
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku



 Biuletyn Informacyjny  6/2017 3

Słowo wstępne

mgr Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

prezydium  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 
z prAC rAdy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 
KALeNdArium  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 
Obchody Naszego Święta:
Copernicus Podmiot Leczniczy  .  .  .  .  .  .  . 28
Szpitale Tczewskie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych i ROPS 
w Starogardzie Gdańskim  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Szpital w Kościerzynie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Urząd Marszałkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Areszt Śledczy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
UCK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Szpital w Wejherowie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
Szpital w Prabutach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Centrum Zdrowia w Malborku  .  .  .  .  .  .  . 65
Pomorskie Szpitale w Gdyni  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Szpital w Chojnicach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
7 Szpital Marynarki Wojennej  .  .  .  .  .  .  .  . 75
PODZIĘKOWANIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

Spis treści

Szanowne Koleżanki Położne i Pielęgniarki 
oraz Koledzy Położni i Pielęgniarze,

z okazji Naszych Świąt maj był miesiącem 
wyjątkowym.

Codziennie poświęcamy się innym... 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Narodowego Dnia Położnej był 
czas aby móc skupić się na NAS. Zgodnie 
z Waszymi życzeniami ORPiP w Gdańsku 
podjęła decyzję, iż obchody Naszego Święta 
wraz z wręczaniem odznaczeń „Złoty Cze-
pek” i Dyplomów Uznania za wzorową pra-
cę w ochronie zdrowia odbywały się w Wa-
szych placówkach medycznych lub alterna-
tywnie na ogólnej uroczystości w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Pomorskie-
go. Niektóre placówki w ramach wspaniałej 
współpracy konsolidowały swoje uroczysto-
ści w jedną solidarną np. w swoim powie-
cie. Pomysłów było co niemiara i wszystkie 
wspaniale ukierunkowane, aby docenić Wasz 
codzienny trud, mądrość i pracowitość! To 
nie było łatwe wyzwanie szczególnie biorąc 
pod uwagę jak wiele bieżących rzeczy ak-
tywnie się dzieje... Ogromnie DZIĘKUJĘ 
Pracodawcom, którzy czynnie zaangażowali 
się w wyróżnienie swoich Pracowników wy-
stępując do ORPiP w Gdańsku ze wspaniale 
uzasadnionymi WNIOSKAMI. 
To wspaniała promocja naszych profesji! 
Społeczeństwo dowiaduje się jak wspaniali 
jesteśmy, a także i my sami znacznie więcej 
dowiadujemy się o sobie wzajemnie. Za-
chęcałam bardzo, aby Pielęgniarska Kadra 
Kierownicza promowała te wydarzenia na 
stronach internetowych Waszych podmio-
tów leczniczych. Każde takie medialne in-
formacje OIPiP natychmiast na bieżąco pod-
linkowała na stronę www .oipip .gda .pl – któ-
ra jest bardzo chętnie i często czytana oraz 

rozpowszechniana . W myśl zasady „RÓB 
DOBRZE I MÓW O TYM GŁOŚNO”. Pro-
mowanie nas to pozyskiwanie sojuszników . 
Dziękuję Tym, którzy to uczynili.

W związku z powyższym Biuletyn 
czerwcowy jest podsumowaniem i relacją 
z tych wydarzeń, docenieniem oraz podkre-
śleniem Osób odznaczonych i wyróżnio-
nych. Moim zdaniem to może być najważ-
niejsze wyróżnienie w życiu gdyż związane 
jest z życiem i potrzebami Drugiego Czło-
wieka. Wszystkim serdecznie gratuluję!
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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

Prezydium
W dniu 31 maja 2017 r. odbyło się zebra-
nie Prezydium ORPiP w Gdańsku. W ze-
braniu wzięło udział 9 osób, Członków Pre-
zydium ORPiP w Gdańsku.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. 
2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-

przedniego zebrania .
3 . Przedstawienie projektu porządku ze-

brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośne 
Uchwały Nr 338/VIIP/17 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 
5 lat w ostatnich 6 latach w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

5 . Zakończenie zebrania.

W dniu 9 czerwca 2017 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej . 
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania .

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

4 . Przedstawienie oraz podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 339/VIIP/17 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach, w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

5 . Przedstawienie i omówienie Uchwały 
Nr 340 VII P/17 w sprawie zakupu 
nagrody głównej (roweru) na XIII–ty 
Prozdrowotny Piknik organizowany 
przez Wojewódzki Zespół Reuma-
tologiczny w Sopocie oraz Fundację 
Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych 
Sylwetka Trójmiasta w dniu 22 lipca 
2017 r. Omawiana Uchwała została 
podjęta jednogłośnie. 

6 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
341 VII P/17 w sprawie pomocy fi-
nansowej - zapomogi dla pielęgniarki 
z OIPiP w Rzeszowie. Wysokość po-
mocy finansowej ustalona została na 
kwotę 200 zł.

7 . Przedstawienie oraz przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 342 VII P/17 
w sprawie przedłużenia abonamentu 
licencji programu LEX GAMMA i po-
szerzenia jej o licencję programu LEX 
OCHRONA ZDROWIE na okres od 
31.VII.2017 r. do 30.VII.2018 r. 

8. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
343 VII P/17 w sprawie wskaza-
nia przedstawicieli samorządu do 
prac w komisjach egzaminacyjnych 
w zakresie kształcenia podyplomowe-
go prowadzonego przez Powiślańska 
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Szkoła Wyższa w Kwidzynie
•• kurs specjalistyczny Wywiad i ba-

danie fizykalne;
•• kurs specjalistyczny Wykonanie 

i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego;

•• kurs specjalistyczny Wykonanie 
badania spirometrycznego .

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 344 VII P/17 
w sprawie wskazania przedstawiciela 
samorządu do pracy w komisji eg-
zaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
SERVMED: kurs specjalistyczny Le-
czenie ran program dla położnych.

10 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 345 VII P/17 
w sprawie wskazania przedstawicie-
la samorządu do prac w komisji eg-
zaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
Wyższą Szkołę Gospodarki w Byd-
goszczy: kurs specjalistyczny Endo-
skopia program dla pielęgniarek.

11 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
346 VII P/17 w sprawie wskazania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez Studium Kształcenia 
Podyplomowego Pomorskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Szczecinie: 
kurs specjalistyczny Ordynowanie 
leków i wypisywanie recept cz. I pro-
gram dla pielęgniarek i położnych.

12 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
347 VII P/17 w sprawie wskaza-
nia przedstawicieli samorządu do 
prac w komisjach egzaminacyjnych 
w zakresie kształcenia podyplomowe-

go prowadzonego przez KORA Cen-
trum Szkoleń Marek Wojda:
•• kurs specjalistyczny resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa,
•• kurs kwalifikacyjny Pielęgniar-

stwo internistyczne,
•• kurs specjalistyczny Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa edycja 
Gdynia,

•• kurs specjalistyczny Leczenie ran 
edycja Gdynia

•• kurs specjalistyczny Wywiad i ba-
danie fizykalne edycja Kościerzyna. 

13 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 348 
VII P/17 w sprawie wskazania przed-
stawicieli samorządu do prac w ko-
misjach egzaminacyjnych w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowadzo-
nego przez PULS-MEDIC Sp. z o.o.:
•• kurs specjalistyczny Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa,
•• kurs specjalistyczny Leczenie ran 

program dla pielęgniarek.
14 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-

śnie Uchwały Nr 349/VII P/17 w spra-
wie wpisu zmiany danych do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych, pod numerem 00002/C/00279 
w § 1 pkt. 9 Uchwały Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku Nr 212/VIIP/2016 z dnia 
17 listopada 2016 r . prowadzonego 
przez KORA Centrum Szkoleń, Ma-
rek Wojda poprzez dodanie kolejnych 
miejsc prowadzenia kształcenia. Pro-
gram kursu specjalistycznego Wywiad 
i badanie fizykalne, dla pielęgniarek 
i położnych, program zatwierdzony 
przez Ministra Zdrowia w dniu 14 
grudnia 2016 r .
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15 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 350/VII P/17 w spra-
wie wpisu zmiany danych do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych, pod numerem 00002/C/00252 
w § 1 pkt. 9 Uchwały Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku Nr 64/VIIP/2016 z dnia 
10 lutego 2016 r . prowadzonego przez 
KORA Centrum Szkoleń, Marek Woj-
da poprzez dodanie kolejnych miejsc 
prowadzenia kształcenia. Program 
kursu specjalistycznego Endoskopia 
dla pielęgniarek, program zatwierdzo-
ny przez Ministra Zdrowia w dniu 19 
sierpnia 2015 r . 

16 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 351VII P/17 w spra-
wie pokrycia kosztów uczestnictwa 
Członka ORPiP w XIX Międzynaro-
dowym Zjeździe Polskiego Towarzy-
stwa Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii w Bydgoszczy w dniach od 13-16 
września 2017 r.

17 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 65/
IPP/PPL/2017/C/ w sprawie wykre-
ślenia z rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą (Rejestr 
Praktyk Zawodowych), 1 wykreślenie 
indywidualnej praktyki pielęgniarskiej.

18. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Nr 450/Z/
VII/2017 do Uchwały Nr 471/Z/
VII/2017 oraz Aneksu do Uchwały Nr 
182/Z/V/2005. Stwierdzenia i wpisy 
– 9 (w tym 1 pielęgniarz), nowe PWZ 
(wymiana) – 3, wpis do rejestru – 4, 
duplikaty 1, wykreślenia z rejestru – 5 
(w tym 1 położna).

19. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
352/VII P/17 w sprawie wpisu do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych, prowadzonego przez INTER-
RETE Sp. z o.o., ul. Leszczyńskiego 4, 
50-078 Wrocław Sp. z o. o. Szkolenie 
specjalizacyjne pielęgniarstwo rodzin-
ne dla pielęgniarek.

20 . Przedstawienie bieżących informacji
Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
przedstawiła bieżące informacje:
•• omówiła pismo – zaproszenie 

Fundacji Profilaktyki Chorób 
Cywilizacyjnych SYLWETKA 
TRÓJMIASTA do wspólnego 
udziału w Wydarzeniu Prozdro-
wotnym, które odbędzie się dnia 1 
lipca 2017 roku w CH Madisson, 
na terenie Cukierni-Piekarni Pel-
lowski w godzinach 11:00-17:00. 
Prezydium włączy się w udział 
w Wydarzeniu w ramach promocji 
zawodu pielęgniarki i położnej,

•• zasygnalizowała pismo, które 
wpłynęło do OIPiP, skierowa-
ne przez Związki Zawodowe 
Pielęgniarek i Położnych, doty-
czące obsad pielęgniarskich na 
dyżurach. Na kolejnym zebraniu 
Prezydium ORPiP zostanie ono 
przedstawione i omówione,

•• przedstawiła pismo od Woje-
wody Pomorskiego dotyczące 
wskazania przedstawiciela OIPiP 
w Gdańsku do udziału w pracach 
Wojewódzkiej Komisji ds . Orze-
kania o zdarzeniach Medycznych. 
Prezydium ORPiP w Gdańsku 
wskazało do udziału w pracach 
powyższej Komisji, Wiceprze-

wodniczącą Panią Marzenę Ol-
szewską-Fryc,

•• odczytała i omówiła pismo, z któ-
rym wystąpiła Naczelna Rada Pie-
lęgniarek i Położnych w Warsza-
wie do Ministra Zdrowia w związ-
ku z wątpliwościami zgłaszanymi 
przez uczelnie, dotyczącymi zasad 
kwalifikowania na studia drugiego 
stopnia na kierunku pielęgniar-
stwo w Polsce, osób posiada-
jących kwalifikacje bakalawra 
uzyskane na uczelni ukraińskiej 
oraz zasad przyznawania prawa 
wykonywania zawodu pielęgniar-
ki pielęgniarkom z Ukrainy, które 
legitymują się kwalifikacjami ba-
kalawra, a następnie ukończyły 
studia magisterskie na kierunku 
pielęgniarstwo w Polsce. Prezy-
dium skieruje pismo do Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 
z prośbą o przesłanie zapytania 
do Ministerstwa Zdrowia, na ja-
kiej podstawie prawnej studentka 
- pielęgniarka z Ukrainy ma odby-
wać zajęcia praktyczne,

•• zapoznała Członków Prezydium 
ORPiP z pismem – zaproszeniem 
skierowanym przez Kierownika 
Referatu Strategii i Programów 
Zdrowotnych Departamentu 
Zdrowia UMWP do bezpłatne-
go udziału w VII Bałtyckim Fo-
rum Zdrowia, które odbędzie się 
w Szczecinie w dniu 10 listopada 
2017 roku na Wydziale Nauk Eko-
nomicznych i Zarządzania Uni-
wersytet Szczeciński. Sympozjum 
będzie dotyczyło koordynowanej 
opieki zdrowotnej,

•• przedstawiła pismo z Fundacji 
,,Trzeźwość” w Gdyni o objęcie 
patronatem honorowym IV Po-
morskich Obchodów Światowego 
Dnia FAS, które odbędą się 8 i 9 
września w Kościerzynie. Prezy-
dium ORPiP zaakceptowało pro-
pozycję patronatu honorowego,

•• odczytała pismo – podziękowa-
nie od Wojewody Pomorskiego 
za zaproszenie na uroczyste ob-
chody Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Położnej, wraz 
z życzeniami dla Przewodniczącej 
Anny Czarneckiej i wszystkich 
obchodzących tego dnia święto, 
wszelkiej pomyślności, osiągania 
zamierzonych celów i satysfakcji 
z pracy. Dołączone zostały rów-
nież gratulacje dla Laureatów Na-
grody im . Aliny Pienkowskiej oraz 
Złotych Czepków. Podziękowanie 
zamieszczone jest na stronie inter-
netowej OIPiP w Gdańsku.

21 . Wiceprzewodnicząca Danuta Adam-
czyk-Wiśniewska przedstawiła pismo, 
które wpłynęło od ,,test DNA Labora-
torium Sp. z o.o.” z Katowic z prośbą 
o nawiązanie współpracy, dotyczącej 
kampanii informacyjno-promocyjnej, 
którą prowadzi, a dotyczy ona badań 
skierowanych do pacjentek znajdują-
cych się pod opieką położnych: kobiet 
ciężarnych, starających się o dziecko, 
kobiet po poronieniu, młodych mam, 
które znajdują się pod opieką położnych.

22 . Zakończenie zebrania. 
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W dniu 14 czerwca 2017 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium . 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. 
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 353/ VII P/17 
w sprawie przyjęcia i realizacji 
wniosków Komisji Socjalnej z dnia 
13.06.2017 r. na ogólną sumę: 4950 
zł brutto (cztery tysiące dziewięćset 
pięćdziesiąt 00/100). 

5 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
354/ VII P/17 w sprawie wpisu zmia-
ny danych do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych, pod 
numerem 00021/C/00222 w § 1 pkt. 
9 Uchwały Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku Nr 
32/VIIR/2015 z dnia 10 listopada 
2015 r. prowadzonego przez Interrete 
Sp . z o .o . poprzez dodanie kolejnych 
miejsc prowadzenia kształcenia. Pro-
gram kursu specjalistycznego Lecze-
nie ran, dla pielęgniarek, program 
zatwierdzony przez Ministra Zdrowia 
w dniu 19 sierpnia 2015 r. 

6 . Zakończenie zebrania 

Z prac Rady
W dniu 9 czerwca 2017 roku odbyło się 
zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W zebraniu udział 
wzięło 20 Członków Okręgowej Rady, 
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Re-
wizyjnej Pani Grażyna Ropel oraz dwóch 
Pełnomocników ORPiP.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą ORPiP Annę Czarnecką.
2 . Podpisanie listy obecności przez Oso-

by uczestniczące w zebraniu Rady.
3 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-

przedniego zebrania .
4 . Przedstawienie projektu porządku ze-

brania przez Panią Przewodniczącą. 
Przyjęcie jednogłośnie zaproponowa-
nego porządku zebrania.

5 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 

Uchwały Nr 80 / VIIR /17 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosku komisji 
ds. finansowania doskonalenia zawodo-
wego z dnia 7 czerwca 2017 r. na ogólną 
kwotę: 65 700 zł brutto (sześćdziesiąt 
pięć tysięcy siedemset 00/100). 

6 . Przedstawienie przez Panią Przewod-
nicząca Annę Czarnecką przebiegu ne-
gocjacji z firmą Brokerską związanych 
z dalszym ubezpieczeniem Członków 
samorządu zawodowego. Następnie 
została przedstawiona i omówiona 
Uchwała Nr 81 / VIIR /17 w sprawie 
kontynuacji ubezpieczenia od odpo-
wiedzialności cywilnej Pielęgniarek 
i Położnych zrzeszonych w OIPiP 
w Gdańsku na okres od 01.07.2017 r. 
do 30.06.2018 r. Uchwała Nr 81 / 
VIIR /17 została podjęta jednogłośnie.

W dniu 20 czerwca 2017 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 6 osób, Człon-
ków Prezydium . 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Wiceprze-

wodniczącą Danutę Adamczyk-Wi-
śniewską. Podpisanie listy obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania .

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Aneksu Nr 1 z dnia 20 czerwca 2017 r . 
do Uchwały Nr 245/VIIP/2017 z dnia 
13 stycznia 2017 r. Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku w sprawie wskazania przed-
stawiciela kadry dydaktycznej do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez OIPiP w Gdańsku.

5 . Skarbnik Pani Ewa Bogdańska-Bóll 
przedstawiła dogłębną analizę złożo-
nych ofert przez firmy ubezpieczeniowe 
w sprawie zawarcia umowy dotyczącej 
ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej Pielęgniarek i Położnych zrze-
szonych w OIPiP w Gdańsku na okres 
01.07. 2017 r. do 30.06.2018 r. Została 
wybrana oferta najkorzystniejsza dla 
środowiska Pielęgniarek, Pielęgniarzy 
i Położnych, przedstawiona przez firmę 
Inter Polska.

6 . Wiceprzewodnicząca Pani Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska :
 • omówiła pismo z Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w War-
szawie, iż uchwalona przez Sejm 
RP ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o sposobie ustalania najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących za-
wody medyczne, zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych została 
przekazana do rozpatrzenia przez 
Senat RP. Pomimo zgłoszenia 
uwag przez NRPiP w trakcie pro-
cedowania nad ww. ustawą w Sej-
mie RP(w II czytaniu) nie zostały 
one uwzględnione. W związku 
z przekazaniem ustawy do Senatu, 
NRPiP wystąpiła m. in. do Mar-
szałka Senatu z pismem o zgło-
szenie i poparcie zaproponowa-
nych przez Naczelną Radę Pielę-

gniarek i Położnych zmian do ww. 
ustawy. Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku, Pani Anna Czarnecka 
przesłała również pismo z prośbą 
o poparcie ustawy do Senatorów 
z województwa Pomorskiego

 • odczytała pismo – podziękowanie 
za wsparcie X edycji Medyczne-
go Dnia Nauki, które wpłynęło 
z Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego od Organizatora tego 
wydarzenia Pana Łukasza Szulca. 

7 . Zakończenie zebrania.

Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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7 . Przedstawienie bieżących informacji:
•• Pani Przewodnicząca Komisji Re-

wizyjnej Grażyna Ropel omówiła 
wyniki z przeprowadzonej kontroli, 
następnie odczytała protokół z kon-
troli Komisji Rewizyjnej przepro-
wadzonej w dniu 9 maja 2017 r. 
obejmującej przychody ze składek 
członkowskich. W protokole Komi-
sja stwierdza dużą staranność i pra-
widłowe prowadzenie dokumenta-
cji dotyczącej ściągalności składek 
członkowskich i wdrażanej proce-
dury w przypadku występujących 
zaległych płatności u Członków 
OIPiP w Gdańsku

•• Sekretarz Jolanta Zając omówiła 
przesłane pismo z Urzędu Mar-
szałkowskiego, w którym zawarte 
są informacje o stanie prac nad 
projektem ,,Model POZ”

•• Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka omówiła:
- pismo z Ministerstwa Zdro-

wia z zapytaniem o działa-
nia jakie są podejmowane 
w kwestii ściągalności skła-
dek od Członków Samorządu 
Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych oraz aktualiza-
cji danych w Rejestrze Pie-
lęgniarek i Położnych wraz 
z zapytaniem o liczbę zareje-
strowanych pielęgniarek i po-
łożnych nie będących oby-
watelami Polski . Stosowne 
pismo zostanie przesłane do 
Ministerstwa Zdrowia.

- udział OIPiP w Gdańsku 
w organizacji Dnia Dziec-
ka w Osieku oraz na terenie 

Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Gdańsku

- podejmowane próby przez 
OIPiP zainteresowania mło-
dej kadry pielęgniarek i po-
łożnych pracą w Polsce

- wdrażany nowy system SMK, 
gdzie od 1 lipca system bę-
dzie obowiązujący. Obecnie 
pracownicy OIPiP w Gdań-
sku są w stałym kontakcie 
z komórką w Ministerstwie 
Zdrowia, gdzie przedstawi-
ciele MZ wykazują dużą wy-
rozumiałość w wyjaśnianiu 
kolejnych etapów wdrażania 
systemu

- informacje, iż 12 czerwca od-
będzie się spotkanie w Urzę-
dzie Marszałkowskim, gdzie 
zostanie złożona propozycja 
powołania zespołu składa-
jącego się z Przedstawicie-
li Pielęgniarek i Położnych 
i Związków Zawodowych 
pod nazwą Zespół ds. Stra-
tegii i Organizacji Opieki 
Pielęgniarskiej i Położniczej 
w Województwie Pomorskim 

- współpracę z LUX-MED 
w ramach organizowanej kon-
ferencji, na której Panie: mgr 
Danuta Adamczyk-Wiśniew-
ska i dr n. o zdr. Beata Wieczo-
rek Wójcik przedstawią w pre-
zentacji zagadnienia dotyczą-
ce pielęgniarek i położnych

- wizytę przedstawiciela Straży 
Pożarnej, który poinformował 
i zaprosił na szkolenie, które 
odbędzie się w październiku, 

a związane będzie z umiejęt-
nością radzenia sobie w trakcie 
pożaru w miejscu pracy lub 
miejscu zamieszkania (bezpie-
czeństwo społeczeństwa)

- notatkę z posiedzenia Rady 
NFZ Oddziału Pomorskiego 
wraz z analizą skarg i wnio-
sków, przesłaną przez Ob-
serwatora z ramienia OIPiP 
w Gdańsku, Panią mgr Aldo-
nę Rogalę

- pismo od Wojewody Pomor-
skiego, w którym poruszany 
jest problem dotyczący faktu, 
iż pracują pielęgniarki, które 
pomimo wielu monitów nie 
wymieniły Prawa Wykony-
wania Zawodu na aktualne .

•• Członek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych Pan Arka-
diusz Bobowski omówił pismo 
dotyczące propozycji przywróce-
nia kształcenia w zawodzie pielę-
gniarki w szkołach o charakterze 
regionalnym prowadzonych przez 
samorządy województw. ORPiP 
podjęła Stanowisko w tej sprawie, 
popierające w pełni stanowisko 
Konsultanta Wojewódzkiego prof. 
Aleksandry Gaworskiej-Krzemiń-
skiej . Pismo – Stanowisko zosta-
nie przesłane do odpowiednich 
władz.

•• Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc omówiła mecz 
w Ergo Arenie na rzecz Hospi-
cjum oraz przekazała Członkom 
ORPiP Harmonogram Festynu 
z okazji Dnia Dziecka, który or-
ganizowany będzie 11 czerwca 

2017 roku, jednocześnie kierując 
zaproszenie do dzieci i ich rodzin 
do udziału w tym wydarzeniu

8. Następnie odbyła się CZĘŚĆ TAJNA 
zebrania Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych. Odczytanie Przez 
Przewodniczącą Annę Czarnecką, 
Orzeczenia Komisji Lekarskiej powo-
łanej przez ORPiP w Gdańsku, wy-
danego po badaniu z dnia 25 .05 .2017 
roku w sprawie zbadania zdolności do 
wykonywania zawodu pielęgniarki. 
Członkowie Rady przedyskutowali 
i wnikliwie przeanalizowali informa-
cje zawarte w orzeczeniu oraz wydali 
decyzję ORPiP w Gdańsku w omawia-
nej sprawie .

9. Przedstawienie przez Przewodniczą-
ca Annę Czarnecką podjętych działań 
i ich wyników:
 • wpłynęły nadwykonania z Mini-

sterstwa Zdrowia
 • skuteczne działania Prezydium 

ORPiP w Gdańsku w kwestii 
windykacji zaległych należności 
od firmy Kora Centrum Szkoleń 
z Sopotu

 • skuteczna „walka” o utrzymanie 
dawnych Schematów Organiza-
cyjnych szpitali w kwestii zacho-
wania odrębności w Strukturze 
Pionu Pielęgniarstwa

10 . Przewodnicząca Pani Anna Czarnecka 
przestawiła ORPiP sytuację finansową 
OIPiP (szczegółowo sytuacja finanso-
wa zostanie przestawiona na zebraniu 
Rady w miesiącu wrześniu)

11 . Zakończenie zebrania.

Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Kalendarium
8 maja
Uroczystość wręczenia Dyplomów Uzna-
nia i ,,Złotych czepków’’ w Tczewie, któ-
re z ramienia OIPiP w Gdańsku wręczała 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc (relacja w Biuletynie).

9 maja
W Starogardzie Gdańskim z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka wręczyła odznaczenia „Złote Czepki” 
oraz Dyplomy Uznania za wzorową pracę 
w ochronie zdrowia w Szpitalu dla Nerwo-
wo i Psychicznie Chorych i Regionalnym 
Ośrodku Psychiatrii Sądowej, a następnie 
w Kociewskim Centrum Zdrowia (relacja 
w Biuletynie).
Pielęgniarki i Pielęgniarze pracujący 
w ROPS podkreślili złożoność i trudność 
wykonywanej przez Nich pracy wobec 
swoich podopiecznych (podsądnych). Bo-
lesny jest fakt, iż ROPS, to miejsce pracy, 
które ominęły „podwyżki tzw. Zembalo-
we”. Coś z tym należy zrobić! Będziemy 
próbowali wspólnie temu zaradzić... Pro-
blem zgłoszony został do NRPiP, która 
już zajmuje się tematem środowiska pielę-
gniarskiego pominiętego podwyżkami z ty-
tułu funkcjonowania pod innymi resortami 
niż Ministerstwo Zdrowia.

10 maja
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Dnia Położnej wręczyły odznacze-

nia „Złote Czepki” oraz Dyplomy Uznania 
za wzorową pracę w ochronie zdrowia 
w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzy-
nie (relacja w Biuletynie).

10 maja
W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 
odbyła się uroczystość z okazji Międzyna-
rodowego Dania Pielęgniarki i Położnej. 
W obchodach udział wzięła Wiceprzewod-
nicząca Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

11 maja
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna 
Czarnecka gościła studentów GUMed – 
przyszłe Pielęgniarki i Pielęgniarzy, którzy 
chętnie i z zaciekawieniem poznawali to-
pografię biura oraz strukturę organizacyjną 
i funkcjonalność Samorządu Zawodowego. 
To już kolejna wizyta informacyjno-po-
znawcza, którą zainicjowała dr Katarzy-
na Kretowicz (Członek ORPiP) – której 
realizacja daje niesamowite efekty. Już od 
czasów studenckich bowiem powinniśmy 
poznawać siłę swojej korporacji zawodo-
wej, a potem czynnie w niej uczestniczyć...
W tę akcję czynnie włączone są również: 
Barbara Wysocka (dotyczy Pielęgniarek) 
oraz Wiceprzewodnicząca Danuta Adam-
czyk-Wiśniewska (dotyczy przyszłych Po-
łożnych).

11 maja
Przewodnicząca Anna Czarnecka wzięła 
udział „na żywo” w programie w TVN 24 
nt. Pielęgniarki vs Brexit. Podkreśliła, iż dla 
nas Pielęgniarek brexit nie jest zagrożeniem, 

a wręcz przeciwnie. Wskazała, że stosując 
odpowiednie zachęty do pracy w Polsce 
(podwyżki wynagrodzeń i lepsze warunki 
pracy np . odpowiednie normy zatrudnienia 
oraz współpracy opartej na wzajemnym 
szacunku etc.) - możemy wykorzystać bre-
xit w ten sposób, aby powróciły do nas wy-
kwalifikowane Koleżanki i Koledzy, którzy 
wyjechali „by lepiej żyć”. Tam nie muszą 
pracować na 2 czy 3 etatach! U nas też tak 
nie powinno być... Wywiad polecamy w ak-
tualnościach na stronie www.oipip.gda.pl

11 maja
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna 
Czarnecka prowadził obrady Prezydium 
ORPiP .

12 maja
Przewodnicząca Anna Czarnecka i ORPiP 
w Gdańsku oraz Pracownicy Biura OIPiP 
zorganizowali w Urzędzie Marszałkow-
skim w Gdańsku uroczystość wręczenia 
odznaczeń „Złote Czepki” oraz Dyplomów 
Uznania za wzorową pracę w ochronie 
zdrowia Pracownikom Placówek Medycz-
nych, które zgłosiły swój akces uczestnic-
twa w ogólnych obchodach Międzynaro-
dowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. 
Wręczony również został Honorowy Złoty 
Czepek (relacja w Biuletynie).

13 maja
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny 
Olszewskiej-Fryc w uroczystości nada-
nia sztandaru Powiślańskiej Szkole Wyż-
szej w Kwidzynie. W tym dniu wręczono 
również Przewodniczącej Annie Czarnec-
kiej Medal Powiślańskiej Szkoły Wyższej 
w Kwidzynie za zasługi dla Uczelni.

15 maja
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Dnia Położnej wręczyły odznacze-
nia „Złote Czepki” oraz Dyplomy Uznania 
za wzorową pracę w ochronie zdrowia 
w Szpitalu UCK w Gdańsku, a następnie 
w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Pielę-
gniarki pracujące w Aresztach Śledczych 
podkreślały złożoność i trudność wykony-
wanej pracy wobec swoich podopiecznych . 
To jedna z przyczyn narastającej tam licz-
by wakatów. Drugą przyczyną jest fakt, iż 
areszty to kolejne miejsce pracy pielęgnia-
rek, które ominęły „podwyżki tzw. Zemba-
lowe”. Coś z tym należy zrobić! Będziemy 
próbowali wspólnie temu zaradzić... NRPiP 
zajmuje się już tematem środowiska pielę-
gniarskiego pominiętego podwyżkami z ty-
tułu funkcjonowania pod innymi resortami 
niż Ministerstwo Zdrowia.

16 maja
W Szpitalu Św. Wojciecha – Copernicus 
Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
OIPiP w Gdańsku Anna Zaremba-Duszota 
zorganizowała szkolenie w ramach prewen-
cji skierowane do położnych i pielęgniarek 
pracujących w pionie położniczo-gineko-
logicznym i neonatologicznym . Podczas 
szkolenia wykład o tematyce: „Prawne 
aspekty samodzielności zawodowej położ-
nej a rola samorządu zawodowego” przed-
stawiła Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

17 maja
W Prabutach Przewodnicząca Anna Czar-
necka i Wiceprzewodnicząca Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska z okazji Międzyna-
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rodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położ-
nej wręczyły odznaczenia „Złote Czepki” 
oraz Dyplomy Uznania za wzorową pracę 
w ochronie zdrowia Pielęgniarkom i Po-
łożnym Szpitala Specjalistycznego w Pra-
butach oraz ZOL Jasień Prabuty i NZOZ 
MEDICUS Prabuty (relacja w Biuletynie).

17 maja 
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc z ramienia OIPiP w Gdań-
sku w konferencji zorganizowanej przez 
Marszałka Województwa pt. ,,Wzmocnie-
nie potencjału zdrowotnego pracowników 
poprzez zmniejszenie czynników ryzyka 

dla chorób cywilizacyjnych’’ w ramach re-
alizacji Regionalnego Programu Strategicz-
nego Zdrowie dla Pomorzan 2014-2020 .

18 maja
Uroczyste wręczenie ,,Złotych czepków’’ 
i Dyplomów Uznania przez Wiceprzewod-
niczącą Marzenę Olszewską-Fryc na uroczy-
stości zorganizowanej przez podmioty leczni-
cze w Malborku (relacja w Biuletynie).

19 maja
Uroczyste wręczenie ,,Złotych Czepków’’ 
i Dyplomów Uznania przez Wiceprze-
wodniczące OIPiP w Gdańsku: Marzenę 
Olszewską-Fryc i Danutę Adamczyk-Wi-
śniewską w spółce Szpitale Pomorskie 
w Gdyni. Niestety Przewodnicząca w tym 
czasie musiała realizować znacznie wcze-
śniej ustalone zobowiązania - dlatego jedy-
ne co mogła zrobić to na odległość sercem 
być z Wami. Relacja z uroczystości jest 
w niniejszym Biuletynie.

20 maja
Udział czynny Wiceprzewodniczącej Ma-
rzeny Olszewskiej-Fryc na zaproszenie 
Komitetu Organizacyjnego w XXVII Sym-
pozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiT 
w Gdańsku.

22 maja
W OIPiP w Gdańsku spotkanie Członków 
KOPiP w celu omówienia sytuacji Pielę-
gniarek i Położnych w naszym Wojewódz-
twie Pomorskim i mocno niepokojących 
niedoborów kadrowych, które wymagają 
wręcz działań dotyczących sytuacji kryzy-
sowych. Ustalono, iż niezbędne jest wkrót-
ce zorganizowanie wspólnego spotkania 
w Urzędzie Marszałkowskim celem omó-

wienia problemu i zastosowania konkret-
nych działań regionalnych. Najlepiej by 
w spotkaniu uczestniczyła już nowa Dyrek-
tor Departamentu Zdrowia w UM.

22 i 26 maja
Z ramienia OIPiP w Gdańsku udział Ma-
rzeny Olszewskiej-Fryc w posiedzeniu 
Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty 
złożone przez podmioty lecznicze do Urzę-
dzie Miasta Gdańska.

23 maja
Spotkanie w OIPiP w Gdańsku ze studen-
tami pielęgniarstwa (anglojęzycznymi) 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
– przedstawiły prężną działalność naszego 
Samorządu Zawodowego oraz niesamo-
witych Pielęgniarek i Położnych naszego 
regionu – promujących w Społeczeństwie 
Pomorskim nasze profesje. Polecamy te-
matyczne aktualności na stronie www.
oipip .gda .pl
 
24 maja 
Na zaproszenie Zarządu Szpitali Pomor-
skich w Gdyni udział Wiceprzewodniczącej 
Marzeny Olszewskiej-Fryc w uroczystości 
oddania do użytku akceleratora. To nowy 
sprzęt i nowe możliwości... Gratulujemy!

24 do 30 maja
Czynne i złożone działania Przewodniczą-
cej Anny Czarneckiej (interaktywne z MZ 
i Ministerstwem Cyfryzacji) w celu uak-
tywnienia Systemu Monitorowania Kształ-
cenia i nadania Pracownikom Biura Funk-
cjonalności związanych z SMK. To ogrom 
dodatkowych zadań nałożonych przez XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiT w Gdańsku.

Szkolenie w ramach prewencji skierowane do położnych i pielęgniarek pracujących w pionie położ-
niczo-ginekologicznym i neonatologicznym w Szpitalu św. Wojciecha – Copernicus.
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Ministerstwo Zdrowia , któremu wszyscy 
musimy podołać i dlatego przyłożyliśmy 
wszystkich sił i starań by tak się stało. Po-
lecamy INSTRUKCJĘ na naszej stronie 
internetowej www.oipip.gda.pl
Szczególne podziękowania należą się 
Pani Danucie Mataczyńskiej z wnikliwe 
zaangażowanie w temat. Pani Danuta M. 
będzie Was nawigowała w razie jakichkol-
wiek problemów, które napotkacie w trak-
cie wdrażania się w SMK. Jesteśmy z Wami 
i dla Was!

26 maja 
Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska uczestniczyła w III Między-
narodowym Kongresie Polskiego Towarzy-
stwa Uroginekologicznego w Gdyni .

27 maja 
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w konferencji zorganizowa-

nej przez Komisję ds. Pielęgniarstwa Okuli-
stycznego działającą przy OIPiP w Gdańsku 
pt. ,,Zwyrodnienie plamki żółtej związanej 
z wiekiem chorobą społeczną XXI wieku’’ 
(relację polecamy w aktualnościach na stro-
nie internetowej www.oipip.gda.pl).

27 maja 
Fundacja Matka Natura, Szkoła Rodzenia 
Macierzyństwo Iwony Guć oraz Labora-
torium Innowacji Społecznych zorgani-
zowały Konferencję Laktacyjną Gdynia 
2017 pod Patronatem honorowym OIPiP 
w Gdańsku. ORPiP w Gdańsku reprezento-
wała Wiceprzewodnicząca Danuta Adam-
czyk-Wiśniewska.

29 maja 
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w spotkaniu Pomorskiego 
Partnerstwa na rzecz Zintegrowanej Opieki 

Spotkanie w OIPiP w Gdańsku ze studentami pielęgniarstwa (anglojęzycznymi) Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego. 

Konferencja Laktacyjna Gdynia 2017 pod Patronatem honorowym OIPiP w Gdańsku. 
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Zdrowotnej w siedzibie Urzędu Marszał-
kowskiego, którego tematem przewodnim 
było omówienie sposobów finansowania 
różnych form opieki kompleksowej.

1 czerwca 
W Warszawie w NIPiP Przewodnicząca 
Anna Czarnecka uczestniczyła w Konwen-
cie Przewodniczących Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych z całego kraju.
W tym dniu będąc w Warszawie Przewod-
nicząca odebrała z Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
Dyplomy Specjalistek Pielęgniarstwa Ge-
riatrycznego, które znakomicie z sukcesem 
ukończyły tematyczną specjalizację w Puls 
– Medic w Gdańsku. To była także wspa-
niała okazja do rozmowy z Panią Dyrektor 
CKPPiP  .
Dzień był owocny! Współpraca i wzajem-
ny szacunek są podstawą do efektyw-
nych działań.

1 czerwca 
W Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku od-
była się uroczysta Gala wręczenia nagród 
z okazji zakończenia IV edycji kampa-
nii społecznej „Mamo, Tato napisz list do 
dziecka, które wkrótce się urodzi”. Orga-
nizatorem jest Komisja ds. Położnych przy 
OIPiP w Gdańsku, zaś Koordynatorem 
projektu – Wiceprzewodnicząca Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska. W Gali udział 
wzięła również Wiceprzewodnicząca 
OIPiP Marzeny Olszewskiej-Fryc (relacja 
w kolejnym numerze biuletynu).

2 czerwca 
Na zaproszenie Dyrekcji Szpitala Specjali-
stycznego im. J. Łukowicza w Chojnicach 
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Dnia Położnej wręczyły odznacze-
nia „Złote Czepki” oraz Dyplomy Uznania 
za wzorową pracę w ochronie zdrowia. 

Konferencja pt. „Opieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnej”.Konferencja Laktacyjna Gdynia 2017 pod Patronatem honorowym OIPiP w Gdańsku. 
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Wręczony również został Honorowy Zło-
ty Czepek. Polecamy relację w niniejszym 
Biuletynie.

3 czerwca 
Pod Patronatem honorowym OIPiP w Gdań-
sku odbyła się kolejna konferencja dla pie-
lęgniarek i położnych zorganizowana przez 
firmę Edukacja i medycyna pt. „Opieka nad 
matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki 
i położnej”. W konferencji uczestniczyła 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

5 czerwca 
W Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka była Przewodniczącą Komisji Kon-

kursowych na stanowisko Pielęgniarki/
rza Oddziałowej/go. Z ramienia ORPiP 
w komisjach uczestniczyli również Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska i Tomasz Ślósarek. 
Konkursy były na bardzo wysokim pozio-
mie. Gratulujemy wszystkim Uczestnikom, 
a szczególnie WYGRANYM.

5 czerwca 
Na zaproszenie PULS MEDIC w Gdańsku 
Przewodnicząca Anna Czarnecka miała 
ogromną radość osobiście pogratulować 
Specjalistkom Pielęgniarstwa Geriatrycz-
nego znakomicie zdanego egzaminy pań-
stwowego w Warszawie oraz wręczonych 
przez Panią Irenę Samson Dyplomów. To 
ogromny powód do uznania i dumy oraz 
docenienia mega-wysiłku! Gratulujemy! 
Fotorelację polecamy w aktualnościach na 
www .oipip .gda .pl

6 czerwca 
W Malborku Przewodnicząca Anna Czar-
necka oraz Rzecznicy Odpowiedzialności 
Zawodowej: Anna Zaremba-Duszota i Jo-
lanta Stachowicz przeprowadzili szkole-
nie prewencyjne z aktualnych przepisów 
prawnych dotyczących wykonywania 
naszych zawodów . W szkoleniu uczestni-
czyły Pielęgniarki i Położne PCZ Malbork 
oraz Nowy Dwór, a także współpracują-
cych okolicznych Przychodni. Pytań od 
słuchaczy było wiele (szczególnie do pana 
sędziego Rafała Terleckiego) co świad-
czyło o aktualności i randze omawianych 
zagadnień. Szkolenie osobiście wspierał 
Prezes PCZ Malbork Paweł Chodyniak, 
który podkreślił, iż bezpieczeństwo Pacjen-
tów oraz Osób wykonujących świadczenia 
medyczne jest najważniejsze. Deklarował, 
że chętnie pomoże wraz z Panią Naczelną 

Spotkanie Przewodniczącej Anny Czarneckiej  
ze Specjalistkami Pielęgniarstwa Geriatryczne-
go z PULS MEDIC w Gdańsku.

Szkolenie prewencyjne, które odbyło się 6 czerwca, na temat aktualnych przepisów prawnych doty-
czących wykonywania naszych zawodów.
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Pielęgniarką/Kierownikiem Opieki Pielę-
gniarskiej Bożeną Jusko rozwiązać ewen-
tualne problemy vel bolączki, aby jakość 
leczenia i opieki była jak najlepsza. To już 
kolejne szkolenie, które organizujemy dla 
Was – u Was według zgłaszanych potrzeb. 
Najlepiej bowiem jest zapobiegać... Otwar-
tość na tego rodzaju szkolenia świadczy 
o bardzo poważnym podejściu do naszych 
zawodów i Pacjentów .

7 czerwca 
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna 
Czarnecka miała zaszczyt (na zaproszenie 
RzOZ) otworzyć szkolenie Rzeczników 
Odpowiedzialności Zawodowej i Sądu pro-
wadzone przez Panią Prokurator. Ogrom 
zdobytej praktycznej wiedzy jest trudny do 
przecenienia .

9 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka pro-
wadziła obrady Prezydium, a następnie 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. Omówiono wiele ważnych za-
gadnień oraz nurtujących tematów. Poleca-
my relację w niniejszym Biuletynie.

10 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz 
Przedstawiciele ORPiP w Gdańsku: Wi-
ceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska i Beata Wieczorek-Wójcik 
– czynnie uczestniczyły w konferencji „Po-
morskie Lato Grupy Lux Med”. Pomimo 
„wolnej” soboty – jak zwykle chętnie dołą-
czyła do nas Wiceprzewodnicząca Marze-
na Olszewska-Fryc, która już od rana rów-
nież działała dla naszej Izby Pielęgniarek 
i Położnych z GUMed. (Piknik na Zdrowie 
2017). Z Lux Med rozpoczęła się ciekawa 

współpraca/współdziałanie, która jest bar-
dzo efektowna i efektywna. Podziękowa-
nia umieszczone w niniejszym Biuletynie 
są dowodem na to, że nasze chęci, aktyw-
ność i wkład merytoryczny zostały bardzo 
docenione. Uczestnikami konferencji byli 
Pielęgniarki/rze, Położne/i i Lekarze z całej 
Polski. W sesji dla pielęgniarek i położnych 
Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska przestawiła prezentację pt. 
„Mama i Położna – pozytywna współpra-
ca.” Relację polecamy w aktualnościach na 
www .oipip .gda .pl

11 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc brały czynny udział w kolejnych 
akcjach promujących nasze profesje. Przed 
południem uczestniczyliśmy w Gdańsku na 
AWFiS w Festynie Młodzieży Gimnastyki 
Artystycznej zorganizowanym wspólnie 
z Hospicjum Dziecięcym. Po południu 
uczestniczyłyśmy w Osieku w Dniu Dziec-
ka Niepełnosprawnego zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie Dobry Brat. Udział 
w tych akcjach był wspaniałą możliwo-
ścią promowania naszych zawodów oraz 
zdobywania serdeczności Społeczeństwa. 
Wręczyliśmy dzieciom w Waszym imie-
niu – w imieniu Pielęgniarek, Pielęgniarzy 
i Położnych OIPiP w Gdańsku wiele poda-
runków, które pozyskaliśmy od Ludzi Do-
brej Woli jako darowiznę. Radość Dzieci 
była największym podziękowaniem i doła-
dowaniem mega-turbo-energii do dalszych 
działań.... Wszystkim Osobom, które zaan-
gażowały się osobiście w ww. akcje oraz 
darczyńcom serdecznie i stokrotnie DZIĘ-
KUJEMY! Relację i foto polecamy w aktu-
alnościach na www.oipip.gda.pl Konferencja „Pomorskie Lato Grupy Lux Med”.
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Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc brały czynny 
udział na AWFiS w Gdańsku, w Festynie Młodzieży Gimnastyki Artystycznej zorganizowanym wspól-
nie z Hospicjum Dziecięcym.

Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
uczestniczyły w Osieku w Dniu Dziecka Niepełnosprawnego zorganizowanego przez Sto-
warzyszenie Dobry Brat.

12 czerwca 
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdań-
sku z inicjatywy OIPiP w Gdańsku oraz 
w Słupsku oraz Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych Region Pomor-
ski odbyło się spotkanie z Marszałkiem 
Pawłem Orłowskim, któremu zależy by: 
„sukcesywnie zwiększać dostępność do 
lepszej jakości świadczeń zdrowotnych”. 
Towarzyszyć temu musi nie tylko popra-
wa jakości zarządzania placówkami służby 
zdrowia i bardziej efektywne wykorzy-
stywanie pieniędzy na rzecz pacjenta lecz 
także odpowiedni poziom Pielęgniarstwa. 
Dlatego podkreśliliśmy, że zbliża się kry-
zys pielęgniarstwa, który może wręcz za-
łamać system służby zdrowia. Niezbędne 
są rozwiązania regionalne poprawiające 

warunki pracy i płacy oraz pozyskiwania 
nowej kadry w nasze szeregi, aby należy-
cie zabezpieczyć Pacjentów. W spotkaniu 
uczestniczyła również nowa Dyrektor De-
partamentu Zdrowia w UM Marzena Mro-
zek, która jako Pielęgniarka i była Prezes 
szpitala doskonale rozumiała omawiane 
problemy. Jednogłośnie postanowiono, 
iż powołany zostanie Zespół ds. Strategii 
i Organizacji Opieki Pielęgniarskiej w Wo-
jewództwie Pomorskim . Czas by pochy-
lić się nad naprawą tego co wymaga nie-
zwłocznej interwencji. Kolejne spotkanie 
i już konkretne działanie zaplanowano na 
dzień 3 lipca 2017.

W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku z inicjatywy OIPiP w Gdańsku oraz w Słupsku oraz Związ-
ku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Region Pomorski odbyło się spotkanie z Marszałkiem 
Pawłem Orłowskim oraz Dyrektorem Departamentu Zdrowia Marzeną Mrozek.
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13 czerwca 
W Wejherowie Przewodnicząca Anna 
Czarnecka oraz Wiceprzewodnicząca Ma-
rzena Olszewska-Fryc z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położ-
nej wręczyły odznaczenia „Złote Czepki” 
oraz Dyplomy Uznania za wzorową pracę 
w ochronie zdrowia. „W” jak Wspania-
li - „W” jak Wejherowo! Dyrektor ds. 
Pielęgniarstwa dr Beata Wieczorek-Wój-
cik w niesamowicie ciekawej prezentacji 
podkreśliła POTENCJAŁ Pielęgniarek 
i Położnych szpitala, który teraz stał się 
dynamiczną częścią Szpitali Pomorskich. 
Podkreślony został wspaniały dorobek wy-
pracowany przez WSZYSTKICH Pracow-
ników szpitala, których WSPÓŁPRACY 
przyświeca dobro i bezpieczeństwo Pacjen-
tów . Uroczystość została przełożona o mie-
siąc - z maja na czerwiec ze względu na 
fakt, iż w kwietniu pożegnaliśmy tragicznie 
i nagle wspaniałą Pielęgniarkę Jolę Jeliń-
ską bez której uroczystość była dla wszyst-
kich trudnym emocjonalnie wyzwaniem...

14 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w Radzie Społecznej 115 Szpitala 
Wojskowego na Helu .

20 czerwca 
W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 
na zaproszenia Pani Prezes Polskiego Sto-
warzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych 
Oddz. Terenowego w Gdańsku dr Janiny 
Książek Przewodnicząca Anna Czarnecka 
uczestniczyła w bardzo ciekawej konferen-
cji pt. „Wielodyscyplinarna opieka w lecze-
niu chorych na czerniaka i inne nowotwory 
skóry”. Konferencja była także okazją do 
merytorycznej dyskusji mającej na celu 

omówienie problemów będących w sferze 
zainteresowania uczestników tego wyda-
rzenia (Pielęgniarek i Pacjentów). POLE-
CAMY - relacja w aktualnościach na stro-
nie www .oipip .gda .pl

21 czerwiec
Udział przedstawicieli OIPiP w XII Prze-
glądzie Twórczości Artystycznej Osób Nie-
pełnosprawnych zorganizowanym przez 
Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie, 
w którym uczestniczyli zaproszeni miesz-
kańcy zaprzyjaźnionych dziewięciu innych 
Domów Opieki Społecznej.

21-22 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz Wi-
ceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska brały czynny udział w obradach 
NRPiP, które tym razem odbyły się w To-
runiu .

23 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka wraz 
z Wiceprzewodniczącymi wręczyły (bra-
kuje gdzie) odznaczenia „Złote Czepki” 
oraz Dyplomy Uznania za wzorową pra-
cę w ochronie zdrowia. Polecamy relację 
w niniejszym Biuletynie.

24 czerwca 
Działania ZINTEGROWANEGO ZESPO-
ŁU POMORSKIEGO
W sobotę 24 czerwca 2017 r. w OIPiP 
w Słupsku odbyło się spotkanie zintegro-
wanego zespołu naszego Samorządu Zawo-
dowego i Związków Zawodowych Pielę-
gniarek i Położnych w celu wypracowania 
oraz zastosowania jak najlepszych i najsku-
teczniejszych rozwiązań dla Pomorskich 
Pielęgniarek i Położnych. Nasz los i ob-

sady kadrowe, dyżurowe, warunki pracy 
etc. - determinują los Pacjentów. Sprawy są 
arcypoważne i pilne! Dlatego kolejne spo-
tkanie odbędzie się już w Urzędzie Mar-
szałkowskim w dniu 3 lipca 2017 r. (mimo 
urlopów niektórych z nas). Uważamy, że 
konstruktywna determinacja w działaniach 
musi dać wyniki! MY NIE NARZEKAMY 
TYLKO CZYNNIE DZIAŁAMY!

26 czerwca 
Na zaproszenie Przewodniczącej OZZ-
PiP Lucyny Dargiewicz Przewodnicząca 
Anna Czarnecka uczestniczyła w uroczy-

stości XX-lecia Ogólnopolskiego Związ-
ku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie. Historia i teraźniejszość OZ-
ZPiP to nieustająca walka o naszą godność 
i odpowiednio wysokie zarobki wprost pro-
porcjonalne do naszej odpowiedzialności 
zawodowej! To dążenie do rzeczywistości 
w której nie będziemy zmuszeni życiowo 
do pracy na dwa lub trzy etaty . . . Pewne 
jest jedno: jedynie solidarność zawodowa 
może zagwarantować sukcesy działania 
Związku oraz Samorządu Zawodowego.

Działania ZINTEGROWANEGO ZESPOŁU POMORSKIEGO



30 Biuletyn Informacyjny  6/2017  Biuletyn Informacyjny  6/2017 31

Uroczystość zorganizowana przez Szpital 
Copernicus Podmiot Leczniczy w Urzędzie 
Marszałkowskim w Gdańsku była uhono-
rowaniem wielu ważnych wydarzeń. Pielę-
gniarki i Pielęgniarze oraz Położne otrzy-
mali odznaczenia „Złote Czepki” oraz Dy-
plomy Uznania za wzorową pracę w ochro-
nie zdrowia – które wręczyła Przewodni-
cząca ORPiP w Gdańsku  Anna Czarnecka. 
W Szpitalu Copernicus Pielęgniarki i Po-
łożne otrzymały również statuetki uznania 
za wyróżnienie dokonane przez Pacjentów. 
Te wybitne statuetki dla wybitnych Osób 
wręczyła Pani Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
Marzena Olszewska-Fryc. Prezes Dariusz 
Kostrzewa wręczył również zasłużonym 
Pracownikom podziękowania za wybitne 

zaangażowanie w pracę. Sam Pan Prezes 
również został odznaczony przez Przewod-
niczącego Związku Kombatantów za życz-
liwość jaką szpital ofiarowuje na co dzień 
kombatantom wojennym . 
To były bardzo wzruszające chwile... Do-
niosłe było również wręczenie Szpitalom 
Copernicus Podmiot Leczniczy Certyfika-
tu Jakości ciężko wypracowanego przez 
Pracowników Szpitala. To uwieńczenie 
i docenienie przez CMJ wielkiego trudu, 
ale każdy też wie, że wysoka jakość bardzo 
zobowiązuje. Gratulujemy! 

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 
zorganizował obchody Naszego Święta 

w dniu 20 kwietnia w połączeniu ze Świętem 
św. Wojciecha – Patrona Szpitala na Zaspie
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W dniu 8 maja 2017 roku odbyła się na 
terenie placówki medycznej szpitala 
w Tczewie uroczystość wręczenia odzna-
czeń ,,Złotych Czepków’’ i Dyplomów 
Uznania za wzorową pracę w ochronie 
zdrowia, przyznawanych corocznie przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. W przepięknej scenerii ogro-
du zimowego pani Dyrektor ds. Pielę-
gniarstwa Marzena Mrozek i Pielęgniarki 
działające przez wiele lat w Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych powitały 
przedstawicieli Samorządu Zawodowego 
przybyłych w osobach: Wiceprzewodni-
czącej Marzeny Olszewskiej-Fryc i Jo-
lanty Stachowicz, które miały ogromną 

przyjemność wręczać Pielęgniarkom 
i Położnym wytypowanym przez Za-
rząd Szpitala odznaczenia i wyróżnienia. 
W kameralnej, ale bardzo doniosłej uro-
czystości uczestniczył również Dyrektor 
Medyczny placówki i Przedstawiciele 
z oddziałów szpitalnych. Nagrodzone 
i wyróżnione osoby nie kryły wzrusze-
nia, a ciepłe słowa od koleżanek były 
jak najpiękniejszy prezent. Wokół od-
czuwało się wspaniałą jedność i nieza-
pomnianą atmosferę przyjaźni, serdecz-
ności oraz wdzięczności dla wszystkich 
zebranych osób. Życzymy, aby ta dobra 
aura wzajemnego szacunku i życzliwości 
towarzyszyła wszystkim Pielęgniarkom 

Uroczystość Naszego Święta 
w Szpitalach Tczewskich 
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i Położnym oraz całemu zespołowi inter-
dyscyplinarnemu Szpitala przez długie 
lata, a Pani Dyrektor Marzenie Mrozek 
dziękujemy za przyjęcie i gościnność 
w spółce Szpitale Tczewskie.
Obecnie Pani Marzena Mrozek wygra-
ła konkurs na Dyrektora Departamentu 
Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego . Gratulu-
jemy serdecznie! Dla całego naszego 
Środowiska Zawodowego to wielka 
duma! Szpitalom Tczewskim życzymy 

natomiast dobrego wyboru Dyrektora ds. 
Pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo bowiem 
jest dziedziną, która nadaje stabilizację 
Pacjentom oraz całej Służbie Zdrowia. 
A współpraca w zespole medycznym 
oparta na wzajemnym szacunku – syner-
gizuje działania.

Marzena Olszewska-Fryc 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku

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

Wyjątkowo oryginalna aura przyświecała tej uroczystości, a mianowicie 
przyjechaliśmy zimą, a wracaliśmy latem... Całą drogę do Starogardu Gdańskiego 

padał śnieg mimo majowej daty kalendarzowej. Nie ma rzeczy niemożliwych!

Tradycyjnie już wspólnie i solidarnie Pie-
lęgniarki i Pielęgniarze ze Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz Re-
gionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej 
zebrali się w przyjaznej atmosferze, aby 

uczcić nasze Święto i docenić swoje osią-
gnięcia zawodowe. Radości było wiele 
lecz również omówiliśmy to co nas boli... 
Niestety, ale Koleżanki i Koledzy z ROPS 
nie mają „podwyżek”/dodatków „4x400”. 

Uroczyste wręczenie odznaczeń i wyróżnień z okazji Naszego Święta 

 Pielęgniarkom i Pielęgniarzom 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych i Regionalnego 

Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim 
w dniu 9 maja 2017 r.
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Sytuacja jest kuriozalna gdyż ROPS w ca-
łości finansowany jest przez MZ, lecz nie 
przez NFZ i pojawiła się „luka prawna”. 
Przewodnicząca podkreśliła, iż tematem 
zajmuje się już NRPiP. NRPiP zajmuje się 
kompleksowo sprawą dużej grupy Piele-
gniarek/rzy i Położnych, których nie ob-
jęła „podwyżka tzw. Zembalowa”. Praca 
z podsądnymi jest wręcz karkołomna i po-
winna być wysoce nagradzana. Niestety 
pensje od lat są „zamrożone”. Należy to 
zmienić! 
Naszła mnie refleksja... Jak widać życie 
przeplata się przewrotnie: jedni bardzo 
oczekują i potrzebują tego „4x400” inni 
natomiast otrzymują i narzekają. Łącząc 
siły powinniśmy zmierzać do tego, aby 
te dodatki włączono do podstawy i wte-

dy „niewidzialna ręka rynku” – zadziała 
i wykona resztę. Będziemy szukać takich 
miejsc pracy – w których nas docenią. 
Najważniejsze jest bowiem by za rzetel-
ną, trudną i mega odpowiedzialną pracę na 
jednym etacie – godnie zarobić i żyć. Nie-
samowicie ważne jest również by móc od-
począć i zregenerować siły po 12-godzin-
nym psychicznym i fizycznym wysiłku.
Okazją do odpoczynku była ta piękna uro-
czystość. Okazją jakich mało...
Polecam fotorelację.
 

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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10 maja 2017 w Szpitalu Specjalistycznym 
w Kościerzynie Sp. z o.o. obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Po-
łożnej. Pani Anna Czarnecka, Przewodni-
cząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku, wręczając Złote Czepki 
oraz Dyplomy Uznania mówiła tak: jest to 
nagroda najpiękniejsza z najpiękniejszych, 
dlatego, że jest ona za bycie i działanie na 
rzecz drugiego człowieka. Nie ma piękniej-
szej rzeczy w dzisiejszym świecie.
Podkreślała też, że to pielęgniarki zajmują 
się tym dobrym losem społeczeństwa, żeby 
móc godnie powracać do zdrowia. 
Wielu znamienitych gości zaszczyciło uro-
czystość swoją obecnością:
−• Anna Czarnecka – Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku

−• Marzena Olszewska-Fryc – Wiceprze-
wodnicząca Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku

−• Michał Owczarczyk – Przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej Szpitala Specjali-
stycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. 

−• Monika Jasinowska – Szpitale Pomor-
skie Sp . z o .o . w Gdyni

−• Alicja Żurawska – Starosta Powiatu 
Kościerskiego 

−• Tomasz Derra – Przewodniczący Rady 
Powiatu Kościerskiego

−• Ewa Aleksandrowicz – Wiceburmistrz 
Miasta Kościerzyna

−• Teresa Preis – Przewodnicząca Rady 
Miasta Kościerzyna

−• Grzegorz Piechowski – Wójt Gminy 
Kościerzyna

−• Grażyna Greinke – Dyrektor Powiato-
wej Stacji Sanitarno – Epidemiologicz-
nej w Kościerzynie

−• Jan Dittrich – Dyrektor Kościerskiego 
Domu Kultury

−• Alicja Kreft – Przedstawiciel Powiato-
wego Centrum Pomocy rodzinie

−• Sylwia Trzebiatowska-Gloka – Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

−• Mirosław Ginter – Dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Kościerzynie

−• Lucyna Breska – Kierownik NZOZ 
BRUSMED

−• Bolesław Gud – Dyrektor Hotelu Stary 
Browar Kościerzyna

−• Jarosława Łącka – Dyrektor Powiatowe-
go Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie

−• Danuta Woźniak – Wicedyrektor Powiato-
wego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie

Z wielu ust popłynęły podziękowania oraz 
wspomnienia troskliwej opieki podczas po-

Nasze Święto w Kościerzynie
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bytu w naszym szpitalu. Życzenia przekaza-
li m.in. Pani Profesor Mariola Bidzan, Pani 
Profesor Aleksandra Gaworska-Krzemińska 
oraz Członek Rady Nadzorczej Szpitala 
Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. 
Pani Irena Lewna.
Oczywiście najważniejszymi osobami były 
osoby wyróżnione przez Okręgową Radę Pie-
lęgniarek i Położnych oraz Kapitułę Szpitala 
Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. 

Złote Czepki otrzymały:
Aniela Łucka z Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii
Ewa Literska z Działu Higieny i Epidemio-
logii z Centralną Sterylizatornią

Dyplomy uznania za wzorową pracę 
w ochronie zdrowia otrzymali:
Marzenna Bławat z Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w Kościerzynie
Anna Marcinkowska z Oddziału Dziecię-
cego oraz Hospicjum Stacjonarnego
Jarosław Osypiuk ze Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego ze Szpitalną Izbą Przyjęć
Wiesława Pietrusiewicz z Oddziału Kardio-
logicznego z INK z Pododdziałem Angiologii 
Mirosława Rymon-Lipińska Koordynator 
ds . Szybkiej Terapii Onkologicznej
Mariola Zaborowska z Oddziału Chirurgicz-
nego z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

Wyróżnienia ze Szpitala Specjalistyczne-
go w Kościerzynie Sp. z o.o. otrzymali:
Aneta Ellwart 
Iwona Graff 
Teresa Pytka 
Danuta Zischke
Lidia Gostkowska 
Katarzyna Nyżnik 
Ewa Perszewska 

Małgorzata Winnicka 
Iwona Cieplińska 
Hanna Czaja 
Hanna Flis 
Jolanta Grau 
Irena Czapla 
Agnieszka Masłowska 
Bożena Gliszczyńska 
Bernadeta Cieszyńska 
Marzenna Gornowicz 
Teresa Gołuńska-Wojak 
Elżbieta Każyszka 
Monika Kubiszewska 
Katarzyna Seroka 
Aneta Narloch 
Aneta Wrycza 
Katarzyna Płotka 
Marietta Czekała 
Monika Szymikowska 
Katarzyna Gruchała 
Lucyna Kiedrowska 
Elżbieta Osypiuk 
Halina Wilanowska 
Bożena Lipińska
Anna Lorbiecka 
Iwona Owśnicka 

Ponadto Kapituła Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie wyróżniła następujące osoby:
• Gabriela Wilczewska – Pielęgniarka 

Roku 2016
• Danuta Sikorska
• Tomasz Aszyk 
Prezentem i niespodzianką dla zebranych 
był występ zespołu „Zenart.” Energetycz-
ne dźwięki, znane przeboje i profesjonalna 
oprawa świetlna sprawiła, iż uroczystość na-
brała nietuzinkowego charakteru. 

dr Marzena Barton 
Dyrektor ds Pielęgniarstwa
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Dzięki uprzejmości Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego Mieczysława Srtu-
ka oraz Jego Z-cy ds. Ochrony Zdrowia 
Pawła Orłowskiego OIPiP w Gdańsku 
zorganizowała uroczystość uhonorowania 
Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych 
odznaczeniami „Złoty Czepek” oraz wy-
różnieniem „Dyplom Uznania za wzoro-
wą pracę w ochronie zdrowia”. To święto 
jest często jedynym dniem w roku kiedy 
mamy czas dla siebie i skupienia uwagi 
na sobie... Najczęściej bowiem poświęca-
my się dla innych. To jest właściwy czas 
by podziękować Pielęgniarkom, Pielę-
gniarzom i Położnym za codzienny trud 
oraz ogrom pracy w rozwój zawodowy . 
Wnioski o uhonorowanie pisali i rze-
telnie uzasadniali Pracodawcy, Koła, 

Stowarzyszenia, Towarzystwa Naukowe 
etc. Opisane Osoby, sylwetki i działania 
– zapierały aż dech w piersiach. Dzię-
kujemy i gratulujemy, że Jesteście tak 
wspaniali! Warto byśmy siebie wzajemnie 
poznawali i doceniali oraz aby poznawa-
ło nas społeczeństwo! Niestety wizerunek 
rozpowszechniany w polskich filmach czy 
mediach nadal odbiega od realiów i zde-
cydowanie zaniża naszą rolę oraz poten-
cjał i przekłamuje rzeczywistość. Nie 
można być temu obojętnym! Dlatego 
rolą Samorządu Zawodowego oraz naszą 
wspólną jest budowanie właściwego wize-
runku oraz MARKI PIELĘGNIARSTWA 
POLSKIEGO, które wspaniale rozwija się 
wraz z rozwojem medycyny, a świadcze-
nia pielęgniarskie (nasza wiedza i umiejęt-

Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym 
wręczono odznaczenia i wyróżnienia z okazji Naszego Święta 

w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku w dniu 12 maja 2017 r.

ności) ratują zdrowie i ży-
cie tysięcy ludzi! Jedynie 
stereotypy za tym nie 
nadążają! – w tym duchu 
prezentację przedstawiła 
otwierając uroczystość 
Przewodnicząca Anna 
Czarnecka . Rozwój i do-
cenienie Pielęgniarstwa 
może bardzo służyć Pa-
cjentom, a wszelkie dzia-
łania odwrotne – wręcz 
przeciwnie!
Pierwszym etapem uro-
czystości było przybli-
żenie wszystkim zebra-
nym – wytypowanym do 
odznaczeń i wyróżnień, 
Ich pracodawców oraz 
najbliższych, sylwetki 
Pielęgniarki Aliny Pien-
kowskiej. Na sali wśród 
gości był Marszałek Sena-
tu Bogdan Borusewicz – 
mąż Aliny, który także po-
twierdził i podkreślił, że 
działania Aliny zawodowe 
oraz społeczne zawsze 
były ukierunkowane na 
Drugiego Człowieka i za-
wsze podkreślały, że po-
tencjał Pielęgniarek i Po-
łożnych jest olbrzymi i na-
leży stworzyć warunki do 
jego maksymalnego uwol-
nienia! To Alina Pienkow-
ska namawiała koleżanki 
i zachęcała oraz pomagała 
w zakładaniu indywidu-
alnych działalności czyli 
własnych podmiotów me-
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dycznych świadczących usługi pielęgniar-
skie np. środowiskowe. Wskazywała, że 
wykorzystanie naszej wiedzy i potencjału 
na rzecz Pacjentów jest najlepszym z roz-
wiązań pro-pacjenckich, które sprawdzają 
się już w wielu krajach zachodnich. Alina 
Pienkowska wiele działała na rzecz nasze-
go Środowiska Zawodowego i jest dla nas 
wzorem. Niestety zbyt wczesna śmierć 
zamknęła Jej drogę do dalszych działań... 
Dziś by była nam tak bardzo pomocna. To 
ona była autorką wraz z lekarką Barbarą 
Przedwojską 16-go postulatu sierpnio-
wego w Stoczni Gdańskiej dotyczącego 
konieczności podwyżki wynagrodzeń (po-
prawy warunków pracy służby zdrowia) 
za codzienne ratowanie zdrowia i życia 
ludzkiego. Dzięki działalności na rzecz 
ludzi i jak sama podkreślała – dzięki za-
ufaniu jakie budziła będąc Pielęgniarką – 
zdobyła do dziś rekordową liczbę głosów 

startując do Senatu. Została Senatorem 
RP II kadencji otrzymując niedoścignio-
ną do dziś liczbę głosów: 200 tysięcy. 
Zawsze walczyła o godność ludzi – każ-
dego człowieka! Promowała i wspierała 
Pielęgniarstwo zachęcając koleżanki do 
samodzielności. Jak mówiła tak i robiła: 
Aby dokonać wielu ważnych rzeczy często 
trzeba odwagi i poświęcenia, by głębokim 
pragnieniom nadać realny kształt. 
Zawsze pamiętała oraz podkreślała, że 
jest Pielęgniarką i jako Senator, i jako 
Radna Miasta Gdańska:
„Ten zawód uwiarygodniał mnie w wielu 
różnych środowiskach” 
zaznaczała w artykule w 2002 r. w maga-
zynie „Służba Zdrowia”.
W związku z powyższym decyzją Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku po raz kolejny (4 rok z rzędu) 
Przewodnicząca Anna Czarnecka wraz 

z Marszałkiem Senatu Bogdanem Boru-
sewiczem wręczyli Nagrodę im. Aliny 
Pienkowskiej – STATUETKĘ z napisem: 
CZAS POŚWIĘCONY DRUGIEMU 
CZŁOWIEKOWI NIGDY NIE JEST 
CZASEM STRACONYM. Statuetkę 
otrzymała Pani Władysława Murawska 
– zasłużona dla naszego Środowiska Za-
wodowego Pielęgniarka. Działania Pani 
Władysławy były i są bardzo zbliżone 
do działań i idei jaka przyświecała Alinie 
Pienkowskiej. To był bardzo wzruszający 
moment .
Następnie Laureatka Nagrody im. Ali-
ny Pienkowskiej opowiedziała o swoim 
wzruszeniu i emocjach... Polały się łzy 
wzruszenia. Bardzo emocjonalna i ser-
deczna była również wypowiedź męża 
Aliny Pienkowskiej Bogdana Borusewi-
cza, który podkreślił jak bardzo widzi i do-
cenia rozwój Pielęgniarstwa. Życzył nam 
by były sprzyjające warunki do realizacji 

naszych profesji. Powiedział również, że 
z autopsji pragnie podkreślić, że najlepszą 
żoną jest Pielęgniarka i wybór Aliny nie 
był przypadkowy: to jej mądrość, dobroć, 
ciepło, kobiecość i serdeczność...
Następnie wystąpili licznie przybyli go-
ście, którzy współdziałają z nami, na na-
szą rzecz i naszych Pacjentów! Marszałek 
Paweł Orłowski jako Gospodarz serdecz-
nie nas przywitał i opowiedział o współ-
pracy (łatwiejszej i tej bardzo trudnej) de-
klarując, iż dobro nasze i Pacjentów jest 
dla Niego bardzo ważne.
Przewodniczący ZZ Policjantów Józef 
Partyka tradycyjnie złożył nam życzenia 
konkretnych podwyżek wynagrodzeń, aby 
móc godnie żyć z pracy na jednym etacie. 
Tak jak Marszałek Bogdan Borusewicz 
również podkreślił, że „najlepszą żoną 
jest Pielęgniarka”. Dlatego jest naszym 
Przyjacielem i życzy abyśmy mieli czas 
na pracę i zadowolenie z niej, ale i czas 
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na odpoczynek i radość 
z najbliższymi. Zdrowia 
Wam życzę! I pieniędzy! 
– powiedział.
Było zatem bardzo poważ-
nie, ale i wesoło. Tak samo 
jak przeplata się życie... 

Bardzo konkretnie pod-
kreśliła to nasza Kon-
sultant – nasz Przyjaciel 
prof. Aleksandra Gawor-
ska-Krzemińska. Złożyła 
wręcz apel do decyden-
tów, że czas na konkretne 
konstruktywne działa-
nia, aby odbudować lukę 
wręcz wyrwę pokolenio-
wą w naszych zawodach. 
To obowiązek każdego 
kto odpowiada za bezpie-
czeństwo zdrowotne! 
W tym samym duchu 
i z taka samą charyzmą 
wystąpiła Przedstawiciel-
ka ZZPiP Ilona Kwiat-
kowska-Falkowska . Tyl-
ko współdziałanie i kon-
krety – dadzą oczekiwa-
ny efekt! Zrobiliśmy już 
wiele kroków do przodu, 
ale to wciąż jeszcze mało! 
Zbyt mało... Wieloletnie 
zaniedbania dotyczące 
„dbałości” o nasze grupy 
zawodowe spowodowały 
dramatyczna wręcz sytu-
ację. My nie narzekamy 
– my działamy! Czas już 
ostateczny na POPRAWĘ 
I PODWYŻKI!

O roli współpracy i współdziałania oraz 
jedności i solidarności wraz z życzeniami 
pięknie mówiła Przedstawicielka OIPiP 
w Słupsku. Nasze województwo wypra-
cowało silną jedność! Sprawy poprawy 
warunków pracy i płacy Pielęgniarek 
i Położnych są celem głównym naszego 
współdziałania.
W trosce o dobrą współpracę w zespole 
medycznym i odpowiednią ilość naszej 
kadry medycznej oraz bezpieczeństwo 
Pacjentów – wypowiedziała się również 
Przedstawicielka Okręgowej Izby Lekar-
skiej .
Duchowym wystąpieniem wzmocnił nas 
Ksiądz Z-ca Dyrektora Caritas.

Liczne wystąpienia gości oraz odczytane 
listy gratulacyjne (od Wojewody, Prezes 
NRPiP etc.) – jednogłośnie dowodziły, 



48 Biuletyn Informacyjny  6/2017  Biuletyn Informacyjny  6/2017 49

iż mamy wielki szacunek, siłę tura i de-
likatność motyla oraz bardzo potrzebu-
jemy poprawy warunków pracy i płacy. 
Nawet czas naszego święta nie mógł bez 
tego wybrzmieć – a wręcz przeciwnie! 
Bez konkretnych działań strategicznych 
ze strony decydentów – Polski Pacjent 
niebawem zostanie bez fachowej opieki 
pielęgniarskiej!
Następnie Przewodnicząca przeszła 
do wręczania odznaczeń i wyróżnień. 
W pierwszej kolejności nastąpiła niespo-
dzianka i zaskoczenie – gdyż wręczono 
Honorowy Złoty Czepek (dla osoby nie 
będącej Pielęgniarką ani Położną) dla Pani 
Ireny Mróz (już emerytki) za wieloletnią 
pracę w OIPiP w Gdańsku i życzliwość 
jaką obdarowywała Pracowników oraz In-
teresantów. Niełatwą rolę kasjerki pełniła 
w sposób życzliwy. Aktywnie angażowała 
się we wszystkie akcje promujące nasze 

zawody oraz festyny integracyjne. Tak 
było przez wiele, wiele lat, a teraz przy-
szedł czas na docenienie. Pani Irena była 
pewna, że zaproszona została jako gość 
i nie dowierzała gdy okazało się, że jest 
Laureatką Honorowego Złotego Czepka. 
Słów było brak, ale łez wzruszenia nie...
Następnie Przewodnicząca z Wiceprze-
wodniczącymi wręczyły „Złote Czepki” 
oraz Dyplomy Uznania. Popłynął strumień 
Pracodawców z bukietami oraz Przyjaciół 
i Najbliższych... Uhonorowani zostali: 
Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne oraz 
Położni z:
−• AFFIDEA
−• Caritas Sopot
−• DPS Szpęgawsk
−• Fundacja Pomorskie Hospicjum dla 

Dzieci
−• GUMed. Zakład Pielęgniarstwa
−• Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe
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−• Koło Emerytów Pielęgniarek i Położ-
nych przy OIPiP w Gdańsku

−• Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego 
Gdynia

−• Nadmorskie Centrum Medyczne
−• NZOZ Przychodnia Orłowo Gdynia
−• NZOZ Centrum Medyczne Św. Łukasza 

Kiełpino
−• NZOZ Sanitas Przychodnia pod Kogu-

cikiem Puck
−• Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych 

i Gruźlicy
−• Przychodnia Brzeźno
−• PULS - MEDIC
−• Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Od-

dział w Gdańsku
−• Przemysłowy ZOZ Gdańsk
−• REMED+LECTUS Gdańsk
−• SOPMED Sopot
−• Spółka PEL-POL Pelpin
−• SP ZOZ MSWiA Gdańsk
−• Szpital Pucki
−• Szpitale Polskie Sztum
−• Uniwersyteckie Centrum Medycyny 

Morskiej i Tropikalnej
−• Wojewódzki Zespół Rehabilitacyjny 

Sopot
−• ,,Zdrowie” sp. z.o.o NZOZ w Kwidzynie

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień Prze-
wodnicząca jeszcze raz wszystkim bardzo 
serdecznie pogratulowała oraz podkreśliła, 
iż tylko działania zespołowe (solidarne) 
dają wymierne wyniki. Dlatego poprosi-
ła Pracowników Biura OIPiP, którzy brali 
czynny udział w organizacji tej uroczysto-
ści oraz Wiceprzewodniczącą Marzenę Ol-
szewską-Fryc – i dziękując za ogromne za-
angażowanie oraz pozyskanie darczyńców 
/„sponsorów” obdarowała przepięknymi 
bukietami kwiatów, które otrzymała...

Dzieląc się dobrem – potęgujemy je, 
mnożymy, siejemy, dajemy...

Co dajesz to zbierasz...

Kolejne takie wydarzenie już za rok, gdyż 
jest wielu z nas, którzy bezdyskusyjnie 
zasługują na docenienie i wyróżnienie za 
wzmacnianie Pielęgniarstwa i codzienny 
trud pracy na rzecz naszego Środowiska 
Zawodowego oraz Pacjentów . To jest nie-
samowita nasza promocja, która buduje 
i wzmacnia naszą Markę. Media bardzo to 
podkreśliły! Łamiemy zatem stereotypy!

Polecam m.in.:
 http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/196

http://kfp.pl/miedzynarodowy-dzien-
pielegniarek-i-poloznych-2017?page_no=1

 
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/188

Polecamy film z uroczystości: 
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/212

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Pielęgniarkom pracującym 
w zakładach karnych i aresztach śledczych 

wręczono odznaczenia i wyróżnienia z okazji Naszego Święta 
w dniu 15 maja w Areszcie Śledczym w Gdańsku

W dniu 15 maja 2017 roku w Areszcie 
Śledczym w Gdańsku miała miejsce uro-
czystość wręczenia „Złotych Czepków” 
i Dyplomów Uznania za wzorową pracę 
w ochronie zdrowia pielęgniarkom ze Służ-
by Więziennej nadanych przez Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
Na stronie internetowej AŚ: http://sw.gov.
pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-gdansku-
zlote-czepki-i-dyplomy-uznania-dla-
pielegniarek-z-zakladow-karnych-i-
aresztow-sledczych czytamy: „Wyróż-
nienia wręczały: Pani Anna Czarnecka, 

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku, Dyrektor 
Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku 
płk Lesław Bryłkowski, Naczelny Lekarz 
Okręgowego Inspektoratu Służby Więzien-
nej w Gdańsku ppor. Magdalena Ejsmont 
oraz Przełożona pielęgniarek mł. chor. dr n. 
o zdr . Agnieszka Falba .
Wszystkie nagrodzone Panie pełnią służ-
bę i pracują w zakładach karnych i aresz-
tach śledczych, w bezpośrednim kontakcie 
z osobami pozbawionymi wolności. Ich 
zaangażowanie i profesjonalizm oraz spe-
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cyficzne warunki służby i pracy zostały 
docenione przez kapitułę przyznającą na-
grody. Za ich obecność, służbę i pracę – ze 
szczególnie trudnym, często niewdzięcz-
nym, roszczeniowym i zdemoralizowanym 
pacjentem – podziękowali Paniom także 
obecny na uroczystości ppłk Artur Ostrow-
ski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdań-
sku oraz por. dr n. med. Irina Mogilnaya – 
Wenglowska, Dyrektor Szpitala w Areszcie 
Śledczym w Gdańsku.
Personel pielęgniarski stanowi w struktu-
rach Służby Więziennej jedną z licznych 
grup zawodowych. Wykonuje pracę szcze-
gólną, niezwykle odpowiedzialną i wyma-
gającą wyjątkowych predyspozycji, umie-
jętności i wykształcenia. Dzisiejsza uroczy-
stość w gdańskim areszcie zbiega się z datą 

12 maja, kiedy to jest obchodzony Między-
narodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. 
Wtedy przypada bowiem rocznica urodzin 
Florence Nightingale – pielęgniarki i dzia-
łaczki społecznej, uznawanej za twórczynię 
nowoczesnego pielęgniarstwa. To właśnie 
ona w 1860 roku otworzyła w Londynie 
pierwszą szkołę kształcącą pielęgniarki.”

Tekst i zdjęcia: kpt. Marek Stuba

To kolejny dowód na to, iż obchody Dnia 
Pielęgniarki i Położnej są doskonałą pro-
mocją naszych zawodów.
Wszystkim serdecznie GRATULUJĘ!
 

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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UCK w Gdańsku to szpital, w którym 
bezpośrednio po ukończeniu studium pie-
lęgniarskiego podjęłam pracę w Klinice 
Chirurgii Klatki Piersiowej i przepraco-
wałam 20 lat. W tym czasie ukończyłam 
studia pielęgniarskie w dawnej AMG oraz 
podjęłam aktywną działalność związko-
wą w buncie o poprawę warunków pracy 
i płacy. Marzyłam bowiem, aby rzeczy, 
których nauczyłam się w studium i na stu-
diach – możliwe były do realizacji zgodnie 
ze sztuką zawodową oraz w odpowiednich 
warunkach za proporcjonalne do trudu 
i wysokiej odpowiedzialności wynagrodze-
nie. Chętnie też i z zaangażowaniem peł-
niłam powierzoną mi przez Pracowników 
funkcję społeczną Przewodniczącej Rady 
Pracowników. Potem losy i kolejne działa-

nia skierowały mnie do ORPiP w Gdańsku. 
Dlatego ten szpital jest dla mnie sentymen-
talny, a Pracownicy niemal wszyscy znani 
i bliscy mojemu sercu . . .
Ciężko mi było rozstawać się z Wami, ale 
bardzo serdecznie jest być dla Was kiedy 
tego potrzebujecie! 
Wiedząc, iż Pielęgniarstwo jest jednym 
z głównych filarów systemu ochrony 
zdrowia, wykonaliśmy jako OIPiP razem 
ze Związkami Zawodowymi w UCK – 
wszelkie działania by je wzmocnić... Pie-
lęgniarstwo nawigować mogą i realizować 
jedynie Osoby, które mają wykształcenie 
Pielęgniarki lub Położnej. Cele i zadania 
wytyczone przez Pielęgniarki Oddziałowe 
oraz wspólnie realizowane z zespołem pie-
lęgniarskim dotyczące szeroko pojętej or-

 Pielęgniarkom i Położnym  
wręczono odznaczenia i wyróżnienia z okazji Naszego Święta 

w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w dniu 15 maja 2017 r.

ganizacji i realizacji opieki 
pielęgniarskiej – nie po-
winny być zaburzane przez 
osoby nie mające o naszej 
pracy pojęcia i kierunko-
wego wykształcenia. Tej 
wypracowanej drogi na-
leży pilnować dla dobra 
naszego i Pacjentów. 
„Pielęgniarstwo to bar-
dzo poważna SZTUKA, 
której błędne wykonanie 
może być nieodwracalne 
i dramatyczne w skutkach, 
a prawidłowe – daje to co 
jest najważniejsze – zdro-
wie i życie.” (A.Cz.)
Tylko współpraca inter-
dyscyplinarna oparta na 
wzajemnym uszanowa-
niu profesjonalnej wiedzy 
daje stabilizację działania. 
Gwarantem bezpieczeń-
stwa jest jednak jest wa-
runek konieczny (sine qua 
non) – aby każdy wykony-
wał zadania na rzecz Pa-
cjenta zgodnie z posiada-
nymi kwalifikacjami. Tak 
jak Pielęgniarka nie ma 
prawa wykonywać czyn-
ności za lekarza, tak i opie-
kun medyczny, sanitariusz 
lub ratownik medyczny 
nie mogą wykonywać za-
dań pielęgniarskich. Za to 
odpowiada Kadra Kierow-
nicza oraz my sami, którzy 
odpowiadamy za prawi-
dłowy proces pielęgno-
wania oraz nade wszystko 
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za bezpieczeństwo powierzonych nam Pa-
cjentów. Każdy ma inne uprawnienia, które 
w odpowiednim porządku tworzą wspania-
łą komponentę.
W tym duchu Przewodnicząca Anna Czar-

necka otworzyła uroczystość przybliżając 
jednocześnie prężną w działaniu sylwetkę 
Aliny Pienkowskiej. Alina zawsze i wszę-
dzie w swoich działaniach (i jako uczest-
niczka strajku w 1980, i jako Senator, i jako 

Radna Miasta Gdańska) podkreślała, że 
siłę jej daje i wiarygodność wśród ludzi 
fakt, iż jest PIELĘGNIARKĄ. Pielęgniar-
ka, Pielęgniarz i Położna to brzmi dumnie! 
I tak brzmieć powinno! Każdy kto szanuje 
Pacjenta powinien i nas szanować. W nasze 
ręce powierzane jest zdrowie i życie ludzi. 

Wielodyscplinarna opieka w leczeniu jest 
największym dobrem jakie może spotkać 
Pacjenta. Pielęgniarka i Położna to facho-
wiec, specjalista obecnie niemal deficytowy, 
coraz częściej bardzo przemęczony i uśmie-
chający się do Pacjentów ostatkami sił... 
Słowa Dyrektora Jakuba Kraszewskiego 
również bardzo podkreśliły rangę naszych 
profesji. Dyrekcja Szpitala wraz z Prze-
łożoną zaznaczyła, że dokłada wszelkich 
starań by zatrzymywać doświadczoną i wy-
kształconą kadrę pielęgniarską oraz pozy-
skiwać nowy „narybek”, aby obsady dyżu-
rowe były bezpieczne.
Wręczenie odznaczeń „Złotych Czepków” 
oraz Dyplomów Uznania było dla mnie 
wielką radością. Wiem, że nasze świę-
to to często jedyny dzień, który możemy 
poświęcić dla siebie. Sala szkoleniowa, 
w której zorganizowana była uroczystość 
jest malutka, ale bardzo kameralna i skrom-
na. Czuliśmy się jak jedna RODZINA.
 

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Uroczyste obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Położnej w Szpita-
lu Specjalistycznym w Wej-
herowie – Szpitale Pomor-
skie Sp. z.o.o. odbyły się 
13 czerwca o godz. 11:00. 
W uroczystości oprócz ob-
chodzących swoje święto 
Pielęgniarek i Położnych 
uczestniczyli: Prezes Za-
rządu Szpitali Pomorskich 
Sp . z o .o . – Jolanta So-
bierańska-Grenda, Wice-
prezes Zarządu – Andrzej 
Zieleniewski, Dyrektor Po-
morskiego Oddziału Woje-
wódzkiego NFZ – Elżbieta 
Rucińska-Kulesz, Prze-
wodnicząca Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku – Anna 
Czarnecka i Wiceprze-
wodnicząca – Marzena Ol-
szewska-Fryc, Komendant 
Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Wejhero-
wie – Jacek Niewęgłowski 
oraz Przedstawiciele Władz 
Samorządowych na czele 
z Panią Gabrielą Lisius 
Starostą Powiatu Wejhe-
rowskiego oraz Arkadiu-

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Położnej 2017

w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie 
– Szpitale Pomorskie Sp. z.o.o.

szem Kraszkiewiczem Skarbnikiem Miasta 
Wejherowa i jednocześnie członkiem Rady 
Nadzorczej Szpitali Pomorskich Sp . z o .o .
Do Pielęgniarek i Położnych skierowano 
słowa uznania oraz podziękowano za 
trud i poświęcenie dla drugiego człowie-
ka. Nie zabrakło też gratulacji i życzeń 
dalszych sukcesów zawodowych .
Pani Prezes Szpitali Pomorskich Jolanta 
Sobierańska-Grenda podziękowała Pie-
lęgniarkom i Położnym za profesjonalizm 
i niekwestionowany wkład w zapewnie-
nie wysokiej jakości świadczonych usług. 
Podkreśliła, że Zarząd Spółki dostrzega 
zaangażowanie Pielęgniarek i Położnych 
w budowanie kultury organizacji przyja-
znej Pacjentom. Wyjątkowo ciepło ode-
brane zostały słowa uznania „Jest Pani 
wspaniałym ambasadorem marki Szpitali 
Pomorskich”. Miłą niespodzianką okazały 
się nagrody finansowe przyznane przez Za-
rząd Spółki dla wyróżnionych Pielęgniarek 
i Położnych. Dziękujemy.

Wiceprezes Andrzej Zieleniewski na ręce 
Przewodniczącej OIPiP oraz Dyrektora ds. 
Pielęgniarstwa złożył kwiaty dla wszyst-
kich Pielęgniarek i Położnych.
Dużo ciepłych słów połączonych ze wspo-
mnieniami zawodowymi skierowała do 
Pielęgniarek i Położnych Pani Dyrektor 
Pomorskiego Oddziału NFZ Elżbieta Ru-
cińska-Kulesz. Wspomnienia z początku 
kariery zawodowej w stylu „kiedy byłam 
młodą lekarką” to dowód, że tylko zespo-
łowo tworzymy wartość, której korzyści 
odbierają Nasi Pacjenci. Wobec tak ciepłych 
słów nie mogło obyć się bez wzruszeń.
Przedstawiciele samorządów lokalnych 
w osobach Pani Starosty Elżbiety Lisius 
i Pana Arkadiusza Kraszkiewicza po-
dziękowali za codzienną pracę na rzecz 
pacjentów i za to, że pacjent jest dla Nas 
najważniejszy. Pani Starosta podkreśliła, 
iż otrzymuje na co dzień komunikaty od 
społeczności lokalnej, które potwierdzają 
wyjątkową jakość opieki w wejherowskim 
Szpitalu .
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Spotkanie było również okazją do za-
prezentowania przez Beatę Wieczorek-
-Wójcik – Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 
mocnych stron opieki nad Pacjentami oraz 
refleksji nad strategią rozwoju pielęgniar-
stwa w Szpitalu. Na przykładzie dobrych 
praktyk opartych o pracę zespołową pod-
kreślono, jak ważnym ogniwem Spółki 
Szpitale Pomorskie jest wejherowski Szpi-
tal. Zdobyte certyfikaty jakości, a przede 
wszystkim uznanie w oczach pacjentów 
potwierdzają bowiem fakt, iż zespół jest 
Ambasadorem bezpieczeństwa . Wskazano 

także na istotną rolę Pielęgniarek Koor-
dynatorów, jako liderów zmian w ramach 
realizowanych projektów poprawy jakości 
opieki. Słowa uznania otrzymały również 
Aleksandra Nieżurawska i Dorota Miel-
ke-Wicke za aktywność w ramach wolon-
tariatu akcyjnego na rzecz społeczności 
lokalnej .
Jak co roku Przewodnicząca Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
Pani Anna Czarnecka wręczyła Złote 
Czepki i Dyplomy Uznania zasłużonym 
Pielęgniarkom i Położnym naszego Szpita-

la. Wspaniale podkreśliła naszą aktywność 
zawodową, samorządową i społeczną. Cie-
szyła się, że: „rozwiązania pro-pacjenckie / 
dobre praktyki , które poznałyśmy na stażu 
w Oxfordzie – zostały w szpitalu w Wejhe-
rowie wprowadzone skutecznie i owocnie . 
Np. posługiwanie się praktycznymi wskaź-
nikami jakości opieki pielęgniarskiej i po-
łożniczej (oraz ewaluacja w oparciu o nie) 
lub np. fakt, iż Pielęgniarka od pierwszych 
kroków Pacjenta w szpitalu – nawiguje Go 
bezpiecznie po labiryncie szpitala i py-
tań...”
Wszyscy wyróżnieni to Osoby wyjątkowe, 
związane ze Szpitalem od wielu lat. Pełne 
empatii, zaangażowane w procesy projako-
ściowe w Szpitalu. Osoby te znane są w ca-
łym naszym Regionie.
Była to również okazja do podziękowa-

nia za owocną współpracę z Okręgową 
Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku. Szczególne podziękowania otrzyma-
ły: Przewodnicząca OZZPiP Regionu 
Pomorskiego Krystyna Dębkowska (za 
niezłomne współdziałanie na rzecz naszego 
środowiska zawodowego) oraz Przewod-
nicząca Komisji Rewizyjnej - Grażyna 
Ropel (za rzetelne i kompleksowe czuwa-
nie nad realizacją uchwał ORPiP w Gdań-
sku oraz czynną i skuteczną pomoc w roz-
wiązywaniu problemów finansowych jakie 
OIPiP miała z firmami-dłużnikami).
Mi Pani Przewodnicząca podziękowała 
za zaangażowanie i czynny udział w roz-
woju Pielęgniarstwa oraz tworzeniu kon-
struktywnej strategii. Miło było usłyszeć, 
że zawsze można na mnie liczyć zarówno 
na arenie województwa jak i w kraju . To 
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bardzo budujące i jeszcze bardziej moty-
wujące do dalszych działań... Podkreśliła, 
iż teraz wspólnie współdziałać będziemy 
w Zespole ds . Strategii i Organizacji Pie-
lęgniarstwa Województwa Pomorskiego. 
Czas już na dobre systemowe rozwiązania.

Po uroczystości zaproszono wszystkich na 
poczęstunek i wspaniały tort dedykowany 
Pielęgniarkom i Położnym przez Wolon-
tariuszy Szpitala . Wolontariusze napisali – 
„Dla kochanych pielęgniarek i położnych” . 
Na ręce Pielęgniarki – Koordynatora Wo-
lontariatu – Urszuli Czachorowskiej mówi-
my więc: „Dziękujemy kochani Wolonta-
riusze”. Wzajemna współpraca i szacunek 
– to podstawa!

Złote Czepki otrzymały:
Bożena Białk
Urszula Cymanowska
Alicja Grzegorzewska
Maria Lewandowska
Alicja Malinowska
Krystyna Nowotniak
Karina Ruth

Dyplomami Uznania wyróżniono:
Aleksandra Dereniowska
Jolanta Konkel
Aleksandra Krauza
Bożena Lademann
Izabela Litwin
Danuta Mackiewicz
Justyna Pawelas
Hanna Maria Ptasińska
Olga Sikora
Bernadeta Szczypior
Beata Urbanowicz
Beata Wandtke
Barbara Wesołowska
Hanna Żurowska
Agnieszka Choszcz

dr Beata Wieczorek-Wójcik
 Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

W dniu 17 maja 2017 roku w Prabuckim 
Centrum Kultury i Sportu odbyły się ob-
chody Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Położnej. Organizatorami uroczy-
stości byli:

Szpital Specjalistyczny 
w Prabutach Sp. z o.o.,

Przychodnia Lekarska ,, Jasień’’ Zakład 
Opiekuńczo- Leczniczy w Prabutach,

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
,,Medicus’’ w Prabutach.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej odbywa-
ją się pod hasłem:

Pielęgniarstwo wiodącą siłą 
w osiąganiu Celów

Zrównoważonego Rozwoju- ICN 2017.
Na uroczystość przybyło wielu znamie-
nitych gości: Włodzimierz Dawidowski 
– Członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskie-
go, Jerzy Śnieg – Przewodniczący Rady 
Powiatu Kwidzyńskiego, Marek Szulc- 

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, Piotr 
Janiewicz – Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Prabuty, Krzysztof Papis – Dyrek-
tor Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu . 
W imieniu senatora Leszka Czarnobaja 
w uroczystości wzięła udział Kierownik 
Biura – Karolina Szpala.
Z ogromną przyjemnością gościliśmy 
przedstawicieli Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek: Annę Czarnecką – Przewodniczącą 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, Danutę Adamczyk-Wiśniew-
ską – Wiceprzewodniczącą Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 
Jolantę Stachowicz – Kierownika Biura 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku.
W naszym gronie powitaliśmy również Da-
riusza Juszczaka – Księdza Proboszcza Pa-
rafii św. Wojciecha w Prabutach, prof. Jana 
Skokowskiego – byłego Członka Zarządu 
Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp . 

Nasze Święto w Prabutach
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z o.o., Helenę Możejko – byłą Pielęgniarkę 
Naczelną Szpitala Specjalistycznego w Pra-
butach oraz Ordynatorów, Koordynatorów, 
Kierowników Komórek Organizacyjnych 
Szpitala Specjalistycznego w Prabutach 
Sp. z o.o – którzy spędzili ten czas z nami, 
z szacunku dla NAS .
Jednak najważniejszymi gośćmi były Pie-
lęgniarki, Pielęgniarze i Położne.
Nasi goście złożyli życzenia i gratulacje 
Pielęgniarkom/rzom i Położnym z okazji 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Po-
łożnej.
Pani Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Anna 
Czarnecka przedstawiła bardzo ciekawą 
prezentację multimedialną, która dotyczy-
ła działalności Samorządu Pielęgniarek 
i Położnych, obecnych kierunków rozwoju 
pielęgniarstwa i położnictwa oraz roli i ran-
gi przyznawanych wyróżnień samorządo-
wych .
Tradycyjnie z okazji Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Położnej wręczono wy-
różnienia samorządowe.

Złote Czepki za działalność na rzecz Sa-
morządu Pielęgniarek i Położnych, roz-
woju Pielęgniarstwa i tym samym nie-
sieniu profesjonalnej pomocy Drugiemu 
Człowiekowi otrzymały Panie:
• Anna Stańczak – pielęgniarka – Pra-

cownia Endoskopii,
• Małgorzata Kuriata – pielęgniarka – 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii,

• Barbara Promińska – pielęgniarka – 
Oddział Chirurgii Ogólnej,

• Halina Wiśniewska – położna – NZOZ 
,,Medicus’’ w Prabutach,

• Teresa Spankowska – pielęgniarka- 

Przychodnia Lekarska ,,Jasień’’ Zakład 
Opiekuńczo- Leczniczy w Prabutach.

Dyplomy Uznania za wzorową pracę 
w Ochronie Zdrowia otrzymały Panie:
• Agnieszka Gwizdała – pielęgniarka – 

Oddział Chorób Wewnętrznych,
• Bernadeta Demczyńska – pielęgniarka – 

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Odc. IV B,
• Beata Modrzewska – pielęgniarka – Od-

dział Gruźlicy i Chorób Płuc Odc. IV C,
• Mariola Kłuba – pielęgniarka – Oddział 

Gruźlicy i Chorób Płuc Odcinek IV A,
• Grażyna Banach – pielęgniarka – 

NZOZ ,,Medicus’’ w Prabutach,
• Agnieszka Traczyk – pielęgniarka – 

Przychodnia Lekarska ,,Jasień’’ Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy w Prabutach,

• Danuta Wilińska – pielęgniarka – 
Przychodnia Lekarska ,,Jasień’’ Zakład 
Opiekuńczo- Leczniczy w Prabutach.

Wszystkie Panie wyróżnione otrzymały 
od Zarządu Szpitala, Władz Samorzą-
dowych i Kierowników Oddziałów ży-
czenia, gratulacje, dyplomy, kwiaty oraz 
piękne upominki.
Po złożonych gratulacjach przyszedł czas 
na cześć artystyczną.
Na zaproszonych Gości oraz szanownych 
Laureatów czekał Recital Pawła Pudlaka 
z gościnnym występem Burmistrza Miasta 
i Gminy Prabuty Marka Szulca, co było dla 
wszystkich wielką niespodzianką. Występ 
był bardzo wzruszający. Pan Burmistrz 

podkreślił, iż jako gratulacje i docenienie 
naszej trudnej codziennej pracy – dedykuje 
nam osobiście przepiękne wykonane pio-
senki .
Następnie zaprosiliśmy wszystkich na 
lunch. W tym miejscu składamy serdecz-
ne podziękowania dla fundatorów lunchu, 
którymi były następujące firmy: Bialmed 
Sp. z o.o., BBRAUN, Schulke Polska Sp. 
z o.o., ConvaTec. To była wspaniała okazja 
do wymiany wrażeń, emocji i wzruszeń...
Wszystkim Pielęgniarkom i Położnym, 
z którymi mam zaszczyt pracować składam 
życzenia samych sukcesów, zadowolenia 
z dnia codziennego, zdrowia oraz wytrwa-
łości w pełnieniu ról zawodowych, które 
kształtują wizerunek ochrony zdrowia.
Wyrażam swój szacunek i podziękowanie 
dla misji i pracy największej grupy zawo-
dowej w systemie opieki zdrowotnej, któ-
ra codziennie, niezłomnie i nieprzerwanie 
udziela świadczeń zdrowotnych, gwaran-
tując dostępność i bezpieczeństwo systemu 
opieki zdrowotnej .
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W dniu 18 maja 2017 roku w Sali konferen-
cyjnej Centrum Kultury i Edukacji SZKO-
ŁA ŁACIŃSKA w Malborku odbyła się 
uroczystość z Okazji Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. W spo-
tkaniu udział wzięły Pielęgniarki i Położne 
pracujące w Powiatowym Centrum Zdro-
wia Sp. z o.o. w Malborku oraz Włodarze 
Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta 
w Malborku wraz z Zarządem naszej pla-
cówki .
Swoim udziałem uroczystość zaszczycili 
nas Starosta Powiatu – Mirosław Czapla, 
Wicestarosta – Waldemar Lamkowski oraz 
Piotr Szwedowski i Bogdan Kułakowski. 
Nie zabrakło też Władz Urzędu Miasta 
w Malborku – Wiceburmistrza Pana Jana 
Wilka oraz Przewodniczącego Rady Nad-
zorczej PCZ Sp. z o.o. w Malborku Pana 
Marka Szczypiora. W spotkaniu wziął też 

udział Prezes PCZ Sp. z o.o. w Malborku 
Pan Paweł Chodyniak i z-ca dyrektora ds. 
medycznych Pani Ewa Karamon.
Prezes Spółki Paweł Chodyniak złożył 
wszystkim Pielęgniarkom i Położnym po-
dziękowanie za wkład i zaangażowanie 
w pracę wraz z życzeniami zdrowia i po-
myślności w życiu zawodowym i osobi-
stym .
Spotkanie zorganizowane zostało przez 
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp . z o .o . 
w Malborku i Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W uroczystości 
udział wzięła Wiceprzewodnicząca OIPiP 
– Marzena Olszewska-Fryc i kierownik ds. 
merytoryczno-administracyjnych OIPiP 
w Gdańsku Pani Jolanta Stachowicz. Prze-
wodnicząca Anna Czarnecka nie mogła 
osobiście uczestniczyć w tym terminie 
w uroczystości gdyż musiała zrealizować 

Nasze Święto w Malborku

Pielęgniarki i Położne realizują potrzeby 
zdrowotne społeczeństwa we wszystkich 
obszarach i na różnych etapach życia czło-
wieka .
Ufam, iż cierpliwość i życzliwość jaką wy-
kazujecie w kontakcie z chorymi oraz do-
świadczenie zawodowe, wiedza będą dro-
gowskazem do kreowania ścieżek kariery 
zawodowej, prestiżu, samozadowolenia, 
określenia preferowanego systemu wartości.
W tym szczególnym dniu wyrazy uznania 
kieruję do wszystkich Pielęgniarek i Po-
łożnych za profesjonalizm, troskę i holi-
styczną umiejętność opieki nad chorymi 

i cierpiącymi. Codziennie pracując z Wami 
jestem DUMNA z tak Wspaniałej i Profe-
sjonalnej Kadry !
Nasza trudna i odpowiedzialna praca peł-
ni fundamentalne znaczenie i stanowi nie-
odzowny element procesu pielęgnowania 
i leczenia .
Jeszcze raz serdecznie gratuluję wyróżnień 
wszystkim tegorocznym laureatkom .

Grażyna Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Szpitala Specjalistycznego 
w Prabutach Sp. z o.o.
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znacznie wcześniej podjęte zobowiązania.
Podczas uroczystości wręczono odznacze-
nia Złotego Czepka i wyróżnienia (Dyplom 
Uznania) dla pielęgniarek i położnych 
w obu szpitalach: w Malborku i Nowy 
Dworze Gdańskim. Za szczególne zasługi 
na rzecz rozwoju naszego zawodu Złote 
Czepki otrzymały: Bogusława Starosta – 
pielęgniarka Izby Przyjęć, Anna Kobylas 
– pielęgniarka oddziału wewnętrznego oraz 
położna oddziału położniczo-ginekologicz-
nego Pani Barbara Brzychcy.
Dla wyróżniających się w pracy pielęgnia-
rek i położnych przygotowano Dyplomy 
Uznania ze szpitala malborskiego i no-
wodworskiego otrzymały je: Borkowska 
Maria, Bugowska-Wróbel Anna, Hatta 
Maria, Hrynowiecka Barbara, Figurska 
Anna, Jeleń Halina, Kasprzyk Małgorza-
ta, Kowalska Bożena, Kowalska Kamila, 
Maćkiewicz Ewa, Majewska Sylwia, No-
watkowska Wioletta, Opała Magdalena, 
Pawlicka Małgorzata, Pietkiewicz Danuta, 
Stelmach Irena, Sumeracka Ewa, Sutowicz 

Grażyna, Swistak Elżbieta, Tur Elżbieta, 
Wojdan Marzena.
Goście uczestniczący w spotkaniu z okazji 
MDPiP złożyli życzenia wszystkim pielę-
gniarkom i położnym oraz pogratulowali 
nagrodzonym . W tym roku prezes PCZ Sp . 
z o.o. w Malborku Pan Paweł Chodyniak 
dla osób wyróżnionych przygotował spe-
cjalne dyplomy oraz nagrody rzeczowe .
Na zakończenie uroczystości Kierownik 
ds. pielęgniarstwa i Dyrekcja Szpitala po-
dziękowali wyróżnionym Pielęgniarkom 
za profesjonalizm, trud i oddanie. Następ-
nie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na 
poczęstunek.
Uroczystość sponsorowały firmy: Bialmed, 
Zarys, Nutricia i Bioton oraz Leśna Pra-
cownia Florystyczna z Malborka.

Bożena Jusko
Kierownik ds. pielęgniarstwa 

PCZ Sp. z o.o. Malbork 

W dniu 19 maja w szpitalu w Gdyni Re-
dłowie odbyła się uroczystość wręczenia 
odznaczeń Złotych Czepków i Dyplomów 
Uznania dla Pielęgniarek i Położnych 
wytypowanych przez Zarząd Szpitali Po-
morskich, a przyznanych przez Okręgową 
Radę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
W uroczystości brała udział Prezes Zarządu 
Jolanta Grenda, Prezes Medyczny Dariusz 
Nałęcz i Przewodnicząca Związku Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych Ilona 
Kwiatkowska-Falkowska, a także Przed-
stawiciele oddziałów szpitalnych. Wszyscy 
nie szczędzili ciepłych słów docenienia, 
uznania, szacunku... Z ramienia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych odznacze-
nia wręczały Wiceprzewodniczące: Marze-
na Olszewska-Fryc i Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska.

Uroczystość przebiegała w życzliwej at-
mosferze. Wiele życzeń oraz ciepłych słów 
padło z ust zebranych osób, a największe 
owacje zdobyła wypowiedź Przewodniczą-
cej Związku Zawodowego, która bardzo 
wymownie i z dużą empatią oraz zrozumie-
niem zaznaczyła ogromną rolę Pielęgniarek 
i Położnych jako zawodu tak potrzebnego 
i obecnie wręcz deficytowego, a niestety 
jeszcze wciąż tak mało docenianego. Pani 
Prezes Jolanta Grenda podkreśliła, iż oso-
biście ma wielki szacunek i uznanie dla 
naszej pracy – dlatego te odznaczenia i wy-
różnienia uświetni konkretnym bonusem fi-
nansowym. Wyróżnienia ze strony Szpitali 
Pomorskich wręczały naprzemiennie: Dy-
rektor ds. Pielęgniarstwa Beata Gronowska 
Szpital Morski im. PCK i Dyrektor ds. Pie-
lęgniarstwa Szpital św. Wincentego a Paulo 

Uroczystość z okazji Naszego Święta 
w Pomorskich Szpitalach w Gdyni
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Monika Jasinowska, w krótkich słowach 
opisując dokonania nagradzanych Osób. 
Gratulujemy wyróżnionym Pielęgniarkom 
i Położnym oraz życzymy wiele radości 
i satysfakcji każdego dnia podczas wyko-
nywanej tak wspaniałej i odpowiedzialnej 
profesji.
Połączenie szpitali to połączenie sił, 
a współpraca z Samorządem Zawodowym 
to ich wzmocnienie.

Marzena Olszewska-Fryc 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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W malowniczym miejscu w Chojnicach, 
gdzie oczy można nacieszyć malowniczą 
zielenią i odetchnąć komfortowo od trudu 
dnia codziennego została zorganizowa-
na przepiękna i wzruszająca uroczystość 
z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej.
Wydarzenie to było wielowątkowe. Do-
ceniając naszą pracę i profesjonalizm Dy-
rekcja Szpitala przygotowała szereg nie-
spodzianek. Sala była wypełniona pomimo 
swej przestronności. Dopisali zacni goście 
oraz współpracownicy dzielący z nami co-
dzienny trud . Wszyscy Ordynatorzy ser-
decznie gratulowali osiągnięć.
Po serdecznym wystąpieniu Gospodarzy 
i złożonych podziękowaniach za profesjo-
nalizm i odpowiedzialność oraz wspaniałą 
współpracę interdyscyplinarną dokonano 
wręczenia odznaczeń i wyróżnień.

„Złote Czepki” otrzymali:
• Bożena Myzyk – oddział ginekolo-

giczno-położniczy
• Aleksandra Rolbiecka – oddział pe-

diatryczny
• Andrzej Parzątka Lipinski – oddział 

anestezjologii i intensywnej terapii 

Dyplomy Uznania za wzorową pracę 
w Ochronie Zdrowia otrzymali: 
• Edyta Narloch – oddział neurologiczny
• Barbara Iwanowska – oddział otola-

ryngologiczny
• Ewa Szafran – oddział pulmonologii
• Grażyna Truszczyńska – poradnie 

specjalistyczne
• Bożena Truskawa – oddział aneste-

zjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym 
wręczono odznaczenia i wyróżnienia z okazji Naszego Święta 

w Szpitalu w Chojnicach w dniu 2 czerwca 2017 r.
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• Anna Czapiewska – oddział okuli-
styczny

• Wioletta Topka – stacja dializ 
Przewodnicząca wszystkim pogratulowała. 
Podkreśliła fakt, iż niedawno w trakcie wy-
padku samochodowego przekonała się jak 
życie potrafi załamać się z minuty na minu-
tę... Tak też dzieje się z naszymi Pacjentami 
– a my niesiemy im serdeczność, profesjo-
nalną pomoc, wsparcie oraz ulgę. Nieste-
ty jest już nas coraz mniej i niezwłocznie 
należy podjąć i realizować skuteczne dzia-
łania systemowe aby nasi podopieczni nie 
pozostali bez fachowej opieki pielęgniar-
skiej . To ogromne zadanie dla decydentów 
odpowiedzialnych za bezpieczny system 
ochrony zdrowia vel służby zdrowia. Czasu 
już na to coraz mniej...

Dobra współpraca w zespole potęguje efek-
tywność i tworzy spójną całość na rzecz Pa-
cjenta .
Dlatego Pan Nikodem Ojdowski (inspek-
tor ochrony radiologicznej szpitala) otrzy-
mał na wniosek Pielęgniarek i Położnych 
szpitala złożony do ORPiP w Gdańsku (ze 
wspaniałym uzasadnieniem) – odznacze-
nie „Honorowy Złoty Czepek”. Był bar-
dzo wzruszony i zachwycony docenieniem 
Jego Osoby, pracy i współpracy. A salwa 
braw z sali świadczyła o tym z jakim zaan-
gażowaniem i sumiennością realizuje swo-
je zadania oraz jak jest lubiany . 

Niesamowicie emocjonalnym wydarze-
niem było również nadanie tytułu “Pielę-
gniarki/Pielęgniarza Roku 2016”. Ten za-
szczytny tytuł po raz drugi zdobył Karol 
Fryckowski z oddziału chirurgii ogólnej. 
Gratulujemy!

O aktywności Pielęgniarek Szpitala 
w Chojnicach świadczy, iż na szczeblu wo-
jewódzkim szpital reprezentowały także:
• Dominika Ramutkowska z oddziału 

chirurgii ogólnej
• Marlena Kowalska z oddziału okuli-

stycznego
• Iwona Prondzinska z oddziału okuli-

stycznego

Etap na szczeblu wojewódzkim polegał na 
rozwiązaniu złożonego testu z zakresu wie-
dzy zawodowej, historii wykonywanego 
zawodu i działalności PTP oraz znajomości 
kodeksu etyki zawodowej . 
Gratulujemy chęci, odwagi i zaangażowania 
w promowanie naszych profesji i Szpitala.
Następnie wręczono nagrody od Kadry Za-
rządzającej szpitala. Nagrody otrzymały:
• Aleksandra Stasińska – za zdobycie 

tytułu “Położna na medal”
• Agnieszka Torsz – w podziękowaniu 

za pełnioną funkcję Przewodniczą-
cej zespołu ds. profilaktyki, edukacji, 
pielęgnowania ran i odleżyn zarówno 
w szpitalu w Chojnicach, jak i w ze-
spole wojewódzkim

• Bożena Pawłowska – w podziękowa-
niu za pełnioną funkcję Przewodniczą-
cej PTP (koło w Chojnicach)

• Sabina Lemańczyk – w uznaniu za 
pracowitość, sumienność w pracy, ko-
leżeńskość oraz profesjonalizm w sto-
sunku do pacjenta

Za jakość świadczonej opieki wyróżnienia 
przypadły następującym oddziałom:
• oddział chirurgii ogólnej (odcinek A)
• oddział otolaryngologiczny
• oddział ginekologiczno-położniczy 

(odcinek ginekologiczny)
• oddział okulistyczny 



76 Biuletyn Informacyjny  6/2017  Biuletyn Informacyjny  6/2017 77

Ponadto już po raz drugi przyznano tytuł 
i wręczono statuetkę “Przyjaciela Pielę-
gniarek i Położnych”, który nadano Łuka-
szowi Nieżorawskiemu oraz Jackowi Win-
dorpskiemu z działu informatyki szpitala. 

Uroczystość uświetnił wspaniały i wzru-
szający występ Dominika Rzeźnik oraz 
Julki Windorpskiej.

To wspaniała radość dla ciała i ducha, ale 
również niesamowita promocja naszych 
zawodów uwieczniona w relacji na: 
http://www.szpital.chojnice.pl/index.
php?p=new&idg=mg,1,28&id=382

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

W dniu 23 czerwca 2017 r. w 7 Szpitalu 
Marynarki Wojennej z Przychodnią w auli 
konferencyjnej odbyło się uroczyste spo-
tkanie z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej. 
Podczas uroczystości wręczono odznacze-
nia Złotego Czepka i wyróżnienia czyli 
Dyplomy za wzorową pracę w Ochronie 
Zdrowia dla Pielęgniarek. Ze względu na 
specyfikę naszego Szpitala pracuje u nas 
tylko jedna Położna.
Wyróżnienia są dla osób, które poza swoją 
pracą zawodową udzielają się także spo-
łecznie na rzecz środowiska zawodowego 
i lokalnego. Złote czepki i dyplomy uzna-
nia są ogromnym wyróżnieniem dla Pielę-
gniarek. Jest to ukoronowanie Święta Pie-
lęgniarek i pochylenie się nad etosem tego 
zawodu. Praca Pielęgniarki związana jest 
z wielką odpowiedzialnością i samodziel-

nością. Promocji sprzyja fakt, iż jest to wy-
darzenie medialne .
Uroczystość rozpoczęto przywitaniem za-
proszonych Gości. Najważniejszymi Go-
śćmi były przede wszystkim Pielęgniar-
ki uhonorowane Złotym Czepkiem oraz 
Dyplomami Uznania za wzorową pracę 
w Ochronie Zdrowia. Swoją obecnością 
zaszczycili nas również: Major Jarosław 
Mądrecki oraz Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych – mgr Anna 
Czarnecka, Wiceprzewodnicząca Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych – mgr 
Marzena Olszewska-Fryc, Prorektor ds. 
Rozwoju i Współpracy Powiślańska Szkoła 
Wyższa w Kwidzynie – dr Katarzyna Strza-
ła-Osuch.
Komendant Szpitala kmdr dr n. med. 
Dariusz Juszczak przywitał zaproszo-
nych Gości i złożył serdeczne życzenia 

NASZE ŚWIĘTO 
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Krajowy Dzień Położnej

w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej z Przychodnią w Gdańsku
 23 czerwca 2017 r.
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dla wszystkich Pielęgniarek, Pielęgniarzy 
i Położnych. Niezwykle miłymi słowami 
podkreślił naszą rolę w zespole interdyc-
sylinarnym – podkreślając, iż uprawnienia 
powinny być jeszcze wyższe ze względu na 
naszą potężną wiedzę oraz umiejętności 
wynikowe po ustawicznym doskonaleniu 
się zawodowym.
Naczelna Pielęgniarka – mgr piel. Elż-
bieta Brożyniak podkreśliła, że Pion Pielę-
gniarstwa stanowi w szpitalu najliczniejszą 
grupę zawodową, wykonującą szczególny 
zawód zaufania publicznego. Złożyła całe-
mu Personelowi Pielęgniarskiemu życzenia 
sukcesów, zadowolenia, zdrowia i wytrwa-
łości w pełnieniu ról zawodowych. Podzię-
kowała za ogromny trud i zaangażowanie 
w przygotowania do procesu akredytacji. 
Podkreśliła, że skarbem jest fakt – iż wszy-
scy są niesamowici, wyjątkowi i bardzo po-
mysłowi, aktywni oraz rozwojowi – co jest 

bardzo cenne. Nasz Szpital ma szczęście do 
wspaniałej Kadry. Jednak i u nas pojawiła 
się luka pokoleniowa. Elżbieta Brożyniak 
podkreśliła, iż robi wiele aby Kadrę Pie-
lęgniarską pozyskiwać (stąd np. prężna 
współpraca z uczelniami i samorządem za-
wodowym etc.)
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku Anna Czar-
necka podkreśliła istotę naszych zawodów 
oraz niebezpieczeństwo/zagrożenia jakie 
płyną z tytułu niedoborów kadrowych, 
które zaczynają być coraz większe w na-
szym kraju, a w województwie pomorskim 
– największe (tym samym najtrudniejsze). 
Powiedziała, że Pielęgniarki i Położne są 
tym dla systemu Ochrony Zdrowia lub 
Służby Zdrowia – czym tlen dla płuc! 
– i tak powinny być postrzegane. Przed-
stawiła nam Raport NRPiP pt. „Zabezpie-
czenie Społeczeństwa Polskiego w Świad-

czenia Pielęgniarek i Położnych” – aktualny 
z roku 2017 . Powiedziała: „Empiria dowo-
dzi, że Pielęgniarka i Położna powinna być 
postrzegana przez Pracodawcę jako „sku-
teczna inwestycja”, a nie ”koszt”! Tylko 
taka optyka Pracodawców i Decydentów 
przełoży się w skuteczne zatrzymanie oraz 
pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry, któ-
ra wpływa bezpośrednio na doskonałość 
procesów medycznych i pielęgnacyjnych 
(przeciwdziałając powikłaniom, upadkom, 
przedłużającym się hospitalizacjom, za-
każeniom i innym zdarzeniom niepożąda-
nym). Luka a wręcz przepaść pokoleniowa 
w kadrze pielęgniarskiej to brak zastępo-
walności. Radość i bezpieczeństwo jaką 
dajemy Pacjentom powinna być proporcjo-
nalna do radości i bezpieczeństwa jaką od-
czuwać zaczniemy przy odbiorze godnych 
wynagrodzeń! – to najskuteczniejszy lek na 
uleczenie dramatycznej i pogłębiającej sy-
tuacji. Tego życzę!”

Słowa uznania dla naszej pracy i życzenia 
spełnienia wszelkich zamierzeń składała 
Pani Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej 
w Kwidzynie dr Katarzyna Strzała-Osuch. 
Z dumą powiedziała, iż w tym roku ko-
lejne nasze Koleżanki są absolwentkami 
tej uczelni . Wiele o nas wie i chce z nami 

współdziałać oraz dla nas działać... DLA 
POPRAWY RANGI NASZYCH ZAWO-
DÓW. Rektor podkreśliła, że ma pomysły 
jak wzmocnić nasze profesje.
Następnie z rąk Pani Przewodniczącej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Anny Czarneckiej, Wiceprzewodniczącej 
Marzeny Olszewskiej-Fryc oraz Naczel-
nej Pielęgniarki Elżbiety Brożyniak Złote 
Czepki i Dyplomy Uznania otrzymały Pie-
lęgniarki. Łącznie zostało wyróżnionych 7 
osób .
Złoty Czepek za pracę na rzecz Samorzą-
du Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
czyli naszego środowiska zawodowego 
otrzymały:
• pani Anna Muchowska
• pani Izabela Guga-Marek
• pani Grażyna Wojciechowicz

Dyplom Uznania za wzorową pracę 
w Ochronie Zdrowia otrzymały:
• pani Małgorzata Polańska
• pani Dorota Schmeiter
• pani Lusine Hayrapetyan
• pani Anna Pietrzak

Najserdeczniejsze PODZIĘKOWANIA za 
całokształt działalności zawodowej dla 
dobra Pacjentów i Pielęgniarstwa Wojsko-
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wego, przesłane w Liście 
Gratulacyjnym Szefa 
Służby Zdrowia WP gen. 
bryg. dr n. med. Stani-
sława Żmudy, otrzymały: 
Naczelna Pielęgniarka- 
Elżbieta Brożyniak oraz 
Pielęgniarka Oddziałowa 
Izby Przyjęć – Ewa Gra-
bowska.

Wszystkim tegorocznym 
Laureatkom uroczysto-
ści serdecznie gratulu-
jemy.

Pani Przewodniczącą 
Anna Czarnecka i Wice-
przewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc w imie-
niu Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych 
wręczyły Panu Komen-
dantowi Szpitala kmdr 
dr n. med. Dariuszowi 
Juszczakowi PODZIĘ-
KOWANIA za: „zrozu-
mienie i pomoc w każ-
dej sytuacji gdy OIPiP 
w Gdańsku chce użyczyć 
aulę szkoleniową na rzecz 
naszej grupy zawodowej . 
Konferencje i szkolenia 
zawsze przekładają się na 
rozwój Pielęgniarstwa co 
jednocześnie wpływa na 
ulepszanie jakości świad-
czeń zdrowotnych czyli 
owocuje dobrem Pacjen-
tów. To magia współdzia-
łania.”

W tym uroczystym dniu Pielęgniarka Od-
działowa Oddziału Okulistyki – Marze-
na Łońska przedstawiła bardzo ciekawą 
prezentację nt. "Uwarunkowania religijne 
opieki nad pacjentami wyznającymi bud-
dyzm". Przy wielokulturowości Pacjentów 
– to temat niezwykle istotny i na czasie . 
Przewodnicząca podkreśliła, że będąc na 
stażu w JR Hospital w Oksfordzie sama 
brała udział w procedurze, w której każ-
dy pracownik medyczny zapoznaje się 
z potrzebami oraz różnicami kuturowo-re-
ligijnymi swoich Pacjentów, aby ich prze-
strzegać. U nas to też już coraz częściej ma 
miejsce . 
Człowiek to bowiem Istota bio-psycho-
-społeczna. Każda sfera musi być dostrze-
żona i uszanowana – aby było godnie i pro-
fesjonalnie!

Występ uświetnił koncert muzyczny w wy-
konaniu Instytutu Suzuki Centrum Roz-
woju Talentów w Gdańsku. Koncert był 
naprzemiennie radosny, sentymentalny – 
pełen uśmiechów, ale i łez wzruszenia. Po-
mimo rozpoczętych wakacji – Wspaniała 
Młodzież poświęciła nam czas...

Uroczystość miała charakter doniosły i za-
pisała się w pamięci każdego z nas. Aula 
zawiera wystawę historyczną, której część 
dedykowana jest rozwojowi Pielęgniar-
stwa. Chętnie ją zwiedziliśmy. Następnie 
w miłej atmosferze, przy wspólnym poczę-
stunku podzielono się nie tylko cudownym 
tortem, lecz również niesamowitymi wra-
żeniami i przeżyciami.
„Otrzymane odznaczenia i wyróżnienia są 
bardzo cenne gdyż otrzymuje się je za dzia-
łanie na RZECZ DRUGIEGO CZŁOWIE-
KA.” (A.Cz.)
Wszystkim Wyróżnionym Pielęgniar-
kom 7 Szpitala Marynarki Wojennej 
z Przychodnią, składam życzenia wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym oraz 
sukcesów w pracy zawodowej. Życzę 
również spełnienia wszystkich zamierzeń, 
a także drobnych zachwytów w codzienno-
ści oraz pogody ducha i serdeczności.

mgr piel. Elżbieta Brożyniak 
Naczelna Pielęgniarka

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
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Podziękowania
Szanowne Panie, 

w imieniu Grupy LUX MED składam 
serdeczne podziękowania dla 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku za czynny udział w sobotniej 
konferencji Pomorskie Lato Grupy LUX 

MED oraz za życzliwość dla działań 
zmierzających do wzmocnienia roli 

Pielęgniarek i Położnych w procesie opieki 
nad Pacjentami, podejmowanych przez naszą 
firmę, a realizowanych przez zespół Dyrektor 

do spraw Pielęgniarstwa i Położnictwa 
Grupy LUX MED, Moniki Tomaszewskiej. 

Uczestnicy konferencji bardzo ciepło 
przyjęli wystąpienia Przedstawicielek Izby 
– dziękujemy! Mamy wielką nadzieję na 

dalszą współpracę. 
Pozdrawiam, 

 Krzysztof Kurek
Dyrektor Medyczny LUX MED.

Szanowni Państwo 
Jeszcze raz bardzo dziękuję za wspaniałe 

spotkanie i doskonałe wykłady i nie jest to 
naprawdę kurtuazja. Gdańska Izba jest 

w mojej i nie tylko mojej opinii niezwykle 
prężna, nowoczesna i co najważniejsze 
bardzo zaangażowana w nowoczesne 

pielęgniarstwo i położnictwo.
Ja jestem wszystkimi Paniami zauroczona – 

nie tylko zresztą ja.
Teraz będziemy mam nadzieję mogły bliżej 

i częściej współpracować. My jesteśmy zawsze 
otwarci i gotowi na taką współpracę  

Bo wspólnie możemy więcej 
 Jeszcze raz bardzo bardzo dziękuję 

w imieniu swoim i ponad 2000 grupy 

pielęgniarek i położnych LUXMED 
 Pozdrawiam serdecznie, 

 dr n. o zdr. Monika Tomaszewska
Dyrektor Departamentu Pielęgniarstwa 

i Położnictwa Pion Medyczny LUX MED.

Serdeczne podziękowania dla 
Kierownika Specjalizacji Onkologicznej 

Pani dr n. med. Renaty Piotrkowskiej 
za zaangażowanie, wsparcie i motywację 

w przygotowaniu do egzaminu państwowego 
składają Specjalistki w dziecinie 

Pielęgniarstwa Onkologicznego edycja 
Gdańsk 2017.

mgr Anna Fiedorowicz

GRATULUJEMY 
otrzymania tak znaczącego wyróżnienia 

jakim jest Złoty Czepek.
Z tej okazji życzymy, by nie zabrakło Ci 

nigdy pasji zdobywania wiedzy i dzielenia się 
nią z innymi. By ludzie, których masz wokół 

siebie byli mądrzy, twórczy i dobrzy.
Najlepsze życzenia składa Oddział 

Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 
w Gdyni .




