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Spis treści

Koleżanki i Koledzy,
mija kolejny rok – rok pracy 6, a nawet czasa-
mi 7 dni w tygodniu – więc nadszedł czas na 
jego podsumowanie. Każdy dzień wymaga od 
nas podejmowania decyzji i ponoszenia za nie 
odpowiedzialności. Jak pisał David Russell: 
”Najtrudniejsza rzecz w życiu, to nauczyć 
się, które mosty przekraczać, a które pa-
lić...” Ponieważ „nasza rzeczywistość mieści 
się w mózgu” to wiem i jestem przekonana, 
że nie mogę się bać ja, ani nasze Prezydium, 
ani też Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położ-
nych. Dlatego odważnie reagujemy na zgła-
szane przez Was problemy i nieprawidłowo-
ści oraz poszukujemy rozwiązań wielu spraw, 
które dręczą nasze pielęgniarstwo. Wskazu-
jemy Społeczeństwu istotę naszych Profesji 
oraz niemal codziennie prezentujemy i broni-
my naszych racji na wszelkich możliwych fo-
rach dyskusyjnych, decyzyjnych i w mediach. 
W tym roku również przekroczyliśmy wiele 
mostów, a nawet wiele zbudowaliśmy. Mo-
sty komunikacji i współpracy są bowiem 
niezbędne do realizacji celów jakie są nało-
żone na Samorząd Zawodowy. Wy nas wy-
braliście i Wam służymy: swoją otwarto-
ścią, pomocną ręką, poradą i działaniem...
Działania OIPiP w Gdańsku opisałam szeroko 
w poprzednim Biuletynie w art. pt. „Co robią 
Izby?”. Dziękuję za Wasze olbrzymie zainte-

resowanie tematem i liczne podziękowania 
za szczegółowe przedstawienie zalet, sensu, 
a wręcz konieczności funkcjonowania nasze-
go Samorządu. W tym Biuletynie są również 
liczne ciekawe relacje potwierdzające jak 
aktywni jesteśmy, polecam obszerną z obcho-
dów XXV-lecia Samorządu Naszej Korpora-
cji Zawodowej. Podsumowaniem roku oraz 
XXV-lecia wkraczamy w Nowy Rok 2017...
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

Życzę miłej lektury,

Kochani,

„Wy jesteście światłem świata” (Mt 5,14)

Wszystkie Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze i Położni tworzymy jedną wielką 
Rodzinę Zawodową, która się wspiera i współdziała, ceni swoją tradycję oraz 
codziennie ciężko pracuje nad innowacją, by w teraźniejszości rozwijać się równolegle 
z nauką i rozwojem medycyny... Nasza Rodzina wciąż musi wkładać ogrom trudu 
w trosce o lepszą przyszłość... Jednak jak to w życiu bywa... i u nas bywa różnie. 
Następują rozdźwięki, brak współgrania i dysonanse... Jednak jedynie wspólnie 
działając na rzecz dobra naszej Grupy Zawodowej, dla istoty sprawy trzeba 
zgrać się, aby osiągnąć wspólne cele i spełnić zawodowe marzenia.

Magiczna Noc Wigilijna i Święta Bożego Narodzenia posiadają moc 
zadumy i przemyśleń, a Nowy Rok niesie nowe szanse...

Życzę Każdemu przede wszystkim zdrowia, siły i nadziei oraz 
aby ze zdwojoną siłą wracało do Was to co dajecie codziennie Innym...

Dobro, ciepło, pomoc, serdeczność, bezpieczeństwo, zrozumienie, szacunek... 
Wachlarz działań i możliwości jest wielki! 

„Nie szukaj Boga w zaświatach. On jest przy Tobie.”

„Miej czas na to, aby pomyśleć - to źródło mocy. Miej czas na modlitwę - to 
największa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to muzyka duszy.”
Matka Teresa z Kalkuty

  Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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UWAGA! 
Od dnia 1 grudnia 2016 r. na liczne Państwa prośby zmieniamy/ 
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Porady prawne
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BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ 
IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

Prezydium
W dniu 17 listopada 2016 roku odbyło się 
zebranie Prezydium Okręgowej Rady pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku. W ze-
braniu wzięło udział 7 osób, Członków Pre-
zydium.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Wiceprze-

wodniczącą Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku Panią 
Marzenę Olszewską-Fryc. Podpisanie 
listy 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 210/VII P/16 
w sprawie pokrycia kosztów uczest-
nictwa w konferencji w Łodzi ,,Anali-
za przypadków w pielęgniarstwie” dla 
czterech Członków Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku.

5 . Przedstawienie i omówienie Uchwa-
ły Nr 211/VII P/16 w sprawie wpisu 
zmiany danych do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych, KORA 
Centrum Szkoleń Marek Wojda, ul. 
Kolberga 15, 81-881 Sopot, poprzez 
dokonanie zmiany wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych pod numerem 00002/A/00264 
w § 1 pkt. 9 Uchwały Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 

Nr 112/VIIP/2016 z dnia 11 kwietnia 
2016 r. polegające na dodaniu kolej-
nych miejsc prowadzenia kształcenia. 
Zmiana dotyczy, programu szkolenia 
specjalizacyjnego Pielęgniarstwo in-
ternistyczne dla pielęgniarek. uchwa-
ła Nr 211/VII P/16 jednogłośnie nie 
została podjęta z powodu uchybień 
formalnych. 

6. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
212/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 specjalistyczny Wywiad 
i badanie fizykalne dla pielęgniarek 
i położnych.

7. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
213 /VII P/16 w sprawie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych KORA Centrum Szko-
leń, Marek Wojda ul. Kolberga 15, 
81-881 Sopot. Kurs specjalistyczny 
Wykonanie i ocena testów skórnych 
dla pielęgniarek.

8. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
214/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 dokształcający Pobieranie 
rozmazów cytologicznych w skrynin-
gu raka szyjki macicy dla położnych.

9. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
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215/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 internistyczne dla pielęgniarek.

10. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 216/VII P/16 
w sprawie wpisu zmiany danych do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych Fundacja Twórczych 
Kobiet, poprzez dokonanie zmiany 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych pod numerem 
00011/D/00216 w pkt. Uchwały Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku Nr 588/VIP/2015 z dnia 20 
sierpnia 2015 r. poprzez dodanie kolej-
nych miejsc prowadzenia kształcenia. 
Zmiana dotyczy programu kursu do-
kształcającego „Karmienie piersią” – 
standard w opiece okołoporodowej”. 
Opieka okołoporodowa, ze szczegól-
nym uwzględnieniem fizjologii i pato-
logii ludzkiej laktacji, pielęgniarstwo 
neonatologiczne, położnicze, promo-
cja zdrowia i edukacja zdrowotna. Pro-
gram przeznaczony dla pielęgniarek 
i położnych.

11. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Okuli-
stycznego o uwolnienie środków prze-
znaczonych na działalność komisji 
ds. Pielęgniarstwa okulistycznego, na 
zorganizowanie konferencji ,,Rola pie-
lęgniarki w aplikowaniu leków okuli-
stycznych w świetle nowych upraw-
nień” realizowaną w Gdańsku w dniu 

3 grudnia 2016 r. Podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 217/VII P/16 w tej 
sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Położnych w sprawie 
uwolnienia środków przeznaczonych 
na działalność komisji ds. Położnych 
na zorganizowanie konferencji ,,No-
wotwór a ciąża” realizowaną w So-
pocie w dniach 9 i 10 grudnia 2016 
r . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
218/VII P/16 w sprawie.

13. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 219/VII P/16 
w sprawie uwolnienia środków prze-
znaczonych na działalność Komisji 
ds. Pielęgniarstwa neonatologicznego, 
na pokrycie kosztów podróży dla czte-
rech osób biorących udział w Ogólno-
polskim Sympozjum Neonatologicz-
nym, które odbędzie się w Poznaniu 
w dniach 25-26 listopada 2016 r.

14. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 220/VII P/16 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie dłuż-
szej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej (1 pielęgniarka).

15. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
221/VII P/16 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszko-
leniu po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/ 
położnej (2 pielęgniarkom).

16. Przedstawienie i omówienie uchwa-
ły Nr 222/VII P/16 w sprawie zakupu 
rocznej prenumeraty e-Gazety Prawnej. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

17. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Młodych Pielęgniarek 
o uwolnienie środków przeznaczonych 

na działalność komisji ds. Młodych 
Pielęgniarek na udział w konferencji 
,,Rola pielęgniarki w aplikowaniu le-
ków okulistycznych w świetle nowych 
uprawnień” w dniu 03.12.2016 r. Pod-
jęcie jednogłośnie Uchwały Nr 223/
VII P/16 w tej sprawie. 

18. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Nr 288/Z/
VII/2016 do Uchwały Nr 302/Z/
VII/2016. Stwierdzenia i wpisy – 5, 
(w tym pielęgniarki 4, pielęgniarz 1), 
wpis do rejestru – 7 ( w tym 1 położ-
na), nowe (duplikaty) – 3 pielęgniarki

19. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał od Nr 34/IPP/PPL/2016/C/ 
do Nr 38/IPP/PPL/2016/C, w spra-
wie wykreślenia z rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą 
(Rejestr Praktyk Zawodowych), (5 
wykreśleń indywidualnych praktyk 
pielęgniarskich).

20. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
224/VII P/16 w sprawie wskazania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez KORA Centrum Szko-
leń Marek Wojda. Kurs kwalifikacyjny 
Pielęgniarstwo operacyjne.

21. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 225/VII P/16 
w sprawie wskazania przedstawiciela 
samorządu do prac w komisji kwalifi-
kacyjnej oraz egzaminacyjnej w zakre-
sie kształcenia podyplomowego pro-
wadzonego przez PULS-MEDIC Sp. 
z o.o. Komisja kwalifikacyjna: kurs 
specjalistyczny Leczenie ran program 
dla pielęgniarek, kurs kwalifikacyjny 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i in-
tensywnej opieki, kurs kwalifikacyjny 
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgnia-
rek. Komisja egzaminacyjna- kurs spe-
cjalistyczny Endoskopia.

22. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
226/VII P/16 w sprawie wskazania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez INTERRETE Sp. z o. 
o. Kurs specjalistyczny Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa program dla 
pielęgniarek i położnych, kurs specja-
listyczny Resuscytacja oddechowo- 
krążeniowa noworodka.

23. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 227/VII P/16 w sprawie 
wskazania przedstawiciela samorządu 
do prac w komisji kwalifikacyjnej oraz 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia 
w Warszawie. Komisja kwalifikacyjna 
– kurs specjalistyczny Wywiad i bada-
nie fizykalne. Komisja Egzaminacyjna 
– kurs specjalistyczny ordynowanie le-
ków i wypisywanie recept cz. II - kurs 
specjalistyczny ordynowanie leków 
i wypisywanie recept cz. I.

24. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 228/VII P/16 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu do-
kształcającego i powołania kierow-
nika: kurs dokształcający Zasady po-
dawania leków cytostatycznych, pro-
gram dla pielęgniarek
Miejsce prowadzenia zajęć teoretycz-
nych: Obszar działania Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
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25. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
229/VII P/16 w sprawie wskazania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej i egzamina-
cyjnej w zakresie kształcenia podyplo-
mowego prowadzonego przez Okrę-
gową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. Szkolenie specjalizacyj-
ne w dziedzinie pielęgniarstwa gine-
kologiczno-położniczego. Komisja 
kwalifikacyjna – kurs specjalistyczny 
w zakresie Resuscytacja oddechowo- 
krążeniowa noworodka.
Komisja egzaminacyjna – kurs specja-
listyczny w zakresie Resuscytacja od-
dechowo-krążeniowa noworodka.

26. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Aneksu Nr 1 do Uchwały Nr 
95/VIIP/16 z dnia 14 marca 2016 
roku, Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu spe-
cjalistycznego i powołania kierowni-
ka. Dotyczy kursu dokształcającego 
Bezpieczne podawanie środków cie-
niujących do badań tomografii kom-
puterowej i rezonansu magnetycznego 
dla pielęgniarek.

27. Podjęcie jednogłośnie Aneksu Nr 1 
do Uchwały Nr 102/VIIP/16 z dnia 11 
kwietnia 2016 roku, Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu specjalistycznego i powołania 
kierownika. Dotyczy kursu specja-
listycznego Pielęgnowanie pacjenta 
wentylowanego mechanicznie, pro-
gram dla pielęgniarek.

28. Podjęcie jednogłośnie Aneksu Nr 4 

do Uchwały Nr 20/VIIP/15 z dnia 8 
grudnia 2015 roku, Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu specjalistycznego i powołania 
kierownika. Dotyczy kursu specjali-
stycznego Resuscytacja oddechowo- 
krążeniowa noworodka.

29. Przewodnicząca zebrania Pani Marze-
na Olszewska-Fryc omówiła:
• zaproszenie do udziału w Konfe-

rencji ,,Zdrowie publiczne – edu-
kacja i profilaktyka, czyli zapobie-
ganie chorobom na przyszłość”, 
która odbędzie się w Gdańsku, 8 
grudnia 2016 roku. Udział w kon-
ferencji weźmie Członek Prezy-
dium Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku

• podziękowanie z Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych z Rze-
szowa oraz Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gorzowie 
Wielkopolskim za okazaną pomoc 
finansową dla Członków wyżej 
wymienionych Izb.

• Stanowisko Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Rzeszowie z dnia 10.11.2016 
roku dotyczące szkoleń pielęgnia-
rek i położnych z zakresu wyko-
nywania przez pielęgniarki i po-
łożne zadań wynikających z pro-
cesu leczenia i realizacji zleceń 
lekarskich

• pismo z Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie, 
w którym zawarta jest odpowiedz 
Ministra Edukacji Narodowej 
skierowana do Ministra Zdrowia 

dotycząca odmowy uwzględnie-
nia propozycji dotyczących wpro-
wadzenia trzyletniej szkoły bran-
żowej pielęgniarskiej do systemu 
oświaty

• sprawozdanie z realizacji warsz-
tatów psychologicznych ,,Profi-
laktyka Wypalenia Zawodowego 
Pracowników Ochrony Zdrowia” 
wraz z planowanymi działaniami 
do końca bieżącego roku

• pismo z Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Warsza-
wie o podjętej Uchwale Nr 96/
VII/2016 r. z dnia 22 czerwca 
2016 roku w sprawie określenia 
uroczystego stroju zawodowego 
pielęgniarki, położnej, pielęgnia-
rza, położnego oraz zasady jego 
używania

• projekt Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 14 listopada 2016 
roku w sprawie rodzaju i zakresu 
świadczeń zapobiegawczych, dia-
gnostycznych, leczniczych i reha-
bilitacyjnych udzielanych przez 
pielęgniarkę albo położną samo-
dzielnie bez zlecenia lekarskiego

• Stanowisko nr 2 Prezydium Rady 
Szczecińskiej Izby Pielęgniarek 
i Położnych z dnia 19.10.2016 
roku w sprawie: propozycji Mi-
nistra Zdrowia uruchomienia dru-
giej ścieżki kształcenia w zawo-
dzie pielęgniarki w dwustopnio-
wej szkole branżowej.

30. Zakończenie zebrania.

Jolanta Zając
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

Kalendarium
26 października
Udział i reprezentowanie OIPiP przez Wi-
ceprzewodniczące Marzenę Olszewską-
-Fryc i Danutę Adamczyk-Wiśniewską 
oraz Rzeczników Odpowiedzialności Za-
wodowej w osobach Anny Zaremby-Du-
szoty i Jolanty Stachowicz w konferencji 
pt. ,,Nowe uprawnienia pielęgniarek i po-
łożnych w aspekcie aktów prawnych oraz 
nowości w urologii” zorganizowanej przez 
Koło PTP działające przy szpitalu Specjali-
stycznym w Chojnicach i szpitalu Specjali-
stycznym w Kościerzynie.

27 października
W Gdyni Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka udzieliła wywiadu w Radio Kaszëbë nt. 
zagrożeń płynących z planów MZ dotyczą-
cych zmian w Pielęgniarstwie.

2 listopada
W Ministerstwie Zdrowia w Warszawie 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestni-
czyła w posiedzeniu Rady Społecznej Re-
gionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej 
w Starogardzie Gdańskim.

4 listopada
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czar-
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necka uczestniczyła w konferencji nauko-
wej pt. „Zastosowanie badań naukowych 
w praktyce pielęgniarskiej” zorgani-
zowanej przez Warszawską OIPiP we 
współpracy z Instytutem Pomnik – Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Konferencja 
była bardzo ciekawa, a organizatorzy 
ponownie udowodnili jak bardzo zależy 
Im na jakości naszych warunków pracy 
oraz jej owoców. W poszukiwaniu klucza 
do wzmocnienia i rozwoju naszych profesji 
zgodziliśmy się jednogłośnie, iż praktyka 
bez nauki to stagnacja, lecz nauka bez prak-
tyki staje się nieużyteczna... Zatem: udo-
skonalanie wiedzy i metod, walidacja oraz 
podejmowanie działań w oparciu o prze-
myślany wybór metod optymalizuje naszą 
opiekę, nasze świadczenia i przyczynia się 

do rozwoju praktyki. Nauka i jej wyniki 
(naszych badaczy) daje również twarde 
dowody do dyskusji z decydentami. Dziś 
już jest czas gdy i w Pielęgniarstwie postę-
powanie odbywa się w oparciu o dowody 
naukowe. W Pielęgniarstwie ekspertami są 
Pielęgniarki!

4 listopada
Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP 
w Gdańsku Danuty Adamczyk-Wiśniew-
skiej w konferencji pt. Trudności i wyzwa-
nia w leczeniu ran ostrych i przewlekłych, 
której organizatorem były Szpitale Woje-
wódzkie w Gdyni Sp. z o.o.

9 listopada
W Gdańsku w Urzędzie Marszałkowskim 

Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprze-
wodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczest-
niczyły w II Sympozjum „Zintegrowana Opie-
ka Zdrowotna – integracja i koordynacja”. 
Przewodnicząca podkreśliła, iż Pielęgniarstwo 
ma korzenie wywodzące się z arystokracji i za-
równo historia jak i czasy nowoczesne wypeł-
nione są Pielęgniarkami i Położnymi – Prekur-
sorkami innowacyjnych zmian na rzecz roz-
woju świadczeń medycznych. Rozwiązania te 
często są ponad czasowe i innym w „głowach 
się nie mieszczą”, a jednak potem są z sukce-
sem stosowane i rozwijane przez pokolenia... 
Należy zatem słuchać głosu naszego Środowi-
ska Zawodowego.

9 listopada
Odbyła się IV Konferencja Neonatolo-
giczna zorganizowana przez Komisję ds. 
pielęgniarstwa neonatologicznego przy 
OIPIP w Gdańsku, Uniwersyteckie Cen-
trum Kliniczne i COPERNICUS Podmiot 
Leczniczy Sp z o.o. Konferencję prowadzi-
ła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

15 listopada
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czar-
necka uczestniczyła w Prezydium NRPiP. 
Omówiono wiele bardzo ważnych tema-
tów, zagadnień i problemów oraz podjęto 
stosowne uchwały.

17 listopada
Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP 
w Gdańsku Danuty Adamczyk-Wiśniew-
skiej w posiedzeniu Rady Programowej 
„Zdrowie dla Pomorzan”, które odbyło się 
w Urzędzie Marszałkowskim.

18 listopada
W GUMed w Gdańsku Przewodnicząc 
Anna Czarnecka uczestniczyła w spotka-
niu z nowym Jego Magnificencją Rektorem 
Prof. Marcinem Gruchałą celem omówie-
nia spraw współpracy z Samorządem Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku.

18 listopada
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc i członków Prezydium OR-

Na konferencji pt. ,,Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych w aspekcie aktów prawnych oraz 
nowości w urologii” OIPiP reprezentowały: Wiceprzewodniczące Marzena Olszewska-Fryc i Danu-
ta Adamczyk-Wiśniewska oraz Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej w osobach Anny Zaremby-
-Duszoty i Jolanty Stachowicz. Konferencja naukowo-szkoleniowa w Łodzi pt. ,,Analiza przypadków w pielęgniarstwie”.
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PiP w Gdańsku w konferencji naukowo-
-szkoleniowej w Łodzi pt. ,,Analiza przy-
padków w pielęgniarstwie”.

20 listopada
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc z ramienia OIPiP w uroczy-
stości zorganizowanej z okazji Dnia Wcze-
śniaka w Gdańskim Archipelagu Kultury 

20 listopada 
W Centrum Rozrywki Loopy`s World 
w Gdańsku, Klinika Neonatologii UCK 
w Gdańsku zorganizowała obchody Dnia 
Wcześniaka. Gościem na tej wspaniałej 
imprezie wcześniaków i ich rodziców była 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
Danuty Adamczyk-Wiśniewska.
21 listopada
W Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Eko-
nomicznej odbyła się konferencja nauko-
wo-szkoleniowa „Wizerunek zawodowy 
współczesnej pielęgniarki i położnej i jego 
determinanty”. Organizatorem konferencji 

była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położ-
nych w Elblągu. W konferencji uczestni-
czyły: Wiceprzewodnicząca Danuta Adam-
czyk Wiśniewska oraz Zastępcy Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej Anna 
Grochowska i Jolanta Stachowicz z OIPiP 
w Gdańsku.

21 listopada
Przewodnicząca Anna Czarnecka otrzyma-
ła od Jego Magnificencji Rektora Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego Powo-
łanie do Rady Społecznej UCK i uczestni-
czyła w jej obradach.

23 listopada
Przewodniczenie z ramienia OIPiP przez 
Wiceprzewodniczącą Marzenę Olszewską-
-Fryc w konkursach na stanowiska pielę-
gniarek oddziałowych w Uniwersyteckim 
Centrum Klinicznym.

25 listopada
W Kościerzynie w Szpitalu Specjalistycz-

nym Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz 
Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska uczestniczyły w otwarciu Od-
działu Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem 
Chirurgii Onkologicznej. Uroczystość była 
bardzo wzniosła z uszanowaniem i doce-
nieniem wszystkich Pracowników, którzy 
– jak podkreślano – współpracują tworząc 
ZESPÓŁ oparty na wzajemnym szacun-
ku co owocuje zadowoleniem, satysfakcją 
i dobrem Pacjenta. Przed zwiedzaniem Od-
działu wysłuchaliśmy bardzo ciekawych, 
profesjonalnych i merytorycznych wykła-
dów związanych z tematyką tego Wielkie-
go Dnia, które wygłosili: prof. Janusz Jaś-
kiewicz oraz dr hab. Wojciech Makarewicz. 
Bardzo licznie przybyli Goście byli pod 
ogromnym wrażeniem…

25 listopada
Reprezentowanie OIPiP w Gdańsku przez 
Wiceprzewodniczącą Marzenę Olszewską-
-Fryc na spotkaniu akredytacyjnym inte-
resariuszy współpracujących z Gdańskim 
Uniwersytetem Medycznym.

26 listopada
Na zaproszenie Prezesa Okręgowej Izby 
Lekarskiej dr Romana Budzińskiego Prze-

wodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprze-
wodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
uczestniczyły w uroczystości wręczenia 
PWZ Lekarza i Lekarza Dentysty w Pol-
skiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 
Przewodniczący ORL otwierając uroczy-
stość pięknie podkreślił istotę Zawodu 
Lekarza oraz niezbędność kierowania się 
przez całe życie zawodowe Etyką i usta-
wicznie podnoszoną wiedzą. Wręczone 
zostały również nagrody „Pro Bono Socie-
tatis Medicorum Pomeraniae”. Przewodni-
cząca OIPiP Anna Czarnecka podkreśliła 
w swym wystąpieniu, iż tylko współpraca 
w zespołach interdyscyplinarnych oparta 
na wzajemnym docenieniu i uszanowaniu 
– daje doskonałe wyniki! Chcesz szacun-
ku? Dawaj go innym wokół! Chcesz posłu-
chu? Słuchaj innych współpracowników! 
Traktuj Pacjenta zawsze tak jakbyś chciał, 
żeby Ciebie, gdy już będziesz Pacjentem, 
traktowano! Młodzi Lekarze słuchali z za-
ciekawieniem również słów Matki Teresy 
z Kalkuty zacytowanych przez Przewod-
niczącą: „Ty możesz robić to, czego ja nie 
mogę. Ja mogę robić to, czego ty nie po-
trafisz. Wspólnie możemy dokonać czegoś 
zupełnie wspaniałego”.

Historia zwykłej pielęgniarki 
w UCK - część II

Poznań stał się moim miastem studenckim 
na cztery lata. W tym czasie w naszym 
szpitalu w Gdańsku studenci pielęgniar-
stwa uzyskiwali zgodę na 21 dni urlopu 
szkoleniowego na dany rok oraz 10 dni 

urlopu dodatkowego na obronę pracy ma-
gisterskiej (byłam trzecią studiującą pie-
lęgniarką w szpitalu). Tak się złożyło, że 
mogłam skorzystać z tego typu możliwo-
ści (w tym miejscu składam szczególne II Sympozjum „Zintegrowana Opieka Zdrowotna – integracja i koordynacja”.
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podziękowania dla pana dyrektora Marka 
Wyszczelskiego).
Byliśmy zgrani. Każdego roku latem cały 
zespół pielęgniarski ustalał plan wspólnych 
spotkań przede wszystkim w plenerze (zimą 
spotkania inicjowane były w zamknię-
tych pomieszczeniach). Głównymi orga-
nizatorkami naszych spotkań na świeżym 
powietrzu były nasze Panie Oddziałowe. 
W otoczeniu zieleni, kwiatów, warzyw spę-
dzałyśmy niezapomniane chwile w ogro-
dzie. Na zakończenie wspólne zdjęcia, 
które z łezką wzruszenia w oku oglądam 
do dziś. Czas jaki spędzałyśmy poza pracą 
bardzo nas integrował i tworzył wspaniałą 
atmosferę w pracy.  
Na jednym z dyżurów trafił na oddział nasz 
chirurg z zerwanym ścięgnem Achillesa. 
Po operacji został przewieziony na jedną 
z sal pooperacyjnych. Oprócz profesjo-
nalnej opieki pielęgniarskiej miał również 
zapewnioną na wysokim poziomie „opiekę 
biblioteczną”.
Muszę w tym miejscu przypomnieć wszyst-
kim panią Zosię, która prowadziła bibliote-
kę dla pacjentów. Chorzy z utęsknieniem 
czekali na nią i jej książki. Myślę, że każ-
dy kto pracował w tym czasie znał drobną 
osóbkę ciągnącą wózek magiczny pełen 
książek – dający wielką radość.
W 1998 roku dołączyła do naszego zespołu 
młoda pielęgniarka. Wyjątkowo skromna 
i bardzo pracowita osoba. Zwróciła naszą 
uwagę jej niezwykła empatia i wyrozumia-
łość dla pacjentów. Pracowała w Klinice 
Chirurgii Urazowej krótko, ale na tyle dłu-
go, że mogłyśmy dobrze ją poznać. Zacho-
rowała na czerwienicę. Była piątą osobą 
w Polsce, którą dotknęła ta choroba w tak 
młodym wieku (szczyt zachorowań przy-
pada między 40 a 80 rokiem życia). Zmarła 

po kilku miesiącach. W październiku 1999 
roku cały zespół pielęgniarek pojechał po-
żegnać naszą koleżankę. Całe życie było 
przed nią... Miała tylko 24 lata. Pozostanie 
na zawsze w naszej pamięci.
Pracę magisterską „Możliwość zastosowa-
nia modelu Roper-Logan u chorego po zła-
maniu szyjki  kości udowej i wszczepieniu 
protezy Austin-Moore'a” obroniłam na oce-
nę celującą. Po kilku miesiącach otrzyma-
łam zaproszenie na konferencję „Ochrona 
Zdrowia w roku 2000” celem zaprezento-
wania swojej pracy. To było ogromne wy-
różnienie i docenienie.
W grudniu 1999 roku tuż przed świętami 
otrzymałam propozycję objęcia stanowiska 
pielęgniarki koordynującej w Ambulato-
rium Chirurgicznym. Zostałam niezwykle 
miło przyjęta przez cały zespół pielęgniar-
ski i zespół sanitariuszek. To był bardzo do-
świadczony personel z wieloletnim stażem. 
Pacjenci byli tu przyjmowani do szpitala 
zarówno w trybie tzw. „ostrym” jak i pla-
nowym. Zawsze otrzymywali od nas profe-
sjonalizm i serdeczny uśmiech.
Wszyscy pracownicy często wspomina-
li pana Harego (zarządzał Ambulatorium 
Chirurgicznym wiele lat), który zapisał 
się w historii naszego szpitala jako wyjąt-
kowa osoba z ogromną wiedzą i doświad-
czeniem. Z wykształcenia był felczerem. 
W tym miejscu nie mogę pominąć również 
świetnego „gipsiarza” Marka, który był 
doskonałym fachowcem w zakładaniu gip-
sów.
Pracowałam tam tylko rok i cztery miesią-
ce. Postawiono przede mną następne zada-
nia...
W maju 2001 roku pani dyrektor ds. Pielę-
gniarstwa podjęła decyzję o przeniesieniu 
mnie na Blok Operacyjny. Miałam za za-
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danie przejąć obowiązki Pani Oddziałowej, 
która złożyła pismo w sprawie przejścia na 
emeryturę. Rozpoczęłam intensywną naukę 
dotyczącą obsługi sprzętu, szczegółowego 
wyposażenia sali operacyjnej, zestawów 
narzędzi, materiału dodatkowego, staple-
rów i materiałów szewnych. Zespół liczył 
30 pielęgniarek operacyjnych.
Wdrożenie do pracy zajęło mi sporo cza-
su (dziękuję Małgosi, Magdzie, Gieni, 
Kasi i innym pielęgniarkom, które po-
mogły mi w opanowaniu sztuki instru-
mentowania do zabiegów operacyjnych).  
To bardzo skomplikowana sztuka wyma-
gająca ogromnej wiedzy i ustawicznego 
doskonalenia oraz aktualizacji. Wzajemny 
szacunek i serdeczność były kluczem do 
sukcesu!
Zarządzanie Blokiem Operacyjnym okaza-
ło się dla mnie niełatwym zadaniem. Ko-
rzystałam z wiedzy i doświadczenia innych 
zarządzających oraz z licznych opracowań 
dotyczących tego zagadnienia. We wrze-
śniu 2001 roku został uruchomiony tzw. 
”nowy” Blok Operacyjny przy zachowanej 
pracy tzw. ”starego”. W nowej części Blo-
ku zostały otwarte cztery sale operacyjne 
(oraz sala wybudzeń), w których operowa-
ni byli pacjenci z Kliniki Chirurgii Onkolo-
gicznej, Kliniki Chirurgii Ogólnej, Kliniki 
Chirurgii Urazowej oraz z Kliniki Chirurgii 
Klatki Piersiowej. Ze starej części Bloku  
korzystały: Klinika Chirurgii Plastycznej, 
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Klinika 
Chirurgii Onkologicznej. W rezultacie pra-
cowało siedem sal operacyjnych. Najwięk-
szym problemem był brak sali operacyjnej 
„ostrodyżurowej”. Każdy dzień to liczenie 
na fart, że pacjent w „trybie ostrym” trafi 
na Blok Operacyjny w przerwie między 
zabiegami lub jakakolwiek sala operacyj-

na będzie wolna. Wielokrotnie należało 
wstrzymać zabiegi planowe ze względu na  
konieczność natychmiastowego rozpoczę-
cia operacji u nowo przyjętego pacjenta. 
Ogromnym wsparciem dla mnie była 
pani prof. Maria Wujtewicz, Kierownik 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
Wspólnie omawiałyśmy plan zabiegów, 
ustalałyśmy ich kolejność, wyznacza-
łyśmy sale operacyjne dla poszczegól-
nych klinik. Serdecznie za to dziękuję! 
Współpraca z Paniami Oddziałowymi 
oraz operatorami umożliwiała zachowa-
nie ładu i porządku mimo wielu zdarzeń 
nagłych.
Rozpisy zabiegów operacyjnych plano-
wych przynosiły panie sekretarki. Ja uzu-
pełniałam je nazwiskami pań instrumen-
tariuszek asystujących do poszczególnych 
operacji.
Sanitariuszki zatrudnione na Bloku Ope-
racyjnym niejednokrotnie pełniły funkcję 
„pielęgniarki pomagającej” – to jednak 
musiało być zmienione, bo pielęgniarka 
to musi być pielęgniarka. Negocjacje z pa-
nem dyrektorem Michałem Mędrasiem na 
kilka miesięcy uchroniły panie sanitariusz-
ki przed przejściem do Działu Higieny 
Szpitalnej. Pozostały w strukturze Bloku 
Operacyjnego (który znały doskonale), ale 
wykonywały już tylko funkcje sprzątaczek. 
Do każdego zabiegu operacyjnego wyzna-
czałam dwie instrumentariuszki tzw. „czy-
stą” i pomagającą.   
W maju 2001 roku wygrałam konkurs na 
stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Blo-
ku Operacyjnego. To były piękne chwile... 
Niczym DAR LOSU! Chociaż wielkie wy-
zwanie. cdn.

mgr Beata Piechocka

Warsztaty dla Okręgowych 
Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej

W dniach 21 i 22.09.2016 roku gospoda-
rzem szkolenia połączonego z warsztata-
mi dla Okręgowych Rzeczników Odpo-
wiedzialności Zawodowej była Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
Uczestnikami szkolenia byli Rzecznicy 
i ich zastępcy z Elbląga, Torunia, Bydgosz-
czy, Olsztyna, Włocławka oraz Poznania. 
Naszymi prelegentami była pani Janina 
Dziedzic-Płanda Z-ca Naczelnego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej Pie-
lęgniarek i Położnych w Warszawie oraz 
pani Małgorzata Kilarska pracownik Biura 
Naczelnego Rzecznika. Zajęcia te służyły 
wymianie doświadczeń w prowadzeniu akt 
postępowań wyjaśniających. Towarzyszyła 
im dynamiczna dyskusja, a omawiane nur-
tujące kwestie poprzedzały interesujące py-
tania. Pierwszego dnia zostały omówione 

i przedyskutowane następujące tematy:
1. Podstawy prawne, zakres kompetencji 

rzecznika odpowiedzialności zawodo-
wej w postępowaniu w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej.

2. Prowadzenie postępowań wyjaśniają-
cych w przedmiocie odpowiedzialno-
ści zawodowej.

3 . Czynności procesowe realizowane 
przez rzecznika odpowiedzialności za-
wodowej. Dokumentowanie czynności 
procesowych.

Drugiego dnia, podczas warsztatów, przed-
stawione zostały, następujące tematy:
1. Kompetencje zawodowe pielęgniarek 

i położnych. Odpowiedzialność zawo-
dowa pielęgniarek i położnych, pre-
wencja wykroczeń zawodowych.

2. Czynności procesowe realizowane 
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przez rzecznika odpowiedzialności za-
wodowej. Dokumentowanie czynności 
procesowych. Analiza nieprawidłowo-
ści i uchybień w zakresie postępowa-
nia i dokumentowania.

3 . Funkcjonowanie biura rzecznika odpo-
wiedzialności zawodowej. Dokumen-
towanie działalności rzecznika.

Podczas omawianych kwestii niezbędny 
był wyciąg z kodeksu postępowania kar-
nego. Dz.U.1997.89.555 z dnia 1997.08.04
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 
16 sierpnia 2016 r. do: 31 grudnia 2016 r.

Podziękowania dla mgr Małgorzaty Ki-
larskiej pracownika biura Naczelnego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie za 
profesjonalne przekazanie tak trudnych tre-
ści, cierpliwość, precyzję oraz wytrwałość 
podczas zajęć szkoleniowych i warsztatów 
okazaną uczestnikom.

Anna Zaremba-Duszota 
 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-

dowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie

W Dniach 6-7 października 2016 r. w War-
szawie odbyło się szkolenie dla pielęgnia-
rek i położnych poz. Szkolenie zorganizo-
wane zostało przez Państwową Agencją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgnia-
rek i Położnych w Warszawie. 
Inauguracji szkolenia dokonała Pani Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie, Pani Zofia Małas, podkreśla-
jąc istotę współpracy samorządu pielęgnia-
rek i położnych z Państwową Agencją Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych.
Pierwszy dzień szkolenia to wykłady wy-
jaśniające zjawisko przemocy w rodzi-
nie – skalę zjawiska, rodzaje przemocy, 
mechanizmy i konsekwencje doznawania 
przemocy w rodzinie. Poruszona została 
sytuacja psychologiczna osób doznają-

cych przemocy w rodzinie ujmując dzieci, 
dorosłych, osoby starsze i niepełnospraw-
ne. Uczestniczki szkolenia zapoznały się 
z procedurą ,,Niebieskiej Karty” i zadania-
mi przedstawicieli ochrony zdrowia z niej 
wynikającymi. Zaprezentowane zostało 
jak podejmować interwencję w sytuacji 
zetknięcia się z przemocą w rodzinie, aby 
pomóc osobom pokrzywdzonym. Przed-
stawione zostały podstawowe zasady roz-
mowy i nawiązywania kontaktu z osobami 
doznającymi przemocy „Jak rozmawiać by 
pomagać i motywować do szukania sposo-
bów radzenia sobie z przemocą”. 
Drugi dzień szkolenia obejmował zajęcia 
seminaryjno-warsztatowe, które miały na 
celu nabywanie umiejętności niezbędnych 
w interwencji i pomaganiu, dotyczyło to 
nawiązywania kontaktu i prowadzenia roz-

Tydzień białych 
kołnierzyków w Affidea Tczew

Szanowni Państwo ! 

Bóle kręgosłupa stały się jedną z najczęst-
szych dolegliwości układu kostno-stawo-
wego. Cierpią na nie ludzie starsi, ale ostat-
nio również coraz młodsze osoby aktywne 
zawodowo. Problem osiągnął już rozmiar 
dolegliwości społecznej. Szczególną grupą 
zawodową predysponowaną w tym wzglę-
dzie są pracownicy biurowi tzw.: „białe 
kołnierzyki”. Wadliwa postawa, nadwaga 
i niewłaściwa pozycja ciała w czasie pra-
cy połączone z codziennym stresem mogą 
doprowadzać do bolesnych zmian zwyrod-
nieniowych. Permanentny brak czasu oraz 

długi okres oczekiwania do specjalisty po-
woduje, że ostatecznie trafiamy do lekarza 
w momencie znacznego nasilenia się dole-
gliwości bólowych i często na etapie bar-
dzo zaawansowanych zmian chorobowych, 
w skrajnych przypadkach wymagających 
interwencji neurochirurga.
Mając na uwadze powyższe niezwykle 
ważnym jest, aby w możliwie wczesnym 
stadium dokonać diagnostyki zmian zwy-
rodnieniowych i rozpocząć leczenie w po-
czątkowym stadium choroby.

Z tego względu my Pielęgniarki – ekspert-
ki w zakresie promocji zdrowia i profilak-

mowy z osobami doznającymi przemocy. 
Ponadto uczestniczki szkolenia zapoznane 
zostały z:
• ustawą o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie,
• lokalnym systemem przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie (działania gminy),
• zadaniami zespołu interdyscyplinarnego,
• rozporządzeniem Rady Ministrów 

w sprawie procedury ,,Niebieskiej Karty”
oraz z wzorami formularzy z dnia 13 wrze-
śnia 2011 roku.
Niewątpliwym atutem szkolenia było pro-
wadzenie go przez psychologów zawo-
dowo zajmujących się diagnozowaniem 
i pomocą osobom dotkniętym przemocą 
w rodzinie.

Środowisko pielęgniarek i położnych co-
raz częściej spotyka się z omawianym zja-
wiskiem, z tego względu szkolenia w tym 
zakresie są bardzo pomocne, przybliżają 
możliwości pomocy naszym podopiecz-
nym, znajdującym się w trudnej sytuacji. 

Jolanta Zając
Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek

w Środowisku Nauczania i Wychowania 

Grażyna Waszczuk 
Członek Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku 

Nauczania i Wychowania
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tyki chorób gorąco zachęcamy Państwa do 
skorzystania z oferty promocyjnej badań:
„Tydzień białych kołnierzyków w Affidea 
Tczew”
Z życzeniami zdrowia:

Anna Czarnecka
Przewodnicząca Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

 Anna Raj 
Przewodnicząca Komisji Medycyny Pracy 

Joanna Langa
Przewodnicząca Komisji 

ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego

Helena Murach
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego Koło Tczew

„Tydzień białych kołnierzyków 
w Affidea Tczew”

Pod takim hasłem przebiegała akcja mają-
ca na celu poprawę świadomości pracow-
ników biurowych – „białe kołnierzyki” 
w zakresie wczesnej diagnostyki schorzeń 
kręgosłupa wśród pracowników biurowych 
z terenu Tczewa i Powiatu Tczewskiego. 

Jak wspomniano w piśmie przewodnim jest 
to grupa zawodowa najbardziej narażona 
na schorzenia związane z codzienną pracą 
w pozycji siedzącej, najczęściej przy kom-
puterze. Celem akcji było zwrócenie uwagi 
w/w osób na istotną rolę szybkiej diagno-
styki, już na etapie pojawienia się pierw-
szych symptomów chorobowych. Lekce-
ważenie tego typu dolegliwości prowadzi 
do pogłębienia i utrwalenia zmian chorobo-
wych, tym samym wydłuża czas leczenia, 
rehabilitacji, a niekiedy nawet uniemoż-
liwia całkowity powrót do zdrowia. Aby 
zaakcentować jak ważne jest wczesne pod-
danie się badaniom diagnostycznym każdy 
pacjent otrzymał od pielęgniarki DYPLOM 
– „Dzielny Pacjent” za prawidłową posta-
wę pro-zdrowotną. Dużym sukcesem akcji 
jest fakt, że na badanie zgłosili się nie tylko 
szeregowi pracownicy biurowi, ale także 
Kadra Kierownicza czyli p. Prezes Szpitali 
Tczewskich oraz p. Dyrektor DPS Pelplin!

Akcja została przeprowadzona z inicjatywy 
i dzięki wsparciu, i współpracy Stowarzy-
szeń Pielęgniarskich.
Partnerem akcji była firma: Pomorskie 
Centra Diagnostyczne Affidea Tczew.

 Joanna Langa
 Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa 

 Diagnostycznego

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

Nadciśnienie tętnicze i jego 
powikłania okulistyczne

Dnia 15.10.2016 r. w 7 Szpitalu Marynarki 
Wojennej z Przychodnią odbyło się kolej-
ne, cykliczne spotkanie w ramach "Spo-
łeczności lokalnej".
Tematem tegorocznego spotkania było 
"Nadciśniene tętnicze i jego powikłania 
okulistyczne". Spotkanie rozpoczęło się 
prezentacją przedstawioną przez pielę-
gniarki oddziału Okulistyki, w której zo-

stały ukazane główne zasady profilaktyki 
nadciśnienia tętniczego. Następnie lekarz 
medycyny przedstawiła prezentacje na 
temat "Czego okuliści szukają w oczach 
u pacjentów chorych na nadciśnienie".
Była możliwość bezpłatnego zmierzenia 
ciśnienia tętniczego oraz ciśnienia śród-
gałkowego w oczach. Spotkanie cieszyło 
się zainteresowniem przybyłych gości.  
Kolejne spotkanie w ramach "Społeczności 
lokalnej" zostanie przeprowadzone w grud-
niu przez oddział Chorób Wewnętrznych 
i Gastroenterologii ". Tematem przewod-
nim będzie "Profilaktyka w geriatrii". Ser-
decznie zapraszamy.

Naczelna Pielęgniarka wraz
z personelem Oddziału Okulistyki 

7 Szpitala Marynaryki Wojennej 
z Przychodnią w Gdańsku

XIV Konferencja Opieki 
Długoterminowej
„Ku zdrowej i bezpiecznej starości”

Jak co roku, na wiosnę, 28.04.2016 spo-
tkaliśmy się na XIV Konferencji OPD, 
która tradycyjnie odbyła się w Hospicjum 
im. Ks. E. Dutkiewicza. Organizatorami 
były Komisja ds. Opieki Długoterminowej 

oraz Komisja ds. Profilaktyki, Edukacji, 
Pielęgnacji Ran, Oparzeń i Odleżyn. Ho-
norowym patronatem konferencję objęły 
OIPiP w Gdańsku i PTLR. 
Gości oraz uczestników konferencji 
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przywitały nasze Przewodniczące Ko-
misji- mgr Irena Samson oraz mgr Ewa 
Mędrek. Konferencję zaszczycili swoją 
obecnością przedstawiciele władz woje-
wództwa – Hanna Zych-Cisoń oraz Ewa 
Kamińska, Okręgową Radę Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku reprezentowały 
– Danuta Adamczyk-Wiśniewska i Ma-
rzena Olszewska Fryc, Mariola Rybka – 
Konsultant Krajowym ds. pielęgniarstwa 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych, 
Elżbieta Skowrońska – Konsultant Woje-
wódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki 
paliatywnej, Janina Markiewicz i Jolanta 
Resiak – NZOŚR Puls-Medic, Beata Wie-
czorek-Wójcik – Dyrektor ds. Pielęgniar-
stwa i Organizacji Opieki w Wejherowie.
Konferencja rozpoczęła się miłym ak-
centem, wręczeniem Pani Irenie Samson 
certyfikatu Honorowego Wolontariusza 
wolontariatu opiekuńczego, którego ideę 
Pani Irena szerzy, zachęca do współpra-
cy, ale przede wszystkim jest pomysło-
dawczynią programu pracy wolontariuszy 
w szpitalach, DPS, ZOL lub w domach 
pacjentów.

Konferencja składała się z dwóch sesji. 
W pierwszej sesji dodatkowo mieliśmy 
ogromną przyjemność gościć koleżanki 
pielęgniarki z różnych stron świata. 
Pierwszym prelegentem była dr Mariola 
Rybka z wykładem „Wyzwania współcze-
snego pielęgniarstwa”. Nasza Pani Kon-
sultant w ciekawym wykładzie nakreśliła 
nam jakie stoją przed nami pielęgniarkami 
zadania i wyzwania: elektroniczna doku-
mentacja, ICPN – wspólna terminologia 
do opisu praktyki pielęgniarskiej, czytelna 
i jednakowa w całej Polsce i UE, ordyno-
wanie leków i wypisywanie recept, współ-
praca pomiędzy poszczególnymi jednost-
kami opieki zdrowotnej – stacjonarnej 
i domowej, narzędzia (skale) w codzien-
nej pracy pielęgniarki opieki długotermi-
nowej. Pani Konsultant nakreśliła ścieżki 
rozwoju zawodowego dla pielęgniarki 
– merytoryczną, menadżerską, naukową. 
Zakończyła wykład mottem –
„Nie myśl jak wiele już zrobiłeś, ale ile 
Ci jeszcze zostało do zrobienia”. 
„Opieka zdrowotna przyszłości” to temat 
drugiego wykładu. Swoimi szwedzkimi 

doświadczeniami w opiece zintegrowa-
nej oraz postulowaną rolą i usytuowaniem 
pielęgniarki w systemie POZ podzieliła 
się Pani mgr Beata Wieczorek-Wójcik. 
Szwedzkie pielęgniarki mają większą sa-
modzielność zawodową w podejmowa-
niu decyzji dotyczących pacjenta, opieki 
i pielęgnacji nad pacjentem oraz w ordy-
nowaniu leków. Dużą rolę pełnią pielę-
gniarki w promocji i edukacji zdrowotnej. 
Zebranym słuchaczom bardzo podobały 
się domy opieki pielęgniarskiej lub domy 
dziennego pobytu prowadzone przez pie-
lęgniarki szwedzkie dla pacjentów geria-
trycznych lub z zaburzeniami psychicz-
nymi. Oczywiście bardzo ważnym współ-
uczestnikiem opieki nad chorym jest jego 
rodzina lub opiekun oraz cały zespół inter-
dyscyplinarny.

Kolejnym prelegentem był nasz gość z Ir-
landii Ewa Bilicka, która kolejny raz przy-
była do nas, by podzielić się swoimi do-
świadczeniami w pracy jako pielęgniarka 
opiekująca się pacjentami geriatrycznymi. 
W tym roku Pani Ewa przedstawiła nam 
standardy opieki nad chorym u schyłku 
życia oraz jak poprawić jakość życia oso-
bie odchodzącej.
Następnym gościem była Pani Saundy, 
która przyjechała do Polski z USA. Po-
dzieliła się swoim doświadczeniem w pra-
cy z pacjentem z raną przewlekłą w wy-
kładzie „Co nowego u innych – pacjent 
z ryzykiem odleżyn, dokumentacja me-
dyczna, pielęgniarska”.
Bardzo ciekawym i nowym doświadcze-
niem była prezentacja panów Arkadiusza 
Bieńka i Norberta Krasnodębskiego do-



24 Biuletyn Informacyjny  11-12/2016  Biuletyn Informacyjny  11-12/2016 25

tycząca Terminarza Medycznego NUR-
SEUM. To aplikacja, która ma być bez-
płatna i dostępna na PC, tabletach i smart-
fonach, ułatwiająca pracę pielęgniarkom, 
położnym i fizjoterapeutom. Zadaniem 
terminarza ma być importowanie, groma-
dzenie, uzupełnianie, edytowanie i eks-
portowanie danych o pacjentach, kalenda-
rzem pracy personelu – wizyt, zabiegów, 
raportów, zestawień statystycznych, kom-
pendium wiedzy eksperckiej o produk-
tach farmakologicznych oraz wyrobach 
medycznych oraz kalendarium wydarzeń 
medycznych – kursów, warsztatów, wy-
kładów, sympozjów oraz szkoleń.
Każdy pomysł ułatwiający pracę pielę-
gniarki i położnej szalenie nam się podoba.
Na zakończenie pierwszej sesji odbyła się 
prezentacja Pani Marzeny Grochowskiej 
o dobroczynnym skutku terapii zwierzę-
tami. Foka PARO stała się małą bohater-
ką naszej konferencji. Biała foka – ose-
sek o ciemnych, wielkich oczach zrobiła 
ogromne wrażenie, napełniła radością 
i uśmiechem słuchaczy i wzbudziła ogrom-
ny aplauz. PARO to terapeutyczny robot 
osobisty japońskiej produkcji, stosowany 
do opieki nad starszymi osobami z Alzhe-
imerem, demencją i depresją. Foka PARO 
jest kobietą, lubi dotyk, reaguje na głos, 
odzwierciedla ludzkie emocje, aktywizuje 
mózg i stymuluje pamięć chorego na Al-
zheimera, demencję, otępiania. Foka jest 
zadowolona, gdy się ją głaszcze, a zła, gdy 
się ją bije. Niezmiernie życzylibyśmy sobie 
mieć taka „koleżankę” w codziennej pracy 
z chorymi geriatrycznymi i myślę, że i dla 
nas byłaby bezkonkurencyjnym terapeutą, 
bo któż nie lubi przytulać się do miękkiego, 
włochatego i ślicznego pluszaka.

Posileni pysznymi kanapkami, ciastem, 
kawą i herbatą oraz rozmowami kuluaro-
wymi rozpoczęliśmy drugą część konfe-
rencji, którą otworzyła Pani doktor Dag-
mara Wiewiórkowska – lekarz geriatria 
wykładem „Odwodnienie – powszechny, 
niedoceniony problem w pielęgnacji osób 
starszych”. 
Charyzma i osobowość dr Wiewiórkow-
skiej spowodowała, że cała sala chłonęła 
wykład, jak przysłowiowa gąbka. Trudny 
temat odwodnienia, kontroli bilansu wod-
nego, postępowania leczniczego i pielę-
gnacyjnego został przedstawiony w spo-
sób i merytoryczny, i zabawny. Współpra-
ca z Panią doktor to dla naszego zespołu 
ogromna przyjemność, satysfakcja i moż-
liwość obustronnej wymiany wiedzy i do-
świadczenia.
Następnie nasza koleżanka pracująca 
w domu opieki w Danii Monika Cristelli 
w swojej prezentacji „Systemowe rozwią-
zania w organizacji pracy pielęgniarskiej 
w opiece nad pacjentem w wieku pode-
szłym podnoszące jakość i komfort życia 
pacjenta” pokazała dom opieki, koleżanki 
i kolegów w którym pracuje na co dzień. 
Na zdjęciach prezentacji mogliśmy do-
strzec różnorodność kulturową personelu 
i podopiecznych, indywidualne podejście 
do podopiecznego oraz kompleksową 
opiekę w ramach zespołu interdyscypli-
narnego. W kilku zdaniach przedstawiła 
system kształcenia pielęgniarek w Danii. 
Miłym akcentem były wyrazy popar-
cia i życzenia wytrwałości, cierpliwości 
i konsekwencji w naszych dążeniach do 
poprawy aktualnej sytuacji pielęgniarek 
i położnych w Polsce, które Monika skie-
rowała do wszystkich obecnych.

Ostatnim wykładem w tej sesji był wy-
stąpienie przedstawiciela firmy TZMO 
„Innowacyjne rozwiązania w inkontynen-
cji – aplikacja Seni Control, dzienniczek 
mikcji”. Dziennik mikcji to praktyczne 
narzędzie, dzięki któremu w prosty spo-
sób można przeprowadzić obserwację 
swojego nietrzymania moczu lub swojego 
pacjenta. Wpisując rzetelnie codziennie 
przez minimum 3 dni – przyjmowane po-
siłki i napoje, ilość wydalonego moczu, 
epizody nietrzymania moczu, zmiany pro-
duktów chłonnych, otrzymamy rekomen-
dację produktów firmy Seni, które poradzą 
sobie z nietrzymaniem moczu. Aplikacja 
jest bezpłatna, dostępna na telefon lub ta-
blet, w systemie Android, Windowsphone 
i iPhone. 
I tak oto w ten sposób nowoczesna tech-
nika wkracza ogromnymi krokami do na-
szej, pielęgniarskiej pracy co ukazały nam 
wykłady na tegorocznej konferencji. I mu-
simy mieć świadomość, że nie unikniemy 
technologicznych nowinek i wyzwań, któ-
re przed nami stoją.
Ogromne podziękowania kierujemy do 
firm medycznych, które w tym roku tak 
licznie gościły na konferencji, prezento-
wały się na stoiskach i sponsorowały na-
szą konferencję. Jak co roku w skromny 
sposób z wyrazami wdzięczności wręczy-
liśmy okolicznościowe dyplomy z podzię-
kowaniami. 
Na zakończenie rozdano certyfikaty, mate-
riały dydaktyczne oraz drobne upominki, 
które staramy się jako komisja zapewnić 
co roku koleżankom w związku z Między-
narodowym Dniem Pielęgniarki i Położnej 
przypadającym 12 maja. 
Napawa nas dumą, że nasza konferencja 

cieszy się na tyle dużym rozgłosem, że co 
roku jest więcej słuchaczy i uczestników. 
W tym roku było nas około 180 osób. 
Myślimy, że tematy poruszane w tym roku 
zainteresowały koleżanki i kolegów. Chce-
my pokazywać nowe kierunki, wyzwania 
w pielęgniarstwie, aktualne problemy i sy-
tuację pielęgniarstwa polskiego, ale także 
poruszać tematy z którymi spotykamy się 
w codziennej pracy z chorym i jego rodzi-
ną. Pielęgniarstwo jest dziedziną , w której 
musimy stale się dokształcać i zdobywać 
nowe umiejętności.
Tegoroczna konferencja OPD już za nami, 
za rok przypada piętnasty raz spotkać się 
wspólnie. XV konferencja to będzie nasz 
mały jubileusz i święto, jako obie, współ-
pracujące komisje postaramy się przygo-
tować rzetelnie, wyjątkowo i uroczyście.
Już teraz serdecznie zapraszamy na XV 
konferencją i DZIĘKUJEMY za to, że 
byliście z nami. Specjalne podziękowania 
przekazuję dla moich koleżanek z obu ze-
społów za wspólną pracę i przygotowanie 
merytoryczne, jak i organizacyjne konfe-
rencji oraz koleżankom z OIPiP za pomoc 
i wsparcie. 

Ewa Marchel
Pielęgniarka OPD 

PULS-MEDIC
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Szpital Specjalistyczny 
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Już po raz 11. w Szpitalu Specjalistycznym 
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach odbyły 
się uroczyste obchody Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Położnej. 
Kulminacyjnym punktem było, jak zwy-
kle, nadanie tytułu "Pielęgniarki Roku 
2015". Ten zaszczytny tytuł po raz pierw-
szy w historii naszego szpitala zdobyły 2 
osoby: Emilia Kruczyńska z oddziału pe-
diatrycznego oraz Karol Fryckowski z od-
działu chirurgii ogólnej.
Na szczeblu wojewódzkim nasz szpital 
reprezentowały także:
Joanna Franc z oddziału kardiologicz-
nego Katarzyna Lemańczyk z oddziału 

neurologicznego Grażyna Hinc ze stacji 
dializ Grażyna Trzebiatowska z oddziału 
neonatologicznego.
Głosami pacjentek wyróżnione zostały po-
łożne: Gabriela Główczewska i Marzena 
Kowalik.
Podczas uroczystości wojewódzkich 
w Gdańsku honorowym odznaczeniem 
w postaci "Złotego Czepka" zostały wy-
różnione:
Magdalena Dymerska – oddział neurologiczny
Janina Marczak – podstawowa opieka 
zdrowotna
Elżbieta Michałkiewicz – zakład diagno-
styki obrazowej
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Małgorzata Rzeźnik – oddział chorób we-
wnętrznych
Z okazji XXV – lecia Samorządu Pielę-
gniarek i Położnych "Honorowy Złoty 
Czepek" otrzymał Starosta Powiatu Choj-
nickiego Stanisław Skaja .
Dyplomy uznania otrzymały:
Marzena Kerszk – oddział pediatryczny
Maria Jędras – szpitalny oddział ratunkowy
Grażyna Hinc – stacja dializ
Joanna Wnuk Lipińska – oddział kardio-
logiczny
Julita Bielawska – oddział anestezjologii 
i intensywnej terapii
Wiesława Narloch – oddział dzienny che-
mioterapii
Beata Knopek – oddział pulmonologiczny
Sylwia Kaminska – oddział anestezjologii 
i intensywnej terapii

Nagrody od Dyrekcji szpitala na wniosek 
pielęgniarki oddziałowej otrzymały pie-

lęgniarki z oddziału kardiologicznego:
Lucyna Burchard
Mariola Grzebielucha
Sylwia Kowalewska-Babińska
Anna Polerowicz
Za jakość świadczonej opieki wyróżnie-
nia przypadly następującym oddziałom:
miejsce 1 - oddział chirurgii ogólnej (od-
cinek A)
miejsce 2 - oddział kardiologiczny
miejsce 3 - oddzial okulistyczny oraz sta-
cja dializ
Ponadto na XXV-lecie Samorządu Pie-
lęgniarek i Położnych przyznano tytuł 
"Przyjaciela Pielęgniarek i Położnych", 
który otrzymała Alina Kamowska z dzia-
łu marketingu i jakości oraz Nikodem Oj-
dowski z zakładu diagnostyki obrazowej.
Uroczystość uświetnił występ Julki Win-
dorpskiej, a także szpitalnego chóru ma-
gnificat pod batutą Magdaleny Kosobuc-
kiej.

Koło emerytek
W dniu 12.06.2016 członkinie Koła Eme-
rytek uczestniczyły w pięknej i niezwykle 
ciekawej wycieczce do Inowrocławia.
Inowrocław to jedno z najstarszych miast 
polskich, a pierwsza wzmianka o nim po-
chodzi z 1185 roku, początkowo nazwany  
Nowy Włocławek na cześć Władysława 
Hermana.
Miasto powstało na bazie dużego targu 
i znajdującej się w nim warzelni soli. Prawa 
miejskie Inowrocław uzyskał ok. 1238 r. 
z rąk Księcia Kazimierza Konradowicza. 

Historia Inowrocławia jest niezwykle cie-
kawa i bogata, zarówno ta z okresu zabo-
rów, dwudziestolecia międzywojennego 
jak i II Wojny Światowej. Współczesność 
jest niemniej interesująca. W latach 1950-
1998 miasto należało do województwa 
bydgoskiego. W 1987 r. zmarła tu poetka 
Romska Papusza, a w 2009 r. Papież Bene-
dykt XVI ogłosił Świętą Królową Jadwigę 
patronką miasta.
Aktualnie Inowrocław znany jest wszyst-
kim jako miejscowość uzdrowiskowa, 

gdzie znajdują się sanatoria, uznane jako 
jeden z najlepszych ośrodków leczenia 
chorób dróg oddechowych.
Znajduje się tu tężnia solankowa.
My zwiedziłyśmy Sanatorium „Przy Tęż-
niach”, niezwykle pięknie położone, bar-
dzo dobrze wyposażone i nowocześnie 
urządzone.
Nasza koleżanka Barbara Józefiak-Kowal-
ska wzięła na siebie ciężar oprowadzenia  
naszej grupy po najciekawszych miejscach, 
przy tym udzielała nam wielu informacji, 
ciekawostek, za co bardzo serdecznie jej 
dziękujemy.
Trafiłyśmy na Dni Inowrocławia, które 
były bardzo fajnie zorganizowane.
W sanatorium „Przy Tężniach” zjadłyśmy 
smaczny obiad.
Pogoda była wspaniała, słoneczna, a nasze 
humory i pogoda dycha jeszcze piękniejsze.

Wróciłyśmy zrelaksowane, w pełni zado-
wolone i uradowane  z tak pięknej wycieczki.
Składamy serdeczne podziękowania naszej 
koleżance Ewie Bebel za trud związany ze 
zorganizowaniem tej wycieczki, a Prze-
wodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku mgr Annie Czar-
neckiej stokrotne dzięki za wyrażenie zgo-
dy na zorganizowanie wycieczki.

Teresa Zielińska 
Przewodnicząca Koła Emerytek 
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Epidemiologia w pediatrii

„Kiedy śmieje się dziecko 
śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

Komisja ds. Pielęgniarstwa Pediatryczne-
go, Komisja ds. Pielęgniarstwa Epidemio-
logicznego oraz Komisja ds. Pielęgniarek 
Środowiska Nauczania i Wychowania przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w dniach 10-11.10.2016 zorganizowały 
dwudniową konferencję krajową na temat 
„Epidemiologia w pediatrii”. 
Konferencja odbyła się w Hotelu Dal, tuż 
nad brzegiem Morza Bałtyckiego. Uczest-
ników i zgromadzonych na sali gości 
przywitały przewodniczące komisji: Pani 
Jolanta Zając – Przewodnicząca Komisji 
ds Pielęgniarek Środowiska Nauczania 
i Wychowania, Pani Krystyna Paszko – 
Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniar-
stwa Epidemiologicznego, Pani Małgo-
rzata Oklińska – Przewodnicząca Komisji 
ds Pielęgniarstwa Pediatrycznego. Część 
oficjalną otworzyła Pani Anna Czarnecka 
– Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku dziękując 
za ogromny trud i pracę wszystkich człon-
ków komisji. Wyraziła także swoją radość, 
iż na konferencji goszczą pielęgniarki z ca-
łej Polski.

I sesję rozpoczęła Pani Anna Czarnecka 
– Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku, Pani Jo-
lanta Zając – Przewodnicząca Komisji ds. 
Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wy-
chowania, Pani Ewa Jakubowska-Sachar-
czuk – członek Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego.

Tematyką pierwszej sesji było:
1. „Monitorowanie zakażeń w Oddzia-

łach Pediatrycznych”
dr n. med . Paweł Grzesiowski konsul-
tant w szpitalach w zakresie epidemio-
logii szpitalnej, diagnostyki, terapii 
i kontroli zakażeń. Dyrektor NZOZ 
przy Fundacji Instytutu Profilakty-
ki Zakażeń, pełni funkcje: zastępcy 
członka Rady Zarządzającej Europej-
skiego Centrum Zapobiegania i Kon-
troli Chorób, eksperta przy Urzędzie 
Rejestracji Produktów Leczniczych 
i Europejskiej Agencji Leków, sekreta-
rza Pediatrycznego Zespołu ekspertów 
Programu Szczepień Ochronnych przy 
Ministrze Zdrowia

2. „Zakażenia szpitalne w oddziale neo-
natologii z perspektywy mikrobiologa 
klinicznego”
dr hab. n. med. Marzenna Bartosze-
wicz kierownik Zakładu Mikrobiologii 
Farmaceutycznej i Parazytologii we 
Wrocławiu, konsultant wojewódzki 
z dziedziny mikrobiologii lekarskiej

3 . „Znaczenie higieny rąk w profilaktyce 
zakażeń” 
dr n. o zdrowiu Krystyna Paszko Dy-
rektor ds. pielęgniarstwa i organizacji 
opieki, Copernicus PL, Sp. z.o.o Szpi-
tal św. Wojciecha w Gdańsku, Prze-
wodnicząca Komisji ds. Pielęgniar-
stwa epidemiologicznego działającej 
przy OIPiP w Gdańsku

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się sesja 
druga, którą poprowadziły dla nas Małgo-
rzata Olczak – członek Komisji ds. Pielę-
gniarstwa Epidemiologicznego, Jolanta 
Gołembiewska oraz Krystyna Husar-Hej-

nowska członkinie Komisji ds. Pielęgniar-
stwa Pediatrycznego.
Tematyką drugiej sesji była między innymi:
1. „Transplantacja wątroby”

prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska 
specjalista pediatrii, gastroenterologii 
oraz transplantologii dziecięcej, kie-
rownik poradni chorób i transplanta-
cji wątroby Centrum Zdrowia dziecka 
w Warszawie

2. „Epidemiologia chorób wątroby 
u dzieci wczoraj i dziś”
prof. dr hab. n. med. Anna Liberek 
specjalista pediatrii, gastroenterologii 
dziecięcej, ordynator Oddziału Pedia-
trycznego Copernicus PL, Sp. z. o. o. 
szpital św. Wojciecha w Gdańsku

3 . „Znaczenie badań mikrobiologicznych 
dla procesu terapeutycznego w pediatrii”
dr Ewa Michnowska przewodnicząca 
Zespołu kontroli zakażeń Copernicus PL, 
Sp. z. o. o. 

4 . „Postępowanie w ognisku epidemicz-
nym oraz znaczenie izolacji na oddzia-
le pediatrycznym”
Katarzyna Nastały, Pielęgniarka epide-
miologiczna, Szpital Specjalistyczny 
im. F. Ceynowy w Wejherowie.

Drugi dzień konferencji przyniósł uczest-
nikom kolejną dawkę informacji i nowych 
wiadomości.
Sesję poprowadziły dla uczestników:
Małgorzata Oklińska – Przewodnicząca 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Pediatryczne-
go, Pani Jolanta Zając – Przewodnicząca 
Komisji ds. Pielęgniarek Środowiska Na-
uczania i Wychowania, Pani Elżbieta Ropel 
– członek Komisji ds Pielęgniarstwa Pedia-
trycznego.
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Tematyka sesji w dniu drugim obejmowała:
1. „Kluczowy pierwszy rok życia – szcze-

pienia ochronne przypadki kliniczne”
dr Aneta Górska-Kot Ordynator Od-
działu Pediatrycznego, Szpital Dzie-
cięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdano-
wicza w Warszawie

2. „Zdarzenia niepożądane na oddziale 
pediatrycznym”
mgr Anna Zaremba-Duszota Okręgo-
wy Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej przy OIPiP w Gdańsku.

Na konferencji nie zabrakło także sponso-
rów z firmy Shulke oraz Pfazer, za co bar-
dzo dziękujemy.
W konferencji udział wzięło ok. 100 pielę-
gniarek z całego kraju. Konferencja upły-
nęła w bardzo przyjaznej atmosferze, za co 
uczestnikom konferencji jak również orga-
nizatorom za profesjonalizm i wysoki po-
ziom merytoryczny konferencji serdecznie 
dziękuję.

Małgorzata Oklińska
Przewodnicząca Komisji ds Pielęgniarstwa 

Pediatrycznego

Poradnik psychologicznego 
myślenia (6)

„PORADNIK PSYCHOLOGICZNEGO 
MYŚLENIA (6)” – refleksje ze spotkań 
z pielęgniarkami i położnymi w szpitalach, 
podczas warsztatów Programu Promocji 
Zdrowia „Profilaktyka Wypalenia Zawodo-
wego Pielęgniarek i Położnych”.

Szanowni Państwo,
dzisiaj ostatnia już myśl z sześciu, tworzą-
cych „Apteczkę myśli” wg psycholog Ewy 
Wilk:
„Nie warto przejmować się tym, co nie na-
stąpiło.”
To zasada, konieczna, żeby zająć się dobrze 
tym, co nastąpiło, co dzieje się tu i teraz, 
gdy jestem w pracy.
To zasada, konieczna, żeby odpocząć i zre-
generować siły, gdy jestem po pracy.
Przewidywać i planować trzeba, przygo-

towywać się realistycznie również. Znać 
procedury działania, oraz własną wiedzę 
i zasoby, z których skorzystam, gdy wystą-
pi trudna sytuacja.
Jednak nie należy zamartwiać się tym, co 
nie nastąpiło, oraz projektować negatyw-
nych scenariuszy na przyszłe sytuacje za-
wodowe. To stawia organizm w stan alar-
mowy gdy sytuacja tego nie wymaga, daje 
poczucie ciągłej mobilizacji i nie pozwala 
odpocząć. Zabiera nam czas i energię, po-
trzebne na sprawy bieżące i sprawy pozaza-
wodowe. To wypala. 
Rozmawiając z pielęgniarkami i położnymi 
na warsztatach przez 12 lat, od 2004 roku, 
uzyskałam pewność, że bliższe Państwa 
wiedzy i kompetencji, jest myślenie, typu: 
„poradzę sobie w każdej sytuacji, a proble-
mem zajmę się wtedy, gdy on wystąpi”. 
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Techniki dbania o własne zasoby emocjo-
nalne i zewnętrzny wizerunek profesjonal-
nej pielęgniarki i położnej, były tematem 
tych warsztatów, od początku ich powstania.
Na koniec, dziękując Okręgowej Izbie Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku, oraz 
Uczestnikom warsztatów za kolejny zreali-
zowany rok programu profilaktyki wypa-
lenia zawodowego, życzę wielu sukcesów 
w pracy nad swoimi emocjami i komunika-
cją, dających chęć do pracy, większą sku-
teczność w działaniu i poczucie satysfakcji!
Zachęcam do przeczytania tego, co powie-
dzieli mi uczestnicy warsztatów, podczas 
przypadkowych spotkań w szpitalach, kilka 
tygodni lub miesięcy po warsztatach:
• teraz bardziej koncentruję się na tym, 

na co mam wpływ, a nie zajmuję się 
tym, na co nie mam wpływu – czuję 
większą motywację do pracy,

• gdy rozmawiam z osobą zdenerwo-
waną, mówię: widzę, że pani zdener-
wowanie, słyszę pana zaniepokojenie 
– i to pozwala spokojniej rozmawiać 
dalej,

• uświadomiłem sobie, że moja emocja 
trudna ma etap wzrostu, że nie jestem 
od razu maksymalnie zdenerwowa-
ny i staram się zatrzymać eskalację, 
zanim emocja rozminie się do pełnej 
postaci, poprzez zmianę oceny danej 
sytuacji – zyskałem poczucie większej 

kontroli nad własnymi emocjami,
• po tych zajęciach czuję wolność, nie 

muszę przejmować emocji rozmówcy,
• od teraz, gdy chcę coś zmienić w swo-

im myśleniu czy zachowaniu, nie my-
ślę, że już taka jestem, tylko, że do tej 
pory taka byłam, a od tej pory mogę to 
zmienić,

• od czasu warsztatów nie krzyczę pod-
czas rozmów ze współpracownikami,

• to działa i jest prostsze niż myślałam!
 
Autoterapia antystresowa – „apteczka 
myśli”, które warto zawsze mieć w pa-
mięci wg Ewy Wilk:
1. Nie ma takiego człowieka, któremu 

absolutnie wszystko idzie zawsze po 
jego myśli.

2. Zdarzenia na świecie dzielą się na ta-
kie, na które mamy wpływ, i na takie, 
na które wpływu nie mamy.

3 . Nie ma takiego człowieka, który 
wszystko robiłby doskonale.

4 . Nie ma takiej rzeczy na świecie, która 
absolutnie wszystkim by się spodobała.

5 . To, że Ty coś myślisz, nie znaczy, że 
inni myślą to samo.

6. Nie warto przejmować się tym, co nie 
nastąpiło.

Małgorzata Moczulska,
psycholog

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

XXV-lecie NASZYCH 
WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ
I OSIĄGNIĘĆ

W dniu 18 maja 2016 r. w Europejskim 
Centrum Solidarności w Gdańsku odby-
ła się uroczystość obchodów XXV-lecia 
Samorządu Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych połączona z Międzynarodo-
wym Dniem Pielęgniarki i Dniem Położ-
nej. W prezentacjach multimedialnych 
Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz 
Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-

-Wiśniewska przedstawiły rys historyczny 
Pielęgniarstwa oraz naszego Samorządu 
Zawodowego z podkreśleniem trudu i za-
angażowania Osób, które tworzyły Komi-
tet Organizacyjny Samorządu Pielęgniarek 
i Położnych (polecam fotorelację). Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
przedstawiła pełen emocji film obrazujący 
szeroką gamę działalności Samorządu. 
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Prezydent Lech Wałęsa, który podpisał Ustawę o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych oraz Pierw-
sza Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Pani Władysława Murawska.
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To był dzień przede wszystkim wspomnień 
i podziękowań Pielęgniarkom, Pielęgniarzom 
i Położnym  oraz Przedstawicielom instytucji, 
które wspierają nas w działaniach na rzecz 
naszego Środowiska Zawodowego. Dzień ten 
wypełniony był również planami dotyczący-
mi strategii lepszego jutra naszego Polskiego 
Pielęgniarstwa.

Licznie przybyli Goście z wyrazami 
ogromnego szacunku złożyli gratulacje, 
życzenia i podziękowania wszystkim Pielę-
gniarkom, Pielęgniarzom i Położnym za co-
dzienny trud wkładany w ratowanie zdro-
wia i życia ludzkiego. Każdy/a z nas bowiem 
poprzez ogrom swojej pracy i profesjonali-
zmu jest niezbędnym ogniwem medycznego 
łańcucha pielęgniarstwa, który niestety sta-
je się coraz krótszy. Jedynie lepsze, godziwe 
oferty pracy są w stanie to naprawić.
Podziękowania od Gości umieszczone są na  str.: 
http://www.oipip.gda.pl/p/historia-samorz-du
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Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
na początku uroczystości powiedziała:
„Szanowni Państwo, Szanowne Koleżan-
ki i Koledzy!

Dziś bycie Przewodniczącą jest peł-
ne wyzwań. Znów przeżywamy trudny 
czas... Jest więcej pytań niż odpowiedzi... 
Niejasne są okoliczności i perspektywy 
rozwoju?! Zamiast bowiem skupiać się 
jedynie na działaniach postawionych na 
ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA niejed-
nokrotnie w praktyce musimy stać na 
straży dotychczasowego dorobku i nie 

dać go odebrać! Nie dać odebrać samo-
dzielności /autonomii naszych profesji!
Dorobek 25 lat Samorządu Zawodowe-
go jest duży i stanowi powód do dumy 
oraz satysfakcji!

Codziennie rozwiązujemy żywotne pro-
blemy... Nie pozwolimy malkontentom na 
kwestionowanie elementów tego dorobku/
rozwoju. Malkontenci nigdy nie byli i nie 
są rzecznikami postępu! Lepiej (choć nie ła-
twiej) jest działać niż narzekać!
Dziś powodów do trwogi płynących z za-
grożeń dla Pielęgniarstwa jest wiele. Ale to 
nie jest powód do narzekania, lecz do 
działania! To wyzwanie!!!

Naszą siłą staje się nasza JEDNOŚĆ! 
Solidarność! To Samorząd Zawodowy jest 
po to by WZMACNIAĆ NASZĄ TOŻSA-
MOŚĆ !!! Dawać siłę i wiarę!
Jesteśmy Samorządem, który stawia na jed-
ność i współpracę czyli solidarność.

Są tu moje Poprzedniczki, z którymi 
wciąż/nadal współpracujemy, w harmonii 
– wspólnie!!! Szanując siebie, naszą wie-
dzę, osiągnięcia i doświadczenie! 
Uważam, iż tylko dobrym przykładem moż-
na nauczać.

Lepiej jest kumulować siły niż je dzielić 
czy ustawiać przeciw sobie!

Dziś nie jest tylko czas podsumowa-
nia, ale również czas do wytyczenia pro-
gramu działań/strategii na następne lata, 
aby Położnej i Pielęgniarce/rzowi zapew-
nić należne miejsce w restrukturyzowa-
nym systemie Ochrony Zdrowia. Myśli-
my już dziś kategoriami na 5-10-15-25 
lat do przodu. Zrobimy to wspólnie!
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
25 lat minęło… jak jeden dzień? Nieste-
ty nie. To było trudne ćwierćwiecze, za 
które Wam wszystkim dziękuję. Dziękuję 
Wam jako zaangażowany w sprawę samo-
rządowiec. Dziękuję Wam jako pacjent-
ka. Otrzymałam od Was mnóstwo ciepła, 
wsparcia, wiedzy, energii i doświadcza-
jących momentów. Jeszcze raz dziękuję.

25 lat minęło… jak jeden dzień? Niestety 
nie. Przez 25 lat budowaliśmy wspólnie 
niezależność i samorządność Naszych 
zawodów. Walczyliśmy o Godność Pa-
cjenta nie tylko w szpitalach, nie tylko 
w środowisku,w domach, w hospicjach, 
szkołach, gabinetach...
Robiliśmy to również przebywając setki 
kilometrów po korytarzach sejmowych 
i samorządowych. Wielokrotnie wygry-
waliśmy. Rozum wygrywał! Wygrywał 
Pacjent! Wygrywały Podopieczne i Pod-
opieczni! Wygrywała wiara w człowieka!
25 lat minęło… jak jeden dzień? Nieste-
ty nie. Codzienną pracą zgromadzili-
śmy ogromny kapitał. Ale chcę zwrócić 
szczególną uwagę, że ten kapitał dotyczy 
nas i tego Kim Jesteśmy. To jest kapitał 
naszych relacji. To jest kapitał naszego 
zawodowego zaufania. To jest kapitał 
prawdy! To jest kapitał jedności nasze-

go środowiska! Mówię o tym dlatego, że 
cała reszta jest zmienna. Co 4, co 5 lat 
przychodzi nowa fala zagrożeń i nowa 
fala potencjałów. Tylko nasza Osobo-
wość, nasze Wartości, jakość działania 
naszej wielkiej drużyny może tą falę 
powstrzymać, bądź się na niej wznieść. 
Życzę więc całemu naszemu środowisku, 
aby pamiętało – każdy kryzys jest poten-
cjałem zwycięstwa! Musimy jednak być 
RAZEM!
25 lat nie minęło jak jeden dzień, kolejne 
25 lat stoi przed nami otworem. Na po-
czątku batalii o kolejne 25 lat samorządu 
muszę powiedzieć, że ten okres zaczyna 
się od potrzeby Obrony Naszej Nieza-
leżności. Nie zapominajcie, Koleżanki 
i Koledzy, że jesteśmy dumnymi Położ-
nymi,Pielęgniarkami/rzami, Europejkami 
i Europejczykami. I musimy bronić euro-
pejskiej niezależności Pielęgniarki i Po-
łożnej. Musimy to zrobić dla siebie. Dla 
Pacjentów. Dla przyszłych pokoleń!
Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,
Żadne uprawnienia nie są dane raz na 
zawsze. Trzeba o nie walczyć, każdego 
dnia, w każdej minucie. W każdej se-

kundzie! Globalnie oraz lokalnie!
Trzeba to robić szczególnie dziś. 

WSPÓLNIE!”
Wzruszającą chwilą było wręcze-

nie podziękowań dla Przewodniczącej 
i Członków Komitetu Organizacyjnego 
Samorządu czyli w praktyce współtwór-
ców naszej Korporacji. Podziękowa-
nia otrzymały również Przewodniczące 
Okręgowych Rad wszystkich kadencji.
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Chwilą pełną magii był czas gdy już po 
raz kolejny wręczono Nagrody im. Aliny 
Pienkowskiej – wybitnie aktywnej społecz-
nie Pielęgniarki (Radnej Miasta Gdańska 
i Senatora RP). Nagrody otrzymały Panie:  

Barbara Czerwińska oraz Wiktoria Ostrow-
ska. To wybitne Pielęgniarki, które życie 
swe poświęciły pracy zawodowej, a także 
szerokiej pracy społecznej na rzecz drugie-
go Człowieka.

Następnie z wyrazami szacunku do 
naszej codziennej pracy wręczone zostały 
Złote Czepki oraz Dyplomy Uznania za 
wzorową pracę w Ochronie Zdrowia za-
służonym Pielęgniarkom/rzom i Położnym 
z obszaru działania naszej OIPiP. To już ko-
lejny rok, w którym kontynuujemy tradycję 
wyróżniania Pielęgniarek/rzy i Położnych 
za codzienną działalność na rzecz naszych 

Grup Zawodowych – Naszego Środowi-
ska. Osoby Te nagrodzone zostały za swoją 
wyjątkową codzienną postawę. Jeszcze raz 
gratulujemy!!!

Na wniosek Pielęgniarek i Położnych 
z Chojnic Honorowy Złoty Czepek otrzy-
mał Pan Starosta Stanisław Skaja – który 
sprzyja Pielęgniarkom poprzez poprawę 
warunków pracy.
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Na zakończenie uroczystości wystąpił 
zespół artystów, którzy pokrzepili naszego 

ducha dając ukojenie i jednocześnie doda-
jąc sił do dalszych niezłomnych działań...

Składam podziękowania za organizację Uroczystości: 
Pracownikom OIPiP w Gdańsku i Komitetowi Organizacyjnemu. 

Państwu: Michalinie Dettlaff, Annie Ciecholewskiej oraz Grzegorzowi Sikorze 
– bardzo dziękuję za profesjonalne, bezpłatne prowadzenie Uroczystości. 

Członkom Prezydium NRPiP – Paniom: Marzenie Olszewskiej-Fryc, Ewie Bogdańskiej 
-Bóll, Marzenie Barton i Ewie Wodzikowskiej oraz Przewodniczącej Komisji ds. Pielę-
gniarstwa Onkologicznego – Pani Annie Kosowskiej – składam podziękowania za zorga-
nizowanie darowizn finansowych na rzecz XXV-lecia.

Dziękuję również Paniom Położnym: Dorocie Kawiak oraz Dorocie Majewskiej-Kąt-
nej za wysoce wzorową pro-aktywną postawę. Te dwie Panie zgłosiły się z własnej ini-
cjatywy jako wolontariuszki do wytężonej pracy/pomocy w organizacji i przeprowa-
dzeniu Uroczystości.

Podziękowanie za wielką praktyczną pomoc i serdeczność dla:
Pana Marka Kaczmara – Menadżera Obiektu Europejskie Centrum Solidarności

Pani Marcie Zalewskiej – Amber Side Restaurant & Bar   
Właścicielom Piekarni i Cukierni „Pellowski” za ufundowanie jubileuszowego tortu:

Składam Podziękowania dla Firm, które wsparły finansowo uroczystość:

TUW  Inter Polska,

Schülke,

Frasenius  Kabi Sp.z.o.o Polska,

Tuttomed Farmacja Sp. z o.o.,

AESULAP CHIFA Sp. z o.o.,

Centrum Medyczne św. Łukasza w Kiełpinie,

Szlacheta Danuta – Bydgoszcz,

Pryczkowscy Jolanta i Wacław – Chmielno,

Mirosław Miłosz Sklep Meblowy ,,Miłosz” 
w Kartuzach,

Med-Studio Dominika,

TJ MED. Kinga Pobłocka Starogard Gdański.
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Organizatorzy

Każda Pielęgniarka i Położna oraz Pielęgniarz i Położny 
są dla mnie Bohaterami – każdego dnia.

Nie każdego natomiast da się jednocześnie wyróżnić.
Dziękuję Wam, że Jesteście!

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Podziękowania
"Gratulować, dziękować to mało 

Najpiękniejsze kwiaty nic nie znaczą 
Trzeba pojąć całą głębię tej służby 

Pielęgniarską codzienną pracę.
Niestrudzona, choć bardzo zmęczona 
Własnym życiem i chorych sprawami 

Zawsze służyć ludziom gotowa 
Słowa swoje pokrywa czynami".

Wyrazy szacunku, uznania 
i podziękowania za życzliwość oraz 

profesjonalizm w swej wieloletniej pracę 
zawodowej wraz z życzeniami zdrowia, 

radości i pomyślności w życiu osobistym 
z okazji jubileuszu pracy zawodowej:

40-lecia pracy
Wołowik Grażyna

35-lecia pracy
Czajka Barbara
Kirsh Wiesława

Maczkowska Wiesława
Sekulska Krystyna

Gembicka Ewa
Skrzypek Ewa

Domińska Marianna
30-lecia pracy

Czyżewska Elżbieta
Gresik Maria

25-lecia pracy
Pietruszyńska Joanna

20-lecia pracy
Buć Anna
składają

mgr Elżbieta Wyborska
Naczelna Pielęgniarka

wraz z zespołem pielęgniarskim
Szpital Polski Sztum

"Wiek emerytalny jest właśnie po to,
by spełniać swoje najskrytsze marzenia"

Z okazji przejścia na emeryturę
wyrazy uznania i szacunku

oraz podziękowanie za długoletnią pracę, 
przekazywaną wiedzę i doświadczenie

starszej pielęgniarce 
Stanisławie Kucewicz

wraz z życzeniami zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i radości na dalsze lata

składają
mgr Elżbieta Wyborska
Naczelna Pielęgniarka

wraz z zespołem pielęgniarskim
Szpital Polski Sztum

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:

Pani Wojciechowicz Grażyna 30 lat
Pani Dębicka Mirosława 35 lat

życzy
mgr Elżbieta Brożyniak

Naczelna Pielęgniarka 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej  z Przychodnią 

w Gdańsku
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Pani Barbarze Wysockiej składamy 
serdeczne podziękowania za wspaniałą 

opiekę, wsparcie i życzliwość, którą 
nam okazała przez cały okres trwania 
specjalizacji. Dziękujemy za obecność 

i ogromne zaangażowanie podczas 
naszego egzaminu w Warszawie.
Składają wdzięczne Specjalistki 

II Edycji Pielęgniarstwa Zachowawczego 
w Gdańsku organizowanej przez 

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku.  

Z okazji przejścia na emeryturę wyrazy 
uznania i podziękowania za wieloletnią 

pracę w zawodzie 
Pani Grażynie Bocian 

wraz z życzeniami zdrowia i pomyślności 
w życiu osobistym składają: 

koleżanki z Kliniki Onkologii 
i Radioterapii UCK w Gdańsku

Zespół organizacyjny Konferencji 
Laktacyjnej Gdynia 2016 pragnie jeszcze 

raz podziękować Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 

za pomoc i wsparcie przy realizacji 
naszego wydarzenia. Bez Państwa 

zaangażowania nie udało by nam się 
osiągnąć naszego celu. 

Otoczeni Państwa zaufaniem 
osiągnęłyśmy efekt, który dodał nam 
wiary, iż to co robimy ma sens i jest 

potrzebne. Niesione pozytywną energią 

tegorocznego sukcesu przygotowujemy już 
kolejną edycję „Konferencja Laktacyjna 

Gdynia 2017”. Pragniemy, aby nasza 
współpraca nie zakończyła się tylko na 
tym wydarzeniu, ale była stała, dlatego 

ponownie zwracamy się do Państwa 
z prośbą o objęcie patronatem honorowym 
kolejnej edycji Konferencji Laktacyjnej, 

która planowana jest na 
27 maja 2017 roku.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz 

przez to, czym dzieli się z innymi”.

Serdeczne gratulacje naszej koleżance
Beacie Pyziak

z okazji zdania egzaminu państwowego 
w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i uzyskania tytułu 
specjalisty. 

Wytrwałości i dalszych sukcesów 
w podnoszeniu kwalifikacji, ale przede 

wszystkim satysfakcji z wykorzystywania 
swych uprawnień, umiejętności oraz 
ogromnego serca w codziennej pracy 

zawodowej wraz z życzeniami zdrowia 
i pomyślności w życiu osobistym 

składają 
mgr Elżbieta Wyborska
Naczelna Pielęgniarka 

 z zespołem pielęgniarskim
Szpital Polski Sztum

Z żałobnej karty
" Nie umiera ten, kto pozostaje 

w sercach bliskich..."

Łącząc się w bólu z naszą koleżanką
Zofią Martynowską

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

mAmy
składają 

Koleżanki Oddziału Alergologii 
i Chorób Płuc Szpitala Dziecięcego 

Gdańsk - Polanki.

Drogiej Koleżance
Małgorzacie Bucław

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają 

koleżanki i koledzy z Oddziału 
Reumatologii Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie Sp. z o.o.

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

mAmy 
koleżance Marzenie Drużbie 

składa 
personel Oddziału Pediatrycznego 

Szpital św. Wojciecha

„Nie umiera ten, kto pozostaje 
w sercach bliskich”

Łącząc się bólu z naszą koleżanką 
Małgorzata Bucław

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

OJCA
składa

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

Naszej drogiej koleżance
Bożenie Stefańskiej

wyrazy współczucia z powodu śmierci
TEŚCIOWEJ

składa 
personel Oddziału Alergologii i Chorób 

Płuc,Szpitala Dziecięcego Polanki
im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku

Drogiej Koleżance
Agnieszce Kulwikowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają 

pracownicy
Bloku Operacyjnego Szpitala 

Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.
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Gdy smutek boli  
A słowa zbyt małe  

By rozpacz wypowiedzieć  
Zostaje tylko milczenie  

Pełne gorących łez  
I bliskość osieroconych serc...

Naszej drogiej koleżance 
Lucynie Borowskiej 

wyrazy głębokiego współczucia i otuchy 
z powodu śmierci 

MATKI
składają 

Koleżanki i Koledzy z Oddziału 
Anestezjologii i Bloku operacyjnego Szpitala 

Świętego Wincentego a Paulo w Gdyni.

„Nie umiera ten kto pozostaje 
w naszych sercach”

Wyrazy  głębokiego współczucia 
koleżankom

Halinie Muszyńskiej 
 z powodu śmierci 

mAmy
oraz  

Karolinie Muszyńskiej  
z powodu śmierci 

BABCI,
składa 

zespół terapeutyczny Oddziału 
Rehabilitacji Neurologicznej,

Szpital św. Wojciecha

Naszej koleżance
Joannie Wensierskiej

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA
składają

Pracownicy Pracowni Hemodynamicznej
i Oddziału Kardiologii Inwazyjnej
Szpitali Wojewódzkich w Gdyni

"Tyle Człowiek jest wart 
ile pamięci po nim zostaje"

Z głębokim smutkiem i żalem 
zawiadamiamy, że dnia 12 XI 2016 
roku odeszła od nas Pielęgniarka - 
KATARZYNA GIERSZEWSKA 

pozostawiając przesłanie: 
"Dbajcie o siebie. Uważajcie na siebie".
Odpoczywaj Kasiu po pracowitym życiu 
w spokoju otulona naszą wdzięcznością 

i serdeczną przyjaźnią.
Koleżanki i Koledzy 

ze Szpitala Specjalistycznego
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MĘŻA 
koleżance Bogusławie Jaworskiej 

składa 
personel Oddziału Pediatrycznego 

Szpital św. Wojciecha

"Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek 
a wspomnień nic nam nie odbierze"

Szczere wyrazy współczucia 
Rysiowi Poliańskiemu 

z powodu śmierci 
BRATA
składają 

współpracownicy Oddziału 
Chorób Wewnętrznych 

Szpital św. Wojciecha, Copernicus

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

GENOWEFY SABINY MAJKA
Rodzinie 

składa 
w imieniu Koła Emerytów

przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku

Przewodnicząca Koła Teresa Zielińska

„Nie umiera ten, kto pozostaje 
w sercach bliskich”

Łącząc się bólu z naszą koleżanką 
Agnieszką Kulwikowską

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

OJCA
składa

Kadra Kierownicza Pionu 
Pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie Sp. z o.o.

"Jest taki ból o którym lepiej nie mówić,
bowiem najlepiej wyraża go milczenie"

Naszej koleżance Mai Ropel
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
mAmy
składają 

koleżanki i koledzy 
z Oddziału Chorób Wewnętrznych
Szpitala św. Wojciecha Copernicus

"Trudno jest powiedzieć - żegnaj na zawsze - 
komuś najbliższemu"

Serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TATY
koleżance Beacie Rynkowskiej 

składają 
koleżanki i koledzy

z Oddziału Chorób Wewnętrznych 
Szpitala św. Wojciecha Copernicus

Drogiej Koleżance
Sabinie Łosińskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają 

pracownicy
Oddziału Ortopedii i Traumatologii 

Narządu Ruchu
Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.



66 Biuletyn Informacyjny  11-12/2016

Naszej koleżance
Dorocie Janczyk
z powodu śmierci

TATY
wyrazy głębokiego współczucia

składają 
koleżanki i koledzy

Kardiologii Inwazyjnej Szpitala 
św. Wincentego a Paulo w Gdyni

Drogiej Koleżance
Ewie Magulskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają 

pracownicy
Oddziału Chirurgii z Pododdziałem 

Chirurgii Onkologicznej 
Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.

„Nie umiera ten, kto pozostaje 
w sercach bliskich”

Łącząc się bólu z naszymi koleżankami
Ewą Magulską i Sabiną Łosińską

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

OJCA
składa

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




