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Koleżanki i Koledzy,
i oto już trzeci w tym roku Biuletyn po-
święcony naszym wydarzeniom. Polecam 
wszystkie relacje gdyż są niezwykle istot-
ne. Promocja naszych zawodów daje wy-
mierne i oczekiwane efekty! Ranga Pielę-
gniarstwa jest wypracowywana naszymi 
wspólnymi siłami! Obalamy stereotypy 
o „personelu średnim” i podkreślamy istotę 
naszych profesji. To naszą rolą jest budo-
wa właściwego wizerunku w oczach Spo-
łeczeństwa. Pacjenci bowiem (byli, obecni 
i potencjalni) to nasza najlepsza Koalicja. 
Szukamy wsparcia dla realizacji naszych 
postulatów. Jesteśmy dla Pacjentów i dla 
Nich chcemy dobrych warunków co bezpo-
średnio koreluje z naszymi warunkami pra-
cy, bezpieczeństwem i zadowoleniem oraz 
kondycją fizyczną i psychiczną. Koniecz-
ność pracy ponad normy etatu nie są sprzy-
jające. Dlatego trzeba doprowadzić do tego 
by realizacja tzw. „podwyżek Zembali” na 
stałe weszła do wynagrodzeń. Ważne jest 
również by praca nasza ujęta została i ure-
gulowana w tzw. „koszykach świadczeń 
gwarantowanych”. To będzie prawdziwe 
uatrakcyjnienie naszych zawodów, które 
doprowadzi do pozyskiwania nowej kadry 
i oczekiwanych obsad dyżurowych...
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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
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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

Prezydium
W dniu 10 lutego 2016 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Członków 
Prezydium.
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy 
obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3 . Przedstawienie projektu porządku ze-
brania. Przyjęcie jednogłośnie zapropo-
nowanego porządku zebrania.

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 257/VII P/17 w sprawie 
pomocy finansowej dla Członków sa-
morządu innych Izb (OIPiP w Rzeszo-
wie). Pomoc finansowa została przy-
znana w wysokości 200 zł.

5 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 258/VII P/17 w spra-
wie pomocy finansowej dla położnej 
z OIPiP w Gdańsku. 

6. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Zarządu Gdańskiego PTP o dofi-
nansowanie uczestnictwa pielęgniarki 
Nowak Renaty w III etapie „Konkursu 
Pielęgniarka Roku 2016„ w Warszawie 
w dniach 29-30 marca 2017. Podję-
cie jednogłośnie Uchwały Nr 259/VII 
P/17 w tej sprawie.

7 . Przedstawienie i szczegółowe omó-
wienie projektu Uchwały Nr 260/VII 
P/17 w sprawie egzaminu końcowego 
po przeszkoleniu, po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 5 
lat w ostatnich 6 latach. (Postanowieniu 

o niedopuszczeniu pielęgniarki do egza-
minu końcowego po przeszkoleniu, po 
przerwie w wykonywaniu zawodu łącz-
nie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach). 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

8. Rozpatrzenie wniosku Jego Magnifi-
cencji Rektora GUM o dofinansowanie 
X edycji Medycznego Dnia Nauki or-
ganizowanego przez Gdański Uniwer-
sytet Medyczny w dniu 26 maja 2017 
w Colegium Biomedicum Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Podjęcie 
jednogłośnie Uchwały Nr 261/VII 
P/17 w tej sprawie.

9. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 262/VII P/17 w sprawie 
uwolnienia środków finansowych z Ko-
misji ds. Opieki długoterminowej na 
zorganizowanie XV Konferencji Opie-
ki Długoterminowej w Hospicjum im. 
Księdza E. Dudkiewicza w Gdańsku 
dnia 19 kwietnia 2017 r.

10. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 263/VII P/17 w sprawie 
uwolnienia środków finansowych Ko-
misji ds. Leczenia Ran i Odleżyn na 
zorganizowanie XV Konferencji Opie-
ki Długoterminowej w Hospicjum im. 
Księdza E. Dudkiewicza w Gdańsku 
dnia 19 kwietnia 2017 r. 

11. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 264/VII P/17 w spra-
wie przyznania pomocy finansowej 
dla Członków samorządu innych Izb 
(OIPiP w Gorzowie Wielkopolskim). 
Pomoc finansowa została przyznana 
w wysokości 200 zł.
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12. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 265/VII P/17 w spra-
wie pokrycia kosztów IV edycji akcji 
,,Mamo, tato napisz list do mającego 
urodzić się dziecka” w ramach kampa-
nii społecznej ,,Dziewięć pierwszych 
miesięcy”. Koordynatorem akcji jest 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdań-
sku Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

13. Rozpatrzenie wniosku Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej Pielęgniarek i Położnych 
w sprawie dofinansowania kosztów 
podróży i noclegów dla pięciu Rzecz-
ników, którzy będą uczestniczyć w IV 
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
,,Badania naukowe w pielęgniarstwie 
i położnictwie” we Wrocławiu w dniu 
21 kwietnia 2017 roku. Podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 266/VII P/17  
w tej sprawie.

14. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 267/VII P/17 w sprawie 
dofinansowania kosztów organizacji 
konferencji ,,Odpowiedzialność karna 
pielęgniarek i położnych za błąd me-
dyczny” organizowanej w SWPS Uni-
wersytetu Humanistycznego Wydział 
zamiejscowy w Sopocie dnia 07 kwiet-
nia 2017 r.

15. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
268/VII P/17 w sprawie pokrycia 
kosztów uczestnictwa w XIX Śląskiej 
Konferencji naukowo-szkoleniowej 
P.T P.A i I.O „Wyzwania XXI wieku 
w pielęgniarstwie Anestezjologicznym 
i Intensywnej Opiece” organizowanej 
w Szczyrku w dniach 26-28 maja 2017 r. 

16. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
269/VII P/17 w sprawie wskazania 
przedstawiciela samorządu do prac 

w komisji postępowania egzaminacyj-
nego w zakresie kształcenia podyplo-
mowego prowadzonego przez Wyższą 
Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy:
•	 kurs specjalistyczny Wykonanie 

i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego dla pielęgniarek 
i położnych.

17. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
270/VII P/17 w sprawie wskazania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisjach postępowania egzamina-
cyjnego w zakresie kształcenia pody-
plomowego prowadzonego przez pro-
wadzonego przez SERVMED:
•	 kurs specjalistyczny Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa;
•	 kurs specjalistyczny Wykonanie 

i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego;

•	 kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo 
anestezjologiczne i intensywnej 
opieki w położnictwie i ginekologii 
dla położnych.

18. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
271/VII P/17 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisjach postępowania egzami-
nacyjnego w zakresie kształcenia po-
dyplomowego prowadzonego przez 
prowadzonego przez KORA Centrum 
Szkoleń Marek Wojda:
•	 kurs specjalistyczny Wykonywanie 

i ocena testów skórnych program 
dla pielęgniarek;

•	 kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
Pielęgniarstwo środowiska naucza-
nia i wychowania dla pielęgniarek.

19. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 272/
VII P/17 w sprawie wskazania przed-
stawicieli samorządu do prac w komi-
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Przewodniczącej Polskiego Towa-
rzystwa Pielęgniarskiego, Zarządu 
Oddziału Gdańskiego za wsparcie 
finansowe inicjatywy obchodów 
60-lecia Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego

•	 wyniki z przeprowadzonej kontroli 
przez Komisję Rewizyjną, do któ-
rej Komisja Rewizyjna nie wniosła 
uwag

•	 pismo z Ministerstwa Zdrowia 
o przesłanie niezbędnych akt spra-
wy do zażalenia na Uchwałę Nr 
236/VIIP/16 Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2016 
roku w sprawie zwrotu wniosku 
Kora Centrum Szkoleń Marek 
Wojda w Sopocie o wpis zmiany 
danych do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie

•	 pismo z OIPiP w Słupsku o przy-
znaniu wsparcia finansowego dla 
położnej Członka OIPiP w Gdań-
sku w związku z chorobą. Przyzna-
na została pomoc materialna w wy-
sokości 300 zł

•	 informację przesłaną przez Mi-
nisterstwo Zdrowia Departament 
Funduszy Europejskich i e-Zdro-
wia dotyczącą ogłoszonego kon-
kursu pn. ,,Realizacja programów 
rozwojowych dla uczelni medycz-
nych uczestniczących w procesie 
kształcenia pielęgniarek i położ-
nych ukierunkowanych na zwięk-
szenie liczby absolwentów ww. 
kierunków. Program jest finanso-
wany ze środków Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój (PO WER). Na dofinansowa-

nie projektów w ramach konkursu 
zaplanowano 90 mln PLN

•	 przesłane Stanowisko Nr 3 ORPiP 
w Rzeszowie z dnia 15.12.2016 r. 
dotyczące pielęgniarek zatrudnio-
nych w Domach Pomocy Społecz-
nej w sprawie zmian legislacyj-
nych w zakresie statusu prawnego 
pielęgniarek zatrudnionych ww. 
instytucjach

•	 pismo PORPiP w Elblągu o przy-
znaniu pomocy finansowej z prze-
znaczeniem dla położnej, Członka 
OIPiP w Gdańsku, która znalazła 
się w trudnej sytuacji materialnej 
ze względu na chorobę. Przyznana 
została pomoc materialna w wyso-
kości 300 zł

•	 pismo Polskiego Towarzystwa 
Uroginekologicznego z Krakowa 
z prośbą o objęcie patronatem ho-
norowym przez OIPiP w Gdańsku, 
III Międzynarodowego Kongresu 
Polskiego Towarzystwa Urogine-
kologicznego, który odbędzie się 
w Gdyni w dniach 26-27. 05.2017 r. 
w Gdyni. Prośba została rozpatrzo-
na pozytywnie, o czym PTU zosta-
nie poinformowane pisemnie

•	 współpracę z SWPS w Sopocie 
oraz pismo, które wpłynęło do 
Przewodniczącej Anny Czarnec-
kiej z podziękowaniem dla Wi-
ceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc za wkład meryto-
ryczny podczas spotkania z Radą 
Pracodawców SWPS Uniwersy-
tetu Humanistycznego w Sopocie. 
Pismo zawiera również zaprosze-
nie na kolejne spotkanie Rady Pra-
codawców

sjach postępowania egzaminacyjnego 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez prowadzonego 
przez PULS-MEDIC Sp. z o.o.:
•	 kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo 

anestezjologiczne i intensywnej 
opieki program dla pielęgniarek;

•	 kurs specjalistyczny Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa.

20. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 273/VII P/17 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wykony-
waniu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (3 pielę-
gniarkom i 1 pielęgniarzowi).

21. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 274/VII P/17 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (2 pielę-
gniarkom).

22. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 275 /VII P/17 w sprawie 
przyznania pomocy finansowej dla pie-
lęgniarki, członka samorządu innych 
Izb (OIPiP w Olsztynie). Uchwała zo-
stała podjęta jednogłośnie. W chwili 
obecnej pomoc finansowa nie została 
przyznana.

23. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
276/VII P/17 w sprawie zwrotu kosz-
tów przejazdów związanych z udziałem 
w ,,Forum Stowarzyszeń Pielęgniarek 
i Położnych Operacyjnych”, które od-
było się 20.01 2017 r. w Warszawie.

24. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
277/VII P/17 w sprawie wpisu zmia-

ny danych do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych pod numerem 
00021/C/00241 w § 1 pkt. 9 Uchwały 
Prezydium Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku Nr 34/
VIIP/2016 z dnia 07 stycznia 2016 r. 
poprzez dodanie kolejnych miejsc pro-
wadzenia kształcenia. Dokumentacja 
złożona w dniu 10 lutego 2017 r. przez 
Interrete Sp z o.o., dotycząca zmiany 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pie-
lęgniarek i położnych, program kursu 
specjalistycznego „Wywiad i badanie 
fizykalne”, program zatwierdzony przez 
Ministra Zdrowia w dniu 14.12.2016 r. 
spełnia wymogi formalne zgodnie z art. 
76 i 77 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położ-
nej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 ze zm.).

25. Przyjęcie jednogłośnie 2 Uchwał 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-
miotów wykonujących działalność 
leczniczą (Rejestr Praktyk Zawo-
dowych), Uchwały od Nr 51/ISPP/
PPL/2017/C do Nr 52/IPP/PPL/2017/C 
(2 wykreślenia indywidualnych praktyk 
pielęgniarskich).

26. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Nr 328/Z/VII/2017 
do Uchwały Nr 338/Z/VII/2017. 
Stwierdzenia i wpisy – 1 pielęgniarka, 
nowe (wymiana) 1 pielęgniarka, wpis 
do rejestru – 8 (w tym 2 położne), du-
plikaty – 1 pielęgniarka. 

27. Przedstawienie bieżących informacji.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
omówiła:
•	 pismo z podziękowaniem od Pani 
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Kalendarium
2 lutego
Spotkanie w siedzibie OIPiP osób funkcyj-
nych (Przewodnicząca, Wiceprzewodni-
czące, Sekretarz, Skarbnik) celem przygo-
towania, omówienia i domknięcia biuletynu 
na Okręgowy Zjazd sprawozdawczy.

6 lutego
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestni-
czyła w otwarciu zmodernizowanego Od-
działu w Wojewódzkim Szpitalu im. prof. 
T. Bilikiewicza na Srebrzysku. Uroczystość 
uświetniła przedstawiona historia rozwoju 
szpitala i jego modernizacji. To bezpośred-
nio wpływa na polepszanie warunków ho-
spitalizacji oraz pracy. Gratulacje! Dzięki 
wielu zaangażowanym Osobom nie szczę-
dzącym swych sił – Szpital systematycznie 
nabiera świetności...

12,15,16 lutego
Spotkanie w siedzibie OIPiP osób funkcyj-
nych (Przewodnicząca, Wiceprzewodni-
czące, Sekretarz, Skarbnik) celem omówie-
nia i przygotowania czytelnego regulaminu 
socjalnego.
Regulamin musiał również z panią Księgo-
wą zostać dostosowany do bieżących prze-
pisów .

13 lutego
Spotkanie w siedzibie OIPiP Przewodni-
czącej i Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej z sędzią Rafałem Terleckim 
oraz panią prokurator Ewą Tramowską-
-Guzek – kierownikiem VII Samodzielne-

go Działu do Spraw Błędów Medycznych 
(Prokuratury Regionalnej w Gdańsku) – ce-
lem omówienia konferencji szkoleniowej 
planowanej na dzień 7.04.2017 r.

14 lutego
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w obradach Prezydium NRPiP 
w Warszawie.

15 lutego
Odbyło się uroczyste otwarcie wyremon-
towanego Oddziału Położniczego Zespołu 
Porodowego i Patologii Ciąży w Szpitalu 
Morskim im. PCK w Gdyni, Szpitale Wo-
jewódzkie Sp. z o.o. w Gdyni. Okręgową 
Radę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
reprezentowała Wiceprzewodnicząca Da-
nuta Adamczyk-Wiśniewska.

17 lutego
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku 
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wice-
przewodniczący OIPiP w Słupsku spotkali 
się z Marszałkiem Pawłem Orłowskim oraz 
panią Jolantą Sobierańską-Grendą – Dyrek-
tor Departamentu Zdrowia w celu omówie-
nia planów i działań restrukturyzacyjnych 
w szpitalach. Przedstawiliśmy swoje oba-
wy, nadzieje oraz oczekiwania. Nieustająco 
podkreślamy rozwój, możliwości i rangę 
Pielęgniarstwa. Na 10 marca zaplanowano 
kolejne takie spotkanie. Działamy zgodnie 
z zasadą: NIC O NAS BEZ NAS.

•	 trwające prace nad redagowaniem 
Biuletynu Zjazdowego na XXXI 
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Po-
łożnych. Biuletyny zostaną wysła-
ne Delegatom na Zjazd w regula-
minowym terminie jak również 
zostaną przesłane pisma do Dy-
rektorów w Zakładach pracy po-
szczególnych Delegatów na Zjazd 
z prośbą o umożliwienie udziału 
w Zjeździe

28. Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka:
•	 poinformowała, iż w Prokuraturze 

Regionalnej w Gdańsku utworzo-
no nowy VII Samodzielny Dział 
ds. Błędów Medycznych. Na dzień 
13 lutego 2017 r. zaplanowane jest 
spotkanie w OIPiP w Gdańsku, 
w którym weźmie udział Przewod-
nicząca Anna Czarnecka, Sędzia 
Rafał Terlecki oraz Kierownik VII 
Samodzielnego Działu ds. Błędów 
Medycznych w celu nakreślenia 
ram współpracy z Samorządem 
Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku. Pani Przewodnicząca poru-
szyła problem związany z trudno-
ścią w pozyskaniu do współpracy 
pielęgniarek i położnych w charak-
terze biegłych sądowych

•	 powróciła do tematu poruszanego 
na poprzednim zebraniu Prezy-
dium ORPiP dotyczącym orga-
nizacji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Położnej. Zadała 
pytanie jaką formę organizacyj-
ną proponują Panie pielęgniarki 
i położne. Z zebranych informacji 
od pielęgniarek i położnych przez 
Członków Prezydium ORPiP wy-
nika, iż nasze koleżanki i kole-

dzy wypowiedzieli się za formułą 
dowolności. Jednocześnie zosta-
ło przedyskutowane ewentualne 
miejsce – instytucja, w której może 
odbyć się uroczystość

•	 przekazała informację, że zosta-
ły przesłane przelewy refundacji 
za kursy i szkolenia dla 40 osób 
z ostatniej listy refundacyjnej – 
wrześniowej, przekazanej przez 
Komisję ds. Finansowania Dosko-
nalenia Zawodowego

•	 podała do wiadomości, iż ze 
względu na pojawiające się pyta-
nia i wątpliwości dotyczące zasad 
liczenia przerwy w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki i położnej 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostat-
nich 6 latach, zamieszczony jest 
komunikat na stronie internetowej 
OIPiP w Gdańsku określający za-
sady przeliczania przerwy w wy-
konywaniu zawodu. 

29. Skarbnik Ewa Bogdańska Bóll 
omówiła pismo skierowane z Dzia-
łu Szkoleń OIPiP w Gdańsku do 
Skarbnika ORPiP w Gdańsku, do-
tyczące minimalnej stawki za reali-
zację 1 godziny zajęć praktycznych 
w placówkach stażowych. Usta-
lone zostało, iż sprawa zostanie 
przedstawiona na zebraniu Prezy-
dium Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie.

30. Zakończenie zebrania.

Jolanta Zając
 Sekretarz ORPiP w Gdańsku 
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24 lutego
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wice-
przewodnicząca Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska uczestniczyły w spotkaniu z Dy-
rekcją 115 Szpitala Wojskowego na Helu 
celem podjęcia współpracy z Działem 
Szkoleń. Kolejne spotkanie z prof. Alek-
sandrą Gaworską-Krzemińską zaplanowa-
no na 24 marca 2017 r.

27 lutego i 14 marca
Spotkanie w siedzibie OIPiP osób funkcyj-
nych (Przewodnicząca, Wiceprzewodni-
czące, Sekretarz, Skarbnik) z Przewodni-
czącą Komisji Socjalnej Danutą Sikorską 
– celem przygotowania projektu czytelne-
go i zaktualizowanego wg obowiązujących 
przepisów finansowych regulaminu socjal-
nego. Projekt omówiono również z Komi-
sją Socjalną w dniu 14 marca. Ostateczną 
decyzję nt. regulaminu podejmie ORPiP 
w Gdańsku w dniu 31.03.17 r.

27 lutego 
Odbyło się spotkanie szkoleniowe z kie-
rownikami kształcenia podyplomowego 
zorganizowane przez Dział Szkoleń OIPiP 
w Gdańsku z udziałem Przewodniczącej 
ORPiP w Gdańsku Anny Czarneckiej .

28 lutego

W Warszawie Przewodnicząca Anna Czar-
necka i 4 Przedstawicieli OIPiP w Gdań-
sku zajmujących się problematyką POZ 
i zintegrowanej opieki medycznej, panie: 
Jolanta Zając, Grażyna Waszczuk, Janina 
Markiewicz-Wasilewska i Maria Klimek 
– uczestniczyły w konferencji zorganizo-
wanej przez NRPiP wspólnie z Fundacją 
Urszuli Jaworskiej pt.: „Rola pielęgniarki 
i położnej podstawowej opieki zdrowotnej 
w dobie deinstytucjonalizacji w ochronie 
zdrowia”. W konferencji czynnie uczestni-
czyła również nowa pani Minister – Józefa 
Szczurek-Żelazko.

7 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w obradach Prezydium NRPiP 
w Warszawie.

8 marca
Przewodnicząca i Wiceprzewodniczące 
uczestniczyły w konferencji zorganizowa-
nej przez OIPiP w Gdańsku w Urzędzie 
Marszałkowskim podkreślającej szerokie 
spektrum działania Pielęgniarstwa czyli 
NASZ POTENCJAŁ. Konferencja cieszyła 
się ogromnym powodzeniem.

9 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestni-
czyła w UCK w szkoleniu i warsztatach pt. 

20 lutego
W siedzibie NRPiP w Warszawie Prze-
wodnicząca Anna Czarnecka uczestniczy-
ła w pracach Komisji ds. warunków pracy 
i płacy.

22 lutego
W UCK w Gdańsku w Klinice Psychiatrii 
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Rzecz-
nik Odpowiedzialności Zawodowej Tomasz 
Aszyk wraz z Konsultantem Wojewódz-
kim w dziedzinie Pielęgniarstwa Psy-
chiatrycznego Arkadiuszem Bobowskim 
uczestniczyli w szkoleniu prewencyjnym 
aktualizującym wiedzę nt. obowiązują-

cych przepisów prawnych z dziedziny psy-
chiatrii. Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Anna 
Lignowska oraz Pielęgniarka Oddziałowa 
Dorota Ryś i Ordynator Kliniki Wiesław 
Cubała – dbają o to by kadra medyczna 
dysponowała najbardziej aktualną wiedzą 
dla bezpieczeństwa pacjentów i swojego.

23 lutego
Spotkanie w siedzibie OIPiP osób funkcyj-
nych (Przewodnicząca, Wiceprzewodniczą-
ce, Sekretarz, Skarbnik) celem omówienia 
organizacji obchodów Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w maju 
2017 r.

Szkolenie prewencyjne aktualizujące wiedzę nt. obowiązujących przepisów prawnych z dziedziny 
psychiatrii.
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„Profilaktyka – 2017 rokiem profilaktyki 
przeciwodleżynowej w UCK.” Przedsta-
wiono wiele innowacji, które obecnie sto-
sowane są oraz docelowo planowanie w le-
czeniu i pielęgnowaniu Pacjentów UCK. 
Profilaktyka to domena Pielęgniarstwa! 
Gratulacje!

10 marca
W OIPiP w Gdańsku odbyło się Prezydium 
ORPiP w Gdańsku. Relacja w biuletynie – 
polecam.

13 marca
Spotkanie w siedzibie OIPiP osób funkcyj-
nych (Przewodnicząca, Wiceprzewodniczą-
ce, Sekretarz, Skarbnik) celem omówienia 
organizacji obchodów Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w maju 
2017r.

15-16 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wice-
przewodnicząca Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska uczestniczyły w obradach NRPiP 
w Warszawie.

Szkolenie i warsztaty pt. „Profilaktyka – 2017 rokiem profilaktyki przeciwodleżynowej w UCK.

XII ogólnopolskiego Konkursu 
„Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016”

W dniu 13.01.2017 r po raz dwunasty, zo-
stał zorganizowany kolejny etap konkursu 
Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016. Ce-
lem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie 
pielęgniarek liderów o wysokim przygoto-
waniu zawodowym, etycznym i aktywnym 
zaangażowaniu na rzecz środowiska pielę-
gniarskiego. 
Drugi etap tego przedsięwzięcia, który 
w całej Polsce przebiegał tego samego dnia 
tj. 13.01.2017 r., w godzinach od 12.00 do 
13.00, polegał na rozwiązaniu testu składa-
jącego się z 60 zadań jednokrotnego wybo-
ru. W wyniku postępowania konkursowego 
jury wyłoniło czterech laureatów drugiego 

etapu konkursu „Pielęgniarka/Pielęgniarz 
Roku 2016”: 
•• I m-ce: pani renata Nowak repre-

zentująca Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne, Oddział Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii.

•• II m-ce: Pani Izabela Guga-Marek 
reprezentująca 7 Szpital Marynarki 
Wojennej w Gdańsku 

•• III m-ce: Pani Bogusława Kiljań-
czuk reprezentująca Uniwersyteckie 
Centrum Kliniczne, Klinikę Chirurgii 
Ogólnej Endokrynologicznej i Trans-
plantologii oraz Pan Karol Fryckow-
ski, reprezentujący Szpital Specjali-

Uczestnicy tegorocznej edycji Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku.

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

Szczególnym gościem konferencji pielę-
gniarek okulistycznych w dniu 3 grudnia 
2016 r. miała być Pani Jadwiga Mechliń-

ska, 96-letnia emerytowana Pielęgniarka 
Okulistyczna. Cieszyłyśmy się na to spo-
tkanie. Organizatorzy chcieli  uhonoro-

styczny im. J.K. Łukowicza w Chojni-
cach, Oddział Chirurgii. 

Laureatki oraz laureata, uhonorowano na-
grodami książkowymi, które ufundował 
ZG Gdańskiego Oddziału PTP, ponadto 
Pani Renata Nowak będzie reprezentowa-
ła nasz okręg w III etapie konkursu, który 
odbędzie się w Warszawie w dniach 29-
30.03.2017 r. 
Kolejny, trzeci etap Konkursu, polega na 
zaprezentowaniu jury konkursowemu, kon-

cepcji, projektu, dotyczącego następujące-
go zagadnienia: „Bezpieczna pielęgniarka 
= bezpieczny pacjent”
Laureatkom, laureatowi, a także wszystkim 
uczestnikom tej edycji konkursu, serdecz-
nie gratulujemy, trzymamy kciuki za naszą 
przedstawicielkę w III etapie Konkursu. 

H. Nowakowska 
Przewodnicząca Gdańskiego 

Oddziału PTP

wać naszą Nestorkę. Pech jednak chciał, 
że nie spotkaliśmy się na konferencji. Pani 
Jadwiga ze względu na nagły przypadek 
zdrowotny nie mogła do nas przybyć. Or-
ganizatorzy konferencji, czyli Komisja 
ds. Pielęgniarstwa Okulistycznego oraz 
Komisja ds. Młodych Pielęgniarek przy 
udzielonej delegacji od uczestników kon-
ferencji postanowiła odwiedzić Panią Ja-
dwigę Mechlińską w domu. Umówiłyśmy 
się telefonicznie na dzień 8 grudnia 2016 r., 
ok. godz. 16.00. Z ramienia organizatorów 
na spotkanie udały się Barbara Wysocka 
– Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniar-
stwa Okulistycznego, Barbara Czerwińska 
– doradca merytoryczny w/w komisji oraz 
Anna Ciecholewska – Przewodnicząca 
Komisji ds. Młodych Pielęgniarek. Przy-
bywszy z wizytą zastałyśmy Panią Ja-
dwigę w niezłej formie. Po bardzo miłym 
przywitaniu ze strony gospodyni prze-
kazałyśmy życzenia od Przewodniczącej 
ORPiP w Gdańsku Pani Anny Czarneckiej 
jak również uczestników konferencji oraz 
własnym. Oprócz wielu życzeń najczęściej 
powtarzanym było życzenie szybkiego po-
wrotu do zdrowia. Przekazałyśmy kwiaty 
i prezenty, które bardzo spodobały się Pani 
Jadwidze. Figurka anioła pielęgniarki po-
stawiona została na honorowym miejscu na 
stoliku. W czasie wizyty miło rozmawia-
ło się i wspominało lata pracy w Klinice 
Okulistycznej UCK w Gdańsku. Byłyśmy 
przyjęte bardzo serdecznie. Przygotowane 
słodycze i kawa/herbata były bardzo ku-
szące. Nasze spotkanie uczciłyśmy lampką 
szampana, którą zaproponowała gospody-
ni. Czas szybko zleciał. Co miłe szybko się 
kończy. Po ok. 2 godzinach pożegnałyśmy 
się i umówiłyśmy na konferencję 27 maja 
2017 r. Wierzę, że spotkamy się i razem 

uczcimy 97 rocznicę urodzin Pani Jadwigi.
Pięknie się dzieje, że mamy most poko-
leniowy pielęgniarek. Dzisiaj, jutro już 
będzie historią. Nie możemy zapominać 
o koleżankach i kolegach, którzy wcześniej 
swoją pracą budowali nasze pielęgniarstwo. 
Pani Jadwiga Mechlińska, mimo piękne-
go wieku nadal chce utrzymywać kontakt 
z koleżankami pielęgniarkami z czego my 
się bardzo cieszymy.

Barbara Wysocka
Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa 

Okulistycznego przy OIPiP w Gdańsku



Święta Wielkanocne to czas Dobrej Nowiny,
czas pozytywnej energii i wielkiej nadziei.

Koleżanki i Koledzy przekazuję na Wasze ręce słowa uznania dla naszej Grupy Zawo-
dowej od Duszpasterstwa. Środowisko Duchowne z okazji 25-lecia Dnia Chorego usta-
nowionego przez Jana Pawła II – podkreśliło, że holistyczna opieka nad Człowiekiem 
obejmuje leczenie, pielęgnowanie oraz sferę duchową. Wyróżniono i doceniono Pielę-
gniarstwo – co jest dla nas niezwykle istotne – nasza rola zostaje uznawana i podkreślana. 

Buduje to zmianę postrzegania nas w Społeczeństwie co daje nadzieję, iż nasza ak-
tywna postawa, profesjonalizm i dobro wypełniające nasze profesje – budują rangę 
naszych zawodów.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
życzę Państwu w imieniu ORPiP w Gdańsku oraz własnym spełnienia marzeń za-
wodowych oraz tych najbardziej osobistych. Życzę by móc doświadczyć, zrozumieć 
i przeżywać (a potem ocenić) istotę Dobrej Nowiny. Szanujmy siebie, by i nas sza-
nowano. Ceńmy siebie, by i nas ceniono. Działajmy tak, by dać szansę zrealizowania 
zamierzonych i oczekiwanych efektów. Święta Wielkanocne są najlepszym dowodem na to, 
iż nie ma rzeczy niemożliwych!

Anna Czarnecka
Pełnym sercem Pielęgniarka
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W dniu 12.11.2014 r. w Szpitalu Specjali-
stycznym w Kościerzynie rozpoczęła się 
specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki. 
Organizatorem specjalizacji była Okręgo-
wa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku, a kierownikiem dr n. med Wioletta 
Mędrzycka-Dąbrowska. Grupa liczyła 
łącznie 35 osób: 26 z Kościerzyny, 4 z By-
towa, 3 z Chojnic i 2 z Kartuz w tym 30 
pielęgniarek i 5 pielęgniarzy.
Dziękujemy bardzo wykładowcom, któ-
rzy przyjechali do Kościerzyny, aby prze-
prowadzić dla nas wykłady, za zaangażo-
wanie, ciekawie przeprowadzone zajęcia 
i przekazanie nam wiedzy tak bardzo po-
trzebnej nie tylko do zdania egzaminu, 
ale i do dalszej pracy na rzecz pacjentów. 
Staże przewidziane w programie nauczania 
odbyliśmy w Szpitalu Specjalistycznym 
w Kościerzynie, Uniwersyteckim Centrum 
Klinicznym, Copernicusie Podmiot Leczni-
czy, Szpitalu Dziecięcym Polanki, Szpita-
lu Specjalistycznym w Chojnicach i Stacji 
dializ Diaverum w Starogardzie Gdańskim. 
Wszystkim opiekunom staży dziękujemy 
za serdeczne przyjęcie nas w Waszych 
placówkach, za kompetentne przekazanie 
nam swojej wiedzy i umiejętności oraz za 
cenne wskazówki, które otrzymaliśmy. Po 
zakończeniu staży nastąpił okres „inten-
sywnej” nauki i przygotowań do egzaminu 
państwowego, który odbył się w Warsza-
wie 22.11.2016 r. Do egzaminu przystąpili 

wszyscy, którzy rozpoczęli specjalizację. 
Cała nasza grupa uzyskała wynik pozytyw-
ny egzaminu osiągając średnią 152,09 pkt. 
Dziękujemy za inicjatywę i włożony trud 
w organizację specjalizacji pracownikom 
działu szkoleń OIPIP Pani mgr Danucie 
Adamczyk-Wiśniewskiej oraz mgr Patrycji 
Malinowskiej. Serdeczne podziękowania 
kierujemy również do Pani kierownik dr n. 
med. Wioletty Mędrzyckiej-Dąbrowskiej 
za dobór wspaniałej kadry wykładowców 
oraz sprawną organizację zajęć teoretycz-
nych i praktycznych. Dziękujemy również 
za obecność wśród nas w dniu egzaminu, 
za każde dobre słowo, które pomagało le-
piej znieść stres związany z egzaminem.
Dziękujemy Zarządowi Szpitala Specja-
listycznego w Kościerzynie za zorganizo-
wanie uroczystości rozdania dyplomów 
w dniu 20.01.2017 r., oraz za wzięcie 
udziału w roli gospodarzy prezesowi szpi-
tala w Kościerzynie Panu Wiktorowi Haj-
denrajch i Pani dyrektor Marzenie Barton. 
Wśród zaproszonych gości w uroczysto-
ści udział wzięli kierownik specjalizacji 
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, wice-
przewodnicząca OIPiP w Gdańsku Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska, pracownicy dzia-
łu szkoleń Patrycja Malinowska i Rafał 
Dzikowski, oraz ordynator Oddziału Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala 
Specjalistycznego w Kościerzynie Andrzej 
Gadomski.

Specjalizacja w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego

Sobota ze społecznością lokalną 
w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej 

Sobota ze społecznością lokalną w 7 
Szpitalu Marynarki Wojennej z Przy-
chodnią w Gdańsku pod hasłem ''Pro-
filaktyka i leczenie raka piersi i raka 
jelita grubego''.

W dniu 21.01.2017 r. odbyło się spotkanie 
w ramach akcji ''Sobota ze społecznością 
lokalną''. Była to doskonała okazja do za-
prezentowania naszego Szpitala i przypo-
mnienia, że jesteśmy również dostępni dla 
mieszkańców Trójmiasta i okolic.
Już po raz szósty spotkanie zostało zorga-
nizowane przez Oddział Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej. Tematem przewodnim 
akcji była ''Profilaktyka i leczenie raka 
piersi i raka jelita grubego''. Program 
spotkania obejmował część teoretyczną 
i warsztatową. Uczestnicy bezpłatnie mo-
gli skorzystać z porady lekarza onkologa 
oraz wykonać badania USG piersi, USG 
jamy brzusznej i mammografię w ramach 
programu wczesnego wykrywania raka 
piersi .
Odbyło się warsztatowe spotkanie z wo-
lontariuszkami Amazonkami i nauka pra-
widłowego samobadania piersi oraz panel 
dla osób zainteresowanych stomią.

W dniu 18.02.2017 r. w ramach "Soboty 
ze społecznościa lokalną" odbył się panel 
laryngologiczny na temat wpływu szu-
mów usznych na jakość życia. 

Serdeczne podziękowania należą się per-
sonelowi pielęgniarskiemu i lekarskiemu 
oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkolo-
gicznej oraz Pracowni Radiologicznej za 
zaangażowanie w przygotowanie i prze-
prowadzenie akcji edukacyjno-profilak-
tyczno-diagostycznej.

mgr Elżbieta Brożyniak
 Naczelna Pielęgniarka 

7 Szpitala Marynaryki Wojennej 
z Przychodnią w Gdańsku
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Z-ca Kierownika Bloku Operacyjnego CMI 
i Pielęgniarka Koordynująca pracę innych 
pielęgniarek Oddziału Chirurgii Jednego 
Dnia. Od tego dnia rozpoczęły się moje sta-
rania o zakres obowiązków na wyż. wym. 
stanowiskach. Przez trzy lata nie było moż-
liwości uzyskania właściwej karty stanowi-
skowej. Wydaje się to niepojęte i wręcz nie-
możliwe – a jednak... Przedstawiam fakt.

Przez cały czas obowiązywał mnie za-
kres obowiązków Pielęgniarki Oddziało-
wej Bloku Operacyjnego z 2002 roku. Na 
całe szczęście przygotowania do akredyta-
cji wymusiły wiele dobrych rzeczy! Przed 
Akredytacją w marcu 2016 sukces! – otrzy-
małam wreszcie kartę stanowiskową – lecz 
tylko Pielęgniarki Koordynującej Bloku 
Operacyjnego. Każde inne stanowisko 
wymaga – innej karty stanowiskowej. 
Jak widać wiedza jest bolesna...
Jak mogłam pełnić więc w tym stanie rze-
czy funkcję Koordynującej Chirurgii Jed-
nego Dnia skoro otrzymałam i podpisałam 
tylko kartę stanowiskową Koordynującej 
Bloku Operacyjnego? Sytuacja zupełnie 
nie jest zrozumiała i jest niejasna, a wręcz 
kuriozalna. Dbając o jasność sytuacji 
i przypisanych mi zadań oraz swoje bez-
pieczeństwo z determinacją prowadziłam 
kolejne starania o właściwą kartę stanowi-
skową. Starania zakończyły się fiaskiem.
Słyszałam odpowiedź, iż karta stanowisko-
wa z-cy Kierownika Bloku nie była możli-
wa do uzyskania, gdyż takie stanowisko nie 
figuruje w wykazie stanowisk pracy. Ozna-
cza to, że podpisałam porozumienie z Dy-
rekcją na stanowisko, które nigdy wcze-
śniej nie istniało i formalnie nie zaistniało!?
Prawidłowo wg tego co ode mnie zawodo-
wo wymagano powinnam otrzymać dwie 
karty stanowiskowe: kartę stanowiskową 

Pielęgniarki Koordynującej Chirurgii Jed-
nego Dnia oraz kartę stanowiskową Z-cy 
Kierownika Bloku Operacyjnego. Ponie-
waż wszystkie moje starania kończyły się 
niepowodzeniem podjęłam decyzję dla 
mojego bezpieczeństwa i napisałam samo-
dzielnie w oparciu o realia, kartę stanowi-
skową Z-cy Kierownika Bloku Operacyj-
nego i taką złożyłam na właściwe ręce. 
Odpowiedzi ani reakcji nie uzyskałam żad-
nej...

Regulamin Pracy UCK w cz. II Pod-
stawowe Prawa i Obowiązki Pracodaw-
cy §5:
Pracodawca jest zobowiązany w szcze-
gólności do: zapoznania pracowników 
podejmujących pracę z zakresem ich 
obowiązków, sposobem wykonywania 
pracy na wyznaczonych stanowiskach 
oraz ich podstawowymi uprawnieniami. 
W odniesieniu do stanowiska zastępcy 
Kierownika Bloku Operacyjnego regula-
min nie zadziałał.

Ciężko mi o tym pisać co mnie spo-
tkało i jak bardzo boli świadomość i wie-
dza, ale uważam, że zawsze należy za-
dbać o własne bezpieczeństwo i prawa.

Zawodowo się nie podawałam, a wręcz 
rozwijałam. Sama nie wiem skąd pozyski-
wałam na to siły... W listopadzie 2013 roku 
rozpoczęłam szkolenie specjalizacyjne 
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, 
które ukończyłam z sukcesem w paździer-
niku 2015 uzyskując tytuł Pielęgniarki Spe-
cjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa opera-
cyjnego.

W kwietniu 2016 roku wraz z Kie-
rownikiem odebraliśmy gratulacje od 

Historia zwykłej pielęgniarki 
w UCK - część IV

W kwietniu 2012 roku rozpoczęłam 
współpracę z kolejnym Kierownikiem Blo-
ku Operacyjnego, doktorem Włodzimie-
rzem Żychlińskim.
25 maja 2012 roku odbyła się w naszym 
szpitalu uroczystość wręczania „Złotych 
Czepków”. Na wniosek pani Dyrektor 
mgr Ewy Książek-Bator otrzymałam jeden 
z nich wraz z dziewięcioma innymi kole-
żankami. W tym samym dniu wręczane 
były również Dyplomy Uznania. Piękna 
uroczystość, która przebiegła w niezwykle 
miłej atmosferze. Pani mgr Anna Wona-
szek, Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
bardzo dostojnie wręczała nam te dowody 
uznania za wzorową pracę. To był wyjąt-
kowy dzień.

Blok Operacyjny w tym czasie składał 
się z 15 sal operacyjnych, z których korzy-
stały: Klinika Urologii, Klinika Ortopedii, 
Klinika Laryngologii wraz z Chirurgią 
Szczękową, Klinika Chirurgii Plastycznej, 
Klinika Chirurgii Onkologicznej, Klinika 
Okulistyki, Klinika Chirurgii Klatki Pier-
siowej, Klinika Neurochirurgii i Klinika 
Chirurgii Ogólnej. Musiał funkcjonować 
nienagannie. Wymagało to wielkich umie-
jętności logistycznych i koordynacji.
Liczbę pielęgniarek operacyjnych niezbęd-
nych do zabezpieczenia 15 sal operacyj-
nych wyliczyłam według odpowiedniego 
wzoru:
y =( Ɛx + ilość dni urlopu x 7,35 : 12 :170);
y + ½ x;

y = ilość dni urlopu.
Po podstawieniu odpowiednich danych do 
wzoru liczba instrumentariuszek wyniosła 
59 osób. Taka ilość zabezpieczała 15 sal 
operacyjnych do godziny 14:35, 7 sal ope-
racyjnych do godziny 19:00 i dwie sale ope-
racyjne w dniach świątecznych i nocnych. 
To wspaniała duża zgrana Drużyna.

Przez pierwsze tygodnie wraz z koor-
dynatorem i wyznaczoną pielęgniarką usta-
laliśmy ścisły podział zadań wynikający 
z konieczności zapewnienia właściwej 
pracy sal operacyjnych. Lekko nie było. 
Czasami zostawaliśmy do późnych godzin 
wieczornych celem omówienia najdrob-
niejszych szczegółów dotyczących kolej-
nego dnia operacyjnego. Za kontakty ze 
stroną anestezjologiczną odpowiedzialny 
był Koordynator.
Bardzo trudnym zadaniem było zagospo-
darowanie wielu pomieszczeń, z których 
część przeznaczyliśmy na magazyny ma-
teriałowe, a pozostałe na pokoje socjalne. 
Każdy z nas z zaangażowaniem zgłaszał 
pomysły znalezienia najlepszego rozwią-
zania, a dobrą ideę wdrażaliśmy w życie. 
Przewrotnie pojawiające się problemy bie-
żące i sposoby ich rozwiązania podsuwały 
najlepsze decyzje. Najważniejsze, że byli-
śmy zgodni co do dążenia do jak najlepsze-
go funkcjonowania Bloku. Nie szczędzili-
śmy pomysłów i sił.

W marcu 2013 roku podpisałam poro-
zumienie z Dyrekcją na stanowisko pracy: 
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Dzwoniąc do kadr dowiedziałam się do-
kąd zostałam przeniesiona. Wykonuję mój 
ukochany zawód bezpośrednio przy stole 
operacyjnym.

Nikomu nie życzę takiej „przygody”.
Cieszę się jednak optymistycznie z faktu, 
że Nowy Jego Magnificencja Rektor wie-
le widzi i wie, i działa... Powodzenia! Do-
bry Pracodawca to szczęśliwy Pracownik. 
A szczęśliwy Pracownik to w naszym przy-
padku – szczęśliwy Pacjent!

To kolejny z wielu przykładów gdzie ofiarą 
jest Pielęgniarka …

Moją podporą duchową był mój Tata. Za-
wsze wspierał mnie i cieszył się moimi 
osiągnięciami zawodowymi i radością jaką 
czerpałam z mojej pracy. Gdy dowiedział 
się jak mnie potraktowano – serce Mu pę-
kło. Nie mógł tego zrozumieć ani przeżyć... 
Dostał zawału i umarł. Brakuje mi Go bar-
dzo. Za Jego czasów znacznie inaczej trak-
towano pracowników i ich zaangażowanie 
zawodowe… Tak też mnie nauczał.

cdn.

mgr Beata Piechocka
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Dyrektora Naczelnego za świetne wyniki 
jakie uzyskaliśmy podczas wizyty akre-
dytacyjnej. Blok Operacyjny bowiem 
funkcjonował doskonale i rozwijał pręż-
nie swoją działalność.

No i niespodziewanie… znienacka… 
nadszedł najgorszy dzień mojego życia...

Myślałam,że to koszmarny sen z które-
go się jednak obudzę…

Nie życzę nikomu za tyle lat zaangażowa-
nia, pracy, rozwoju, włożonych sił i serca...

W maju 2016 roku podjęto decyzję o za-
kończeniu ze mną współpracy. Informacje 
uzyskałam od przedstawiciela związków 
zawodowych, do których należę od wielu 
lat – nie od pracodawcy. Taką wiadomość 
powinnam uzyskać od pracodawcy. Ktoś 
albo coś jednak zawiodło. Na spotkaniu 
z Dyrektorem Naczelnym usłyszałam: „Na 
Bloku Operacyjnym konieczne są zmiany, 
Kierownik źle zarządzał, a pani go zastę-
powała. Nie mam nic więcej do dodania. 
Przeniosę panią na inny Blok tylko jeszcze 
nie wiem na jaki”. Nie usłyszałam żadnych 
zastrzeżeń co do mojej pracy nawet nie 
wiem według jakich kryteriów zostałam 
oceniona (czy jako z-ca Kierownika Bloku, 
czy jako koordynująca Chirurgii Jednego 
Dnia, a może jako koordynująca Bloku 
Operacyjnego?).
XXI wiek! Mnóstwo przepisów i praw pra-
cowniczych... A tu jednak... Ścięło mnie 
z nóg!

Pomocy szukałam u mojej Pani Dyrektor 
ds. Pielęgniarstwa, która na spotkaniu ze 
mną była zdziwiona, zaskoczona, a wręcz 
zszokowana podjętą przez Dyrekcję de-
cyzją. Nawet nie wiedziała co dzieje się 

z podległą jej pielęgniarką. Widziałam, 
iż łączy się ze mną w bólu, ale...
Kierownik „faktycznie musiał bardzo źle 
zarządzać” Blokiem Operacyjnym skoro 
natychmiast został „tylko” Dyrektorem ds. 
Lecznictwa w innym szpitalu pod patro-
natem naszej Uczelni i Jego Magnificencji 
Rektora. W praktyce jest bardzo kompetent-
nym człowiekiem i to wykazano/uznano.
A to co zadziało się ze mną?!? Do dziś nie 
rozumiem i nie mogę dojść do siebie…

Pewnie zapytacie dlaczego zna-
jąc swoje prawa nie dałam sprawy do 
SĄDU? Dlatego, że człowiek z którym się 
tak okrutnie postąpi czuje się irracjonal-
nie. Z sił się opada na amen!

Szkoda, że nadeszły czasy, w których 
wiedza, umiejętności i doświadczenie stra-
ciły na wartości. Zabrakło również funda-
mentów człowieczeństwa wobec swojego 
pracownika. Problemem było nawet prze-
prowadzenie krótkiej rozmowy wyjaśnia-
jącej podjęcie takiej, a nie innej decyzji. 
Chyba zabrakło zwykłej ludzkiej przyzwo-
itości, a może życzliwości lub ZWYCZAJ-
NIE KONKRETÓW I ARGUMENTÓW.

Szkoda, że mimo rangi Dyrektora 
moja Dyrektor ds. Pielęgniarstwa została 
w tym procesie pominięta. Bezwzględne 
decyzje zapadły na samej górze! Czym 
jest zatem PIELEGNIARSTWO? Od-
rębną, silną, bardzo ważną dziedziną 
medyczną? Pragnę nadal w to wierzyć... 
Chociaż jest to ogromnie trudne!

Do tego wianuszka zdarzeń i sposobu trak-
towania pragnę dołożyć fakt, iż po powro-
cie z urlopu nikt nie przekazał mi infor-
macji na jaki Blok zostałam przeniesiona. 
Stawiłam się na „swój” Blok Operacyjny. 

Mamo, tato, napisz list do 
Dziecka, które wkrótce urodzisz!

Szanowne koleżanki i koledzy!
Już po raz czwarty ruszamy z Kampanią 
społeczną "Mamo, tato napisz list do dziec-
ka, które wkrótce się urodzi". Akcja skiero-
wana jest do ciężarnych i tatusiów, którym 
za chwilę urodzi się oczekiwane Maleństwo. 

Chcemy podkreślić jak ważny jest okres ży-
cia płodowego człowieka i podkreślić jak 
istotne jest prawidłowe odżywianie, ruch 
i relaks w okresie ciąży. Jak ogromny wpływ 
mają te czynniki na prawidłowy rozwój 
dziecka i zdrowie całej rodziny. 
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W ubiegłym roku wpłynęło 58 listów, prze-
pięknych listów do dzieci. Może po kilku 
edycjach wydamy z nich wspaniała książkę?
Organizatorem jest Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
Zapraszamy Was do promowania naszej 

Kampanii w waszych podmiotach leczni-
czych i w szkołach rodzenia! 

Danuta Adamczyk-Wiśniewska
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Koordynator projektu przy współpracy 
z Komisją ds. Położnych 

Napisz list do Maleństwa, które niebawem 
pojawi się na świecie! Jest pewnie wiele hi-
storii, które chcielibyście mu opowiedzieć 
o sobie, o innych bliskich mu osobach, 
o ważnych rzeczach, których niedługo za-
czniecie je uczyć. Napiszcie, czy mama 
zmieniła coś w swoim trybie życia, jak się 
odżywia, co robi, a czego nie robisz, dbając 
o zdrowie dziecka? Jak przygotowuje się 
na jego narodziny? Kto was wspiera? Dla 
kogo jeszcze jest ono bardzo ważne?
Może list, który napiszecie, przeczytacie 
kiedyś swojemu dziecku? To, co już teraz 
robicie z myślą o nim, jest przecież wyra-
zem Waszej rodzicielskiej miłości.

Akcja pisania listów przez rodziców do 
dzieci, które wkrótce przyjdą do świat, ma 
na celu zwrócenie uwagi na fakt, jak ważny 
jest okres pierwszych dziewięciu miesięcy 
życia. Jest to czas najbardziej dynamicz-
nego rozwoju. Ciężarna mama ma wielki 
wpływ, na to, jak ten czas będzie wyglądał. 
To ona decyduje o tym, jaki tryb życia bę-
dzie prowadzić, jak się będzie odżywiać. 
Czy będzie unikać substancji szkodliwych 
dla dziecka (np. alkoholu), czy będzie ak-
tywna fizycznie, w jaki sposób będzie sobie 

radzić w sytuacjach stresowych. Wszystko 
to bowiem ma ogromny wpływ na rozwój 
dziecka. Niezwykle ważne jest też wspar-
cie, które otrzymuje mama w ciąży od osób 
w swoim otoczeniu. O tym wszystkich 
chcemy razem z Mamami pamiętać!

Listy można wysyłać w formie elektronicz-
nej (e-mail) na adres Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku: 
biuro@oipip.gda.pl 

lub w formie tradycyjnej, listowej na adres: 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku
ul. Wyczółkowskiego 17 A
80-147 Gdańsk 
z dopiskiem LIST DO DZIECKA

Na listy czekamy do 15 maja 2017 roku

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. 
Podsumowanie akcji będzie miało miejsce 
w czasie Uroczystej Gali wręczenia na-
gród 1 czerwca 2017 roku, w Dzień Dziec-
ka w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku 
ul. Korzenna 33/35.

Droga Mamo, drogi Tato jeśli oczekujesz narodzin dziecka, 
zapraszamy do wzięcia udziału w naszej akcji! 
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w opiece nad pacjentem z ECMO przez 
przybyłą z Grudziądza Szrajber Wioletę, 
ale niczym nie odbiegała prezentacja na-
szej koleżanki z Gdańska Danuty Formelli, 
która zaprezentowała nowoczesne metody 
leczenia stenozy aortalnej w wieku pode-
szłym. Trzecie miejsce przypadło Irenie 
Mielaniak, która z Krakowa po raz kolejny 
przybyła na konferencję i uświadomiła jakie 
czekają wyzwania dla zespołu terapeutycz-
nego kiedy dojdzie do infekcji w miejscu 
wyjścia linii napędowej u pacjentów z me-
chanicznym wspomaganiem układu krąże-

W dniach 20-21 stycznia odbyły się 
coroczne 19-te Gdańskie Spotkania 

Kardiochirurgiczne
W dniu 21 stycznia odbyła się sesja pielę-
gniarska, której przewodniczyła Z-ca Prze-
wodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, mgr Marzena Ol-
szewska-Fryc.
W sesji pielęgniarskiej uczestniczyło około 
100 pielęgniarek z całej Polski.
Sesje rozpoczął temat: „Endowaskularne 
leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych”, 
który przedstawił dr Jacek Wojciechowski 

z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczy-
niowej UCK w Gdańsku. Następnie Pani 
mgr Marzena Olszewska-Fryc przedstawiła 
temat: „Aspekty Prawa medycznego w pra-
cy pielęgniarek na oddziale Kardiochirur-
gicznym”, przybliżając nam problemy, na 
które możemy napotkać się w naszej co-
dziennej pracy zawodowej. Na co należy 
zwrócić uwagę, a czego należy się ustrzec 
wykonując swoje codzienne obowiązki.
Poruszone zostały również tematy opieki 
nad pacjentem z hipotermią, opieki nad pa-
cjentem z ECMO oraz pacjenta z mecha-

Spotkania kardiochirurgiczne 
w Gdańsku

XIX Gdańskie Spotkania Kardiochirurgicz-
ne, odbywały się w dniach 20-21 stycznia 
2017 roku, a sama sesja pielęgniarska mia-
ła swoje miejsce w sobotę tj. 21 stycznia 
w Gdańsku. Organizatorem tak jak w latach 
ubiegłych był zespół Kliniki Kardiochirur-
gii i Chirurgii Naczyniowej Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Konferencja 
tradycyjnie była poświęcona szerokiemu 
spektrum zagadnień z kardiochirurgii, a se-
sja pielęgniarska przekazała uczestnikom 
wiedzę na temat nowoczesnych metod le-
czenia i opieki holistycznej nad pacjentem 
przed, w trakcie i po zabiegu kardiochirur-
gicznym, która była zgodna z przewodnim 
tematem 19 GSK a mianowicie Postępy 
w Kardiochirurgii. W ostatnich latach uwa-
ga kardiochirurgów skupiona jest na po-
szukiwaniu małoinwazyjnych metod lecze-
nia wad zastawkowych w grupie chorych 
wysokiego ryzyka oraz zaawansowanych 

wiekiem co stanowi wyzwanie dla środo-
wiska pielęgniarskiego ponieważ operacje 
TAVI oraz implantacje stentgraftów aorty 
piersiowej, minimalnie inwazyjne techniki 
operacyjne zastawki mitralnej, są obecnie 
najszybciej rozwijającymi się technikami 
operacyjnymi w kardiochirurgii. W ramach 
sesji pielęgniarskiej kardiochirurgicznej, 
profesjonalnie zaprezentowane były pre-
zentacje poświęcone postępom w chirur-
gicznej rewaskularyzacji serca, mecha-
nicznemu wspomaganiu serca, operacjom 
naprawczym zastawek serca i poparte były 
ciekawymi przykładami opieki indywidu-
alnej nad pacjentami. Wyróżnione zostały 
trzy prezentacje naszych koleżanek cho-
ciaż wytypowanie było bardzo trudne ze 
względu na przedstawiany wysoki poziom 
wszystkich prelegentów. Pierwsza wyróż-
niona i bardzo ciekawie przedstawiona te-
matyka dotyczyła doświadczenia własnego 

nia. Gdańskie Spotkania Kardiochirurgicz-
ne, zrzeszyły wszystkie grupy zawodowe 
związane z kardiochirurgią: lekarzy, pie-
lęgniarki, perfuzjonistów oraz rehabilitan-
tów. Z roku na rok niezwykle dynamicznie 
rozwijająca się sesja pielęgniarska spotkała 
się z dużym zainteresowaniem pielęgniarek 
i pielęgniarzy przybyłych z ośrodków kar-
diochirurgicznych z całej Polski oraz stała 
się miejscem doskonalenia zawodowego 
z możliwością wymiany doświadczeń i na-
wiązaniem nowych znajomości.

Marzena Olszewska-Fryc

Komisja Moment wręczania nagród
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Dnia 10 lutego 2017 r. w sali bibliotecznej 
COPERNICUS Podmiot Leczniczy, Szpi-
tala im. M. Kopernika w Gdańsku odbyło 
się szkolenie, którego tematem były „Za-
sady postępowania pielęgniarek w okuli-
stycznych pracowniach diagnostycznych.” 
Organizatorem spotkania były: Komisja ds. 
Pielęgniarstwa Okulistycznego i Komisja 

ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego dzia-
łające przy ORPiP w Gdańsku. Szkolenie 
pierwotnie miało odbyć się 28 listopada 
2016 r., ale ze względu na chorobę wykła-
dowcy musiało być przełożone.
Szczególnym gościem spotkania była Pani 
Jolanta Stachowicz – Z-ca Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej, która jedno-

nicznym wspomaganiem serca – zarówno 
hospitalizowanego w Oddziale Kardiochi-
rurgicznym jak i tym pozostającym w domu 
pod opieką koordynatora VAD, do którego 
pacjent może zgłaszać wszelkie niepokoją-
ce go objawy.
Przedstawiono również leczenie ran prze-
wlekłych w kardiochirurgii przy użyciu 
terapii VAC – u pacjentów leczonych am-
bulatoryjnie w ŚCCS w Zabrzu.
Nasza koleżanka z Gdańska Pani Danuta 
Formella prezentowała niezwykle cieka-
wie temat nowoczesnych metod leczenia 
stenozy aortalnej u pacjentów w wieku po-
deszłym, obrazując nam rodzaje implanto-
wanych zastawek oraz sposób implantacji 
przedstawiając krótki film powstały pod-
czas jednego z wielu zabiegów wykonywa-
nych w naszej sali hybrydowej.
Cała konferencja była niezwykle ciekawa. 
Możemy poznać doświadczenia naszych 
Koleżanek z całej Polski, dzieląc się spo-
strzeżeniami i wiedzą, którą posiadają 

w tak ciekawej dziedzinie jaką jest Kardio-
chirurgia i Chirurgia Naczyniowa.
Komisja nagrodziła 3 najciekawsze prace:
1. „Opieka nad pacjentem z ECMO – do-

świadczenia własne – Wioletty Szraj-
ber z Grudziądza

2. „Infekcje w miejscu wyjścia linii na-
pędowej u pacjentów z mechanicznym 
wspomaganiem układu krążenia – wy-
zwania dla zespołu terapeutycznego –  
Ireny Milaniak z Krakowa

3 . „Nowoczesne metody stenozy aortal-
nej w wieku podeszłym – Danuty For-
mella z Gdańska.

Jest nam niezmiernie miło, iż możemy go-
ścić Koleżanki i Kolegów z całej Polski.
Pragnąc kontynuować ten zwyczaj już dziś 
zapraszamy wszystkie zainteresowane oso-
by za rok, na jubileuszowe obchody 20-tych 
Gdańskich Spotkań Kardiochirurgicznych.

 mgr Katarzyna Kotlewska
 Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki 

Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej UCK 
w Gdańsku

Zasady postępowania pielęgniarek 
w okulistycznych pracowniach 
diagnostycznych

cześnie reprezentowała Przewodniczącą 
ORPiP w Gdańsku Panią Annę Czarnecką.
Po przywitaniu gości i uczestników przez 
Przewodniczące komisji: Barbarę Wysocką 
i Joannę Langa jako pierwsza wystąpiła mgr 
Marzena Łońska – Pielęgniarka Oddzia-
łowa Oddziału Okulistycznego 7 Szpitala 
MW z Przychodnią, Specjalista w dziedzi-
nie pielęgniarstwa chirurgicznego. Miała 
utrudnione zadanie. Zastąpiła pielęgniarkę 
z bardzo długim stażem w pracowni FLA, 
ICGA i terapii PDT w UCK Panią Iwonę 
Ciechanowską, która ze względu na stan 
zdrowia nie mogła wystąpić i podzielić 
się swoim doświadczeniem. Temat „Bada-
nie diagnostyczne FLA w chorobach oczu 
z zastosowaniem dożylnego podania środ-
ków cieniujących/barwiących.” dotyczył 
najczęściej wykonywanego badania Angio-
grafii Fluoresceinowej (FLA) z podaniem 
dożylnym środka barwiącego Fluoresceiny 
10%.
Jest to badanie polegające na wykonaniu 
przy użyciu fundus camery serii zdjęć dna 
oka po szybkim dożylnym podaniu fluore-
sceiny. Pozwala ono zobrazować krążenie 
w naczyniach krwionośnych siatkówki 
oka, również tych niewidocznych w cza-
sie wziernikowania dna oka jak również 
ocenić stan nabłonka barwnikowego siat-
kówki. Wskazaniem do badania są choroby 
siatkówki, głównie zwyrodnienie plamki 
żółtej związanej z wiekiem (AMD), retino-
patia cukrzycowa, zaburzenia naczyniowe 
(zatory, zakrzepy), guzy, zaburzenia roz-
wojowe. W trakcie podawania barwnika 
pacjent może odczuwać nudności i wy-
miotować oraz czuć dyskomfort w brzuchu 
i odczuwać świąd skóry. Z doświadczenia 
prelegentki wynika, że z wymienionych 
wyżej objawów reakcji na barwnik naj-

częściej występują nudności i dyskomfort 
w brzuchu. W skrajnych przypadkach może 
dojść do wstrząsu anafilaktycznego, dlate-
go pracownie AF muszą posiadać zestaw p/
wstrząsowy i warunki do prowadzenia re-
suscytacji. Pacjent po podanym barwniku 
ma zażółconą skórę i spojówki, a barwnik 
wydala się z organizmu z moczem przez 
24 godziny. Wynik badania umożliwia wy-
konanie dokładnej laseroterapii siatkówki. 
Badanie razem z przygotowaniem trwa 
ok. 1 godziny, w szczególnych wypad-
kach może trwać dłużej. Pacjent musi być 
poinformowany przez lekarza o badaniu 
i o możliwych powikłaniach po podaniu 
barwnika. Powinien podpisać świadomą 
zgodę na wykonanie badania AF. Po bada-
niu musi przez 30 minut być pod obserwa-
cją i muszą być monitorowane podstawowe 
parametry: RR, tętno oraz oddech.
Główną częścią spotkania był wykład 
Joanny Langa, Specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa zachowawczego i Prze-
wodniczącej Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Diagnostycznego przy ORPiP w Gdańsku. 
Tematem była „Organizacja pracy pielę-
gniarki w pracowniach diagnostycznych”. 
Temat dotyczył m.in. dokumentacji me-
dycznej prowadzonej przez podmioty lecz-
nicze oraz pielęgniarki w pracowni AF.
Problematyka dokumentacji medycznej 
jest uregulowana w Rozdziale 7 „Prawo pa-
cjenta do dokumentacji medycznej” Usta-
wy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Aktem 
wykonawczym z art. 30 ust. 1 przedmioto-
wej ustawy jest Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w spra-
wie rodzaju, zakresu i wzorów dokumenta-
cji medycznej oraz sposobu jej przetwarza-
nia. Jeżeli podmiotem tworzącym podmiot 
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Podziękowania

leczniczy jest inny minister (Minister Obro-
ny Narodowej, Minister Sprawiedliwości, 
Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji) obowiązuje rozporządzenie wyko-
nawcze zgodne z art 30 ust. 2. w/w ustawy.
Pielęgniarka i położna zgodnie z art. 18 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej mają obowiązek 
prowadzenia i udostępniania dokumenta-
cji medycznej na zasadach określonych 
w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta.
Na dzień dzisiejszy dokumentacja me-
dyczna jest prowadzona w postaci elek-
tronicznej i papierowej. Jest podzielona na 
dokumentację indywidualną oraz zbiorczą. 
Dokumentacja indywidualna dotyczy po-
szczególnych pacjentów korzystających 
z usług medycznych, natomiast dokumen-
tacja zbiorcza dotyczy ogółu pacjentów lub 
określonych grup pacjentów korzystają-
cych ze świadczeń zdrowotnych.
DOKUMENTACJA INDYWIDUALNA 
jest podzielona na:
1. indywidualną wewnętrzną – przezna-
czona na potrzeby podmiotu udzielającego 
świadczeń zdrowotnych, np. historia cho-
roby pacjenta, wyniki badań, karta moni-
torowania wkłucia dożylnego, karta obser-
wacji pacjenta, karta indywidualnej opieki 
pielęgniarskiej itd.
2. indywidualną zewnętrzną – przeznaczo-
na na potrzeby pacjenta korzystającego ze 
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 
podmiot leczniczy. W praktyce najczęściej 
wydawanym tego rodzaju dokumentem są 
skierowania na badania i do innego świad-
czeniodawcy. Są to również zaświadczenia, 
orzeczenia, opinie lekarskie, karty informa-
cyjne z leczenia szpitalnego itd.
Dokumentację zbiorczą prowadzi się w for-

mie ksiąg, rejestrów, formularzy lub kartotek. 
Pielęgniarka wykonująca indywidualną/
indywidualną specjalistyczną praktykę za-
wodową wyłącznie w zakładzie podmiotu 
leczniczego na podstawie umowy z tym 
podmiotem dokonuje wpisów w dokumen-
tacji indywidualnej i zbiorczej prowadzo-
nej przez podmiot leczniczy.
Dokumentacja musi być prowadzona czy-
telnie, wpisy dokonuje się niezwłocznie 
po udzieleniu świadczenia zdrowotnego. 
Wpisy powinny być chronologiczne, każ-
dy wpis musi być autoryzowany. Żadnego 
wpisu nie można usunąć. Jeżeli wpis został 
dokonany błędnie, skreśla się go i zamiesz-
cza adnotację o przyczynie błędu oraz datę 
i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji. 
Dokument włączony do dokumentacji in-
dywidualnej wewnętrznej nie może być 
z niej usunięty.
Dokumentacja musi być zabezpieczona 
przed zniszczeniem i gwarantować pouf-
ność.
Archiwalną dokumentację przechowuje się 
przez 20 lat, a dokumentację indywidual-
ną wewnętrzną w wypadku śmierci przez 
uszkodzenie ciała lub zatrucie przez 30 lat.
W pracowniach AF obowiązuje dokumen-
tacja według aktualnych przepisów. 
W czasie konferencji zwrócono uwagę na 
fakt postępowania według standardów, któ-
re powinny być opracowane dla tego ro-
dzaju pracowni. Przedstawiono przykłado-
wy standard postępowania w pracowni AF 
oraz przykładowe oświadczenie, w którym 
pacjent podpisuje, że zrozumiał całą infor-
mację na temat przebiegu badania, skutków 
ubocznych działania barwnika Fluoresce-
iny 10% podanej w badaniu dożylnie oraz 
jak ma postępować po badaniu. Zwrócono 
uwagę w charakterystyce produktu leczni-

Zespół pielęgniarek z Kliniki Chirurgii 
Ogólnej, Endokrynologicznej 

i Transplantacyjnej UCK w Gdańsku 
składa gratulacje dla naszej koleżanki 

Bogusi Kiljańczyk 
za zajęcie III miejsca w II etapie eliminacji 

do  XII Ogólnopolskiego Konkursu 
„Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016”

mgr B. Glica 
mgr A. Kisielewska-Jessa

Naszej koleżance Grażynie Domarus 
z okazji przejścia na emeryturę, pragniemy 

podziękować za lata spędzone wspólnie 
w pracy zawodowej, oddanie i życzliwość 
w czasie wieloletniej pracy w zawodzie.  

Lojalność oraz trud włożony w pracę przy 
chorym. Życzymy samych pogodnych 

i radosnych dni w pełnym zdrowiu 
na nowym etapie życia – koleżanki 
z Grupowej Praktyki Pielęgniarek 

"Millennium" w Wejherowie.

czego Fluoresceiny 10% na brak wpisu, kto 
może podawać dożylnie barwnik. W ulotce 
dołączonej do opakowania Fluoresceiny 
10% jest zapis, że barwnik podaje lekarz. 
Komisja ds. Pielęgniarstwa Okulistyczne-
go podejmie starania do wyjaśnienia różnic 
wpisów. W praktyce często barwnik podaje 
pielęgniarka.
Podjęto również temat zdarzeń niepożąda-
nych i ich dokumentowanie. Każde zda-
rzenie niepożądane musi być zgłoszone 
do Urzędu Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Bójczych. Telefon do Wydziału Monitoro-
wania to 22/49-21-301, fax 22/49-21-309, 
poczta e-mailowa: ndl@urpl.gov.pl i adres: 
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C.
Pacjent ma prawo zgłosić fakt zdarzenia 
również do podmiotu odpowiedzialnego 
lub osoby wykonującej zawód medyczny 
w tym pielęgniarki.

W trakcie szkolenia niejednokrotnie wy-
wiązała się dyskusja. Uczestnicy wymie-
niali się doświadczeniami z własnego miej-
sca pracy.
Na zakończenie spotkania głos zabrał 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
VII kadencji Pani Anna Zaremba-Duszota. 
Jak zawsze wykład wzbudził ogromne zain-
teresowanie. Rzecznik i Jego 10 Zastępców 
mają coraz więcej pracy. Przykłady spraw, 
które opisują niech będą dla nas nauką oraz 
uchronią od błędów i bezmyślności. Pani 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
przyjęła zaproszenie na konferencję w dniu 
27 maja 2017 r. (sobota), na którą i ja ser-
decznie wszystkich zapraszam.

mgr Barbara Wysocka
Przewodnicząca  

Komisji ds. Pielęgniarstwa Okulistycznego
przy OIPiP w Gdańsku
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Z żałobnej karty
Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,

która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę,
przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno,

które przypomina nam stale jacy jesteśmy 
wobec niej bezsilni.

Wyrazy najgłębszego współczucia 
i zrozumienia z powodu śmierci 

mAmy 
naszej koleżance Beacie Jaszul 

składają współpracownicy z Działu 
Higieny i Epidemiologii z Centralną 

Sterylizatornią Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.

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

Wyrazy głębokiego współczucia
Naszej koleżance Małgorzacie Hanzel

z powodu śmierci
BRATA

składa zespół terapeutyczny Oddziału 
Rehabilitacji Neurologicznej, 

Szpital św. Wojciecha

Naszej Drogiej Koleżance 
 Teresie Kaweckiej serdeczne wyrazy 

współczucia z powodu śmierci 
 OJCA 

 składają  
 Marzena Olszewska-Fryc 

 Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
i koleżanki z Rady Pielęgniarek 

i Położnych Oddziałowych Szpitala 
im. M. Kopernika COPERNICUS PL

 Naszej Drogiej Koleżance
 Annie Kulikowskiej serdeczne wyrazy 

współczucia z powodu śmierci 
 mAmy 

 składają koleżanki  
z Klinicznego Oddziału Chirurgii 

i Urologii Dzieci i Młodzieży w Gdańsku 
 COPERNICUS PL

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"

Ks. J. Twardowski
Z głębokim smutkiem i żalem

zawiadamiamy, że w dniu 
12 lutego 2017 roku odeszła od nas

nasza Koleżanka - położna
KATARZYNA SOBCZAK-WNUK

Na zawsze pozostanie w naszych sercach 
i w naszej pamięci.

Jej Dzieciom, Rodzinie, Bliskim 
i Przyjaciołom

składamy wyrazy głębokiego współczucia
Koleżanki z Oddziału Intensywnej Terapii 

Noworodka ze Szpitala św. Wojciecha 
Copernicus

Naszej Drogiej Koleżance 
Joannie Mrozińskiej 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TATY MARIANA 
składają koleżanki i koledzy z Kliniki 

Anestezjologii UCK Gdańsk.




