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Koleżanki 
i Koledzy,
przekazuję w Wa-
sze zapracowane 
ręce już drugi 
w tym roku Biule-
tyn poświęcony 
wydarzeniom 
dotyczącym na-
szych profesji 
i będących na-
szym udziałem. 
Mam nadzieję, 
że znajdziecie 
chwilę czasu by 
się z nim zapo-
znać. 

Czynny udział w życiu własnej korporacji 
zawodowej pozwala poszerzać naszą wie-
dzę i doświadczenie oraz niezwykle przy-
jaźnie promować nasze zawody w prze-
strzeni publicznej. My również w OIPiP 
oprócz zwykłych dni w tygodniu – aktyw-
nie działamy w terenie w weekendy.
Serdecznie polecam, aby zapoznawać się 

na bieżąco z aktualnościami 
i wydarzeniami na:
www.oipip.gda.pl

„Łączą nas wspólne cele...
 To nad czym pracujemy 
i o co walczymy dzisiaj,

 tworzy NASZE WSPÓLNE JUTRO.”

Aktualne informacje zawsze 
na: www.oipip.gda.pl
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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
przyjmuje w ostatni czwartek miesiąca,

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 
w OIPiP w Gdańsku godziny spotkania

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

Informacje
XXXI 

ZJAZD PIELĘGNIAREK
 I POŁOŻNYCH

Szanowni Delegaci !
31 marca 2017 roku o godzinie 09.00 odbę-
dzie się XXXI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. Zjazd odbędzie się 
w Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psycholo-
gii Społecznej w Sopocie ul. Polna 16/20.
Biuletyn Zjazdowy otrzymają Państwo w re-
gulaminowym terminie.

Prosimy o zabranie ze sobą Mandatów 
i Biuletynu Zjazdowego
Obecność Delegatów na Zjeździe jest obo-
wiązkowa. Nieobecność prosimy usprawie-
dliwić pisemnie i przesłać na adres biura 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. 
Delegatów na zjazd prosimy o przybycie 
na godzinę 8:30 w celu rejestracji.

Jolanta Zając
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Komisja ds. Opieki Długoterminowej i Komisja ds. Leczenia Ran, działające przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku serdecznie zapraszają do 

udziału w:
XV KONFERENCJI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”  Jan Paweł II
Konferencja odbędzie się dnia 19.04.2017 r. o godz. 900 

w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku (ul. Kopernika 6)
Tematy konferencji:
1) Historia nie kłamie – 15 lat minęło.
2) Samotność pacjentów geriatrycznych.
3) Polipragmazja, a powikłania wieku starczego.
4) Zespół kruchości – Fraility.
5) Żywienie przewlekle chorych z dysfagią.
6) Rehabilitacja oddechowa przewlekle chorych.
7) Seksualność osób niepełnosprawnych.
8) Rola tlenu w leczeniu ran przewlekłych – innowacyjna terapia hemoglobiną.

Zgłoszenia proszę przesłać drogą e-mail na adres: biuro@oipip.gda.pl do dnia 31.03.2017 r. 
podając: 1) imię i nazwisko, 2) nr prawa wykonywania zawodu 3) miejsce zamieszkania 

4) miejsca zatrudnienia, 5) stanowisko, 6) telefon kontaktowy i adres e-mail.

 Informacja o zakwalifikowaniu zostanie umieszczona na stronie internetowej OIPiP w Gdańsku. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończonej konferencji uczestnicy otrzymają certyfikaty. 
Koszt udziału w konferencji dla członków OIPiP w Gdańsku wynosi 20 zł, pozostałe osoby 

– 80 zł płatne na konto OIPiP w Gdańsku do 31.03.2017 r. 

Przewodniczące komisji:
 Ewa Mędrek tel. kontaktowy – 602 748 848 

 Irena Samson tel. kontaktowy – 505 061 770
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13 stycznia
Udział Wiceprzewodniczącej Danuty 
Adamczyk-Wiśniewskiej, w imieniu OIPiP 
w Gdańsku, w Spotkaniu Noworoczno-
-Rocznicowym zorganizowanym przez 
Nadmorskie Centrum Zdrowia w Gdańsku.

15 stycznia
Czynny udział Przewodniczącej i Wice-
przewodniczących w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy w Sopocie. To była 
doskonała okazja do promocji naszych za-
wodów. Dziękujemy bardzo pracownikom 
OIPiP i wszystkim Pielęgniarkom i Położ-
nym oraz Panu Ratownikowi, który obec-
nie studiuje pielęgniarstwo – za wspaniałe 
budowanie świadomości społeczeństwa na 
temat naszych PROFESJI. Polecamy foto-
relację na naszej stronie www.oipip.gda.pl 
w zakładce aktualności.

19 stycznia
Spotkanie w OIPiP z konsultantami woje-
wódzkimi z dziedziny pielęgniarstwa i po-
łożnictwa oraz przedstawicielami samorzą-
du w sprawie opracowania wytycznych dla 
weryfikacji interoperacyjności w systemie 
informatycznym świadczeń pielęgniarskich 
i położniczych. Istotą spotkania było usta-
lenie potrzeb funkcjonalności interopera-
cyjności IT. Spotkanie dało konkretne, wy-
mierne efekty.

20 stycznia
Spotkanie w siedzibie OIPiP osób funkcyj-
nych (Przewodnicząca, Wiceprzewodniczą-
ce, Sekretarz, Skarbnik) celem omówienia 
i przygotowania zjazdu sprawozdawczego 
w marcu 2017 r.

20 stycznia
Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska oraz pracownicy Działu Szko-
leń OIPiP w Gdańsku Patrycja Malinowska 
i Rafał Dzikowski, wzięli udział w uroczy-
stości z okazji uzyskania przez pielęgniar-
ki i pielęgniarzy Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii w Szpitalu w Koście-
rzynie, dyplomu specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i inten-
sywnej opieki. Uroczystość zorganizował 
Zarząd Szpitala Specjalistycznego w Ko-
ścierzynie.

21 stycznia
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w XIX Spotkaniu Kardio-
chirurgicznym w Gdańsku. Spotkanie było 
arcyciekawe. Polecamy relacje w niniej-
szym Biuletynie.

21 stycznia
Przewodnicząca Anna Czarnecka z I Prze-
wodniczącą Władysławą Murawską uczest-
niczyły w ostatnim pożegnaniu Pani 
Romany Zawitkowskiej – Odznaczonej 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, działaczki opozycji demokratycz-
nej w PRL, biorącej czynny udział w listo-
padzie 1980 roku w strajku okupacyjnym 
służby zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim 
w Gdańsku, a także członkini TKZ w SPN 
ZOZ, która organizowała pomoc i zbiórki 
pieniędzy dla osób internowanych, repre-
sjonowanych i ich rodzin. Przyjaciółka Ali-
ny Pienkowskiej i jej rodziny. Była współ-
założycielką i Przewodniczącą Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w szpita-
lu na Srebrzysku w Gdańsku oraz Człon-
kiem Prezydium Regionu Gdańskiego Sek-
cji Służby Zdrowia „S”. W ostatnich latach 

Kalendarium
10 stycznia
Spotkanie w siedzibie OIPiP osób funkcyj-
nych (Przewodnicząca, Wiceprzewodniczą-
ce, Sekretarz, Skarbnik) celem omówienia 
i przygotowania zjazdu sprawozdawczego 
w marcu 2017 r.

11 stycznia
Spotkanie Przewodniczącej Anny Czarnec-
kiej w Urzędzie Marszałkowskim nt. Inte-
roperacyjności IT w Szpitalach Pomorskich 
w obszarze warstwy komunikacyjno-infor-
macyjnej opartej na ICNP.

12 stycznia
Spotkanie w siedzibie OIPiP osób funkcyj-
nych (Przewodnicząca, Wiceprzewodniczą-
ce, Sekretarz, Skarbnik) celem omówienia 
i przygotowania zjazdu sprawozdawczego 
w marcu 2017 r.

13 stycznia
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej 
i Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszew-
skiej-Fryc w Komisji Konkursowej wy-
łaniającej kandydatki na Pielęgniarki Od-
działowe w UCK.

Przewodnicząca, Wiceprzewodniczące, pracownicy OIPiP w Gdańsku oraz chętne do promocji na-
szych zawodów Pielęgniarki i Położne biorące udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 
w Sopocie.
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31 stycznia
Spotkanie operacyjne w OIPiP z przed-
stawicielami Urzędu Marszałkowskiego 
w celu omówienia i wypracowania dalszych 

kroków interoperacyjności IT w szpitalach 
pomorskich, a przyszłościowo w wielu in-
nych placówkach medycznych...

wspierająca działalność OIPiP w Gdańsku 
m.in. Kapitułę Nagrody im. Aliny Pien-
kowskiej. Pokój Jej Duszy.

23 stycznia
Spotkanie w OIPiP z gośćmi z Liverpoolu. Po-
lecamy fotorelację na naszej stronie interneto-
wej www.oipip.gda.pl w zakładce aktualności.

23 stycznia
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czar-
necka uczestniczyła czynnie w obradach 
Prezydium NRPiP wspólnych z Zarządem 
OZZPiP. Wypracowano wiele wspólnych 
stanowisk dotyczących spraw bieżących 
i nurtujących polskie pielęgniarstwo.

27 stycznia
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim 
dotyczące opieki zintegrowanej. W spotka-
niu uczestniczyła Przewodnicząca i Wice-
przewodniczące. Okręgowe Izby przedsta-
wiły realizowane i planowane szkolenia 
specjalizacyjne i kursy dokształcające dla 

pielęgniarek i położnych oraz projekt zin-
tegrowanej opieki w obszarze położnictwa 
i medycynie szkolnej (Pani Jolanta Zając 
oraz Pani Beata Balon). W naszym wo-
jewództwie wspólnymi siłami zmierza-
my do poprawnej zintegrowanej opieki 
zdrowotnej opartej na współpracy in-
terdyscyplinarnej na rzecz pacjentów. 
Duże zaangażowanie OIPiP w poprawę 
sytuacji w ochronie zdrowia to dowód na 
istnienie ogromnego potencjału, którego 
dostrzeżenie, uruchomienie i docenienie 
pozwoli rozwiązać wiele problemów.

30 stycznia
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestni-
czyła w spotkaniu w UCK wspólnie z Kon-
sultantami Wojewódzkimi w dziedzinie 
pielęgniarstwa z Dyrekcją UCK. Przed-
stawiono nam prezentację omawiającą 
zmiany i rozwój oraz plany dotyczące Pie-
lęgniarstwa. Atrakcyjny projekt MENTOR 
pozwoli na pozyskiwanie i uzupełnianie 
nowej kadry pielęgniarskiej.

Przewodnicząca Anna Czarnecka czynnie uczestniczyła w zebraniu Prezydium NRPiP z Zarządem 
OZZPiP w Warszawie.
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la samorządu do prac w komisji eg-
zaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
OIPiP w Gdańsku:
Kursy specjalistyczne
Programy dla pielęgniarek:
1. Leczenie ran.
2. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego 

wentylowanego mechanicznie.
3 . Szczepienia ochronne.
4 . Żywienie dojelitowe i pozajelitowe.
Programy dla położnych:
1. Edukacja i wsparcie kobiety 

w okresie laktacji.
2. Leczenie ran.
3 . Monitorowanie dobrostanu płodu 

w czasie ciąży i podczas porodu.
4 . Szczepienia ochronne.
Programy dla pielęgniarek i położ-
nych:
1. Resuscytacja krążeniowo-odde-

chowa.
2. Resuscytacja oddechowo-krąże-

niowa noworodka.
3 . Terapia bólu ostrego u dorosłych.
4 . Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego.
6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-

głośnie Uchwały Nr 244/VII P/17 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu spe-
cjalistycznego i powołania kierownika 
– Kurs specjalistyczny Szczepienia 
ochronne program przeznaczony 
dla położnych. Miejsce przeprowa-
dzenia zajęć teoretycznych: Obszar 
działania OIPiP w Gdańsku

7 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
245/VII P/17 w sprawie wskazania 
przedstawiciela kadry dydaktycznej do 
udziału w pracach komisji egzamina-

cyjnej w zakresie kształcenia podyplo-
mowego prowadzonego przez OIPiP 
w Gdańsku:
Kursy specjalistyczne
Programy dla pielęgniarek:
1. Leczenie ran
2. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego 

wentylowanego mechanicznie
3 . Szczepienia ochronne
4 . Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 
Programy dla położnych:
1. Edukacja i wsparcie kobiety 

w okresie laktacji
2. Leczenie ran
3 . Monitorowanie dobrostanu płodu 

w czasie ciąży i podczas porodu
4 . Szczepienia ochronne
Programy dla pielęgniarek i położ-
nych:
1. Resuscytacja krążeniowo-odde-

chowa
2. Resuscytacja oddechowo-krąże-

niowa noworodka
3 . Terapia bólu ostrego u dorosłych
4 . Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego
8 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 

246/VII P/17 w sprawie wskazania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez PULS-MEDIC Sp.z o.o, 
w Gdańsku – kurs specjalistyczny Le-
czenie ran program dla pielęgniarek

9. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
247/VII P/17 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszko-
leniu po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (1 pielęgniarce)

10. Przedstawienie i omówienie Uchwa-

31 stycznia
Zaszczytem było otrzymanie od Zarządu 
Regionu Pomorskiego Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Po-
łożnych zaproszenia na Zjazd Sprawoz-
dawczo-Wyborczy w dniu 31 stycznia 
2017 r. g. 14:00 w Rowach. Przedstawi-
ciele Okręgowych Izb Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku i Słupsku w osobach: 
Anna Czarnecka i Sebastian Irzykowski 
wręczyli Przewodniczącej Krystynie Dęb-
kowskiej i Wiceprzewodniczącej Ilonie 
Kwiatkowskiej-Falkowskiej podziękowa-
nia za bardzo aktywną współpracę opartą 
na wzajemnych doświadczeniach, wiedzy, 
szacunku oraz karkołomnej pracy... Wrę-
czone zamiast kwiatów lampiony z sową 
(symbolem mądrości) oraz świecą (symbo-
lem kaganka ustawicznego dokształcania 
się – czego wymagają profesje medyczne 
jak i działalność związkowa i samorządo-
wa) – były podziękowaniem od Samorządu 
Zawodowego oraz gratulacjami za ponow-
ny wybór na kolejną kadencję (to bar-

dzo odpowiedzialne funkcje). Niestety ze 
względu na kolejne zobowiązania służbowe 
i natłok zadań nie mogliśmy zostać na wie-
czornej uroczystości, ale prosiliśmy Prze-
wodniczącą o przekazanie Delegatom sa-
mych serdeczności i życzenia dokonania 
kolejnych dobrych wyborów na szczeblu 
centralnym w czerwcu 2017 r. Niezwykle 
doceniamy działalność związkową i trud 
oraz poświęcenie w nią wkładane, a nade 
wszystko szeroką naszą współpracę, któ-
ra jako KOPiP zaowocowała pozytywnie 
w całej Polsce.
Kilkugodzinne spotkanie było owocne 
gdyż poza podziękowaniami i gratulacjami 
ustaliliśmy wspólnie jako KOPiP w czasie 
tego spotkanie kolejne etapy naszego dzia-
łania oraz kolejne postulaty tj. m.in. włą-
czenie obecnie otrzymywanych „podwy-
żek” do podstawy wynagrodzenia. Czas już 
nad tym pracować by w 2019 r. nie zostać 
z niczym! Kolejne spotkanie i prace nad 
postulatami już w lutym.

Prezydium
W dniu 13 stycznia 2017 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Wojewódzki Konsul-
tant do spraw Pielęgniarstwa Psychiatrycz-
nego.
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 242 /VII P/17 
w sprawie pokrycia kosztów przygo-
towania i zorganizowania XXXI Okrę-
gowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych.

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 243/VII P/17 
w sprawie wskazania przedstawicie-
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ły Nr 248/VII P/17 w sprawie zwro-
tu wniosku o wpis zmiany danych do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych, KORA Centrum Szkoleń 
Marek Wojda, ul. Kolberga 15, 81-
881 Sopot, poprzez dokonanie zmiany 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych pod numerem 
00002/C/00233 w §1 pkt. 9 Uchwały 
Prezydium Okręgowej Rady Pielę-
gniarek 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 
pielęgniarek i położnych. Podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 248/VII P/17 
w tej sprawie.

11. Przedstawienie i omówienie Uchwa-
ły Nr 249/VII P/17 w sprawie zwro-
tu wniosku o wpis zmiany danych do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych, KORA Centrum Szkoleń 
Marek Wojda, ul. Kolberga 15, 81-
881 Sopot, poprzez dokonanie zmiany 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych pod numerem 
00002/C/00229 w §1 pkt. 9 Uchwały 
Prezydium Okręgowej Rady Pielę-
gniarek 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 Resuscyta-
cja krążeniowo-oddechowa, program 

przeznaczony dla pielęgniarek i położ-
nych. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 249/VII P/17 w tej sprawie.

12. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 250/VII P/17 w spra-
wie wpisu zmiany danych do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych pod numerem 00021/C/00240 
w § 1 pkt. 9 Uchwały Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku Nr 33/VIIP/2016 z dnia 
07 stycznia 2016 r. poprzez dodanie 
kolejnych miejsc prowadzenia kształ-
cenia. Dokumentacja złożona w dniu 
12.01.2017 r. przez Interrete Sp z o.o., 
dotycząca zmiany wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych, program kursu specjalistyczne-
go Ordynowanie leków i wypisywanie 
recept cz. I i I

13. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
251/VII P/17 w sprawie wskazania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakre-
sie kształcenia podyplomowego pro-
wadzonego przez INTERRETE Sp. 
z o.o. – kurs specjalistyczny Wykona-
nie i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego.

14. Przedstawienie i omówienie Uchwały 
Nr 252/VII P/17 w sprawie wydania 
skierowania do odbycia przeszkolenia 
po przerwie dłuższej niż 5 lat w wy-
konywaniu zawodu pielęgniarki/po-
łożnej(dla 1 pielęgniarki i 1 położnej). 
Uchwała Nr 252VII P/17 została pod-
jęta jednogłośnie.

15. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 253/VII P/17 w spra-
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wie pomocy finansowej dla członków 
samorządu innych Izb (OIPiP w Wał-
brzychu) – pomoc finansowa została 
przyznana w kwocie 200 złotych.

16. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
254/VII P/17 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. Szkolenie specjalizacyjne Pie-
lęgniarstwo anestezjologiczne i inten-
sywna opieka. Program przeznaczony 
dla pielęgniarek.

17. Przedstawienie pisma Rektora Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego 
o wsparcie finansowe organizowanego 
pikniku edukacyjno-rekreacyjnego, 
który odbędzie się 10 czerwca 2017 
roku na terenie przy Atheneum Geda-
nense Novum. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 255/VIIP/17 w tej spra-
wie. Dofinansowanie przyznane zosta-
ło w wysokości 500 zł. 

18. Przedstawienie pisma Przewodniczą-
cej Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego w Gdańsku o wspar-
cie finansowe uroczystych obchodów 
60 lecia powstania i działania PTP. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
256/VIIP/17 w tej sprawie. Dofinan-
sowanie przyznane zostało w wysoko-
ści 500 zł. 

19. Podjęcie jednogłośnie 5 Uchwał 
w sprawie wykreślenia praktyk zawo-
dowych o numerach: UCHWAŁA NR 
46/IPP/PPL/2017/C, UCHWAŁA NR 
47/IPP/PPL/2017/C, UCHWAŁA NR 
48/IPA/PPL/2017/C,UCHWAŁA NR 
49/IPP/PPL/2017/C, UCHWAŁA NR 
50/IPA/PPL/2017/C z rejestru podmio-

tów wykonujących działalność leczniczą.
20. Przedstawienie i przyjęcie jedno-

głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Nr 318/Z/
VII/2017 do Uchwały Nr 327Z/
VII/2017. Stwierdzenia i wpisy – 3 
(w tym 1 położna),wpis do rejestru – 5 
(w tym 1 położna) wykreślenia z reje-
stru – 2 (w tym 1 położna),

21. Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
przedstawiła bieżące informacje doty-
czące:
- złożonego zażalenia na Uchwałę 

nr 236/VIIP/16 Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku z dnia 16 grud-
nia 2016 roku w sprawie zwrotu 
wniosku o wpis zmiany danych 
do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych, doty-
czy – KORA Centrum Szkoleń 
Marek Wojda, ul. Kolberga 15, 
81-881 Sopot. Zażalenie zgodnie 
z obowiązującą procedurą zosta-
nie przesłane do Ministra Zdrowia 

- przeanalizowania przez Człon-
ków Prezydium ORPiP formy or-
ganizacyjnej Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Położnej; pro-
pozycje zostaną przedstawione na 
najbliższych obradach 

- złożonej prośby o pozyskanie 
wsparcia finansowego ze strony 
innych OIPiP w Polsce dla kole-
żanki, położnej, Członka OIPiP 
w Gdańsku ze względu na wy-
czerpanie możliwości pomocy 
materialnej przez OIPiP w Gdań-
sku. Pisma w tej sprawie zostaną 
przesłane do OIPiP w Polsce

- złożonej prośby przez Dyrektora 
ds. Pielęgniarstwa w Chojnicach 
o rozważenie możliwości kształ-
cenia w ramach specjalizacji dla 
pielęgniarek w Szpitalu Specja-
listycznym im. J.K. Łukowicza 
w Chojnicach. Możliwość kształ-
cenia w Chojnicach ze względu 
na liczbę chętnych 27 pielęgnia-
rek obniży koszty dojazdu oraz 
zakwaterowania dla pielęgniarek. 
Prośba została przekazana do 
Działu Szkoleń OIPiP w Gdańsku. 
Prezydium ORPiP zaopiniowało 
ją pozytywnie

- odmowy wypłaty świadczenia dla 
pielęgniarki Członka Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku przez firmę ubezpie-
czeniową z tytułu niezdolności do 
pracy będącego następstwem nie-
szczęśliwego wypadku; odmowa 
ta oraz jej uzasadnienie mocno za-
niepokoiło Członków Prezydium, 
którzy do następnych obrad podej-
mą stosowne decyzje w sprawie

- odpowiedzi jednej z przychodni 
na zgłoszenie formalne dotyczące 
nierównego i niejasnego podziału 
środków finansowych na podwyż-
ki dla pielęgniarek zawarte w §3 
rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 14 października 2015 r. 
zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 
1628), zwanego dalej „rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia” 
w okresie od dnia 1 stycznia 

2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.; 
albo w § 4 w ust. 6 pkt 1 rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia w okre-
sie od dnia 1 września 2016 r. do 
dnia 31 sierpnia 2017 r.
Decyzją Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku wystosowane zostanie 
pismo do Narodowego Funduszu 
Zdrowia celem wszczęcia tema-
tycznej kontroli.

- odpowiedzi Członka Zarządu 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego na pismo 
Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku z dnia 16 
grudnia 2016 roku dotyczące pod-
staw i okoliczności powołania na 
stanowisko Dyrektora ds. Pielę-
gniarstwa osoby nie wykonującej 
zawodu pielęgniarki w Szpitalu 
w Słupsku

- wytycznych dla weryfikacji inte-
roperacyjności. Zostały rozdane 
materiały do przeanalizowania 
i opracowania propozycji – kon-
cepcji ich funkcjonalności i zinte-
growania oraz przekazania w for-
mie pisemnej do 19 stycznia 2017 
roku, przez Członków Prezydium 
ORPiP w Gdańsku. Na 19 stycz-
nia 2017 roku zaplanowane zosta-
ło zebranie w tej sprawie.

22. Zakończenie zebrania.
  

Jolanta Zając
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Współpraca międzynarodowa 
wzbogaca doświadczenia 

W grudniu 2016 r. wraz z Michali-
ną Dettlaff, z ramienia Komisji ds. Mło-
dych Pielęgniarek i Położnych przy OIPiP 

w Gdańsku jako jej reprezentacja gości-
łyśmy w Liverpoolu. Dzięki negocjacjom 
Pani Przewodniczącej Anny Czarneckiej, 
całkowite koszty podróży i pobytu zostały 
pokryte przez przedstawicieli domu opieki 
Ince Blundell Hall, na których zaproszenie 
zorganizowany został ten wyjazd. Wizyta 
miała na celu ocenę możliwości nawiąza-
nia oraz wstępną negocjację, warunków 
współpracy pomiędzy ośrodkiem a OIPiP 
w Gdańsku. Współpraca międzynarodowa 
i staże wzbogacają doświadczenia.
Ince Blundell Hall Nursing home, prze-
znaczony głównie dla emerytowanych 
osób duchownych, jest własnością Zako-
nu Sióstr Augustynek Jezusa Miłosiernego, 

Widok z lotu ptaka.

Widok od frontu

lecz obecnie zarządzają nim świeccy mena-
dżerowie - Nigel Francis oraz Cos Zinonos. 
Budynek obecnego domu opieki został 
zbudowany w XVII wieku (1720-1750) 
jako prywatny dworek władcy ziemskiego 
Roberta Blundella. W 1960 r. dworek został 

sprzedany i wówczas trafił do Sióstr, które 
stworzyły w nim dom opieki. Budynek jest 
wpisany na listę Dziedzictwa Narodowego 
Anglii, jako zabytek IIo. Do chwili obecnej 
urzeka zarówno pięknym położeniem po-
śród pól, lasu i łąk, jak również wystrojem, 

Pokoje wizytowe
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Fragment ogrodu

Panteon

który przywodzi na myśl typowe angielskie 
wnętrza. Do domu przylega duży teren ogro-
du z alejkami, jeziorem i miejscem do od-
poczynku. Wewnątrz budynku znajdują się 
urzekające pokoje wizytowe, biura, pomiesz-

czenia kuchni i jadalni, pokoje podopiecznych 
i personelu.

W budynku zachwycają również po-
mieszczenia wzorowane na rzymskim 

Panteonie, kaplica oraz kościół pod we-
zwaniem Świętej Rodziny, który stanowi 
parafię dla okolicznych mieszkańców. 

Obecnie w domu opieki przebywa 12 
podopiecznych, z których 10 porusza się 
samodzielnie. W trakcie jednej zmiany pod-
opiecznymi zajmuje się jedna pielęgniarka 
oraz czterech opiekunów. Do zadań pielę-
gniarki domu opieki, należy przede wszyst-
kim bieżąca ocena stanu podopiecznych 
oraz interwencja w przypadku rozpoznania 
niepokojących objawów, koordynacja wi-
zyt lekarskich, nadzór nad pracą opiekunów 
oraz dystrybucja leków doustnych.
W chwili obecnej przedstawiciele Ince Blun-
dell Hall pilnie chcą zatrudnić co najmniej 3 
polskie pielęgniarki gdyż są bardzo cenio-
ne w WB. Menadżerowie w początkowym 
etapie, oferują pracę w charakterze opieku-
na oraz jednoczesną pomoc w dopełnieniu 

formalności, podczas procedury nadawania 
numeru PIN, uprawniającego do pracy pie-
lęgniarki w Wielkiej Brytanii. Proponują 
także możliwość zamieszkania w jednooso-
bowym pokoju na terenie ośrodka. W stycz-
niu 2017 r. planowane jest oddanie do 
użytku wyremontowanego piętra ośrodka, 
natomiast około czerwca bądź lipca bieżą-
cego roku, planowane jest otwarcie nowego 
budynku. Będzie to się wiązało z zapotrze-
bowaniem na większą liczbę pielęgniarek. 
OIPiP jest także w kontakcie z Panią Anną 
Kiełczykowską, polską pielęgniarką od wie-
lu lat mieszkającą w Liverpoolu, która od 
początku uczestniczy w procesie nawiązy-
wania współpracy z Ince Blundell Hall oraz 
zaoferowała, że chętnie podzieli się swoimi 
doświadczeniami w uznawaniu kwalifikacji 
i pracy pielęgniarki w Anglii. 
Na 23 stycznia 2017 r. planowane jest spo-
tkanie Menadżerów Ince Blundell Hall oraz 
pani Anny Kiełczykowskiej z Pielęgniarka-
mi i Pielęgniarzami zainteresowanymi pracą 
w domu opieki. Dokładne szczegóły spotka-
nia będą umieszczone na stronie interneto-
wej OIPiP w Gdańsku. Wszystkich chętnych 
serdecznie zapraszamy do zapoznania się 
z relacją ze spotkania!

mgr Anna Ciecholewska 
Przewodnicząca Komisji ds. Młodych Pielęgniarek

Kościół św. Rodziny

Aktualne informacje zawsze 
na: www.oipip.gda.pl
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Historia zwykłej pielęgniarki 
w UCK - część III

W kilka tygodni po wygranym konkursie 
na Pielęgniarkę Oddziałową ukończyłam 
Szkolenie Krajowe w zakresie zarządzania 
opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej 
średniego szczebla (zorganizowane przez 
Międzynarodową Szkołę Menadżerów). 
Następnym krokiem było ukończenie kursu 
kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniar-
stwa operacyjnego. Tak odpowiedzialna 
funkcja wymaga bowiem ciągłego rozsze-
rzania wiedzy fachowej/zawodowej oraz 
z obszaru zarządzania.
Miałam zaszczyt rozpocząć współpra-
cę z panią dr Katarzyną Kretowicz, która 
wówczas pełniła funkcję z-cy Naczelnej 
Pielęgniarki. Wyjątkowa osoba, zawsze 
otwarta na problemy pielęgniarstwa i pie-
lęgniarek. Wiedza i dyspozycyjność dla 
naszej grupy zawodowej Pani Katarzyny 
Kretowicz pozwalały na doskonałą reali-
zację powierzonych mi zadań. Nie szczę-
dziłyśmy wysiłków, by jak najlepiej zorga-
nizować pracę pielęgniarek i współprace 
w zespole interdyscyplinarnym opartą na 
wzajemnym szacunku.
Niestety warunki finansowe pokrzyżowały 
wiele planów. Na przełomie lat 2004/2005 
odeszło z Bloku Operacyjnego aż 12 instru-
mentariuszek. Panie podjęły pracę w więk-
szości w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii 
i Włoszech (pomimo upływu tylu lat żad-
na z nich nie wróciła do Polski), a wręcz 
były zachętą do polepszenia swojej sytuacji 
bytowej dla innych pielęgniarek. Na całe 

szczęście stopniowo braki uzupełniły pie-
lęgniarki operacyjne ze szpitala przy Łą-
kowej (2003 r.) oraz ze szpitala na Zaspie 
(2004 r.).

Gabinet, który otrzymałam był ma-
łym, ciemnym pomieszczeniem bez okna. 
Z biegiem lat, pracy przy monitorze kom-
puterowym było coraz więcej. Problemy ze 
wzrokiem zmusiły mnie do szukania infor-
macji na temat pracy w pomieszczeniu bez 
światła dziennego. Uzyskałam informację, 
z BHP, że mogę pracować w takim gabi-
necie tylko 3,5 godziny. Domaganie się 
właściwych warunków pracy to przecież 
również domena Pielęgniarki Oddziałowej. 
Ruszyłam zatem do samego Dyrektora...
W tym czasie dyrektorem szpitala był lek. 
med. Jacek Domejko (funkcję objął 15 
lipca 2008 r.). Rozmowa z nim przyniosła 
natychmiastowy efekt, otrzymałam gabinet 
z oknem, a właściwie z jedną szklaną ścianą 
(wszyscy nazywali to miejsce akwarium). 
Wreszcie światło dzienne podczas pracy 
z komputerem i dokumentami, a tych za-
wsze było sporo. Nowy Dyrektor rozbudził 
naszą ciekawość zmian jakie zapowiadał. 
Stawiał bardzo na potencjał ludzi rozwo-
jowych – w tym oczywiście pielęgniarek 
i położnych. Planował wprowadzić wiele 
innowacyjnych zmian. Niestety nie zdążył 
ich wprowadzić, nieoczekiwanie „sam zre-
zygnował”. Do dziś to wspominamy...

W grudniu 2008 roku ukończyłam se-
minarium „Auditor wewnętrzny systemu 

zarządzania jakością wg wymagań nor-
my ISO 9001 dla pracowników ochrony 
zdrowia”. Celem seminarium było nabycie 
wiedzy i uzyskanie uprawnień do przepro-
wadzania auditów wewnętrznych w jed-
nostkach ochrony zdrowia. Wiedza ta jest 
bardzo przydatna również w codziennej 
pracy.
Oba bloki „stary” i „nowy” rozdzielone 
były korytarzem wspólnym dla wszystkich. 
Korzystali z niego pacjenci, odwiedzający 
i personel szpitala. Centralna Sterylizator-
nia mieściła się na I piętrze i połączona była 
windą z blokiem „nowym”. Cały sterylny 
sprzęt, bielizna operacyjna (wtedy była tyl-
ko bawełniana) musiała być przewieziona 
na „stary” blok. Tyle ile ludzi, tyle było 
pomysłów na przejście z jednego bloku na 
drugi bez łamania procedury wejścia na 
blok. Wyjątkowo trudne zadanie, właściwie 
nie do wykonania. Przechodziło się albo 
w fartuchu fizelinowym, albo w zielonym 
stroju operacyjnym, szybko „dla ratowania 
życia” lub dołem czyli piwnicami.
Co byśmy nie robiły i tak nie można było pra-
widłowo przejść z jednego bloku na drugi.
Ostatecznie ustaliliśmy, iż należałoby prze-
bierać się w śluzach kilkanaście razy w cią-
gu dnia.

Pewnego dnia doszło do zwarcia insta-
lacji elektrycznej doprowadzającej prąd do 
sal operacyjnych. Zwarcie spowodowali 
złodzieje miedzianych kabli, którzy w szpi-
talnych piwnicach działali już wiele dni. 
Bezkarnie wynieśli dwa kilometry przewo-
dów tzw. ochrony przeciwporażeniowej. 
Do czasu naprawy awarii sale operacyjne 
zostały zamknięte, a tym samym zostały 
odwołane wszystkie zabiegi. Tak się szczę-
śliwie złożyło (dla nich nieszczęśliwie), że 
obaj, złodzieje w czasie kradzieży zostali 

poparzeni prądem. Obaj tego samego dnia 
zgłosili się do lekarza po pomoc do naszego 
szpitala. To byli sprzątacze zatrudnieni do 
utrzymywania porządku na terenie szpitala. 
Jeden z nich od razu trafił do aresztu, a dru-
gi po kilku dniach (miał dość poważne ob-
rażenia lewego przedramienia i klatki pier-
siowej). Ten drugi leżał w Klinice Chirurgii 
Plastycznej i nie ukrywam, że każdy chciał 
zobaczyć jak wygląda bezduszny złodziej. 
Przez ich chciwość wielu chorych zaplano-
wanych do operacji zostało przeniesionych 
na inne dni.
Życie pisało rozmaite historie...

Lata mijały, kolejno zmieniali się kie-
rownicy Bloku Operacyjnego (dr Andrzej 
Urbański, dr Adam Kucharski, dr Marek 
Białko). Na przestrzeni lat zmieniały się 
również panie sekretarki oraz cały zespół 
interdyscyplinarny. Ostatnim Kierowni-
kiem Bloku Operacyjnego przed prze-
prowadzką do CMI był dr Marek Białko. 
Razem podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu 
starań w sprawie dodatkowej premii dla 
instrumentariuszek, która miała być wyli-
czana na podstawie liczby godzin wypra-
cowanych na sali operacyjnej. Przepro-
wadziliśmy w tej sprawie wiele rozmów, 
które zakończyły się dla całego zespołu 
pielęgniarskiego sukcesem. Kryteria zosta-
ły określone bardzo dokładnie. Wspólnie 
z Kierownikiem uznaliśmy, że praca instru-
mentariuszki jest tak ciężka i tak odpowie-
dzialna, że wymaga dodatkowego wyna-
grodzenia. Przez kilka lat udało się nam się 
taki stan utrzymać.

Początek roku 2012 to oczekiwanie na 
przeprowadzkę do nowego, bardzo nowo-
czesnego szpitala Centrum Medycyny In-
wazyjnej. W styczniu pojawił się terminarz 
przeprowadzki poszczególnych klinik do 
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CMI, w tym oczywiście Bloku Operacyj-
nego. Pod koniec lutego uzyskałam infor-
mację od Kierownika, że możemy zabrać 
tylko część sprzętu, reszta ma pozostać do 
dyspozycji Bloku Operacyjnego Kardio-
chirurgii. Planowana była i realizowania 
znaczna rozbudowa Bloku Operacyjnego 
CMI.
Przeprowadzkę organizowałam już z no-
wym Kierownikiem Bloku doc. Stanisła-
wem Haciem. Przeniesienie do CMI roz-
poczęliśmy 24 lutego 2012 roku w piątek 
w godzinach wieczornych. Dosyć znaczna 
liczba instrumentariuszek podzieliła się na 
dwie grupy. Jedna grupa przekazywała ze 
mną sprzęt, a druga grupa z Kierownikiem 
odbierała go w CMI. To było wielkie wy-
zwanie logistyczne.
Pracę zakończyliśmy ok. 22:00. Na drugi 
dzień w sobotę cała nasza grupa „przepro-
wadzkowa” stawiła się o godz. 8:00 rano 
i zajęliśmy się ustawianiem szaf, sprzętu, 
materiału dodatkowego i wielu innych. Po 
wstępnym zapoznaniu się z wyposażeniem 
Nowego Bloku okazało się, że do pracy 
brakuje bardzo dużo podstawowego sprzę-
tu. Zabrakło stolików dodatkowych, stoli-
ków mayo, wiader operacyjnych, wózków 
do transportu wewnętrznego, taboretów, 
krzeseł i innych. To generowało dalsze licz-
ne wyzwania...

Owocnie nadszedł ten czas: 1 marca 
2012 roku odbył się pierwszy zabieg z Kli-
niki Neurochirurgii. Przewidywalność i za-
pobiegliwość instrumentariuszek neurochi-
rurgicznych była nieoceniona. Na salach 
był sprzęt i było bezpiecznie!
Nie jestem nawet w stanie opisać jak trud-
no było uruchomić wszystkie 15 sal opera-
cyjnych. To było karkołomne zadanie, ale 
nie poddawałam się! Determinacja w dzia-

łaniach była niezbędna! Część niezbędne-
go sprzętu musieliśmy zebrać z pozosta-
wionych pustych Bloków Operacyjnych. 
Pierwszą czynność jaką wykonałam to 
natychmiastowe złożenie zamówień na nie-
zbędny dla bezpieczeństwa operacyjnego 
brakujący sprzęt. Pokój socjalny natomiast 
nie posiadał nic. Zorganizowałam zatem 
stare stoły i i krzesła przygarnięte z różnych 
miejsc szpitala. Nie liczyłam na podzięko-
wania bowiem tak widziałam swoją rolę 
i wykonywałam ją sumiennie. Najpiękniej-
szym „docenieniem” był fakt, że sale ope-
racyjne były bezpieczne, a personel w nich 
pracujący współgrał jak jeden organizm.
W tym czasie bardzo pomagała mi pani Do-
rota Baranowska, która przed przeprowadz-
ką do CMI pełniła funkcję koordynującej 
Bloku Operacyjnego Laryngologii. Bardzo 
jej za tę pomoc dziękuję jak i wszystkim 
instrumentariuszkom zaangażowanym 
w uruchomienie naszego nowego miejsca 
pracy. Pracowitość i odpowiedzialność to 
domena naszych profesji!

c.d.n.

mgr Beata Piechocka
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Rola pielęgniarki w aplikowaniu 
leków okulistycznych w świetle 
nowych uprawnień 
- konferencja dla pielęgniarek okulistycznych

Komisja ds. Pielęgniarstwa Okulistycz-
nego razem z Komisją ds. Młodych Pielę-
gniarek i Położnych przy Okręgowej Radzie 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku zorga-
nizowały w dniu 03 grudnia 2016 r. w Ho-
telu SCANDIC w Gdańsku konferencję nt. 
„Rola pielęgniarki w aplikowaniu leków 
okulistycznych w świetle nowych upraw-
nień”. To już kolejna konferencja z tej 
dziedziny medycyny...

Każdy z nas zdaje sobie doskonale 
sprawę jak niezwykle istotną rolę ogrywa 
u człowieka wzrok. Niestety przekonujemy 
się o tym konkretnie dopiero gdy zaczyna 
coś z nim mocno lub całkowicie szwanko-
wać... Wtedy również w wielkim dramacie 
i potrzebie doceniamy ogromną rolę pielę-
gniarek okulistycznych i Ich wiecznie roz-
szerzaną wiedzę, która musi nieustannie 
nadążać za rozwojem okulistyki, nowych 
jej metod i technologii... Doskonale zatem, 
iż nasza Izba z naszą Przewodniczącą – do-
strzegają i doceniają powagę i rangę pielę-
gniarstwa okulistycznego. 
Wśród licznych uczestników konferen-
cji były również pielęgniarki okulistyczne 
z terenu innych Izb Pielęgniarskich w kraju. 
Szczególnym gościem miała być 96 – letnia 
Pani Jadwiga Mechlińska, długoletnia pielę-
gniarka Kliniki Chorób Oczu UCK w Gdań-
sku, która uczestniczyła w naszej czerw-

cowej konferencji. Ponieważ nie mogła do 
nas przybyć ze względu na nagły przypadek 
zdrowotny, organizatorzy konferencji za 
ogólną zgodą wszystkich zebranych uczest-
ników zadeklarowali się odwiedzić nestorkę 
w domu. Uważamy, iż zawsze należy pamię-
tać o Tych wszystkich osobach, które przez 
swoją pracę budowały nasze pielęgniarstwo. 
Każdy na swoim stanowisku. Most między-
pokoleniowy powinien być zawsze otwarty. 
Po rejestracji uczestników nastąpiło uro-
czyste otwarcie konferencji przez Przewod-
niczącą Komisji ds. Pielęgniarstwa Okuli-
stycznego mgr Barbarę Wysocką i Członka 
Komisji ds. Młodych Pielęgniarek i Położ-
nych mgr Michalinę Dettlaff. 
Przed wykładami usłyszeliśmy koncert 
duetu skrzypcowego uczniów 11-tej klasy 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II° 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku: 
Jana Szczypiorskiego i Dominika Urbano-
wicza. Młodzi, zdolni muzycy wprowadzili 
nas w piękny świat muzyki klasycznej. 
W dobrych nastrojach przeszliśmy do mery-
torycznej tematyki konferencji.
Jako pierwsza wystąpiła mgr Anna Czarnec-
ka – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku z wykła-
dem: „Istota budowania marki Pielęgniarki 
i Położnej. Zagrożenie z odwrotnych dzia-
łań”. Na podstawie własnych doświadczeń 
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życiowych i zawodowych zwróciła uwagę 
na fakt, iż nikt nie rodzi się Przewodniczącą. 
Aby dobrze i z zaangażowaniem pełnić tak 
odpowiedzialną funkcję należy przez wiele 
lat pracować na rzecz środowiska zawodo-
wego, poznawać jego potrzeby oraz pro-
blemy i szukając dobrych rozwiązań umieć 
je rozwiązywać. Należy być otwartym na 
głos ludzi, na głoś Pielęgniarek/rzy i Położ-
nych oraz Pacjentów. Pomimo kończenia 
kolejnych studiów i kursów nie zapominać 
o naszym codziennym losie, determinują-
cym losy naszych podopiecznych i odwrot-
nie... Budowanie marki to działanie z całą 
naszą profesjonalną wiedza na rzecz Pacjen-
tów oraz współpraca w zespole interdyscy-
plinarnym oparta bezwzględnie na WZA-
JEMNYM DOCENIENIU I SZACUNKU. 
Budowanie marki to budowanie odpowied-
niego wizerunku poprzez szanowanie innych 
tak jakbyśmy chcieli by nas szanowano. Jest 
to również niejednokrotnie wymaganie 
szacunku w sposób umiejętny i skutecz-
ny. Nikt za nas tego nie zrobi! Budowanie 
marki wymaga zgrania i jedności nad którymi 
musimy nieustannie pracować i pielęgnować. 
Najważniejsze jest jednak by pamiętać, iż 
istotą naszych działań jest Pacjent i działać 
w dbałości o Niego i siebie tak ABY NIE 
PRZEKRACZAĆ SWOICH UPRAWNIEŃ 
ANI W DÓŁ, ANI W GÓRĘ. Pewnym jest, 
iż odwrotne działania przyniosą odwrotne od 
oczekiwanych przez nas efekty. Wykład wy-
warł ogromne wrażenie na słuchaczach. Co 
niektórzy uważali, że był to „wykład roku”. 
(Polecamy film z konf. na stronie interneto-
wej www.oipip.gda.pl )
Z następnym tematem „Leki stosowane 
w okulistyce w postaci iniekcji doszklistko-
wych” wystąpił specjalista w zakresie okuli-
styki i wykładowca akademicki w GUMed 

lek. med. Juliusz Chorążewicz. Przedstawił 
m.in. zastosowanie Lucentisu w wysiękowej 
postaci AMD (Zwyrodnienie Plami Żółtej 
związanej z wiekiem). Wartość merytorycz-
na wykładów i prezentacje J. Chorążewicza 
są zawsze oceniane bardzo wysoko przez 
uczestników konferencji. Tym razem nie 
było inaczej. Było to kolejne wystąpienie 
J. Chorążewicza na pielęgniarskiej konfe-
rencji okulistycznej. Filmy przedstawione 
w czasie prelekcji pokazały nam wszystkim 
dokładnie jak bardzo dramatycznie zmienia 
się optyka/postrzeganie świata przez osoby 
chorujące na omawiane schorzenia oraz jak 
bardzo możemy Im pomóc...
Przed przerwą kawową wystąpiła Pani Maria 
Klimek – Przewodnicząca Komisji ds. Pie-
lęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych przy 
OIPiP w Gdańsku omawiając „Przygotowa-
nie pacjenta okulistycznego do samoopieki 
i samopielęgnacji w warunkach domowych. 
Rola pielęgniarki rodzinnej.”. Temat tak bar-
dzo aktualny wywołał żywą dyskusję. Maria 
Klimek odpowiadała na wiele pytań. Dobrze 
by było, abyśmy w swoim środowisku za-
mieszkania i zatrudnienia polecali zapisy-
wanie się do pielęgniarki środowiskowej, 
która prowadzi własną działalność go-
spodarczą w postaci Grupowej Praktyki 
Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych. 
To jest promocja naszych zawodów, która 
bardzo służy Pacjentom. Czyńmy to wspól-
nie! W GPPŚR pielęgniarka poświęca 80% 
swojego czasu pracy dla pacjenta, a tylko 
20% pracy w gabinecie. Mimo, iż powinny 
pracować w godz. od 8:00 do 18:00 są dys-
pozycyjne przez 24 godziny na dobę. Na-
tomiast pielęgniarki środowiskowe z POZ 
odwrotnie gdyż 80% czasu pracy poświę-
cają pracy w gabinecie przy lekarzu. Taka 
jest bowiem istota pracy w przychodniach. 

Gdy potrzebujecie zatem Pielęgniarki lub 
Położnej w środowisku pacjenta – wydaje 
się, że wybór powinien być prosty!
Na przerwie przy kawie i poczęstunku sły-
chać było głosy komentujące dotychczaso-
we tematy prelekcji. Można było z nich wy-
wnioskować, iż uczestnicy konferencji byli 
zadowoleni z wykładów. Zauważyć było 
można, że nawiązują się nowe znajomości. 
Wymieniano swoje doświadczenia zawodo-
we. Okazało się, że nadal wiele dowiaduje-
my się i uczymy się o sobie. Taka wymiana 
jest trudna do przecenienia. Okazało się, że 
Pielęgniarki pracujące w szpitalach często 
nie wiedzą jak szukać Pielęgniarek środo-
wiskowych. Nie wszystkie też wiedziały, 
że przy wypisie pacjenta istotne jest by 
umieścić informację do Pielęgniarki śro-
dowiskowej co znacznie usprawni współ-
pracę i współdziałanie na dalsze działanie 
przy Pacjencie. Doskonale czynią to np. 
Pielęgniarki w szpitalu w Wejherowie – 
podkreśliła Pani Maria Klimek.

Drugą część konferencji rozpoczęła wy-
kładem „Zdarzenia niepożądane w farmako-
logii” mgr Gabriela Pierzynowska, Kierownik 
Apteki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. 
z o.o. Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku. 
Usłyszeliśmy wiele cennych rad dotyczących 
aplikowania leków nie tylko okulistycznych 
oraz ustrzegania się od błędów przy ich po-
dawaniu. Mocno był zaakcentowany obowią-
zek zgłaszania działania niepożądanego leku 
oraz podobieństw w opakowaniach leków. 
To bardzo ważny temat i wciąż aktualny ze 
względu na bezpieczeństwo Pacjentów.
Następnie mgr Michalina Dettlaff w bar-
dzo ciekawej jak i praktycznej prezentacji 
„Jakość życia z perspektywy nauk medycz-
nych, analiza przekrojowa dostępnych ba-
dań” przedstawiła różne metody badań jako-

ści życia pacjentów w tym okulistycznych. 
Obecnie są dostępne różnorodne narzędzia 
kwestionariuszowe badające jakość życia 
ludzi chorych przy użyciu różnych deter-
minantów. Mamy zapewnienie od mgr Mi-
chaliny Dettlaff, iż przedstawi w biuletynie 
OIPiP w Gdańsku nazwy kwestionariuszy 
badających jakość życia osób z chorobami 
oczu. Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych i zatroskanych QL Pacjentów.
Zawsze dużym zainteresowaniem cieszą 
się wykłady Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku VII 
kadencji mgr Anny Zaremba-Duszota, która 
przedstawiła temat „Analiza postępowania 
wyjaśniającego w zaistniałym zdarzeniu nie-
pożądanym.”. Okręgowy Rzecznik Odpo-
wiedzialności Zawodowej z każdym rokiem 
ma coraz więcej spraw do rozpatrzenia. Jedne 
kończą się umorzeniem, ale wiele jest rów-
nież dalej kierowanych do Okręgowego Sądu 
Zawodowego. Dowiedzieliśmy się, z jakimi 
sprawami najczęściej ma do czynienia i co 
jest ich przyczyną. Mając taką wiedzę może-
my ustrzec się od wielu błędów. Nasz Okrę-
gowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej ma 10 zastępców, którzy pomagają mu 
w rozpatrywaniu wpływających spraw i każ-
dy ma „pełne ręce” roboty. Dbając o należy-
te i staranne wykonywanie naszych profe-
sji – dbamy o bezpieczeństwo swoje i Pa-
cjentów! Pamiętajmy o tym zawsze i na 
każdym kroku, bo prewencja jest dużo 
przyjemniejsza (choć trudna) niż skutki 
pomyłek, błędów i dramatów...
Konferencję zakończył koncert jazzowy 
w wykonaniu znanej nam już studentki 
Akademii Muzycznej w Gdańsku Dagmary 
Cichockiej, której akompaniował na gitarze 
Maciej Okoczuk. 
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Po rozdaniu certyfikatów, kiedy wszyscy 
rozchodzili się, słychać było głosy zadowo-
lenia z konferencji. Następna jest planowa-
na na dzień 27 maja 2017 r. i będzie doty-
czyć AMD. Już teraz serdecznie zaprasza-
my. My Waszą dziedzinę doceniamy!

 mgr Barbara Wysocka 
Przewodnicząca Komisji 

ds. Pielęgniarstwa Okulistycznego 

W imieniu władz Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Instrumentariuszek i własnym 
w dniu naszego święta życzę Wam – Drogie 
Koleżanki i Koledzy – wiele ciepłych słów 
uznania od Waszych przełożonych i współ-
pracowników za ogrom zadań, jakie wykonu-
jecie, by każdy pacjent przebywający na blo-

ku operacyjnym czuł się 
bezpiecznie, by operacje 
przebiegały bez zakłóceń, 
by zawsze wszystko prze-
biegało zgodnie z ustalo-
nymi procedurami. 
Życzę Wam również, by 
satysfakcja, jaką czerpie-
cie z pracy dawała poczu-
cie dumy z przynależno-
ści do grupy pielęgniarek 
i położnych operacyjnych.

W życiu osobistym niech 
towarzyszy Wam uśmiech 
i zapał do realizacji wszyst-
kich marzeń i planów.
 

Z wyrazami szacunku
Joanna Borzęcka

Prezes Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia 

Instrumentariuszek 

Dzień Pielęgniarstwa 
Operacyjnego (EPND)

A teraz kilka słów od najważniejszych osób 
w Europejskim Stowarzyszeniu Pielęgniarek 
Bloku Operacyjnego: 
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W imieniu swoim i Mojej rodziny 
chciałabym serdecznie podziękować 

całemu personelowi oddziału 
Pulmonologii w Gdyni Redłowie, 

za wspaniałą opiekę i fachową pomoc 
w czasie hospitalizacji i leczenia 

mojej mamy Ireny Dziesiątkowskiej. 
Z poważaniem pielęgniarka 

Katarzyna Daniliszyn.

„Gratulować, dziękować to mało
Najpiękniejsze kwiaty nic nie znaczą
Trzeba pojąć całą głębię tej służby

Pielęgniarską codzienną pracę.
Niestrudzona, choć bardzo zmęczona

Z żałobnej karty

Podziękowania
Własnym życiem i chorych sprawami

Zawsze służyć ludziom gotowa
Słowa swoje pokrywa czynami”

Z okazji przejścia na emeryturę
wyrazy uznania i szacunku

oraz podziękowanie za długoletnią pracę,
przekazaną wiedzę i doświadczenie

starszej pielęgniarce
Helenie Maliszewskiej

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

składają
Przełożona pielęgniarek

wraz z zespołem pielęgniarskim
Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Gdyni

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance Katarzynie Daniliszyn

z powodu śmierci
MAMy
składają 

Koleżanki z Oddziału Intensywnej Terapii
Kliniki Medycyny Hiperbarycznej 

i Ratownictwa Morskiego
w Gdyni

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MĘŻA 
Koleżanki Ludwiki Dąbrowskiej,

składa 
personel Oddziału Neonatologicznego wraz 

z Dyrekcją Szpitala Specjalistycznego
im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.

,,Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze, 

zawsze będą z nami”

Łącząc się w bólu z naszą koleżanką
Barbarą Cieślak-Szołkowską
Serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci 
MĘŻA
składają 

koleżanki i koledzy z zespołu Perfuzji 
i Bloku Operacyjnego Gdańskiego 
Centrum Sercowo-Naczyniowego

w Gdańsku

Drogiej Koleżance
Barbarze Cieślak-Szołkowskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 
MĘŻA Bolesława

składają 
Koleżanki i Koledzy 

z Gdańskiego Centrum 
Sercowo-Naczyniowego

Drogiej Koleżance
Bernadce Cieszyńskiej

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MAMy
składają pracownicy 

Oddziału Rehabilitacji Ruchowej 
Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.

Drogiej Koleżance
Bernadecie Cieszyńskiej

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI
składa 

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

Drogie Koleżanki i Koledzy,
W imieniu Zarządu EORNA życzymy Wam 
szczęśliwego i pełnego inicjatyw świętowa-
nia Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa Ope-
racyjnego (EPND) w 2017 roku
Wybrane zostało motto:

Kontroluj dymy chirurgiczne 
- bądź bezpieczny

W tym roku tematem przewodnim EPND jest  
bezpieczeństwo wszystkich osób obecnych 
w salach operacyjnych. Dymy chirurgicz-
ne stanowią znaczące zagrożenia chemicz-

ne i biologiczne. Zachęcamy do stworzenia 
i utrzymania zdrowego środowiska dla pa-
cjentów i siebie podczas operacji. Wszyscy 
mamy prawo do pracy w środowisku, za-
pewniającym odpowiednią jakość i bezpie-
czeństwo zarówno dla pacjentów, jak i dla 
personelu 
Jest to również misją EORNA.

Z poważaniem
May Karam – prezes EORNA

Jana Wichsova – wiceprezes EORNA

Z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarek Operacyjnych w imieniu własnym 
oraz ORPiP składam najserdeczniejsze życzenia docenienia i zadowolenia 

z wykonywanej profesji, a także szczęścia i radości w życiu osobistym.
 Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

 Anna Czarnecka 



34 Biuletyn Informacyjny  2/2017

Łączymy się w bólu z naszą Koleżanką
Jolantą Jelińską
z powodu śmierci 

MAMy
składamy 

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy. 

Jolu pamiętaj, zawsze możesz 
na nas liczyć.

Kadra Kierownicza Pionu Pielęgniarstwa
w Szpitalu Specjalistycznym 

im. F. Ceynowy w Wejherowie

Naszej Koleżance Alinie Winiarek  
wyrazy głębokiego współczucia 

i szczerego żalu 
z powodu śmierci 

TATY 
składa

mgr Elżbieta Brożyniak
Naczelna Pielęgniarka

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
z Przychodnią 

w Gdańsku 

Pielęgniarce Oddziałowej Izby Przyjęć 
Internistycznej

Pani Danucie Tomaszewskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci
MATKI
składają

Zarząd, Dyrekcja oraz Pracownicy
Szpitali Wojewódzkich w Gdyni

Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału 
Onkologii Klinicznej

Pani Halinie Lendzion
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
MATKI
składają

Zarząd, Dyrekcja oraz Pracownicy
Szpitali Wojewódzkich w Gdyni

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

Koleżance Bożenie Jurkiewicz 
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
MĘŻA

składają koleżanki i koledzy 
NZOZ MEDICUS w Prabutach.

Naszej serdecznej koleżance 
Alinie Winiarek wyrazy współczucia 

i słowa wsparcia 
z powodu śmierci 

TATY 
składają 

koleżanki z Przychodni Przyszpitalnej 
7 Szpitala Marynarki Wojennej




