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Koleżanki i Koledzy,
jest niedziela, wróciłam z WOŚP (polecam 
relację na naszej stronie www.oipip.gda.pl) i za-
siadam do pracy by „doszlifować” pierw-
szy Biuletyn 2017 roku. Zawiera on arty-
kuły domykające miniony rok, jak również 
sprawy bieżące oraz dużo nowych planów 
tj. np. bezpłatny cykl szkoleń dla Pielęgnia-
rek organizowany przez WOMP oraz Ko-
misję ds. Pielęgniarstwa Ochrony Zdrowia 
Pracujących ORPiP w Gdańsku. Niniejszy 
Biuletyn jest bogaty zawodowo oraz du-
chowo – tak samo jak i nasze profesje, któ-
re przeplatają w sobie ogrom wiedzy oraz 
dobra i serca...
Nowy rok niesie ze sobą wiele nowych na-
dziei, ale też i wyzwań. W ZDROWYM 
CIELE ZDROWY DUCH! 

Dbając codziennie o innych nie zapo-
minajmy o sobie! Ja podjęłam trud, który 
właśnie owocuje tym, iż rozpoczęłam drugi 
rok bez papierosa! Rzuciłam palenie, ale... 
przyszły niepotrzebne, nadmierne kilo-
gramy... Ten rok będzie polegał zatem na 
walce z nimi! Kibicujcie mi proszę. Dieta, 
ruch i ćwiczenia to niezbędny element do 
osiągnięcia celu. Pozdrawiam ze spaceru 
i życzę miłej lektury.

„Musisz pokochać siebie, uszanować 
siebie i zadbać o siebie, by mieć siłę 

troszczyć się o innych...” 
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Adres
ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk

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

www.oipip.gda.pl

Biuro czynne
poniedziałek 700-1700

wtorek, środa, czwartek 700-1530

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.

UWAGA! 
Od dnia 1 grudnia 2016 r. na liczne Państwa prośby zmieniamy/ 

wydłużamy pracę biura OIPiP w Gdańsku od godz. 7:00
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 700-1500

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

Koordynator ds. Rejestru i Prawa 
Wykonywania Zawodu Pielęgniarki 

i Położnej
specj. Elżbieta Mazur

tel. 58 320-06-84

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

mgr Barbara Wysocka
tel. 58 320-06-85

KOntO
ING Bank Śląski SA

Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ 
IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

na cykl szkoleń dla pielęgniarek i lekarzy medycyny pracy

Plan na I półrocze 2017 roku
22 (środa godz. 11.00) i 23 (czwartek godz. 13.00) lutego 2017 rok
Choroby zawodowe w praktyce lekarza profilaktyka .
dr n. med. Jacek Parszuto, WOMP w Gdańsku

29 (środa godz. 11.00) i 30 (czwartek godz. 13.00) marca 2017 rok
Badania spirometryczne w diagnostyce chorób układu oddechowego.
lek med. Specjalista Pulmonologii Bożena Aleksandrowicz, 
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku

26 (środa godz. 11.00) i 27 (czwartek godz. 13.00) kwietnia 2017 rok
Nowoczesne metody leczenia skutków stresu.
dr Piotr Włodarczyk, Psycholog, 
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

24 (środa godz. 11.00) i 25 (czwartek godz. 13.00) maja 2017 rok 
Interpretacja badań ekg w populacji osób dorosłych, przed kwalifikacją do 
zatrudnienia w warunkach szczególnych.
dr n. med. Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, Specjalista Chorób Wewnętrznych, Kardiolog, 
UCK Klinika Kardiologii Gdańsk

21 (środa godz. 11.00) i 22 (czwartek godz. 13.00) czerwca 2017 rok
Niemiecki system ochrony zdrowia pracujących. Czy i w jakim zakresie można 
wykorzystać doświadczenia naszych zachodnich sąsiadów?
lek med. Daria Fabiszak, WOMP w Gdańsku

Szkolenia odbywają się w auli Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku 
ul. Reja 25 (boczna Marynarki Polskiej)

Udział w spotkaniach jest bezpłatny dla uczestników. 
Serdecznie zapraszamy.

Anna Raj 
Przewodnicząca Komisji

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
w Gdańsku 

oraz
Komisja ds. Pielęgniarstwa Ochrony 

Zdrowia Pracujących ORPiP w Gdańsku

zapraszają
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leń Marek Wojda – kurs kwalifikacyjny 
Pielęgniarstwo rodzinne – program dla 
pielęgniarek, Kurs specjalistyczny Le-
czenie ran dla pielęgniarek, kurs spe-
cjalistyczny Leczenie ran dla położ-
nych, kurs specjalistyczny Szczepienia 
ochronne program dla pielęgniarek.

8 . Rozpatrzenie wniosku Przewodni-
czącej Komisji ds. Pielęgniarek Śro-
dowiska Nauczania i wychowania 
w sprawie pokrycia kosztów podróży 
dla Przewodniczącej komisji i Członka 
komisji problemowej ze środków prze-
znaczonych na działalność komisji. Pa-
nie w dniu 06.12.2016 r. uczestniczyły 
w zebraniu Narodowej Rady Rozwoju, 
Sekcji Ochrony Zdrowia w Warsza-
wie. Podjęcie jednogłośne Uchwały 
Nr 234/Vii p/16 w tej sprawie.

9 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośne 
Uchwały Nr 235/VII P/16 w sprawie 
wskazania przedstawicieli samorzą-
du do prac w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie prowadzenia kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia 
w Warszawie: Kurs specjalistyczny 
Badanie spirometryczne, kurs kwalifi-
kacyjny Pielęgniarstwo onkologiczne, 
kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo 
geriatryczne.

10. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośne 
Uchwały Nr 236/VII P/16 w sprawie 
zwrotu wniosku o wpis zmiany danych 
do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych, KORA Centrum 
Szkoleń Marek Wojda, ul. Kolberga 
15, 81-881 Sopot, poprzez dokonanie 
zmiany wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplo-

mowe pielęgniarek i położnych pod 
numerem 00002/A/00264 w §1 pkt. 9 
Uchwały Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
Nr 112/VIIP/2016 z dnia 11 kwietnia 
2016 r. poprzez dodanie kolejnych 
miejsc prowadzenia kształcenia. Zmia-
na dotyczy szkolenia specjalistyczne-
go Pielęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek. 

11. Przyjęcie jednogłośne Uchwały Nr 
237/Vii p/16 w sprawie wydania skie-
rowania do odbycia przeszkolenia po 
przerwie dłuższej niż 5 lat w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej (1 
pielęgniarce).

12. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośne 
Uchwały Nr 238/VII P/16 w sprawie 
zakupu oprogramowania antywiruso-
wego (ESET Endpoint Antivirus) dla 30 
komputerów działających w Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku na okres dwóch lat, to jest od 17 
stycznia 2017 r. do 16 stycznia 2019 r.

13. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośne Uchwały Nr 239/VII P/16 
w sprawie wskazania przedstawicieli 
samorządu do prac komisji egzami-
nacyjnej w zakresie kształcenia po-
dyplomowego prowadzonego przez 
KORA Centrum Szkoleń Marek Woj-
da. Kurs specjalistyczny Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa program dla 
pielęgniarek i położnych, kurs specja-
listyczny Wykonanie i interpretacja 
zapisu elektrokardiograficznego, kurs 
specjalistyczny Resuscytacja oddecho-
wo-krążeniowa noworodka program 
dla pielęgniarek i położnych, kurs 
specjalistyczny Badania fizykalne pro-
gram dla pielęgniarek i położnych.

Prezydium
W dniu 16 grudnia 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 omówienie Uchwa-
ły Nr 230/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 położnych 
pod numerem 00002/C/00233 w §1 pkt. 
9 Uchwały Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Nr 
25/VIIP/2016 z dnia 07 stycznia 2016 r. 
poprzez dodanie kolejnych miejsc pro-
wadzenia kształcenia. Zmiana dotyczy 
Kursu specjalistycznego Wykonanie 
i interpretacja zapisu elektrokardiogra-
ficznego, program przeznaczony dla pie-
lęgniarek i położnych. Uchwała Nr 230/
VII P/16 jednogłośnie nie została podję-
ta z powodu uchybień formalnych.

5. Przedstawienie i omówienie Uchwa-
ły Nr 231/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 położnych 
pod numerem 00002/C/00229 w §1 pkt. 
9 Uchwały Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Nr 
6/VIIP/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. 
poprzez dodanie kolejnych miejsc pro-
wadzenia kształcenia. Zmiana dotyczy 
Kursu specjalistycznego Resuscytacja 
krążeniowo oddechowa, program prze-
znaczony dla pielęgniarek i położnych. 
Uchwała Nr 231/VII P/16 jednogłośnie 
nie została podjęta z powodu uchybień 
formalnych.

6. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
232/Vii p/16 w sprawie wskazania 
przedstawiciela samorządu do prac ko-
misji egzaminacyjnej w zakresie kształ-
cenia podyplomowego INTERRETE 
Sp. z o. o. – kursu specjalistycznego 
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe, 
program dla pielęgniarek.

7. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
233/Vii p/16 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez KORA Centrum Szko-
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–– sprawy nurtujące dotyczące dłuż-
ników wobec Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku. Omawiane sprawy dotyczyły 
braku uiszczania wpłat za wpisy 
zmiany danych do rejestru pod-
miotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych przez jednego organi-
zatora kształcenia oraz procedurę 
opracowaną przez Naczelną Radę 
Pielęgniarek i Położnych w przy-
padku braku wpłaty za zmiany we 
wpisie. Opracowana procedura jest 
obowiązująca wobec każdego orga-
nizatora kształcenia

–– konstruowanie samodzielnie przez 
jedną firmę prowadzącą kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych, wniosków o wpis 
zmiany danych do rejestru mimo 
obowiązujących, wystandaryzo-
wanych wniosków przez Naczel-
ną Radę Pielęgniarek i Położnych

–– istniejącą możliwość rozłożenia na 
raty zaległych wpłat składek usta-
wowych pielęgniarkom i położnym 

–– prowadzenie weryfikacji opłaca-
nych składek podczas typowania 
do składu komisji egzaminacyj-
nych lub komisji kwalifikacyj-
nych wszelkich form kształcenia 
pielęgniarek i położnych

–– Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 30 września 2016 roku 
w sprawie kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych

–– wyniki kontroli przeprowadzonej 
przez Komisję Rewizyjną w Okrę-
gowej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku

–– wykonanie Budżetu Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku, stan na 30 listopada 2016 r.

–– plan Budżetu Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku 
na rok 2017

–– udział Członków Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w zebra-
niach Narodowej Rady Rozwo-
ju, Sekcji Ochrony Zdrowia oraz 
przedstawione zagadnienia doty-
czące Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej i Pielęgniarek w Środowi-
sku Nauczania i Wychowania

–– spotkanie z Wiceprezesem Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, który 
zasygnalizował planowane zmia-
ny w Medycynie Szkolnej pod-
czas zebrania Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych oraz dalsze 
rozmowy dotyczące kształcenia 
branżowego pielęgniarek.

5. Pani Przewodnicząca ORPiP przeka-
zała informację, iż 12 grudnia 2016 
roku wpłynęła dotacja z Ministerstwa 
Zdrowia, która winna wpłynąć do 
marca każdego roku. Dotacja wpły-
nęła bez nadwykonań, które wynika-
ją z dodatkowych zadań związanych 
z prowadzeniem Europejskiej Legi-
tymacji Zawodowej dla pielęgniarek 
i położnych i innych obowiązków na-
rzuconych związanych z Zawodami 
regulowanymi, do których zalicza się 
zawód pielęgniarki i położnej, na które 
nie są przeznaczone dodatkowe środki 
finansowe. 
Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
omówiła przy tym bardzo szczegółowo 
strukturę finansową Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 

14. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Epide-
miologicznego w sprawie uwolnienia 
środków finansowych przeznaczonych 
na działalność komisji na organizację 
konferencji w dniu 08 marca 2017 r. 
Podjęcie jednogłośne Uchwały Nr 
240/Vii p/16 w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Neo-
natologicznego w sprawie uwolnienia 
środków finansowych przeznaczonych 
na działalność komisji na zorganizo-
wanie szkolenia dla Pań Oddziało-
wych, Oddziałów Neonatologicznych 
w dniu 08 marca 2017 r. Podjęcie jed-
nogłośne Uchwały Nr 241/VII P/16 
w tej sprawie.

16. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwał od Nr 39/IPP/PPL/2016/C/ 
do Nr 45/IPP/PPL/2016/C, w spra-
wie wykreślenia z rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą 
(Rejestr Praktyk Zawodowych), (7 
wykreśleń indywidualnych praktyk 
pielęgniarskich w tym 1 pielęgniarz).

17. Omówienie projektu Uchwał dotyczą-

cych Prawa Wykonywania Zawodu 
od Nr 303/Z/VII/2016 do Uchwały Nr 
317/Z/VII/2016 .Stwierdzenia i wpisy 
– 5 (w tym 1 pielęgniarz), wykreśle-
nia z rejestru – 3, wpis do rejestru – 6 
(w tym 1 położna), duplikaty 1.

18. Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka poinformowała o wejściu w życie 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 30 września 2016 roku w spra-
wie kształcenia podyplomowego pie-
lęgniarek i położnych oraz omówiła 
procedurę przyjmowania organizato-
rów kształcenia podyplomowego pie-
lęgniarek i położnych. 

19. Pani Przewodnicząca ORPiP przeka-
zała podziękowanie, które wpłynęło od 
Zespołu organizacyjnego Konferencji 
Laktacyjnej Gdynia 2016 za pomoc 
i wsparcie przy realizacji Konferencji 
Laktacyjnej oraz prośbę o objęcie pa-
tronatem honorowym kolejnej Konfe-
rencji Laktacyjnej Gdynia 2017.

20. Zakończenie zebrania. 

Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Z prac Rady
W dniu 16 grudnia odbyło się zebranie 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. W zebraniu, udział wzięło 23 
Członków Rady, Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej, Przewodnicząca Sądu Pielę-
gniarek i Położnych oraz dwóch Pełnomoc-
ników 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:
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oraz docelowe przeznaczenie przesła-
nych środków finansowych, które jest 
uregulowane ustawowo, natomiast 
o rozdysponowaniu wpływów finanso-
wych ze składek członkowskich decy-
duje Zjazd Pielęgniarek i Położnych. 
Pani Przewodnicząca przedstawiła 
wyliczenie dotyczące pomniejszonych 
wpływów o 250 tysięcy zł. rocznie ze 
składek członkowskich indywidual-
nych praktyk pielęgniarskich.

6. Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych poruszyła problemy zwią-
zane z uzyskaniem wypłat należnych 
kwot za wykłady u jednego organi-
zatora kształcenia. Wpłaty wpływają 
z bardzo dużym opóźnieniem po wie-
lokrotnej interwencji wykładowcy.

7. Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
podziękowała:
−– osobom, które piszą uwagi, opi-

niują wszelkie projekty Zarządzeń 
i Rozporządzeń oraz innych aktów 
prawnych

−– Pani Annie Raj za prowadzenie 
przez wiele lat programu ,,Niech 
plecy nie bolą” 

8 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 70/VII R/16 w spra-
wie przyjęcia nowego Regulaminu 
Komisji ds. Finansowania Doskonale-
nia Zawodowego.

9 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 71/VII R/16 
w sprawie kontynuacji korzystania 
z biblioteki ,,IBUK Libra” w okresie 
od 01.10.2016 r. do 30.09 2017 r. przez 
OIPiP w Gdańsku.

10. Omówienie przez Panią Przewodni-
czącą:
−– zaistniałej sytuacji powołania na 

stanowisko Dyrektora ds. pielę-
gniarstwa osoby nie posiadającej 
prawa wykonywania zawodu przez 
Zarząd Spółki Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Słup-
sku. Przyjęcie Stanowiska Nr 1 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku w tej sprawie

−– zasad refundacji konferencji 
Członków Komisji problemowych 
oraz ich zadań i planowania budże-
tu komisji na nadchodzący rok

−– sprawozdań z działalności Ko-
misji problemowych (do czasu 
zebrania Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w dniu 16 
grudnia 2016 roku wpłynęło 20 
sprawozdań z działalności Komi-
sji problemowych nie wpłynęło 
jedno sprawozdanie)

−– Schematów Organizacyjnych szpi-
tali jak i opinii prawnej dotyczącej 
podległości służbowej pielęgniarek 

−– ponownie powracającej sprawy 
dotyczącej zatrudniania ratowni-
ków medycznych na niektórych 
oddziałach oraz norm zatrudnia-
nia pielęgniarek, które muszą być 
zgodne z przepisami prawa, gdzie 
norma zatrudnionych pielęgniarek 
jest niezależna od liczby zatrud-
nionych ratowników medycznych 
na danym oddziale.

11. Zakończenie zebrania.

Jolanta Zając
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Kalendarium
1 grudnia 2016 r.
Przewodnicząca Anna Czarnecka razem 
z KOPiP brała udział w spotkaniu w OIPiP 
w Słupsku, a następnie w zebraniu Pra-
cowników Szpitala w Słupsku nt. niepo-
kojących planów restrukturyzacji szpitala 
dotyczących m.in. zwolnienia wielu Pie-
lęgniarek. Przewodnicząca podkreślała, iż 
prawidłowe warunki pracy i właściwe ob-
sady kadrowe/dyżurowe są istotą naszych 
działań gdyż bezpośrednio wpływają na 
bezpieczeństwo zarówno wykonawców 
jak i odbiorców świadczeń medycznych. 
Ta sprawa jak i wiele innych wymaga zin-
tegrowanych działań OIPiP oraz ZZ całego 
województwa.

3 grudnia 2016 r.
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej 
i Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszew-
skiej-Fryc w konferencji okulistycznej zor-
ganizowanej przez komisje działające przy 
OIPiP okulistyczną i młodych pielęgniarek 
w hotelu Scandic.

6 grudnia 2016 r.
Udział w uroczystości szpitala Mikołaja Ko-
pernika Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc jako przedstawiciela OIPiP.

6 grudnia 2016 r.
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czar-
necka oraz Wiceprzewodnicząca Danu-

ta Adamczyk-Wiśniewska uczestniczyły 
czynnie w Konwencie Przewodniczących 
Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych. 
Na konwencie omówiono wiele spraw bie-
żących i nurtujących nasze Środowisko Za-
wodowe oraz ujednolicone zasady funkcjo-
nowania OIPiP w Polsce.

7-8 grudnia 2016 r.
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czar-
necka oraz Wiceprzewodnicząca Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska uczestniczyły 
w pracach NRPiP. W obradach brał udział 
również Minister Zdrowia Konstanty Ra-
dziwiłł, który przedstawił plany/progno-
zy działań w obszarze Służby Zdrowia. 
Prezes NRPiP – przedstawiła ministrowi 
problemy Pielęgniarstwa Polskiego  oraz 
sposoby ich rozwiązania. Przewodniczą-
ca Anna Czarnecka stanowczo poinfor-
mowała ministra, iż nie pozwolimy na 
zniszczenie dorobku Pielęgniarek i Położ-
nych w Polsce i osiągniętego wysokiego 
poziomu Pielęgniarstwa. Podkreśliła, iż 
NRPiP chce rozszerzyć nasze uprawnienia 
zgodnie z umiejętnościami wynikowymi, 
które posiadamy w wyniku kształcenia 
przed- i podyplomowego. Nie możemy 
zgodzić się na demontaż pielęgniarstwa 
poprzez „szybką produkcję pielęgniarek 
w szkołach branżowych czyli ZAWODO-
WYCH” - to co MZ proponuje nie jest bo-
wiem powrotem do liceów, a sprowadze-
niem nauczania do zawodówek. Nijak nie 
przystaje to do rozwoju medycyny! Waż-
ne jest podwyższanie jakości świadczeń 
medycznych, a nie obniżanie ich. Ważne 
jest by uruchomić finansowe zachęty, 
aby uatrakcyjnić wykonywanie zawo-
dów Pielęgniarki/-rza i Położnej/-go 
w Polsce. Lekarzy w POZ wie minister 

jak zachęcić i nie planuje „produkcji 
felczerów”, oczekujemy analogicznych 
rozwiązań! Finansowych! Cała NRPiP 
poparła tę wypowiedź.

9 grudnia 2016 r.
Na zaproszenie Sądu i Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej Przewodnicząca 
Anna Czarnecka uczestniczyła w spotkaniu 
opłatkowym. Omówiono wzrost pracy tych 
Organów.

9 grudnia 2016 r.
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestni-
czyła w obradach Rady Społecznej Szpitala 
MSWiA w Gdańsku. Podsumowano 2016 
rok działań oraz omówiono plany na 2017 r.

9 grudnia 2016 r.
Na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w pracach Kapituły nagród PMG. 
W wyniku długotrwałych narad i analizy 
osiągnięć licznych zgłoszonych Kandy-
datur Kapituła wyłoniła Pracowników 
gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia 
w ochronie zdrowia i szczególny charakter 
pracy na rzecz Pacjenta. Gratulujemy! Re-
lacja z wręczenia nagród znajduje się na na-
szej stronie internetowej: www.oipip.gda.pl
 
12 grudnia 2016 r.
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w uroczystym spotkaniu 
obywatelskim w Filharmonii Bałtyckiej na 
zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska 
Pawła Adamowicza. 

13 grudnia 2016 r.
W siedzibie OIPiP w Gdańsku Przewodni-
cząca Anna Czarnecka spotkała się z Pie-Przewodnicząca Anna Czarnecka razem z KOPiP brała udział w spotkaniu w OIPiP w Słupsku.
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lęgniarkami zarządzającymi pracą na blo-
kach operacyjnych. Tematyczne spotkanie 
zorganizowała Komisja ds. Pielęgniar-
stwa Operacyjnego działająca przy OIPiP 
w Gdańsku. Omówiono wiele spraw bieżą-
cych i rozwojowych dotyczących tej skom-
plikowanej/obszernej dziedziny pielęgniar-
stwa. Wymiana wspólnych doświadczeń 
i planów jest bezcenna!

14 grudnia 2016 r.
Udział Marzeny Olszewskiej-Fryc jako Wi-
ceprzewodniczącej ORPiP i zarazem człon-
ka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania 
o Zdarzeniach Medycznych w podsumo-
wującym spotkaniu z Wojewodą w Urzę-
dzie Wojewódzkim.

15 grudnia 2016 r.
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej 
oraz Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc oraz Jolanty Zając w uro-
czystym wręczeniu nagród i wyróżnień dla 
pracowników ochrony zdrowia przyzna-
nych przez Prezydenta Miasta Gdańska. 
Gratulujemy Jolancie Zając otrzymania na-
grody głównej.

16 grudnia 2016 r.
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowa-
dziła obrady Prezydium, a następnie ORPiP 
w Gdańsku. Wielogodzinne prace wypeł-
nione były podsumowaniem bardzo trudne-
go roku oraz planami na 2017 r. Przewod-
nicząca podziękowała Radzie za trud 
i wysiłek wkładany w  działania Prezy-
dium i  Rady. Przedstawiona została reali-
zacja budżetu oraz przede wszystkim jego 
składowe (tj. dotacja ministerialna, opłaty 
za wykonane czynności, składki) oraz ich 
wydatkowanie na realizację ambitnego 

planu roku 2016 r. skierowanego do Pielę-
gniarek, Pielęgniarzy i Położnych opartego 
na planach przychodu z 2015 r. Wszystkie 
plany zostały zrealizowane dzięki „aptekar-
skiej precyzji” finansowej. Po otrzymaniu 
(dopiero w połowie grudnia) dotacji mini-
sterialnej realizowane są sukcesywnie zale-
głe refundacje doskonalenia zawodowego. 
Nie bez znaczenia dla budżetu jest fakt, iż 
w naszej OIPiP w 2016 r. wpływy ze skła-
dek są zmniejszone sumarycznie o 250 ty-
sięcy złotych ze względu na zmiany prze-
pisów/zasad dotyczących płacenia składek.
Osobom oczekującym na refundacje dzię-
kujemy za cierpliwość i zrozumienie bu-
dżetu. Opóźnienie wypłat to nieprzyjemna 
dla nas wszystkich konieczność. Proszę 
jednak dostrzec i docenić, iż  ORPiP nie 
wycofała się z realizacji refundacji mimo 
mocno okrojonego budżetu. Jesteśmy 
Izbą, która nadal realizuje zwroty kosz-
tów doskonalenia!

17 grudnia 2016 r.
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej 
i Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszew-
skiej-Fryc w spotkaniu Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Katolickich oraz w uroczy-
stym spotkaniu opłatkowym z arcybisku-
pem Sławojem Leszkiem Głódziem. 

19 grudnia 2016 r.
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w spotkaniu opłatkowym w SWPS 
w Sopocie. W imieniu całego Samorządu 
Zawodowego Przewodnicząca podzięko-
wała za doskonałą współpracę i bezpłatne 
użyczanie nam sal na konferencje. Wręcza-
jąc Kalendarz OIPiP w Gdańsku podkreśli-
ła jak bardzo rozwinęło się Pielęgniarstwo 
XXI wieku!

20 Przewodnicząca Anna Czarnecka 
uczestniczyła w spotkaniu w Szpitalu 
w Wejherowie – szeroko omawiając osią-
gnięcia współpracy i rozwoju Pielęgniar-
stwa oraz plany na 2017 r.

20 grudnia 2016 r.
Udział z ramienia OIPiP Wiceprzewodni-
czącej  Marzeny Olszewskiej-Fryc w uro-
czystości opłatkowej w Domu Seniora pro-
wadzonego przez księdza Nogę na Zaspie.

21 grudnia 2016 r.
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w obradach Rady Społecznej 7 
Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. 
Ustalony został Schemat Organizacyjny 
Szpitala (z wyodrębnionym Pionem Pie-
lęgniarstwa) oraz podsumowano działania 
2016 r., a także przedstawiono zarysy pla-
nów na 2017 r.

21 grudnia 2016 r.
Przewodnicząca Anna Czarnecka zorga-
nizowała w OIPiP w Gdańsku spotkanie 
z Przewodniczącymi komisji problemo-
wych działających przy OIPiP i podzię-
kowała za bardzo prężne tematyczne 
działanie. Przewodnicząca, Skarbnik oraz 
Księgowa OIPiP omówiły szczegółowo 
przepisy i zasady funkcjonowania komisji 
w 2017 r. W każdym obszarze działania 
OIPiP drogowskazami są przepisy finanso-
we i prawne.

21 grudnia 2016 r.
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w obradach Rady Społecz-
nej w Wojskowej Przychodni w Gdyni.

30 grudnia 2016 r.
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w obradach Rady Społecznej 
115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią 
w Helu. Podsumowano 2016 rok działań 
oraz omówiono plany na 2017 r.

1 stycznia 2017 r.
Przewodnicząca Anna Czarnecka zorgani-
zowała w OIPiP w Gdańsku obrady KOPiP. 
Omówiono sprawy bieżące i ustalono plany 
kolejnych działań …

4 stycznia 2017 r.
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna 
Czarnecka spotkała się z Dyrektorem UCK 
Jakubem Kraszewskim w celu omówienia 
zasad owocnej współpracy. 

5 stycznia 2017 r.
Przewodnicząca Anna Czarnecka była 
w CKPPiP w Warszawie. 

9 stycznia 2017 r.
W imieniu Przewodniczącej Anny Czarnec-
kiej Pani Marzena Olszewska-Fryc uczest-
niczyła w posiedzeniu Rady Pracodawców 
SWPS Uniwersytetu Humanistycznospo-
łecznego w Sopocie. Rozmowy nt. stan-
dardów organizacji praktyk studenckich są 
bardzo ważne i owocne.
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gda.pl informowałam, iż Duszpasterz Służ-
by Zdrowia Ks. Błażej Kwiatkowski zapra-
sza NAS WSZYSTKICH do Kościoła p. 
w. Chrystusa Króla w Gdańsku. Wszyscy 
zainteresowani przybyli i spotkaliśmy się 
w dniu 17 grudnia 2016 r. To był wzrusza-
jący dzień skupienia, głębokiej modlitwy 
m.in. o zdrowie i siły na Nowy Rok. Msza 
św. była koncelebrowana. Licznie przybyły 
Pielęgniarki ze Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Katolickich. Wzmocniła nas adoracja Naj-
świętszego Sakramentu jak również zwykłe/
niezwykłe przyjacielskie rozmowy...

Rok 2016 był trudnym rokiem, rokiem 
wielu restrukturyzacji i zmian w funk-
cjonowaniu Ochrony Zdrowia. Każdego 
z NAS kosztował wiele pracy, działań 
oraz obaw... W tych okolicznościach „na-
ładowanie duchowe akumulatorów” było 
niezbędnym wydarzeniem zamykającym 
rok. ORPiP w Gdańsku nie organizuje 
spotkań opłatkowych gdyż organizowane 
są one dla Pracowników Służby Zdrowia 
już tradycyjnie przez Duszpasterza Służby 
Zdrowia Ks. Błażeja Kwiatkowskiego.
Na naszej stronie internetowej www.oipip.

Zakończenie roku 
i spotkanie opłatkowe
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Nowe uprawnienia 
pielęgniarek i położnych

Dnia 26.10.2016 r. w Szpitalu Specjali-
stycznym im. J. K. Łukowicza w Choj-
nicach odbyła się konferencja na temat: 
„Nowe uprawnienia pielęgniarek i położ-
nych w aspekcie aktów prawnych oraz 
nowości w urologii”. Konferencja została 
zorganizowana przy współudziale OIPiP 
oraz Koła PTP zrzeszającego pielęgniarki 
ze Szpitali Specjalistycznych w Chojni-
cach i Kościerzynie. Spotkanie odbyło się 
w Centrum Edukacyjno Wdrożeniowym, 
w Chojnicach. W konferencji wzięły udział 
94 osoby.

Wszystkich gości oraz uczestników kon-
ferencji powitał Dyrektor szpitala Specja-
listycznego w Chojnicach – Leszek Bonna 
oraz Z/ca Dyrektora ds. pielęgniarstwa – 
Ewa Wodzikowska.

Konferencja została zorganizowana pod 
patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku oraz Starostwa Po-
wiatowego w Chojnicach.
Swoją obecnością zaszczycili nas między 
innymi:
Pani Profesor Aleksandra Gaworska-Krze-

Praca Pracowników Medycznych to pra-
ca zespołowa! Byli zatem przedstawiciele 
wszystkich medycznych profesji, którzy 
zechcieli przyjść i przeżywać ten dzień ad-
wentowy razem. Tak razem jak razem sku-
piamy się nad naszymi podopiecznymi.
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła również w tym dniu w spotkaniu 
w kościele z Nuncjuszem Apostolskim 
Salvatore Pennacchio i Arcybiskupem Sła-
wojem Leszkiem Głodziem. Jest to wielkie 
wyróżnienie i dowód uznania dla naszego 
Środowiska Zawodowego. Położne i Pielę-
gniarki bowiem stanowią istotny i niezbęd-
ny filar w Ochronie Zdrowia.

Nieustające działania, nadzieja i modlitwa 
to dobry kierunek i energia na 2017 r.

NAJWAŻNIEJSZY JEST FAKT, IŻ 
ENERGIĘ JAKĄ WYTWARZAMY 

OTRZYMUJEMY NASTĘPNIE 
Z NAWIĄZKĄ.

Polecam fotorelację.
Anna Czarnecka 

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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mińska – Konsultant Wojewódzki w dzie-
dzinie pielęgniarstwa.
Pani mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska – 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pie-
lęgniarstwa ginekologicznego i położnicze-
go, Wiceprzewodnicząca OIPiP w Gdańsku
Pani mgr Marzena Olszewska-Fryc – Wi-
ceprzewodnicząca OIPiP w Gdańsku oraz 
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpitala im. 
M. Kopernika w Gdańsku. Były również 
z nami:
Pani mgr Anna Zaremba-Duszota – Okrę-
gowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej w Gdańsku, Pani Jolanta Stacho-
wicz – Z/ca Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej oraz Pani dr Marzena Barton 
– Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpitala Spe-

cjalistycznego w Kościerzynie. 
Tematyka konferencji była niezwykle istot-
na i aktualna. Wśród wykładowców gościli-
śmy im. prof. Aleksandrę Gaworską-Krze-
mińską, która wystąpiła z wykładem „Pie-
lęgniarka – zawód z przyszłością”, a o od-
powiedzialności zawodowej opowiadała 
mgr Anna Zaremba-Duszota – Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. 
 
Uczestnicy mogli także wysłuchać wykła-
dów dotyczących nowych uprawnień pie-
lęgniarek i położnych, który przygotował 
Rafał Terlecki – Sędzia Sądu Okręgowego 
w Gdańsku.
O laparoskopowych operacjach górnych 
dróg oddechowych opowiadał lek. med. 
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Sympozjum Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Dziecięcej

W dniach 6-8.10.2016 w Opalenicy już po 
raz XVIII odbyło się Sympozjum Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej 
zorganizowane przez Sekcję Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Dziecięcej Polskiego 
Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, Klinikę AiIT Pediatrycznej Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu oraz 

Fundację Intensywnej Terapii Dziecięcej. 
W konferencji z ramienia Komisji ds. pie-
lęgniarstwa AiIO działającej przy ORPiP 
w Gdańsku wzięły udział trzy koleżanki.
Obrady otworzyła p-ca Sekcji Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii Dziecięcej dr 
n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska, 
a wykład inauguracyjny pt.: "Neurologicz-
ne powikłania znieczulenia" przedstawił 
krajowy konsultant Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii prof. dr hab. n. med. Krzysz-
tof Kusza. Wśród zaproszonych gości była 
również konsultant krajowy w dziedzinie 
pielęgniarstwa AiIO dr hab. n. med. Danuta 
Dyk oraz goście z Erasmus University Rot-
terdam: Dick Tibboel i Monique van Dijk.
Tematyka wygłaszanych referatów była 
różnorodna, ale wiodącym nurtem było 
szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzie-
ci poddawanych wszelkim procedurom 
wykonywanym podczas pobytu dziecka 
zarówno w oddziale Intensywnej Terapii 
jak i podczas znieczulenia do zabiegów 
we wszystkich dziedzinach operacyjnych. 
W sesji pielęgniarskiej z bardzo ciekawym 
wykładem pt.: "Badania w Pielęgniarstwie 
– jak stworzyć pielęgniarski projekt badaw-
czy" wystąpiła Monique van Dijk.
Po wygłoszonych prezentacjach nie za-
brakło merytorycznych dyskusji. Różno-
rodność wykładów wpłynęła na wysoki 
poziom naukowy spotkania a udział w tym 
ciekawym wydarzeniu był okazją do zapo-
znania się z najnowszymi doniesieniami 

Marcin Kurant – kierujący chojnickim od-
działem urologii i onkologii urologicznej.
Z wykładem dotyczącym wstępnej analizy 
opinii pielęgniarek i położnych na temat 
preskrypcji nielekarskiej wystąpiła także 
mgr Ewa Cieplikiewicz z PTP w Gdańsku.
Psycholog kliniczny kościerskiego szpitala 
dr Aleksandra Szulman-Wardal opowie-
działa o przygotowaniu psychicznym do 
zabiegu operacyjnego.
Ponadto o diecie przy kamicy nerkowej 
mówiła Katarzyna Okrój – specjali-
sta ds. żywienia kościerskiego szpitala. 

Uzupełnieniem wykładu była prezenta-
cja herbatek leczniczych marki Kawon, 
jako wspomaganie leczenia dietetycz-
nego w chorobach układu moczowego. 

W imieniu uczestników serdecznie dzię-
kujemy wszystkim wykładowcom, spon-
sorom, organizatorom za zorganizowanie 
niezwykle ciekawej konferencji.

E. Szamocka
E. Bruska

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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IV Konferencja
Neonatologiczna

W dniu 9 listopada 2016 roku w Hotelu 
Amber odbyła się IV Konferencja Neona-
tologiczna zorganizowana przez Komisję 
ds. Pielęgniarstwa Neonatologicznego przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, Uniwersyteckie Centrum Kli-
niczne w Gdańsku oraz Copernicus Pod-
miot Leczniczy Sp. z o.o. Konferencję 
poprowdziła Pani Danuta Adamczyk-Wi-

śniewska Wiceprzewodnicząca Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
Swoją obecnością zaszczycili nas także 
przedstawiciele dyrekcji wyżej wymienio-
nych placówek.
Podczas tej konferencji zostały poruszone 
bardzo interesujące i ważne tematy doty-
czące opieki neonatologicznej. Był to m.in. 
wykład Pani Jolanty Wierzby dotyczący 

i zaleceniami dotyczącymi znieczulenia, 
leczenia oraz intensywnej opieki nad dzieć-
mi poddawanym wszelkim procedurom 
medycznym.
W wystąpieniu podsumowującym XVIII 
Sympozjum dr n. med. Alicja Bartkowska-
-Śniatkowska podziękowała wszystkim 
uczestnikom i wykładowcom oraz zaprosi-

ła na kolejne spotkania organizowane przez 
Sekcję Pediatryczną PTAiIT.

Grażyna Ropel
Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii
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Każdy ma coś, 
co może dać innym…

Z Ireną Barszczewską, pielęgniarką od-
działową Kliniki Ortopedii Uniwersytec-
kiego Centrum Klinicznego, sekretarzem 
Fundacji Zbieramy Razem w Gdańsku 
rozmawia Tadeusz Tomasz Gruchalla

- Dziś to bardziej powołanie, niż zawód. 
Tak uważam, gdy uświadomię sobie, że 
przedmiotem pracy pielęgniarki jest 
drugi człowiek, najczęściej zagrożony 
chorobą… 

badań przesiewowych oraz Pani Elżbiety 
Pilarczyk na temat żywienia noworodka 
i suplementacji. Pani neurologopeda Ewa 
Winnicka-Makulec zapoznała nas z odru-
chem ssania u noworodków, problemami 
jakie mogą się pojawić i jak sobie z nimi 
radzić. Poruszony został także temat fi-
zjoterapii, Pani Karolina Górska-Szymań-
ska przybliżyła nam temat jak rozpoznać 
i wcześnie zainterweniować w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w rozwo-
ju u dzieci w okresie powypisowym. Pani 
Iwona Domżalska-Popadiuk przypomnia-
ła nam o aspekcie samego wcześniactwa, 
przedstawiła dylematy, jakie nie raz w trak-
cie naszej pracy się pojawiają, a Pani Jo-
anna Jassem-Bobowicz zaznajomiła nas 
z tematem nieinwazyjnego i inwazyjnego 
wsparcia oddechu u noworodków. Podczas 
konferencji nie zabrało także ważnego te-
matu jakim są zakażenia okresu noworod-
kowego i niemowlęcego przedstwionego 
przez Panią Krystynę Paszko.
Ponadto, firmy, które wsparły IV Konferen-
ję Neonatologiczną zaprezentowały nam 
swoje produkty.
Konferencja i tematy na niej poruszone były 

bardzo ciekawe i dostarczyły dużo uaktual-
nionych informacji oraz wytycznych, które 
możemy wykorzystać w codziennej pracy 
z naszymi najmniejszymi pacjentami, jaki-
mi są wcześniaki i noworodki donoszone.

mgr Kamila Kwiatkowska
mgr Marta Stawicka

Klinika Neonatologii UCK w Gdańsku

- Jeśli ktoś nie odczuwa powołania, to le-
piej, by zmienił pracę. Mówię to otwarcie, 
bo nie produkujemy mebli i nie lepimy pie-
rogów. Kontakt z osobą dotkniętą tak trud-
nym doświadczeniem jakim jest choroba 
wymaga wielu umiejętności i odpowied-
nich predyspozycji. 
- Pielęgniarka uczestnicząca w proce-
sie leczenia nie ma decydującego głosu 
w sprawach pacjenta, mimo że to właśnie 
ma z chorym najczęstszy kontakt?
- Pielęgniarka nie tylko wykonuje czyn-
ności pielęgnacyjne, ale też stwarza odpo-
wiednią atmosferę. Atmosferę sprzyjającą 
właśnie nawiązaniu kontaktu z chorym. 
Jak odnaleźć się w tej roli? We współcze-
snej opiece zdrowotnej dąży się do wypra-
cowania określonego modelu interakcji. 
Obecnie kontakty między pielęgniarką i le-
karzem, które bezpośrednio przekładają się 
na kontakt z chorym, funkcjonują jako mo-
del autokratyczno-paternalistyczny – jest to 
model czysto formalny skupiający się na 
ustaleniu zadań i ich wykonaniu. Natomiast 
wypracowanie drugiego modelu – określa-
nego jako model partnerski ma w swoim 
założeniu być zorientowany na pacjenta. 
- Na ustalenia indywidualnego procesu 
leczenia ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb pacjenta?
- Przede wszystkim. W modelu tym pie-
lęgniarka ma swoje szczególne miejsce 
i zadanie. Jest pośrednim ogniwem między 
lekarzem, a pacjentem. Realizując proces 
leczenia wyznaczony przez lekarza jest 
otwarta na sukcesywnie zgłaszane przez 
chorego potrzeby. W trakcie realizacji pro-
cesu leczenia na bieżąco analizowane są 
potrzeby pacjenta i podejmuje się trud wy-
chodzenia im na przeciw. Taki model za-

kłada działanie pielęgnacyjno-terapeutycz-
no-lecznicze – działanie w tych trzech wy-
miarach przyczynia się do poprawy jakości 
życia chorego i ma pozytywny wpływ na 
sam przebieg procesu leczenia.
- A rola pacjenta?
- W modelu partnerskim nieodzowna jest 
rola pacjenta, jest on ogniwem centralnym 
a podmiotami interakcji są lekarz i pielę-
gniarka. Komunikacja pomiędzy lekarzem, 
pielęgniarką i chorym ma charakter trój-
stronnego porozumienia. Takie postępo-
wanie ma ponadto drugi pozytywny aspekt 
– pozwala on na przemianę medycznego 
zespołu terapeutycznego w zespół społecz-
ny – a ten z pewnością jest bliższy człowie-
kowi.
- Ale pacjent oczekuje czegoś więcej…
- Pacjent oczekuje od pielęgniarki, aby poza 
wykonywaniem zaleconych czynności pie-
lęgnacyjnych, potrafiła odczytać jego stan 
psychiczno-duchowy. Aby swoją postawą 
spowodowały, że pacjent zdecyduje się na-
wiązać z nią kontakt. Jednak sama postawa 
otwartości pielęgniarki wobec pacjenta nie 
wystarczy. Trzeba umieć podjąć zainicjo-
wany przez chorego kontakt i odpowied-
nio nim pokierować. Tak, aby się rozwijał 
i służył jako pozytywna postawa pacjenta 
wobec choroby.
- To istota opieki medycznej?
- Umiejętność komunikowania się pielę-
gniarki z chorym człowiekiem jest istotą 
opieki medycznej. Ale ważne jest również 
umiejętne porozumiewanie się z rodziną 
chorego, wprowadzenie ich w proces pie-
lęgnacyjny, pokazanie jak ważna jest ich 
rola w czasie trwania choroby. Podstawą 
kontaktu pielęgniarki z chorym jest ocena 
psychicznego stanu chorego. Nie zawsze 
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chory wyraża to co czuje. Postawa chorego 
jest dla pielęgniarki pierwszym komuni-
katem jaki chory podaje, pacjent milczący 
również „mówi”, pokazuje, że konfronta-
cja ze światem zewnętrznym jest bolesna, 
wstydliwa, upokarzająca, rodzi niepowo-
dzenia, ból.
- Jak umieć znaleźć się w tej trudnej sy-
tuacji?
- Jest kilka takich głównych zasad. Na pew-
no szanuj milczenie chorego i nie przełamuj 
na siłę jego zamknięcia, uporu w milczeniu. 
Nie prowokuj na siłę kontaktu słownego – 
to spowoduje jeszcze większe zamknięcie 
się na rozmowę. Chory milcząc ucieka 
być może w „swój” bezpieczny świat bez 
cierpienia. Na pewno trzeba to szanować. 
I niezależnie od tego, czy spełnia twoje 
oczekiwania czy nie – okaż mu życzliwość 

i troskę, nie okazuj niezadowolenia z jego 
nieustannego milczenia. Stale pokazuj mu 
jak bardzo ci zależy na kontakcie z nim. 
Zawsze bądź gotowy do współpracy z nim. 
Jeżeli chory przyjmie postawę milczenia 
jako sposób na walkę z chorobą – wspieraj 
to. Inicjatywa nawiązania kontaktu z pie-
lęgniarką zawsze powinna wyjść ze strony 
chorego i jego rodziny, to chory decyduje 
o co pyta i co chciałby wiedzieć.
- Mówienie prawdy choremu, to święta 
powinność pielęgniarki?
- Możliwość mówienia o swojej chorobie 
i świadomość, że jest się wysłuchanym i ro-
zumianym, jest podstawą poczucia chore-
go, że nie jest odrzucony, wyobcowany ze 
społeczeństwa. Na pewno należy wskazać 
na szczególną sytuację rozmowy z chorym 
umierającym. Kiedy to pacjent wie, iż cze-

ka go już tylko cierpienie i śmierć. O nieko-
rzystnym rokowaniu wie również rodzina.
- Jest to szczególna rola pielęgniarki 
w byciu przy chorym, który stawia py-
tania typu: „Dlaczego ja?”, „Co jest po-
tem, co jest po śmierci?”, „Co się stanie 
z najbliższymi?”
- Aby umieć odnaleźć się również i w tej, 
wcale przecież nie rzadkiej sytuacji w szpi-
talu, pielęgniarka powinna wiedzieć o spo-
sobie przekazywania informacji pacjen-
towi. Diagnozę, jak i dalsze rokowanie 
w chorobie przekazuje pacjentowi bezpo-
średnio lekarz. Jednak dąży się do mode-
lu partnerskiego w relacjach lekarz-pielę-
gniarka-chory. Rola pielęgniarki w takiej 
sytuacji, jaką jest przekazanie informacji 
na temat choroby pacjentowi i jego rodzi-
nie jest wprost nieoceniona. Bowiem to 
właśnie pielęgniarka pozostaje przy cho-
rym, gdy lekarz przekazał wiadomość. To 
pielęgniarka, widzi kolejne reakcje na dia-
gnozę, obserwuje też zachowanie rodziny 
wobec pacjenta podczas odwiedzin.
- Trudne zadanie…
- To też cząstka naszej pracy. Należy do-
stosować język do poziomu pacjenta, nie 
używać skomplikowanych pojęć medycz-
nych – mówić językiem rzeczowym, ale 
przystępnym. Należy pozwolić choremu 
wyrazić swoje zdanie, które bardzo często 
dotyczy lekarza i pielęgniarek, a nierzadko 
skupia się na oskarżaniu o nieumiejętność 
leczenia i barku kompetencji. Zasadą jest 
okazać współczucie i zrozumienie, ni-
gdy nie wolno dla poprawy samopoczucia 
stwarzać pacjentowi nierealnych nadziei. 
Powinna zwrócić uwagę na odpowiednią 
atmosferę i warunki do rozmowy pacjenta 
i jego rodziny z lekarzem. 
- Nie powinien to być szpitalny korytarz?

- Nawet sala chorych pełna ludzi, będą-
cych gośćmi pozostałych chorych na sali. 
Ustalić co chory już wie o swojej choro-
bie. To szczególna rola pielęgniarki, która 
podczas wykonywania codziennych czyn-
ności pielęgnacyjnych prowadzi (lub nie) 
z chorym zwyczajne rozmowy. Na podsta-
wie tego jak chory odnosi się do swojego 
stanu, jak reaguje na badania, stosowane 
leki, może określić stosunek chorego do 
choroby. Pielęgniarka opiekująca się cho-
rym, który właśnie został poinformowany 
o niepomyślnym dla niego rokowaniu po-
winna nie odbierać pacjentowi nadziei, nie 
używać słów: uleczalne i nie uleczalne, nie 
podawać przykładów tej samej choroby, na 
którą cierpieli inni pacjenci dla których jej 
przebieg był tragiczny.
- Czyli bądź przy nim, nie opuszczaj go...
zrozum, współczuj, pomóż...
- Święta powinność pielęgniarki. Jeśli 
pielęgniarka ma z tym problem pomocne 
może być również myślenie: czego ja, jako 
pielęgniarka, oczekiwałabym od persone-
lu medycznego, gdy znajdę się w szpitalu 
w roli chorego… A nie jest to przecież sy-
tuacja niemożliwa!
- Posiadane umiejętności z pewnością 
przydały się Tobie także w swojej dzia-
łalności non profit. Za mało masz pracy 
w szpitalu, że udzielasz się poza pracą 
w Fundacji Zbieramy Razem, pomaga-
jąc potrzebującym?
- Zaniedbane dzieci, katowane zwierzęta, 
ubóstwo, choroby… Tyle złych informacji 
dociera do naszych oczu i uszu, że w pew-
nym momencie przestajemy widzieć w tym 
konkretną, ludzką tragedię. A media dono-
szą o tych dramatach każdego dnia. Czyż 
mogłam stać obojętnie wobec tych zdarzeń, 
gdy tyle osób wyciąga dłoń o pomoc? Gdy 
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wielu biednych, chorych, wykluczonych 
społecznie nawet nie jest w stanie o pomoc 
komuś powiedzieć? Nie mogłam! Przepra-
cowałam ponad 20 lat w Klinice Torako-
chirurgii, gdzie współpracowałam z wy-
jątkową koleżanką. Zawsze podziwiałam 
ją, bo po ciężkich dyżurach chodziła jako 
wolontariuszka do pracy w hospicjum. Na 
jej twarzy nigdy nie widziałam zmęczenia. 
Kiedyś ją zapytałam: Aniu, co ci daje pój-
ście do pracy w hospicjum? Wiadomo, że 
jest tam dość specyficznie. Z uśmiechem 
odpowiedziała, że hospicjum bardzo dużo 
jej daje. Daje coś, czego nie ma w swojej 
klinice. Czuje się uskrzydlona. I tym cie-
płem promieniowała na innych. 
- Hm… A wiele osób krzywi się z niesma-
kiem na samą myśl, że miałoby swój cen-
ny czas i energię poświęcać na robienie 
rzeczy, które nie przyniosą im korzyści 
finansowych. Pomaganie obcym? Po co 
i dlaczego?
- Powiem tak: Barbara Bush, żona Georga 
H.W. Busha powiedziała, że „Posiada-
nie wielkiego serca nie ma nic wspólnego 
z wartością twojego konta bankowego. 
Każdy ma coś, co może dać innym". Chwi-
la rozmowy z kimś starszym i samotnym, 
wyjście z osobą chorą na wizytę do lekarza, 
zrobienie ulotki na akcje charytatywną? 
Niewiele może nas kosztować. Jednocze-
śnie uczyni świat lepszym. 
- To uskrzydla i dodaje mocy?
- To promieniuje. Co damy innym, tym 
najuboższym, skrzywdzonym, zostaje nam 
oddane z procentami. Ja to wiem, ty też. 
Jeśli ktoś jeszcze nie wie, ma z tym pro-
blem, niech odpowie sobie na pytanie, kie-
dy ostatnio pomógł komuś, kto nie jest bli-
skim, członkiem rodziny? Komuś, kto nie 
odwdzięczy się prezentem, znajomościami, 

pomocą w znalezieniu lepszej pracy, zała-
twieniu czegoś… Trudne pytanie? I niech 
wie, że życie płata takie figle, że też może 
podzielić los tamtych ludzi. W mojej klinice 
spotykam się z różnymi pacjentami. Bywa, 
że są to bezdomni. Nie stać ich, by podsta-
wowe potrzeby sobie zapewnić. Zdarzyło 
się, że wyciągnęłam z portfela pieniądze, 
by kupić biednej osobie piżamę. Moje ko-
leżanki, nie muszę nawet nic mówić, przy-
noszą z domu jakieś ubrania, by ich ubrać. 
Wszyscy mamy dużą wrażliwość. Nierzad-
ko pacjenci pomagają innym. To chyba ta-
kich normalny, ludzki odruch. 
- Fundacja Zbieramy Razem, w której 
działasz, postanowieniem gdańskiego 
sądu otrzymała status OPP czyli orga-
nizacji pożytku publicznego. To otwiera 
dla fundacji nowe możliwości w zakresie 
swojej statutowej działalności?
- Chciałabym zachęcić moje koleżanki żeby 
rozejrzały się dookoła. To też wyciąganie 
ręki do potrzebujących, że opowiedzą im 
o naszej fundacji. Idealnie, gdyby zechcia-
ły także pomóc. Proszę was, opowiedzcie 
o naszej fundacji innym. Bo jest fundacja, 
która rzeczywiście pomaga. Prawdziwie 
pomaga.
- Nawet nie w kontekście 1 procenta?
- Każdą złotówką także możemy pomagać 
innym. Po dwóch latach nieprzerwanej 
ciężkiej pracy mamy możliwość otrzymy-
wania 1 proc. podatku od darczyńców. To 
pozwala nam patrzyć z optymizmem na 
realizację choćby części potrzeb naszych 
podopiecznych. Nasz KRS 0000 518 797 . 
Ufam, że dobrych serc nie zabraknie. 
- Dziękuję za rozmowę.

Zdjęcia: Tadeusz Gruchalla
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Podziękowania Z żałobnej karty
Łącząc się w żałobie i smutku

z naszą koleżanką 
Dorotą Janczyk

po niedawnej śmierci  
TATY, a teraz mAmy

chcielibyśmy złożyć kondolencje 
Dorocie i całej jej rodzinie.

Pracownicy Kardiologii Inwazyjnej
Szpitali Wojewódzkich w Gdyni

Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, 
zostawia ślad po sobie, 

jego życie zahacza o przeszłość i sięga 
w przyszłość...

Kondolencje z powodu śmierci
BABCI

koleżance Ani Boczarow
składają współpracownicy

z Oddziału Chorób Wewnętrznych
Szpitala św. Wojciecha

Odeszłaś tak nagle, że ani uwierzyć, 
ani się pogodzić

Kondolencje z powodu śmierci
mAmy

Beatce Rynkowskiej
składają współpracownicy 

z Oddziału Chorób Wewnętrznych
Szpitala św. Wojciecha

Naszej koleżance
Joannie Jarosz

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA
składają koleżanki i koledzy

Kardiologii Inwazyjnej
Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni

Ludzie, których kochamy zostają na zawsze, 
bo zostali w Naszych sercach

Wyrazy głębokiego współczucia
Naszej koleżance 

Beacie Rynkowskiej
z powodu śmierci 
MAMY i TATY

składają koleżanki i koledzy 
Oddziału Dziecięco Młodzieżowego 

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego

Naszej koleżance 
Ani Bielawie 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI 
składają koleżanki 

z NZOZ Vit-Medic s.c. Kartuzy.

Serdeczne podziękowania dla Personelu 
oddziału ginekologiczno-położniczego 
i oddziału neonatologicznego za trud wło-
żony w przygotowanie oddziałów do recer-
tyfikacji tytułu: Szpital Przyjazny Dziecku. 
Podziękowania dla Wszystkich osób, które 
miały dyżur w trakcie wizytacji osób z Ko-
mitetu Upowszechniania Karmienia Piersią  
z Warszawy. Wyrazy uznania za wiedzę, 
profesjonalizm oraz miłą atmosferę w trak-
cie recertyfikacji. 
Oddanie, cierpliwość, troska pielęgniarek 
i położnych zostały po raz kolejny doce-
nione.
Gorące  podziękowania dla Pań, które wy-
brały ten szpital do porodu, odpowiadały 
na pytania Komisji oraz pokazywały czego 
nauczyły się w trakcie pobytu.
Wyrazy szczególnych podziękowań kieruję 
w stronę Ewy Partyki, Marzeny Wojcie-
chowskiej, Aleksandry Stasińskiej, które 
czuwają nad przestrzeganiem 10 Kroków 

do udanego karmienia piersią oraz poświę-
ciły swój czas w przygotowanie szpitala do 
recertyfikacji.
Otrzymanie tytułu na kolejne 5 lat utwier-
dziło nas, że zmierzamy w dobrym kierun-
ku i staramy się, aby Mamy były dumne, że 
ich Dziecko urodziło się w naszym szpitalu.
Międzynarodowy certyfikat Szpitala Przy-
jaznego Dziecku, świadczy nie tylko 
o uznaniu dla jakości usług świadczonych 
przez oddział ginekologiczno-położniczy 
i neonatologiczny, ale jest również ważnym 
czynnikiem podnoszącym prestiż całego 
szpitala, a także elementem promowania 
naszego miasta.
Za oddanie, czułość, cierpliwość, wsparcie 
i pomoc w tak wielkim i niepowtarzalnym 
cudzie narodzin składam wyrazy wdzięcz-
ności i podziękowania.

dr nauk o zdrowiu Ewa Wodzikowska
Z/ca Dyrektora ds. pielęgniarstwa

Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach

Pani Pielęgniarce Izabeli  Grądzkiej 
serdeczne podziękowania za opiekę 

nad śp. Ewą Szczecińską wraz 
z wyrazami szacunku za życzliwość
 i profesjonalizm  w swojej ciężkiej 

i trudnej pracy w hospicjum
składa Rodzina.
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Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY
koleżance Ewie Giembickiej

składają koleżanki
oddziału Pediatrycznego

Szpitala Polskiego w Sztumie

Naszej Drogiej Koleżance 
Bogusi Andrzejewskiej-Bielskiej 

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

BRATA
składają koleżanki PCCHZ i Gruźlicy 

w Gdańsku z oddziału III

Ludzie, których kochamy, 
zostają na zawsze,

bo zostawili ślady w naszych sercach

Drogiej koleżance
Elżbiecie Papina

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają 

Kadra Kierownicza,
Pielęgniarki i Położne

Powiatowego Centrum Zdrowia
w Kartuzach

Człowiek odchodzi,
lecz żyje w naszej pamięci

Drogiej koleżance
Hannie Zblewskiej

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają 

Kadra Kierownicza,
Pielęgniarki i Położne

Powiatowego Centrum Zdrowia
w Kartuzach




