-
KOM.PL 

• dyskusja, zakończenie warsztatów 

konferencja rzecznika 
Odpowiedzialności 
zawodowej 

W trosce o bezpieczne wykonywanie na-
szych zawodów Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej wraz 
z Zastępcami Rzecznika OIPiP w Gdań-
sku w dniu 23 września 2016 r. w Sopocie 
zorganizowała Prewencyjną Konferencję 
Szkoleniową. Konferencja cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem (ponad 200 
Uczestników) i dostrzegamy niezbędną ko-
nieczność drugiej jej edycji. Z nami będzie 
bezpiecznie!
Tematy były bardzo praktyczne i mające 
codzienne zastosowanie. 
Konferencję otworzyła mgr Anna Zaremba 
-Duszota – Okręgowy Rzecznik Odpowie-

dzialności  Zawodowej Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku. Następnie wykład in-
auguracyjny wygłosiła mgr Anna Czarnec-
ka – Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
nt. ,,Istota Budowania marki Pielęgniarki 
i Położnej. Zagrożenia z odwrotnych dzia-
łań….” Prelekcja wprost wykazała, iż nie-
złomna działalność prowadzona na wszyst-
kich poziomach przez całą naszą Rzeszę 
Zawodową buduje coraz silniejszą markę 
Pielęgniarstwa w Polsce – owocuje i ob-
fitować będzie poprawą warunków pracy 
i płacy! Niestety konieczna tu jest nasza 
jedność – bez której jest wielkie ryzyko 
zburzenia tego co już osiągnęliśmy. Dlate-

Organizatorzy i Uczestnicy Konferencji Prewencyjnej

go szanując siebie powinniśmy trzymać się 
linii pielęgnowania i realizacji zadań, któ-
re są istotą naszych profesji: nie wchodząc 
w obszar pracy za lekarzy czy za salowe! 
Swoich zadań mamy bowiem ogrom, a cza-
su często zbyt mało...
Kolejnymi Prelegentami i tematami były:
1. dr Janusz Pokorski i dr Joanna Pokor-

ska Uniwersytet Jagielloński  „Błąd 
medyczny i bezpieczeństwo pacjenta 
w ujęciu holistycznym „

2. Robert Gromada – Prezes IQ PHAR-
MA – „Rola pielęgniarki i położnej 
w monitorowaniu zdarzeń niepożąda-
nych”

3. dr Paweł Strzelec – Radca Prawny – 
,,Naruszenie praw pacjenta”

4. Gabriela Depka-Wierzbicka – Inter 
Polska ,,Odpowiedzialność prawna 
pielęgniarki i położnej w świetle praw 
pacjenta”

5. mgr Anna Zaremba-Duszota – Okrę-
gowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku – ,,Analiza postępowania 
wyjaśniającego w zaistniałym zdarze-
niu niepożądanym”

Równie ciekawa była dyskusja na zakoń-
czenie szkolenia, która była najlepszym 
dowodem na to jak bardzo ważnym dla nas 
tematem jest bezpieczeństwo naszej pracy 
i naszych Podopiecznych oraz znajomość 
i aktualizacja licznych przepisów praw-
nych, które warunkują wykonywanie na-
szych profesji.

Szczegółową relację polecamy na: 
www.oipip.gda.pl
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Obowiązkowe szkolenia dla 
pielęgniarek i położnych

Ministerstwo zdrowia, departament Pie-
lęgniarek i Położnych przypomina o bez-
względnym przestrzeganiu przez pielę-
gniarki i położne przepisów prawa w ra-
mach udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zasady wykonywania zawodów pielęgniar-
ki i położnej określa ustawa z dnia z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. 2014. 1435, z późn. zm.), 
natomiast zasady odpowiedzialności zawo-
dowej pielęgniarek i położnych określa 
ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie 
pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, 
poz. 1038, z późn zm.).

Zgodnie z zapisem ustawy o zawodach pie-
lęgniarki i położnej:
	• wykonywanie zawodu pielęgniarki/po-

łożnej polega na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, w szczególności na: reali-
zacji zleceń lekarskich w procesie diagno-
styki, leczenia i rehabilitacji (art 4 ust. 1 
pkt 5, odpowiednio art. 5 ust. 1 pkt 8). 

	• Pielęgniarka i położna wykonują za-
wód, z należytą starannością, zgodnie 
z zasadami etyki zawodowej, posza-
nowaniem praw pacjenta, dbałością 

o jego bezpieczeństwo, wykorzystując 
wskazania aktualnej wiedzy medycznej 
(art. 11 ust. 1).

	• Pielęgniarka i położna wykonują zle-
cenia lekarskie zapisane w dokumen-
tacji medycznej (art 15 ust. 1).

	• Zapis w dokumentacji medycznej, o któ-
rym mowa w ust. 1, nie dotyczy zleceń 
wykonywanych w stanach nagłego za-
grożenia zdrowotnego (art. 15 ust. 2).

	• W przypadku uzasadnionych wątpli-
wości pielęgniarka i położna mają 
prawo domagać się od lekarza, który 
wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę 
jego wykonania (art. 15 ust. 3).

Powyższy przepis określa, iż zlecenia le-
karskie, które zobowiązana jest wykonać 
pielęgniarka/położna, zawsze ma być spo-
rządzone przez lekarza pisemnie. Zlecenie 
powinno być zapisane czytelnie i zawierać 
wszystkie dane i wskazania (datę sporzą-
dzenia zlecenia, nazwę leku, postać leku, 
dawkę, drogę podania, czas podania, pod-
pis osoby zlecającej itp.) niezbędne do 
jego wykonania. Jeżeli pisemne zlecenie 
wydane przez lekarza, jest niezrozumiałe, 
budzi wątpliwości lub nie zawiera wszyst-
kich danych koniecznych do jego wyko-

Komunikat
w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikają-
cych z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania 
leków różnymi drogami.

nania, wówczas pielęgniarka/położna jest 
zobowiązana porozumieć się w tej sprawie 
z lekarzem wydającym powyższe zlecenie 
i ustalić sposób postępowania, który powi-
nien być określony pisemnie w karcie zle-
ceń. Taka procedura przekazywania przez 
lekarza zleceń pielęgniarce/położnej mini-
malizuje możliwość pomyłki wynikającej 
z niezrozumienia zlecenia lub niewłaściwej 
jego interpretacji.
Odstąpienie od warunku realizacji pisem-
nego zlecenia lekarskiego jest dopuszczalne 
tylko wówczas gdy zachodzi konieczność, 
podejmowania działań w stanach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego. Bezpośrednio po 
zakończeniu wykonywania zleceń w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego pielę-
gniarka/położna jest zobowiązana udoku-
mentować swoje działanie w dokumenta-
cji medycznej na podstawie otrzymanego 
w formie pisemnej zlecenia lekarskiego.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych, członkowie 
samorządu są zobowiązani:
	• postępować zgodnie z zasadami etyki 

zawodowej oraz zasadami wykony-
wania zawodu określonymi w ustawie 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pie-
lęgniarki i położnej (art. 11 ust. 1),

	• sumiennie wykonywać obowiązki za-
wodowe (art. 11 ust. 2).

Pielęgniarka i położna jako członek samo-
rządu podlega odpowiedzialności zawodo-
wej za naruszenie zasad etyki zawodowej 
lub przepisów dotyczących wykonywania 
zawodu, zwane dalej „przewinieniem za-
wodowym" (art. 36 ust. 1).
ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, 
jak również bezpieczeństwo pielęgniar-
ki/położnej niedopuszczalne jest wyko-

nywanie zleceń lekarskich, przekazywa-
nych w innej formie niż forma pisemna.

W związku z powyższym należy przywo-
łać przepisy rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz.U.2015.2069), które określają między 
innymi, iż dokumentacja medyczna, jest 
prowadzona w postaci elektronicznej lub 
w postaci papierowej oraz wskazują, że 
dokumentację indywidualną wewnętrzną 
stanowi w szczególności historia choroby. 
Natomiast do historii choroby dołącza się 
dokumenty dodatkowe, w szczególności:
1) kartę indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
2) kartę indywidualnej opieki prowadzo-

nej przez położną;
3) kartę obserwacji lub kartę obserwacji 

porodu;
4) kartę gorączkową,
5) kartę zleceń lekarskich;
Powyższe przepisy precyzują także zasady 
prowadzenia dokumentacji wskazując, iż: 
	• każdy wpis w dokumentacji opatruje się 

oznaczeniem osoby dokonującej wpisu,
	• wpis dokonany w dokumentacji nie 

może być z niej usunięty, a jeżeli został 
dokonany błędnie, skreśla się go i za-
mieszcza adnotację o przyczynie błędu 
oraz datę i oznaczenie osoby dokonu-
jącej adnotacji.

Przepisy cytowanego rozporządzenia obo-
wiązują każdą osobę wykonującą zawód 
medyczny i ich znajomość nie powinna 
pozostawiać wątpliwości, co do zasad ich 
stosowania.
Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgnia-
rek i Położnych po uzgodnieniu z Konsultan-
tami Krajowymi w dziedzinie pielęgniarstwa, 
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dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz 
dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-po-
łożniczego przekazuje przedmiotowy Komu-
nikat do środowiska zawodowego pielęgniarek 
i położnych w celu przypomnienia przepisów 
prawa ważnych dla wykonywania świadczeń 
zdrowotnych wynikających z przyjmowania 
i realizacji zleceń lekarskich.
Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia in-
formuje, że zwróciło się do Wojewodów 
z prośbą o zobowiązanie konsultantów 
wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa 
do nawiązania współpracy z pielęgniarską 
kadrą kierowniczą (dyrektorzy i zastęp-
cy dyrektorów ds. pielęgniarstwa, pielę-
gniarki naczelne, przełożone pielęgniarek) 
w podmiotach leczniczych w zakresie 
przeprowadzenia szkoleń dla pielęgniarek 
i położnych, dotyczących zasad przyjmo-
wania, realizacji i dokumentowania zleceń 
lekarskich, w szczególności przygotowania 
i podawania zleconych leków.

Ministerstwo Zdrowia przypomina także, że 
na stronie internetowej Ministerstwa Zdro-
wia w zakładce System Ochrony Zdrowia, 
podzakładce Pielęgniarki i Położne zamiesz-

czone są następujące opinie i stanowisko:
1. Pani Beaty Ostrzyckiej, Konsultanta 

Krajowego w dziedzinie pielęgniar-
stwa Rodzinnego.
Opinia w sprawie podawania przez 
pielęgniarki środowiskowe/rodzinne 
leków drogą dożylną (w tym wlewów 
kroplowych) oraz leków podawanych 
w iniekcjach domięśniowych (tj. żela-
zo i antybiotyki).

2. Pani dr n. med. Krystyny Piskorz-Ogó-
rek, Konsultanta Krajowego w dziedzi-
nie pielęgniarstwa pediatrycznego.
Opinia w sprawie wykonywania przez 
pielęgniarki iniekcji penicyliny pro-
kainowej i preparatów penicylinopo-
chodnych u dzieci w warunkach am-
bulatoryjnych.

3. Pani dr hab. dr n. hum. Marii Kóz-
ki, prof. UJ, Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie pielęgniarstwa.
Stanowisko w sprawie podawania 
przez pielęgniarkę penicyliny proka-
inowej w warunkach ambulatoryjnych.

Dyrektor Departamentu 
Pielęgniarek i Położnych

dr n. o zdr. Beata Cholewka

1. założenia ogólne
Za organizację szkolenia i nadzór w da-
nym podmiocie leczniczym odpowie-
dzialna jest pielęgniarska kadra kierow-
nicza (dyrektor lub zastępca dyrektora 
ds. pielęgniarstwa, naczelna pielęgniar-

Wytyczne Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w spra-
wie organizacji szkoleń przez podmioty lecznicze dotyczących zasad 
przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez

pielęgniarki i położne z dnia 29 lipca 2016 r.

ka, przełożona pielęgniarek).
2. Osoby uczestniczące w szkoleniu

Wszystkie pielęgniarki i położne za-
trudnione w podmiocie leczniczym.

3. zawartość merytoryczna szkolenia
Szkolenie powinno obejmować te-

matykę związaną z bezpieczeństwem 
wykonywania przez pielęgniarkę i po-
łożną świadczeń zdrowotnych, w tym 
realizacji zleceń lekarskich.
Szkolenie obejmuje poziom podstawo-
wy i specjalistyczny.
Zalecane tematy:
I. Poziom podstawowy
1. Prawne uwarunkowania wyko-

nywania świadczeń zdrowotnych 
przez pielęgniarkę i położną, 
w tym wykonywania zleceń lekar-
skich i odmowa ich wykonania.

2. Zasady dokumentowania świadczeń 
wykonywanych przez pielęgniarkę 
i położną - podstawy prawne.

3. Ryzyko zdarzeń niepożądanych 
związanych z podawaniem leków 
w pracy pielęgniarki i położnej - 
analiza przypadków.

4. Odpowiedzialność zawodowa pielę-
gniarki w sytuacji popełnienia błędu.

II.   Poziom specjalistyczny
1. Bezpieczeństwo w podawaniu le-

ków przez pielęgniarkę i położną.
2. Zasady podawania leków specy-

ficznych w danym oddziale szpi-
talnym lub w domu pacjenta (prze-
chowywanie, rozpuszczanie, drogi 
podania, dawki, interakcje, itp.).

3. Analiza przykładów z praktyki 
uczestników szkolenia.

4. Metody szkolenia
O doborze metod szkolenia decyduje 
podmiot leczniczy.
Rekomendowane są metody interak-
tywne, warsztatowe, ćwiczeniowe i se-
minaryjne - w małych grupach.

5. Czas trwania szkolenia
Czas trwania szkolenia określa organi-
zator, w zależności od potrzeb występu-

jących w danym podmiocie leczniczym. 
6. zaliczenie szkolenia

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest 
obecność na wszystkich zajęciach, 
w tym celu organizator jest zobowią-
zany prowadzić listę obecności z pod-
pisem uczestnika szkolenia.
Po przeprowadzonym szkoleniu nale-
ży przeprowadzić ankietę ewaluacyj-
ną, której celem jest ocena jakości oraz 
zakresu merytorycznego szkolenia, 
a także zdiagnozowanie dalszych po-
trzeb osób uczestniczących w szkole-
niu. Zakres merytoryczny ankiety oraz 
sposób jej przeprowadzenia organiza-
tor powinien omówić i uzgodnić z re-
alizatorem szkolenia.
Udział w szkoleniu każdego uczestni-
ka powinien zostać udokumentowany 
w jego aktach osobowych.

7. Kwalifikacje kadry prowadzącej 
szkolenie:
O doborze kadry decyduje podmiot 
leczniczy. Dobór osób prowadzących 
szkolenie powinien odpowiadać tema-
tyce szkolenia.

8. Współpraca z Konsultantem woje-
wódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa
Informację o przeprowadzeniu szkole-
nia, w tym o czasie jego trwania, licz-
bie uczestników oraz o zrealizowanej 
tematyce szkolenia, podmiot leczniczy 
(osoba odpowiedzialna za realizację 
szkolenia) jest zobowiązany przeka-
zać do Konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie pielęgniarstwa, nie póź-
niej niż do 10 stycznia 2017 r.

dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ
Konsultant Krajowy 

w dziedzinie pielęgniarstwa
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Prezydium NRPiP, odnosząc się do cyt. po-
wyżej Komunikatu Ministerstwa Zdrowia 
z dnia 29 lipca 2016 r. wyraża sprzeciw wo-
bec wskazanego na wstępie Komunikatu, 
nieuzasadnionego dowodami, wezwania do 
bezwzględnego przestrzegania prawa przez 
pielęgniarki i położne. Powstaje bowiem 
pytanie, z jakich powodów nakaz ten został 
ograniczony do poszanowania prawa wy-
łącznie w „ramach udzielanych świadczeń 
zdrowotnych”.

Nie negując dalszych, obszernych wywo-
dów dotyczących analizy przepisów praw-
nych regulujących zasady wykonywania 
zawodu pielęgniarki oraz położnej należy 
stwierdzić, iż pielęgniarka oraz położna 
dysponująca aktualnym prawem wykony-
wania zawodu jest w pełni przygotowana 
do wykonywania tego zawodu, również 
w zakresie prawidłowej realizacji zleceń 
lekarskich, prowadzenia dokumentacji me-
dycznej, w tym dokumentowania udziela-
nych świadczeń zdrowotnych.

W ocenie Prezydium NRPiP brak jest pod-
staw do formułowania oraz wyrażania su-
gestii dotyczących występowania naruszeń 

prawa w obszarze związanym z realizacją 
zleceń lekarskich w stopniu bezpośrednio 
zagrażającym pacjentom, pielęgniarkom, 
położnym które uzasadniałyby prowadze-
nie w tym obszarze masowych szkoleń ad-
resowanych tylko do pielęgniarek i położ-
nych. W praktyce udzielanych świadczeń 
zdrowotnych problem wystawienia pisem-
nego zlecenia leży po stronie lekarzy. To 
nie pielęgniarki i położne mają dbać o pra-
widłowe wydawanie zleceń lekarskich, ale 
sami lekarze jako profesjonaliści winni 
przywiązywać należytą staranność do za-
chowania pisemnej formy zlecenia.
Prezydium NRPiP dostrzegając potrzebę 
dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne pa-
cjenta oraz występowanie pojedynczych 
przypadków nieprawidłowości w obszarze 
udzielanych świadczeń zdrowotnych, widzi 
zasadność realizacji szkoleń obejmujących 
szereg istotnych aspektów komunikacji 
pomiędzy wszystkimi członkami zespo-
łu terapeutycznego, m.in. przekazywania 
niezbędnych w procesie terapeutycznym 
informacji dotyczących pacjenta, w tym 
również prawidłowości wydawania przez 
lekarzy zleceń oraz ich wykonywania przez 
pielęgniarki i położne. Jednak realizacja 

Stanowisko Nr 2
Prezydium Naczelnej rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 1 września 2016 roku
w odniesieniu do treści Komunikatu w sprawie wykonywania przez 
pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i reali-

zacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami 
oraz wytycznych Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa 
w sprawie organizacji szkoleń przez podmioty lecznicze dotyczących 
zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich 

przez pielęgniarki i położne

przez podmioty lecznicze wytycznych 
wskazanych w komunikacie, w sposób wy-
biórczy i dotyczący tylko niektórych grup 
zawodowych zaangażowanych w proces 
udzielania świadczeń zdrowotnych tj. pie-
lęgniarek i położnych jest w ocenie Prezy-
dium NRPiP działaniem, którego rzeczy-
wisty skutek będzie znacząco odbiegał od 
zakładanego efektu. Zdaniem Prezydium 

NRPiP szkolenia takie powinny obejmo-
wać przede wszystkim lekarzy, ewentu-
alnie lekarzy oraz pielęgniarki i położne, 
w innym przypadku brak jest celowości ich 
przeprowadzania.

Prezes NRPiP
Zofia Małas 

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Promocja naszych 
zawodów to budowanie 
naszej Marki

Koleżanki i Koledzy!
Przysłowie mówi: “Jak nas widzą tak nas 
piszą” – i jest to prawda.
W czasach dzisiejszych mediów działa to 
również odwrotnie: ważne jest by pisali!
Ciężka praca wspólna i każdego z nas z osob-
na daje wyniki, że piszą dobrze! To sukces!
Jako Pielęgniarka i Przewodnicząca 
Pielęgniarek i Położnych zawsze i wszę-
dzie podkreślam naszą arcyważną rolę 
w systemie ochorny zdrowia. Zwalczam 
stereotypy z PRL mówiące, iż Pielęgniarka 
to pomoc lekarza czy (o zgrozo!) – personel 
średni. Wskazuję, iż leczenie, pielęgnowa-
nie i ratowanie ludzi to proces polegający 
na codziennej pracy zespołowej profesjo-
nalistów medycznych na zasadach współ-
pracy i koniecznie wzajemnego szacunku. 
To łańcuch ogniw, w którym każde musi 

być silne by był oczekiwany efekt jakim 
jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych 
Podopiecznych.
Niezmiernie miło jest mi poinformować, iż 
pojawiają się kolejne owoce naszych nie-
strudzonych działań! Od wielu lat Dziennik 
Bałtycki organizuje plebiscyt: Hipokrates 
roku. Jest to wielki ukłon i docenienie 
Osób, które ratują życie ludzkie!
Nasze akcje promujące nasze profesje do-
prowadziły do spotkania Przewodniczącej 
OIPiP w Gdańsku z Redaktorami Dzienni-
ka Bałtyckiego – wynikiem czego jest fakt, 
iż nareszcie – po raz pierwszy wśród lau-
reatów Hipokratesa roku są Pielęgniar-
ki, Pielęgniarze i Położne.
To była bardzo trudna droga do pokonania 
kontrkandydatów... Z dumą gratuluję wy-
granym!!!
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Hipokrates Pomorza 2016
kategoria Pielęgniarka/Położna roku

rANKING WOJeWÓdzTWA 
POMOrSKIeGO

Miejsce:
1. Marzena Prezlata, NZOZ MEDPHAR-

MA, Starogard Gdański
2. Anna Małecka-Dubiela, Uniwersytec-

kie Centrum Kliniczne, Gdańsk
3. Iwona Grunwald, NZOZ Nasze Zdro-

wie, gmina Szemud
4. Anna Pytel, Gdynia, MEDAMI Centr. 

Usług Pielęgniarskich, Gdynia
5. Anna Lewandowska, NZOZ Medicus, 

Malbork
6. Anna Kozak, DPS Ryjewo, powiat 

kwidzyński
7. Katarzyna Skwierawska, Niepubliczny 

Specjalistyczny Onkologiczny ZOZ, 
powiat kościerski

8. Krzysztof Czarnota, Szpital Miejski, 
Tczew

9. Renata Karasiewicz, Szpital PCZ 
w Nowym Dworze Gd.

10. Anna Musianowicz, Szpital, Lębork
11. Irena Jezierna, Wojewódzki Zespół 

Reumatologiczny, Sopot
12. Ewa Humbla, 115 Szpital Wojskowy 

z Przychodnią, Hel
13. Katarzyna Kałduńska, Pomorskie Ho-

spicjum dla Dzieci
14. Krystyna Wcisło, oddz. chirurgiczny, 

SP ZOZ Człuchów
15. Wiesława Cybula, SPZOZ w Żukowie, 

powiat kartuski
16. Janina Rygielska, AG ZDROWIE, 

Sztum
17. Danuta Kuniszewska, Bytów
Wszystkie ww. 17 osób zajęło pierwsze 
miejsca w swoich powiatach/miastach. To były chwile pełne emocji...
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To wielki sukces! Laureaci otrzymali dy-
plomy, nagrody oraz zaproszenie na uro-
czystą Galę w Dworze Artusa. Gala oraz  
wspaniałe Sylwetki Laureatów zostały 
opisane w Specjalnym Wydaniu Dziennika 
Bałtyckiego (polecam: www.oipip.gda.pl).
Ponadto LOGO OIPiP w Gdańsku jako 
współorganizatora wydarzenia pojawia-
ło się w gazecie i na plakatach promują-
cych wydarzenie. Jestem pewna, iż przez 
te działania przybliżyliśmy Mieszkańcom 
naszego województwa WSPÓŁCZESNE 
PIELĘGNIARSTWO.

Skromność to dawna obyczajność...
dziś ważne jest powiedzenie: rób do-

brze i mów o tym głośno!
Taka jest domena profesjonalistów!

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Pismo wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego

POMOrSKI PAŃSTWOWy
WOJeWÓdzKI

INSPeKTOr SANITArNy
Pani

Joanna Langa Przewodnicząca Komisji 
ds. Pielęgniarstwa diagnostycznego

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspek-
tor Sanitarny, w związku z zapytaniem do-
tyczącym konieczności posiadania przez 
pielęgniarki pracujące w obszarach działania 

promieniowania jonizującego zaświadczenia 
o ukończeniu Kursu Ochrony Radiologicznej 
Pacjenta, wpływ pisma do WSSE w Gdańsku 
w dniu 19.07.2016 r., informuje, że osoby 
wykonujące i nadzorujące wykonywanie ba-
dań i zabiegów leczniczych przy użyciu pro-
mieniowania jonizującego obowiązane są do 
podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony 
radiologicznej pacjenta poprzez ukończenie 
szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicz-
nej pacjenta, zdanie egzaminu i uzyskanie 
certyfikatu potwierdzającego jego zdanie, 
zgodnie z art. 33c ust. 5 ustawy z dnia 29 li-

stopada 2000 roku Prawo atomowe (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1512 ze zm.).
Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie wa-
runków bezpiecznego stosowania promienio-
wania jonizującego dla wszystkich rodzajów 
ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1015 ze zm.) kwalifikacje osób mogących 
wykonywać procedury radiologiczne okre-
ślone zostały we wzorcowych procedurach 
radiologicznych o których mowa w art. 33g 
ust. 5 ustawy Prawo atomowe, a które zostały 
ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 10 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Min. 
Zdrów, z 2015 r., poz. 78). Wykaz persone-
lu biorącego udział w realizacji procedury 
i kwalifikacje wymagane od tego personelu 
określone są w p. 11 części ogólnej procedu-
ry wzorcowej, zgodnie z § 2 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 roku 
w sprawie szczegółowych wymagań doty-
czących formy i treści wzorcowych i robo-
czych medycznych procedur radiologicznych 
(Dz. U. Nr 24, poz. 161).
Jednostka ochrony zdrowia tworzy na pod-
stawie ogłoszonych procedur wzorcowych 
udokumentowane robocze procedury postę-

powania wymagane przez system zarządza-
nia jakością (art. 33g ust. 6 ustawy Prawo 
atomowe), a na podstawie udokumentowa-
nych roboczych medycznych procedur radio-
logicznych odbywa się udzielanie świadczeń 
zdrowotnych związanych z narażeniem na 
promieniowanie jonizujące (§ 3 ust. 1 rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 
2011 roku w sprawie warunków bezpieczne-
go stosowania promieniowania jonizującego 
dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycz-
nej). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących formy 
i treści wzorcowych i roboczych medycznych 
procedur radiologicznych (Dz. U. Nr 24, poz. 
161) każda procedura robocza powinna za-
wierać imienny wykaz osób uprawnionych 
do realizacji procedury i ich kwalifikacje i na 
tej podstawie kierownik podmiotu lecznicze-
go wyznacza osoby obowiązane do uzyska-
nia certyfikatu z zakresu szkolenia w dziedzi-
nie ochrony radiologicznej pacjenta.

Anna Obuchowska
Zastępca Pomorskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Pomorskie hospicjum 
dla dzieci

Przyszła po pięknym upalnym lecie, peł-
nym radości i gwaru. Chociaż kolorowa 
i nastrojowa, to jednak nie potrafi przy-
kryć moich szarych myśli o przemijaniu, 

śmierci i ostatecznym pożegnaniu. Jesień, 
właściwie, kto ją lubi? Przecież jest wil-
gotna, zimna i cmentarna. Przypomina 
nam o przemijaniu natury i człowieka, 
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a śmiertelność dzisiaj to niemodny temat, 
który nas... młodych, pięknych i aktyw-
nych ludzi nie dotyczy. Próbujemy śmierć 
wyrzucać z głowy póki sama nie wedrze 
się do świadomości, kiedy niespodziewa-
nie umrze sąsiadka, mama, tato lub uko-
chane dziecko. Pracując w Pomorskim 
Hospicjum obcuję ze śmiercią prawie co-
dziennie. Nie mogę udawać, że jej nie ma, 
byłam zmuszona ze śmiercią się poznać 
i zbratać. Czasami cierpienie jest tak nie-
wyobrażalne, że zabiera godność, a medy-
cyna choć tak nowoczesna stawia granicę. 
Wtedy okazuje się że kres życia to wy-
bawienie. Trzeba wtedy zrobić wszystko, 
aby uczynić ból mniejszym, cierpienie 
łatwiejszym do zniesienia, a pożegnanie 
pięknym. Tych kilka spokojnych, hospi-
cyjnych pożegnań pragnę dziś sobie przy-
pomnieć, a Wam opowiedzieć. To jesień 
skłania do wspomnień, a nasze małe anio-
ły pukają dziś do okna jak jesienne krople 
deszczu. Więc 
niech będą to 
nasze wspólne, 
jesienne wypo-
minki.

Juleczka, była 
ukochaną księż-
niczką tatusia. 
Przyszła na zie-
mię tylko na 
chwilkę – była 
z nami niecałe 
półtora roku. Chociaż maleńka to zdążyła 
zmienić życie bardzo wielu ludzi. Pamię-
tam jej pierwszą kąpiel w domu. Rodzice 
byli bardzo zdenerwowani, panowała pod-
niosła, lecz radosna atmosfera, słuchali 
wszystkich wytycznych z uwagą, tata na-

wet niektóre zalecenia zapisywał. Słowa 
jakie wtedy usłyszałam od taty bardzo 
mnie wzruszyły. Mówił, że chorą Julę do-
stali od Boga, bo tylko Oni mogą się do-
brze nią zaopiekować. Tato był przekona-
ny, że dziewczynka będzie szczęśliwa bez 
względu na to ile czasu im razem zostało. 
W jego oczach z jednej strony widziałam 
przerażenie i lęk czy sprostają wyzwaniu, 
a z drugiej pewność, że decyzja o zabraniu 
śmiertelnie chorej dziewczynki do domu 
była słuszna. Tata wiedział, że tylko po-
wrót do domu i rodzicielska, bezwarunko-
wa miłość uszczęśliwi Julię.
Dziewczynka umarła w czerwcu w swoim 
domu w obecności rodziców.

Laura była śliczną dziewczynką, która 
przegrała walkę z nowotworem w wieku 
niespełna dwóch lat. Na jednym z ostatnich 
spacerów mijali z tatą kościół, dziewczyn-
ka zobaczyła krzyż i złożyła obie rączki 

bezgłośnie wy-
powiadając sło-
wo amen. Prze-
szedł mnie wtedy 
dreszcz, do oczu 
napłynęły łzy 
wzruszenia. Lau-
ra była taka ulot-
na, bezbronna 
i ufna, sprawia-
ła wrażenie że 
wie, iż niedługo 
będzie musiała 

opuścić ukochanych rodziców, starsze-
go brata i umrzeć. Rodzice Laury bardzo 
cierpieli, tato opowiadał historie związane 
z leczeniem dziecka i wielokrotnie płakał, 
ogrom bólu był niewyobrażalny. Mimo to, 
tato wiedział, że w tej sytuacji przyjęcie 

Laury do hospicjum domowego było jedy-
nym słusznym posunięciem. Rodzice do-
brze rozumieli, że przed nimi najważniej-
szy życiowy egzamin – być przy śmierci 
własnego dziecka. Mieli świadomość, że 
to najstraszniejsza, a zarazem najważniej-
sza i ostateczna powinność wobec Laury 
– pozwolić jej odejść z godnością.

Tomasz zmarł w wieku 17 lat w domu, 
w otoczeniu najbliższych – mamy, brata 
i ukochanej dziewczyny. Kiedy przyjmo-
waliśmy Tomka do hospicjum prosił bym 
obiecała mu, że nie zrobię z jego domu 
szpitala. Powiedziałam wtedy Tomkowi, 
że może już zapomnieć o szpitalnych za-
biegach, aparaturze i bólu związanym 
z leczeniem. Obiecałam mu także, że dziś 
przestaje już być pacjentem i znowu stanie 
się zwykłym chłopakiem. Tomek zdawał 
sobie sprawę, że umiera, ale nie rozma-
wiał ze mną o śmierci, wolał snuć plany 
na przyszłość, marzył, wybierał nawet 
uczelnię, na której chciał w przyszłości 
studiować. Tematy ostateczne poruszał ze 
swoim duchowym opiekunem ks. Kacz-
kowskim z puckiego hospicjum. Spotka-
nia z Księdzem bardzo Tomka wyciszały. 
Pamiętam jak mówił że Ks. Jan jest wy-
jątkowym kapłanem. Przez cały dwuty-
godniowy okres mojej opieki nad Toma-
szem miałam dziwne poczucie, że to nie ja 
przygotowuję rodzinę na odejście Tomka, 
ale to oni uczą mnie na nowo zawodu, za-
angażowania, poszanowania ludzkich pra-
gnień i godności, a także hospicyjnej idei, 
którą dzięki nim tak naprawdę odkryłam. 
Wielkie wrażenie zrobiła na mnie także 
mama Tomka. Myślę, że mama nie pogo-
dziła się z chorobą i stanem syna, ale serce 
podpowiadało, że nic już Tomasza nie jest 

w stanie zatrzymać, trzeba pozwolić mu 
odejść i to właśnie mu ofiarowała.

Izabela, zaledwie trzy dni pod opieką 
PHD. Miała szesnaście lat, nowotwór, 
kochających rodziców i jedno marzenie 
– przed śmiercią jeszcze raz przytulić się 
do ulubionego psa i spędzić z nim noc 
w swoim własnym łóżku. Mama dziew-
czynki nie była przekonana, że pomysł 
z psem w łóżku jest najlepszy. Przyzwy-
czajona była bowiem do reżimu sanitar-
nego, któremu Iza była poddawana po 
kolejnych przeszczepach szpiku kostnego. 
Mamie po prostu nie mieściło się w gło-
wie, że może tyle bakterii wpuścić do łóż-
ka umierającej dziewczyny. Lekarz Kuba, 
z którym byliśmy na wizycie wykazał się 
wtedy nie lada błyskotliwością i reflek-
sem. Najpierw przeprowadził szybkie 
głosowanie – kto za wpuszczeniem burka 
do łóżka Izy niech podniesie rękę. Za była 
Iza, tata, lekarz prowadzący i pielęgniarka 
prowadząca, przeciw zmartwiona nieco 
mama. Następnie wręczył mamie receptę 
z zaleceniem pies do łóżka! Izę to bardzo 
rozbawiło, mama także uśmiechnęła się 
i oświadczyła, iż pies ostatecznie trafi do 
łóżka dziewczyny, ale najpierw zostanie 
wyszorowany. Tak oto ostatnie życze-
nie Izy się spełniło, dziewczynka zmarła 
w niedzielne przedpołudnie.

Pamiętajmy o Małych Aniołach, przycho-
dzą na ziemię na chwilę, lecz zmieniają 
życie wielu ludzi.

Katarzyna Kałduńska
pielęgniarka

Pomorskie Hospicjum dla Dzieci



52 Biuletyn Informacyjny  8-9/2016  Biuletyn Informacyjny  8-9/2016 53

„Przyjdź na stadion pomóż dzieciom”
akcja charytatywna na rzecz 
Pomorskiego hospicjum dziecięcego

Pomorskie Hospicjum Dziecięce w Gdań-
sku działa od 2008 r. Świadczy całodobowo 
usługi dla dzieci chorych onkologicznie, 
z chorobami genetycznymi, metabolicz-
nymi, wadami rozwojowymi i wszystkimi 
innymi, które prowadzą do przedwczesnej 
śmierci. Opieka prowadzona jest w domu 
pacjenta. NFZ pokrywa tylko niecałe 40% 
kosztów potrzebnych na działanie statuto-
we hospicjum, dlatego też co roku prowa-
dzone są akcje charytatywne mające na celu 
zbiórkę pieniędzy. Zdobyte środki finanso-
we pomagają wesprzeć podopieczne dzieci 
hospicjum. I to właśnie dzięki darczyńcom 
możliwe jest funkcjonowanie hospicjum. 

OIPiP w Gdańsku popiera i uczestniczy 
we wszelkiego rodzaju akcjach wspiera-
jących chore dzieci i dorosłych.
4 września 2016 r. odbyło się wyjątkowe 
wydarzenie charytatywne „Przyjdź na sta-
dion, pomóż dzieciom”. Organizatorami 
wydarzenia byli:  Pomorskie  Hospicjum 
Domowe i Stadion Energa Gdańsk. Patro-
nat honorowy pełnili: Marszałek i Wojewo-
da Województwa Pomorskiego oraz  Prezy-
dent Miasta Gdańsk. W tym dniu Samorząd 
Pielęgniarek i Położnych z Gdańska był 
reprezentowany przez Wiceprzewodniczą-
cą ORPiP w Gdańsku Marzenę Olszewską-
-Fryc oraz Barbarę Wysocką – Koordyna-

Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku Marzena Olszewska-Fryc w drodze na charytatywny mecz 
gwiazd.

Drużyna Pomorza - Przyjaciół Hospicjum w rozgrzewce przed meczem.

Drużyna TVP rozgrzewa się przed meczem.
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tora ds. Praktyk Zawodowych.
Już od wczesnych godzin porannych trwały 
rozgrywki 24 drużyn szkolnych w katego-
rii wiekowej – rocznik 2005 i młodsi w ra-
mach piłkarskiego turnieju dzieci z Woje-
wództwa Pomorskiego „Z Orlika i Juniora 
na stadiony świata – IV”. Murawa boiska 
była podzielona na 4 mniejsze boiska, na 
których jednocześnie rozgrywały się 4 me-
cze piłki nożnej. W zależności od grupy 
wiekowej mecze trwały 2 x po 8 min lub 
2 x po 10 min. Młodzi adepci piłki nożnej 
z zacięciem i determinacją walczyli o każ-
dą piłkę. Każda strzelona bramka i ciekawa 
akcja były nagradzane gromkimi brawami 
przez widzów na trybunach.
Jednak głównym wydarzeniem tego dnia 
na Stadionie Energa Gdańsk był mecz piłki 
nożnej pomiędzy Reprezentacją Trójmiasta 
– Przyjaciół Hospicjum i TVP. Przed me-

czem na murawie boiska przebój z filmu 
„Kraina lodu” – „Mam tę moc” zaśpiewała 
Zuzanna Polańska, która zwyciężyła w ca-
stingu zorganizowanym przez Pomorskie 
Hospicjum dla Dzieci. Jako druga spiewała 
Oliwia Fok. Zespoły piłkarskie reprezen-
towały osoby ze świata sportu, aktorzy, 
dziennikarze i inne znane osobistości.  
W drużynie Przyjaciół Hospicjum z Pomo-
rza grał m.in. Jarosław Bieniuk (mąż zmar-
łej aktorki Anny Przybylskiej) oraz Dariusz 
Michalczewski znany nam już z festynu na 
dzień dziecka, a bardzo chętnie przyłącza-
jący się do akcji charytatywnych na rzecz 
osób potrzebujących, a szczególnie dzieci.  
Sędziami spotkania były kobiety – z licen-
cją sędziego. Drużyna z Pomorza przegrała 
2:1. Reprezentacja TVP miała więcej sy-
tuacji podbramkowych. Gol dla drużyny 
Przyjaciół Hospicjum zdobył z rzutu karne-

Pamiątkowe zdjęcie drużyny Pomorza przed meczem. Koszulki i gadżety przygotowane do licytacji.

ARENKA, maskotka stadionowa  wśród sędzin 
meczu.

Zabawę na stadionie umilały postacie z bajki.
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Od bólu do narkozy czyli 
historia znieczulenia

Ból rozumiany jako „subiektywnie przykre 
oraz negatywne wrażenie zmysłowe i emo-
cjonalne, powstające pod wpływem bodź-
ców uszkadzających tkankę (tzw. nocycep-
tywnych) lub zagrażających ich uszkodze-
niem”, towarzyszy ludzkości od zarania 
dziejów. Dlatego od najdawniejszych cza-
sów podejmowano wysiłki, aby doznania 
te zlikwidować, a przynajmniej ograniczyć. 
W tym celu człowiek poddawał się różnym 
metodom niwelowania bólu, poczynając 
od praktyk szamańskich, poprzez środki 
odurzające, a kończąc na profesjonalnych 
związkach chemicznych. W tym celu sto-
sowano: sok z mandragory, liście i korę 
wierzby, czerwik kokainowy, wyciąg z ziół 
usypiających – maku opiumowego, konopi, 
lulka, szaleju i szczwołu plamistego, cyku-
ty, alkohol. Lokalnie stosowano ucisk lub 
okłady lodu, a także hipnozę. 
Jednocześnie mimo ogromnego wysiłku, 
medycyna pozostawała nauką częstokroć 
bezradną wobec ogromu chorób i urazów 
nękających dawne społeczeństwa. Ból był 
jedną z największych przeszkód w rozwoju 
chirurgii. Niebolesna operacja to „mrzonka, 
która nigdy nie zostanie urzeczywistniona” 
powiedział w 1839 roku jeden z najwięk-
szych chirurgów połowy XIX wieku Alfred 
Velpeau. Ból wymuszał na chirurgu spraw-
ność, dokładność i szybkość wykonywa-
nych zabiegów. „Nóż chirurga i ból są to 
pojęcia nierozerwalne”. Ból uniemożliwiał 
chirurgom operowanie w głębszych war-

stwach ciała pacjenta i niejednokrotnie to 
właśnie on był przyczyną zgonu pacjenta. 

Początki medycyny
Gdy mówimy o początkach medycyny, po-
grążamy się w mrokach domysłów i przy-
puszczeń, polegając na naszej szczątkowej 
wiedzy i zmuszeni jesteśmy szukać oparcia 
bardziej w hipotetycznych rekonstrukcjach 
niż szkielecie faktów. Hipotetyczne rekon-
strukcje per analogiam związane z wiarą 
w moce nadprzyrodzone i towarzyszące 
temu przekonania, że bóstwa są faktycz-
nymi sprawcami życia i śmierci, zdrowia 
i choroby, mogły stanowić najbardziej cha-
rakterystyczne cechy ówczesnego sposobu 
widzenia świata. W oglądzie rzeczywisto-
ści i próbie jej uchwycenia główną rolę sta-
nowiły instynkt i doświadczenie zmysłowe. 

Starożytność
Życie człowieka w starożytności było ści-
śle związane z przyrodą. Była ona dla niego 
żywicielką i uzdrowicielką, miała wymiar 
społeczny, ekonomiczny i symboliczny. 
Leczenie polegało na wykorzystaniu ro-
ślin działających uśmierzająco, kojąco 
i przeciwzapalnie. W starożytnych kultu-
rach używano roślin, które miały działanie 
przeciwbólowe i zmieniały funkcjonowa-
nie układu nerwowego. Należały do nich 
opiaty i kanabinoidy pozyskiwane z roślin-
nych surowców naturalnych. Potrafiły one 
łagodzić dyskomfort, jednak w przypadku 

go w 22 minucie Tomasz Michalczewski. 
Mecz był rozgrywany 2 razy po 30 minut. 
W przerwie meczu spiker zawodów ogłosił 
konkurs strzelania rzutów karnych przez 
wylosowane 10 osób z publiczności. Każ-
dy trafiony rzut karny wyceniony na 500 
zł przeznaczony był na rzecz hospicjum. 
Zabawa była przednia, gdyż większość 
piłek wpadała do siatki. Publiczność była 
ubawiona, a fundusz hospicjum zasilony. 
Zawodnicy kondycyjnie wytrzymali trudy 
spotkania. Często były dokonywane zmia-
ny zawodników na boisku. Mecz zakończył 
się w regulaminowym czasie wynikiem 
2:1. Sędzina przedłużyła mecz o 3 minuty,  
a w doliczonym czasie rezerwowi zawod-
nicy Pomorza wtargnęli  na boisko z odsie-
czą, aby ratować honor i wynik meczu lecz 
bez skutku. Umiejętna gra obronna druży-
ny TVP uniemożliwiła tak ogromną nawał-

nicę. Jednak nie o wynik chodziło. Wszy-
scy bawili się bardzo dobrze. Zarówno 
zawodnicy jak i kibice. W trakcie trwania 
akcji dzieci i dorośli kwestowały na rzecz 
hospicjum. Dzieci potrafiły dotrzeć z pusz-
ką na datki nawet do najbardziej odległych 
miejsc na stadionie.
Po meczu, ok. godz. 18.00 odbył się kon-
cert zespołu Kalwi&Remi, a po nim ok. 
godz. 19.15 dla zaproszonych gości ban-
kiet.  Przygotowane były gadżety do li-
cytacji. Pieniądze były zbierane w różnej 
formie.
Wstęp na stadion był bezpłatny. W trakcie 
trwania wydarzenia można było spotkać 
wolontariuszy – osoby, które na co dzień 
wspierają swoją pracą chore dzieci. Widać 
było zaangażowanie osób „wielkiego ser-
ca” w zbiórkę pieniędzy dla chorych dzieci.
Zebrane pieniądze na pewno pomogą po-
trzebującym dzieciom przejść godnie przez 
trudny okres choroby.

Zabawa była doskonała, mimo że pogoda 
nie dopisała. Cały dzień padał deszcz i było 
chłodno. Kibice byli osłonięci dachem sta-
dionu. Gorzej mieli zawodnicy na boisku. 
Biegali za piłką w kroplach deszczu. Jed-
nak każdy rozgrzany był aurą spotkania. 
Szczytny cel, hojność ludzi i miłość do 
dzieci łączyła wszystkich na stadionie. 
Chociaż to była zabawa każdy czuł siłę do 
wsparcia chorych dzieci.
Na pewno spotkamy się ponownie w przy-
szłym roku.

OIPiP w Gdańsku jest zawsze otwarta na  
DZIELENIE SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ.

Barbara Wysocka
OIPiP w Gdańsku

Ja też tam byłam i kibicowałam obu drużynom.
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Pacjenci oczekiwali na zabieg jak na eg-
zekucję, wraz z trudnymi do przewidzenia 
zagrożeniami: bólem, krwotokiem czy po-
operacyjną infekcją. Nawet przed niewiel-
kimi zabiegami wielu z nich porządkowało 
swoje sprawy osobiste i majątkowe, licząc 
się z najgorszym. Fakt, iż ból związany 
z urazami lub z operacjami zdawał się nie 
do uniknięcia, skłaniał filozofów do jego 
"uszlachcenia". Zdaniem wielu z nich 
umiejętność znoszenia bólu była jedną 
z najwyższych cnót.

Schyłek wieku XVIII w dziejach nauki 
europejskiej zapisał się szeregiem odkryć 
nowych substancji chemicznych, które 
dokonały zasadniczego przełomu w walce 
z cierpieniem ludzkim, zwłaszcza podczas 
wykonywania zabiegów operacyjnych.
Horacy Wells w styczniu 1845 r. przyby-
wa na salę operacyjną w Massachusetts 
General Hospital, która wygląda jak am-
fiteatr gromadzący widzów. Ponieważ nie 
ma w tym dniu zaplanowanych operacji 
postanawia usunąć bezboleśnie ząb osobie 
z widowni. Jednakże audytorium nie trak-
tuje go poważnie, czekając na występ, któ-
ry zakończy się klęską. Po chwili znajduje 
się chętny do usunięcia zęba. Jest to osoba 
otyła, nadużywająca alkoholu. Wells poda-
je ochotnikowi gaz, każe mu równocześnie 
myśleć o zasypianiu. Głos Wellsa jest cichy, 
niepewny, a on sam wydaje się być bardzo 
speszony zachowaniem widzów, którzy 
zaczynają powoli śmiać się. Nagle ku zdu-
mieniu całego audytorium pacjent zasypia. 
Wells sięga po narzędzie do usunięcia zęba 
i przystępuje do zabiegu. Wtedy w sali roz-
lega się krzyk bólu. Całe audytorium wy-
bucha śmiechem, a Wells cały blady opusz-
cza miejsce pokazu. Niestety w tym czasie 

nikt jeszcze nie wiedział tego co dzisiaj jest 
oczywiste, a mianowicie, że pacjentowi 
otyłemu, nadużywającego alkoholu trzeba 
podać większe dawki znieczulenia. 

William T.G. Morton jest z reguły cy-
towany jako ten, który 16 października 
1846 r. udowodnił w sali wykładowej te-
goż samego szpitala w Bostonie, że znie-
czulenie eterowe działa. Morton podobnie 
jak Wells podaje gaz i pacjent zasypia. 
Jednakże lekarze i studenci zgromadzeni 
na trybunach pamiętają wydarzenie, które 
miało miejsce ponad rok wcześniej i cze-
kają tylko na ponowne śmieszne przedsta-
wienie. Kiedy pacjent zasypia chirurg War-
ren pochyla się nad operowanym i bardzo 
szybko usuwa guza. Co niesłychane chory 
nie krzyczy podczas zabiegu, a mało tego 
nawet nie porusza się podczas operacji. Na 
twarzy chirurga, który przez wiele lat swo-
jej pracy zdążył uodpornić się na cierpienie 
ludzkie związane z operacją, pojawiają się 
łzy. Wypowiada on słowa, które przeszły 
do historii i są cytowane do dnia dzisiejsze-
go: „Gentelmen, this is no humbug.”
Już cztery miesiące po użyciu eteru przez 
Mortona, profesor Ludwik Bierkowski 
w Krakowie jako pierwszy w Polsce za-
stosował eter do anestezji, rozpoczynając 
w lutym 1847 r. rozwój anestezjologii w na-
szym kraju. Tym samym rozpoczęła się era 
znieczulenia do operacji, którą na dziesię-
ciolecia zdominowała anestezja wziewna. 
Krzyk spowodowany bólem zniknął z sali 
operacyjnej, a chirurdzy nie musieli w po-
śpiechu kończyć operacji. 
W 1847 r. profesor położnictwa w Edyn-
burgu, James young Simpson, zastosował 
po raz pierwszy do uśpienia chloroform, 
chociaż środek ten był odkryty i wypró-

bólu operacyjnego nie przynosiły spodzie-
wanych korzyści. 
Hipokrates (ok. 460-370 p.n.e.), jako 
pierwszy zwrócił uwagę na obserwację 
chorego i czynności opiekuńczo-pielęgna-
cyjne. Wykształceni lekarze nie zajmowali 
się chirurgią. Zabiegi te wykonywali zręcz-
ni, ale niewykształceni rzemieślnicy, któ-
rym nie wolno było 
podawać chorym 
żadnych lekarstw. 
Ból w owym cza-
sie był uważany za 
okazję do wykaza-
nia swego męstwa. 
Tak jak w Hipo-
kratesie widzi się 
fundatora medy-
cyny naukowej tak 
Klaudiusza Galena można uznać za tego, 
który w pełni jej naukowość potwierdził.
Galen (130-200 n. e.), lekarz gladiatorów 
i cesarzy rzymskich był już za życia legen-
dą, po śmierci zaś stał się wręcz ikoną dla 
kolejnych pokoleń medyków. Stworzona 
przezeń nauka anatomii człowieka obowią-
zywała nieprzerwanie przez kolejnych trzy-
naście stuleci.
Średniowiecze, zazwyczaj krytyczne wo-
bec pogańskiego dorobku starożytności, 
przyjęło wykładnie nauki Hipokratesa 
i Galena jako obowiązujące, ba – nie podle-
gające dyskusji. Zarówno medycyna upra-
wiana w zaciszu klasztorów jak i ta wykła-
dana w uniwersyteckich salach, nie śmiała 
wątpić w nieomylność obu. Chirurgię jako 
niegodną miana prawdziwej medycyny 
wypchnięto poza jej nawias. Nadal mieli 
się nią parać rzemieślnicy, zwani cyruli-
kami. Im więcej lat mijało, tym bardziej 
niewzruszony wydawał się ten gmach 

wiedzy. Przełom nastąpił dopiero w XVI 
w. W 1561 roku opublikowano dzieło V. 
Cordusa, w którym przedstawił on syntezę 
eteru dwuetylowego – oleum, vitrioli dulce. 
Była to pierwsza wzmianka o najbardziej 
popularnym środku do znieczulania ogól-
nego. Paracelsus także pisał o eterze i pod-
kreślał, że "...może być on zalecany w do-

legliwościach bó-
lowych...". Jednak 
substancja opisy-
wana przez Cor-
dusa i Paracelsusa 
długo nie znalazła 
zastosowania lecz-
niczego. W roku 
1788 Ch. Kite opi-
sał pierwszą rurkę 
dotchawiczą i spo-

sób jej wprowadzania przez usta lub nos, 
aby prowadzić sztuczne oddychanie. Wielu 
doświadczeń z podtlenkiem azotu dokonał 
H.B. Davy, który nazwał go "gazem rozwe-
selającym" i zalecał w 1800 jako środek do 
"operacji chirurgicznych, w których nie ma 
dużego ubytku krwi". W USA w począt-
kach XIX wieku wykorzystywano "rozwe-
selające" działanie eteru i podtlenku azotu 
do robienia popularnych wówczas "figli 
eterowych". 
 
Pierwsza poważna próba znieczulenia ogól-
nego została dokonana we Francji w 1821 r. 
Pacjenta wprowadzono w "trans somnam-
buliczny" drogą działania "magnetyczne-
go" zalecanego przez F. Mesmera jeszcze 
w 1779 roku. Postępowanie takie w 1843 
nazwano hipnozą.
Historia wprowadzenia do medycyny sku-
tecznych środków przeciwbólowych obfi-
tuje w frapujące i dramatyczne wydarzenia. 

Ból wymuszał na chirurgu 
sprawność, dokładność 

i szybkość wykonywanych 
zabiegów. „Nóż chirurga i ból 
są to pojęcia nierozerwalne”.
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się pozycji anestezjologii, co spowodowa-
ło wzrost naboru pielęgniarek do pracy na 
tych oddziałach oraz wymogło intensywne 
podnoszenie kwalifikacji poprzez organi-
zowanie kursów kwalifikacyjnych. Pierw-
sze takie kursy odbywały się wspólnie dla 
lekarzy i pielęgniarek, a więc od pierwszej 
chwili rozwoju anestezjologii i intensyw-
nej terapii pielęgniarka i lekarz uczyli się 
razem intensywnego leczenia, pielęgnowa-
nia, rehabilitowania, całodziennej opieki. 
12 grudnia 1981 roku wydano Rozporzą-
dzenie MZiOS w sprawie szkolenia specja-
lizacyjnego pielęgniarek i położnych (DzU 
MZiOS Nr 1 z 1982 roku), zaś Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecz-
nej z 27 lutego 1998 roku (DzU Nr 37), 
określało miejsce i zadania pielęgniarki 
anestezjologicznej (anestezjolog znieczula 
w asyście pielęgniarki). 

Podsumowanie
Wprawdzie już w starożytności znano znie-
czulające działanie roślin, nie mniej prze-
łom nastąpił w XIX i XX wieku poprzez 
intensywny rozwój odkryć i wynalazków 
ograniczających lub likwidujących ból fi-
zyczny. To niekończące się pasmo sukce-
sów i porażek. Kontrowersyjne nowości 
okazywały się równie często przełomem, 
jak i źródłem cierpienia pacjentów. Obec-
nie anestezjologia i intensywna terapia sta-
ra się robić wszystko, aby postępować we-
dług zasady primum non nocere. Najwięk-
szy rozwój tej specjalności, który nastąpił 
w latach 70-tych, zmienia nasze poglądy na 
patogenezę bólu. 
Nowe leki i nowe drogi ich podawania, mo-
nitorowanie układu sercowo-naczyniowe-
go, oddechowego i nerwowego oraz postęp 
w leczeniu bólu, to główne składowe po-

prawiające warunki znieczulenia i bezpie-
czeństwo chorego. Jednak głównym moto-
rem postępu w anestezjologii i intensywnej 
terapii jest rosnąca liczba wyspecjalizowa-
nej kadry, której doświadczenie kliniczne 
warunkuje bezpieczeństwo praktyki ane-
stezjologicznej na świecie.
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Wykład z XVIII Konferencji Naukowo-
-Szkoleniowej PTPAiIO Oddziału Ślą-
skiego - Szczyrk, 2016 „Pielęgniarstwo 
anestezjologiczne i intensywna opieka – 
wczoraj i dziś, w Polsce, w europie i na 
świecie” 

mgr Maria Chytkiewicz
specjalista piel. anestezjologicznego

 i intensywnej opieki
Członek ORPiP w Gdańsku

bowany na zwierzętach jeszcze w 1831 r. 
Początkowo wykorzystywał on swoją me-
todę przy porodzie, a dopiero później do 
zabiegów operacyjnych. Jak to zwykle by-
wało z doniosłymi odkryciami w dziejach 
medycyny, Simp-
son napotykał nie-
zwykle gwałtowny 
opór ze strony kle-
ru, który twierdził, 
ze uśmierzanie 
bólu jest przeciw 
przyrodzie i reli-
gii. Powoływano 
się na słowa Biblii, 
w której wyraźnie 
nakazano „w bole-
ści rodzić będziesz 
dzieci swoje”. 
Simpson przypo-
mniał, że narkozę zastosował sam Stwórca, 
„gdy uśpił Adama przed operacją usuwania 
mu żebra”, w celu stworzenia towarzyszki 
życia – Ewy. Potrafił przekonać przeciwni-
ków do tego stopnia, że królowa angielska 
Wiktoria (1819-1901) poddała się uśpieniu 
chloroformem przy porodzie, obdarzając 
potem Simpsona tytułem lordowskim. 
Wprowadzenie eteru i innych gazów ane-
stetycznych spowodowało rozwój nowych 
technicznych metod chirurgicznych, które 
doskonaliły się dzięki anestezjologii, a na-
stępnie intensywnej terapii. Wprowadzenie 
przez Griffitha w 1942 r. środka zwiotcza-
jącego mięśnie – kurary, wywarło istotny 
wpływ na dalszy rozwój anestezjologii, 
w tym szczególnie na doskonalenie metody 
sztucznej wentylacji płuc. 
Sukcesem zakończyły się próby wykorzysta-
nia do celów znieczulenia dożylnego środ-
ków o budowie barbituranowej. W 1932 r. 

wprowadzono do praktyki heksobarbital, 
który spotkał się z entuzjastycznym przy-
jęciem. Godnym następcą heksobarbitialu 
stał się od 1934 r. tiopental. Nieudane próby 
wykorzystania go do celów znieczulenia cał-

kowicie dożylnego, 
między innymi 
podczas ratowania 
ofiar japońskiego 
ataku na Pearl Har-
bour w 1941 r. gdy 
z powodu braku do-
świadczenia w sto-
sowaniu tiopentalu 
zginęło na stole 
operacyjnym kil-
kunastu pacjentów, 
nie osłabiły jego 
wartości jako jed-
nego z najlepszych 

środków do indukcji znieczulenia ogólnego.
Fundamentalne znaczenie dla rozwoju 
współczesnych metod znieczulenia prze-
wodowego przypisywane jest pracy F. Pa-
gesa z 1921 r., który pierwszy opisał tech-
nikę znieczulenia zewnątrzoponowego. 
Dopiero 10 lat później jego idea została 
spopularyzowana przez turyńskiego leka-
rza A. Dogliouiego. On też jest autorem 
identyfikowania przestrzeni zewnątrzopo-
nowej metodą znikającego oporu. W tym 
samym czasie wykonywane są również 
znieczulenia podpajęczynówkowe i bloka-
dy splotu ramiennego. Te ostatnie, przy wy-
korzystaniu dostępu nadobojczykowego, są 
też popularyzowane w Polsce.

Anestezjologia w Polsce, jako niezależna 
medyczna specjalność, powstała w 1952 
roku. W latach 70-tych zmieniło się obli-
cze pielęgniarstwa wobec wzmacniania 

Wprowadzenie eteru i innych 
gazów anestetycznych 
spowodowało rozwój 
nowych technicznych 
metod chirurgicznych, 

które doskonaliły się dzięki 
anestezjologii, a następnie 

intensywnej terapii..
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Tworus Aneta
Winikajtys dorota
Pilecka Katarzyna

25 lecie pracy:
Jaks Lucyna

Wydra Violetta
dębska Anna

20 lecie pracy:
Słupczyńska emilia
rybak Katarzyna
dudek Małgorzata
Muchowska Anna

Wojtalewicz Jolanta

15 lecie pracy:
różek Anna

10 lecie pracy:
Guga-Marek Izabela

5 lecie pracy:
Sosińska-Awerjanow Gabriela

Kita Maryla
Bartosz Marta

życzy
mgr Elżbieta Brożyniak

Naczelna Pielęgniarka 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej z Przychodnią 

w Gdańsku

Z okazji pomyślnie ukończonej 
Specjalizacji z Pielęgniarstwa 

Chirurgicznego
serdeczne gratulacje dla Pielęgniarek 
Oddziału Chirurgicznego Ogólnego

Szpital św. Wojciecha:

Marii daczuk
Aleksandrze Wiśniewskiej

z życzeniami spełnienia marzeń,
satysfakcji w życiu osobistym 

i zawodowym
oraz realizacji zamierzonych 

celów składają:
koleżanki i koledzy z oddziału

Wyrazy uznania, szacunku 
i podziękowania za wieloletnią 

pracę w zawodzie, życzliwość oraz 
profesjonalizm wraz z życzeniami 

zdrowia i satysfakcji zawodowej z okazji 
jubileuszu pracy:
20-lecia pracy:

Marzena Majewska

25-lecia pracy:
Beata Grobel

30-lecia pracy:
Mirosława Misiewicz

35-lecia pracy:
Alicja Kaszubowska

Wiesława Odya
składa

Przełożona pielęgniarek NZOZ 
„Przychodnia” Sp. z o.o.

w Kościerzynie
wraz ze współpracownikami

Pani Teresie Banna 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 – Zespół Kliniki 
Otolaryngologii UCK.

Podziękowania
Serdeczne gratulacje dla Pań: 

Tamary Bajorowicz, 
Katarzyny Bartoszewskiej, 

Marii Chamot, 
darleny Kowalskiej, 

ewy Kurek, 
Barbary Nijak, 

Marzeny Michalskiej, 
Aldony rogala 

z okazji zdania egzaminu 
państwowego oraz uzyskania tytułu 
Pielęgniarki Specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego składa 
Zespół Kliniki Otolaryngologii UCK.

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

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

i życiu osobistym Pielęgniarkom 
i Położnym 7 Szpitala Marynarki Wojennej 

z Przychodnią w Gdańsku z okazji 
jubileuszu:

40 lecia pracy:
Chadała Barbara

35 lecia pracy:
Strzelecka Aleksandra
dudzewicz Grażyna

Spatuśko-Pasek Aldona
Winiarek Alina

30 lecie pracy:
Kozłowska-Schulz  ewa
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Z głębokim  smutkiem i żalem 
zawiadamiamy, że dnia 28.08.2016 r. po 
ciężkiej i wyczerpującej chorobie zmarła 

nasza Koleżanka, Pielęgniarka: 
MArIOLA WOŁOSzyK.

Mężowi i córkom pragniemy 
złożyć szczere wyrazy współczucia 
– Personel Oddziału Wewnętrznego 

i Gastroenterologii 7 szpitala Marynarki 
Wojennej w Gdańsku.

„Musimy po prostu zaakceptować to,
że ludzie zostaną w naszych sercach nawet

jeśli nie będzie ich w naszym życiu.”

Z głębokim żalem informujemy o śmierci 
naszej Koleżanki Pielęgniarki

MArIOLI WOŁOSzyK
Naczelna Pielęgniarka

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
wraz z całym zespołem pielęgniarskim.

„Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym 
zadaniem jest uczynić z tej chwili czas” 

Georges Poulet

Wioletcie Licbarskiej z powodu śmierci 
TATY 

szczere kondolencje składają 
współpracownicy. 

Oddział Chorób Wewnętrznycych 
Szpital św. Wojciecha

Naszej drogiej koleżance 
Marioli Orłowskiej

wyrazy współczucia z powodu śmierci 
OJCA

składa personel Oddziału Neurologii
i Rehabilitacji Neurologicznej

Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.

„To nic, że odszedłeś; 
w moim sercu będziesz żył zawsze”

Hani Wieckiej z powodu śmierci 
TATY 

wyrazy współczucia składają 
współpracownicy Oddziału Chorób 

Wewnętrznych. Szpital św. Wojciecha

"Znów odeszła matka, serce rozrywa ból,
bo nie ma drugiej matki, zostałeś ty, 

wspomnienia i ocean miłości ..."

Głębokie wyrazy współczucia
dla pielęgniarki Kasi Płotki

z powodu nagłej śmierci 
MATKI

składa personel Oddziału Neurologii 
i Rehabilitacji Neurologicznej

Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

SIOSTry
 koleżance Helenie Nowadzkiej składa 
Zespół Kliniki Otolaryngologii UCK.

z żałobnej karty
Naszej drogiej koleżance 

Jolancie Błaś 
wyrazy głębokiego współczucia 

i otuchy z powodu śmierci 
MATKI 

składają Koleżanki i Koledzy z Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego Szpitala 

Morskiego im. PCK w Gdyni.

Drogiej Koleżance
Grażynie Stencel

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają koleżanki i koledzy

z Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz 
Kadra Kierownicza Pionu Pielęgniarstwa

Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.

Serdeczne wyrazy współczucia
Położnej dorocie Polerowicz 

z powodu śmierci 
TATY

 składają położne oddziału 
ginekologiczno-położniczego 

wraz z Z-cą Dyrektora ds. pielęgniarstwa 
ze Szpitala Specjalistycznego 

im. J. K. Łukowicza w Chojnicach.

„Kochany Człowiek nigdy nie umiera żyje 
wciąż w naszych  myślach,
słowach i wspomnieniach”

Wyrazy serdecznego współczucia 
z powodu śmierci 

BRATA
Koleżance Tereni Szteler

składają koleżanki z Działu Pobierania
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance reginie Łuckiej

z powodu śmierci
MAMY

Składają Koleżanki i Zarząd
Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej
,,PROFIL-MED.” MEDYCYNA 

SZKOLNA w Gdańsku.

„Nie umiera ten, kto pozostaje 
w sercach bliskich”

Łącząc się bólu z naszą koleżanką 
Mirosławą rymon-Lipińską
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
OJCA

składa Kadra Kierownicza Pionu 
Pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie Sp. z o.o.
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„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach 
bliskich”

Łącząc się bólu z naszą koleżanką 
Katarzyna Płotka

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

MAMY
składa Kadra Kierownicza 

Pionu Pielęgniarstwa
Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.

Naszej Koleżance Halinie Gorlikowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
OJCA

składają Koleżanki z Oddziału 
Otolaryngologii Copernicusa 
im. M.Kopernika w Gdańsku.

„Śmierć to stacja, na której przesiadamy się do 
następnego pociągu.

Zmienia się wygląd wagonu, 
ale podróż trwa nadal.”

Kazimierz Matan

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
wsparcia

Pani ewie Mędrek
z powodu śmierci

OJCA
Irena Samson

w imieniu koleżanek z Komisji Leczenia 
Ran i Opieki długoterminowej

Naszej drogiej koleżance Marii Formela
wyrazy głębokiego współczucia 

i szczerego żalu
z powodu śmierci

MĘŻA
składa personel Poradni Onkologicznej 

Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

Naszej Koleżance pielęgniarce 
Marioli Miksa-Makaruk wyrazy 

współczucia z powodu śmierci 
TATY

 składają koleżanki Oddział III PCCHZ 
i Gruźlicy w Gdańsku.

Pielęgniarce Oddziału Pulmonologicznego
Pani Teresie Tryba

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

TATY
składają:

Zarząd oraz Pracownicy Oddziału
Szpitali Wojewódzkich w Gdyni

„Słowa nie ukoją bólu, ale kochany człowiek 
nie umiera,będzie żył w Twoim sercu...”. 

Koleżance Sylwii rutkowskiej wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu tak 

niespodziewanej śmierci 
MĘŻA 

składa cały Zespół 
Kliniki Otolaryngologii UCK.




