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Koleżanki i Koledzy
jeszcze nigdy, aż tak wiele nie działo się 
wokół nas... To efekty wielu naszych wspól-
nych działań! Poza licznymi relacjami z mi-
łych wydarzeń polecam przede wszystkim 
przeanalizowanie naliczanych Wam kwot 
związanych ze wzrostem miesięcznych wy-
nagrodzeń wynikających z tzw. „III tran-
szy podwyżki Zembalowej” – art. str. 7-10. 
W razie wątpliwości polecam zapoznać się 
z zasadami POrOZUMIeŃ z Pracodaw-
cami w sprawie sposobu podziału środków 
finansowych z NFZ, które podpisywałam 
w imieniu OrPiP w Gdańsku (str. int. 
www.oipip.gda.pl): etat, wymiar etatu lub 
stawki kapitacyjne w POZ itd. jeszcze ni-
gdy nie było takiego wzrostu (procentowe-
go ani kwotowego) aczkolwiek wiadomym 
jest, że chcemy jeszcze więcej!
Nie należy ustawać zatem w następnych 
konstruktywnych działaniach o kolejne 
etapy wzrostu wynagrodzeń, jak i objęcie 
nimi Koleżanek i Kolegów, którzy nie zo-
stali nimi objęci!!!
łączmy się we współdziałaniu...

Aktualne informacje zawsze 
na: www.oipip.gda.pl
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tel. 58 320-06-80, fax 58 322-33-12
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Biuro czynne
poniedziałek 700-1700

wtorek, środa, czwartek 700-1530

piątek – bez interesantów

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

mgr Anna Czarnecka
przyjmuje codziennie w godzinach pracy biura, 
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 

godziny spotkania

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej

mgr Anna Zaremba-Duszota
przyjmuje w pierwszą i trzecią środę

każdego miesiąca od 1300 do 1500

Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr Alina Malinowska
przyjmuje w ostatni czwartek miesiąca,

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 
w OIPiP w Gdańsku godziny spotkania
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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 18 lipca 2017 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 9 osób, Człon-
ków Prezydium. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 355/VII P/17 
w sprawie wydania zaświadczenia 
po odbytym przeszkoleniu po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu łącznie 
dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (2 pielęgniarkom).

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 356/VII P/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 
(2 pielęgniarkom).

6. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 357/VII P/17 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Ko-
misji Socjalnej z dnia 11.07.2017 r. 
o przyznanie zapomóg finansowych 
Członkom Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku na ogól-

ną sumę: 5900 zł brutto (pięć tysięcy 
dziewięćset 00/100 ). 

7. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
358/VII P/17 w sprawie zakupu 50 szt. 
ręcznych latarek z wygrawerowanym 
logo OIPiP – nagród dla uczestników 
Jarmarku „Pomorskie dla zdrowia„ 
który odbył się dnia 15.07.2017 r. we 
Wdzydzach Kiszewskich

8 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
359/VII P/17 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez Wyższą Szkołę Inży-
nierii i Zdrowia – „Wykonywanie ba-
dania spirometrycznego”

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 360/VII P/17 
w sprawie wskazania przedstawicieli 
samorządu do prac w komisji kwali-
fikacyjnej w zakresie kształcenia po-
dyplomowego prowadzonego przez 
Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia 
– „ Opieka pielęgniarska nad chorymi 
dorosłymi w leczeniu systemowym 
nowotworów”

10. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał Nr 66/IPP/PPL/2017/C i 67/
ISPP/PPL/2017/C w sprawie wykre-
ślenia z rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą (Rejestr 
Praktyk Zawodowych), wpisu w reje-
strze indywidualnych praktyk pielę-
gniarek i położnych (2 wykreślenia in-
dywidualnych praktyk pielęgniarskich).
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11. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Nr 472/Z/
VII/2017 do Uchwały Nr 545/Z/
VII/2017. Stwierdzenia i wpisy – 58 
(w tym 9 pielęgniarzy, 4 położne), wpis 
do rejestru – 10 (w tym 1 pielęgniarz, 
1 położna), duplikaty 2, wykreślenia 
z rejestru – 4 (w tym 1 pielęgniarz, 2 
położne).

12. Przedstawienie bieżących informacji.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
omówiła: 
- wyniki z przeprowadzonej kon-

troli u Organizatora kształcenia 
INTERRETE Sp. z o.o. w zakresie 
realizacji Kursu specjalistycznego: 
Wywiad i badanie fizykalne. Ko-
misja w protokole pokontrolnym 
nie stwierdza nieprawidłowości,

- informację dotyczącą XII Ogólno-
polskiej Konferencji Dyrektorów 
ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek 
Naczelnych i Przełożonych, któ-
ra odbędzie się w Augustowie 
w dniach 25-28 września 2017 r. 
temat konferencji ,,Zarządzanie 
personelem pielęgniarskim’’. In-
formacja dotycząca szczegółowe-
go programu konferencji została 
zamieszczona na stronie interne-
towej OIPiP w Gdańsku,

- podziękowanie, które wpłynęło 
w formie pisemnej z OIPiP w Rze-
szowie za udzieloną pomoc finan-
sową dla Członka Izby,

- pismo przesłane przez Panią Te-
resę Zielińską, Przewodniczącą, 
Koła Emerytek Pielęgniarek i Po-
łożnych działającego przy OIPiP 
w Gdańsku. Pismo zawiera spra-

wozdanie z wycieczki do Ogro-
dów Hortulus koło Koszalina, 
która odbyła się w dniu 19 maja 
2017 r. oraz podziękowanie dla 
Pani Przewodniczącej Anny Czar-
neckiej jak również do Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych za 
możliwość zorganizowania tak 
wspanialej formy wypoczynku. 
Sprawozdanie zostanie zamiesz-
czone w Biuletynie,

- pismo od Pielęgniarki Koordy-
nującej Poradni Onkologicznej 
i Chemioterapii Ambulatoryjnej 
ze Szpitala w Wejherowie z proś-
bą o pomoc i wyjaśnienie wąt-
pliwości dotyczących podawania 
preparatów kontrastujących (in-
iekcje pod wysokim ciśnieniem) 
przez założony port naczyniowy. 
Wyjaśnieniem zajęła się Pani 
Przewodnicząca Komisji ds. Pie-
lęgniarstwa Diagnostycznego 
Joanna Langa, zainteresowanej 
Pielęgniarce zostanie przesłane 
pismo wyjaśniające. Wyjaśnie-
nie jest oparte o wnikliwą analizę 
odpowiedzi na nurtujące pytania 
tematyczne od firm zajmujących 
się dystrybucją kontrastu. Prze-
słana informacja jest zamieszczo-
na na stronie internetowej OIPiP 
w Gdańsku,

- materiały do dyskusji nad wypra-
cowaniem projektu – stanowiska 
w sprawie działania Gabinetów 
Profilaktyki Zdrowotnej i Pomo-
cy Przedlekarskiej w szkołach 
i placówkach Województwa Po-
morskiego. Materiały przesłane 
zostały przez Przewodniczącego 

Zespołu ds. Społecznych Pana 
Franciszka Potulskiego,

- pismo skierowane przez Funda-
cję Profilaktyki Chorób Cywili-
zacyjnych ,,SYLWETKA TRÓJ-
MIASTA” do OIPiP w Gdańsku 
z zaproszeniem do udziału w Wy-
darzeniu Prozdrowotnym, które 
odbędzie się 22 lipca 2017 roku 
w Sopocie na terenie Pomorskie-
go Centrum Reumatologicznego. 
Celem wydarzenia jest promocja 
zdrowego stylu życia oraz proz-
drowotna edukacja mieszkańców 
Trójmiasta. Prezydium ORPiP 
w Gdańsku tradycyjnie włącza się 
do czynnego udziału w tak waż-
nym wydarzeniu,

- ofertę skierowaną przez Związek 
Pracodawców Forum Okrętowe 
w Gdańsku , który jest partnerem 
projektu pn. ,,STOP Bezrobociu! 
Nowe kwalifikacje na dobry po-
czątek” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 z zaproszeniem 
do złożenia oferty na świadcze-
nie usług w zakresie organizacji 
i przeprowadzenia szkolenia pn. 
Kurs przetaczania krwi,

- certyfikat zniszczenia dokumen-
tów i materiałów przekazanych 
przez OIPiP w Gdańsku w sposób 
zgodny z obowiązującą procedurą 
przez firmę zajmująca się kom-
pleksowymi rozwiązaniami w za-
rządzaniu dokumentacją,

- propozycję Powiślańskiej Szkoły 

Wyższej w Kwidzynie dotyczącą 
wspólnych działań celem wzmoc-
nienia rangi i pozycji zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Pol-
sce. Propozycja dotyczy zajęcia 
się tematem przez Naczelną Izbę 
Pielęgniarek i Położnych, a tak-
że Okręgowe Izby Pielęgniarek 
i Położnych. Pani Przewodniczą-
ca Anna Czarnecka przedstawiła 
powyższą propozycję na zebraniu 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Warszawie, propozycja 
została przyjęta pozytywnie,

- pismo od Wojewody Pomorskiego 
z prośbą o przesłanie propozycji 
kandydatury na Konsultanta Woje-
wódzkiego w dziedzinie Pielęgniar-
stwa Pediatrycznego. Jednogłośnie 
Prezydium ORPiP w Gdańsku 
wskazało na proponowane stanowi-
sko Panią Joannę Stecką,

- podziękowanie od Wiceprzewod-
niczącej Pani mgr Danuty Adam-
czyk-Wiśniewskiej do Prezydium 
ORPiP w Gdańsku za pomoc w re-
alizacji IV edycji kampanii spo-
łecznej ,,Mamo, tato napisz list do 
dziecka, które wkrótce się urodzi”

- dwa odwołania Pań Pielęgniarek 
od decyzji Komisji ds. Finanso-
wania Doskonalenia Zawodo-
wego z prośbą o ponowne roz-
patrzenie wniosków. Odwołania 
wraz z uzasadnieniami zostaną 
rozpatrzone na najbliższym zebra-
niu Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych,

- informację dotyczącą Konferencji 
Naukowej pn. ,,PIELEGNIAR-
STWO POLSKIE, EUROPEJ-
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Kalendarium
7-14 sierpnia
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna 
Czarnecka wraz ze ścisłym Prezydium opi-
niowała wnioski w sprawie sposobu po-
działu środków z NFZ na wzrost wynagro-
dzeń Pielęgniarek i Położnych wpływające 
licznie i regularnie od Pracodawców, u któ-
rych nie działa OZZPiP. Wniosków były 
dziesiątki, a wręcz setki. Wnioski obejmo-
wały sumarycznie już III transze.

9 sierpnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka przewod-
niczyła Komisji Konkursowej na stano-
wisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału 
Szpitalnego SP ZOZ Sanatorium Uzdrowi-
skowego MSWiA w Sopocie. Członkiem 
Komisji z ramienia OIPiP w Gdańsku była 
również Danuta Adamczyk-Wiśniewska 

(mimo urlopu). Dzięki kworum Komisja 
wyłoniła Kandydatkę na stanowisko objęte 
konkursem. Gratulujemy!

11 sierpnia 
Przewodnicząca Anna Czarnecka prze-
wodniczyła obradom Prezydium ORPiP 
w Gdańsku.

16 sierpnia
W dniu 16 sierpnia odbyło się uroczyste 
otwarcie Oddziału Udarowego w Szpitalu 
im. M. Kopernika w Gdańsku. Wspaniały 
innowacyjny oddział to polepszone wa-
runki pracy oraz doskonałe dla Pacjentów. 
Gratulujemy! 

SKIE, ŚWIATOWE”, które od-
będzie się w Warszawie w dniach 
9-10 października 2017 roku.

13. Przewodnicząca Anna Czarnecka po-
dziękowała, Pani Beacie Wieczorek-
-Wójcik za zaangażowanie w opraco-
waniu projektu ,,Wypracowanie Stra-

tegii Organizacji Opieki Pielęgniar-
skiej i Położniczej w Województwie 
Pomorskim”.

14. Zakończenie zebrania.

Jolanta Zając
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

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

CZEGO CHCEMY?
DO CZEGO ZMIERZAMY?
Quo vadis Pielęgniarstwo?
Akcja i reakcja...

Każdy z nas zapytany w ww. sposób 
odpowie: chcę godnych warunków pracy 
i płacy! Chcę docenienia mojej wiedzy i co-
dziennego trudu związanego z niesieniem 
profesjonalnej pomocy innym! Chcę pod-
wyżki wynagrodzeń! Chcę robić to co jest 
w moim zakresie zadań zgodnie z upraw-
nieniami, prawem i bezpieczeństwem!

Każdy z nas to powie, ale co każdy robi 
w kierunku aby to się zrealizowało???

Czy dbamy o naszą jedność, solidar-
ność i siłę? Czy wiemy jak zrealizować cel?

A może często robimy wręcz odwrotnie 
do tego czego oczekujemy???

Czy dlatego, że pracujemy na dwa etaty 
mamy „wymówkę”, iż 
nie mamy czasu, aby 
zawalczyć o warunki 
takie by w efekcie móc 
godnie zarobić na jed-
nym etacie???

Może krzywdząco 
i zniechęcająco ataku-
jemy pomówieniami i niekonstruktywną 
krytyką tych, którym jeszcze chce się z deter-
minacją działać na naszą rzecz, a wyręczamy 
w pracy tych, którzy w efekcie biorą za wy-
konane przez nas procedury pieniądze...?

robiąc odwrotne działania nie można 
oczekiwać dobrego wyniku!

Każdy z nas pełni swoją rolę: życiową, 
zawodową i społeczną. Ja np. obecnie je-
stem Przewodniczącą ORPiP w Gdańsku. 
Od 1993 r. – tuż po pomaturalnym studium 
pielęgniarskim ukończonym w Gdańsku 
– jestem czynną zawodowo Pielęgniarką. 
To już 24 lata... Od kiedy sięgam pamię-
cią aktywnie włączam się w akcje mające 
na celu poprawę naszych warunków pracy 
i płacy. Niejednokrotnie wraz z Ludźmi 
wierzącymi w moc działań (tj. Barbara, 
Marzenka, Basia, Asia, Aldona, Krysty-
na, Ilona, Halinka, Ania, Jola, Beata, Ela, 
Magda, Tatiana, Danka, Patrycja, dwóch 
Rafałów, Sebastian, Maciej oraz Grzegorz 

i inni wspaniali/wy-
trwali) – inicjowaliśmy 
wydarzenia regionalne 
w tym temacie. Inni tyl-
ko narzekali, wymagali, 
oceniali, a wręcz kry-
tykowali... oczekując 
biernie, że samo się coś 
zrobi... Otóż samo się 

NIC nie poprawi! Jak mawiają Anglicy: 
„Kamień, który się nie toczy mchem ob-
rasta.” Już wtedy wiedziałam, że trzeba 
niezłomnie realizować postawione sobie 
cele – wbrew wszystkim malkontentom! 
Im bardziej ktoś chciał mnie do tego znie-

Tylko jedność 
daje wyniki!

 Nie damy się!
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chęcić tym bardziej uzbrajałam się w siłę 
i działałam. Niejednokrotnie z zaciśnięty-
mi zębami, jak człowiek ze stali, jak tytan 
z jednoczesną delikatnością i wrażliwością 
pielęgniarską...

A właśnie, że dam radę! I nie liczę, nie 
liczę na żadne słowo: dziękuję!
Liczę jednak, że każdego stać na to, aby 
obiektywnie dostrzec ile polepszyło się od 
lat (co udowodnię poniżej)!

Nie jest doskonale, ale wyniki działań 
są widoczne! Nie poddajemy się!!!
Od eskalacji protestów w 2000 r. i ciężko 
wywalczonego „203 zł.” za czasów J. Buz-
ka, poprzez Białe Miasteczko w 2007 r. 
i inne protesty – nie było do 2015 roku 
podwyżek wynagrodzeń w pielęgniarstwie.

Po tylu latach działania na rzecz na-
szego środowiska zawodowego mam peł-
ne prawo do stwierdzenia, że niezmiernie 
trudno jest działać dla NAS! Roszczenia są 
wielkie, ale włączenie się w działanie nie-
wielkie lub żadne. Większość mówi: „Płacę 
składki na związki, płacę składki na izby – 
niech robią! A ja wystarczy, że będę wyma-
gać!” Oczywiście działania Związków oraz 
Samorządu Zawodowego są olbrzymie, ale 
jedynie przy Waszej 
aktywności, wspar-
ciu i nie bombardo-
waniu etapowych 
wyników, „że znów 
są zbyt małe” – daje 
siłę do dalszych 
efektów.
tu chciałam pod-
kreślić, iż w OIPiP w Gdańsku lwia część 
Waszych składek trafia z powrotem do 
Was poprzez: refundację doskonalenia za-
wodowego (w roku 2016 ok. 900 tys. zło-
tych), zapomogi socjalne (110 tys. złotych), 

bezpłatne dla Państwa konferencje z róż-
nych naszych dziedzin w tym prewencyj-
ne (85 tys. złotych), ubezpieczenie OC (45 
tys. złotych), komisje problemowe ds. pie-
lęgniarstwa i położnictwa (65 tys. złotych) 
oraz program profilaktyki zagrożeń zawo-
dowych, z którego setki z Was dla zdrowia 
chętnie skorzystało (56 tys. złotych). Do 
tego ze składek realizowane są: bezpłatne 
porady prawne oraz szkolenia po 5-letniej 
przerwie w wykonywaniu zawodu zakoń-
czone egzaminem jak i pomoc w procesie 
zakładania indywidualnych lub grupowych 
praktyk oraz liczne bezpłatne formy dosko-
nalenia zawodowego pokrywane finanso-
wo przez UP. Działamy w praktyce w razie 
każdej zgłoszonej przez Was potrzeby – do 
czego obliguje nasza ustawa.
Rolą Samorządu jest również budowanie 
i umacnianie naszej MARKI oraz obalanie 
krzywdzących stereotypów w społeczeń-
stwie, mediach etc. To także dbałość o pra-
widłowe schematy organizacyjne w pod-
miotach medycznych gwarantujące nam 
wykonywanie naszych zawodów zgodnie 
z autonomią zawodową. Promowanie na-
szych zawodów. Silna nasza POZYCJA – 

to mocna podstawa do 
negocjacji...

Gdy w październi-
ku 2014 r. założyliśmy 
na Pomorzu KOPiP 
jako naszą inicjaty-
wę społeczno-zawo-
dową współdziałania 
Izb w Gdańsku oraz 

w Słupsku i OZZPiP Region Pomorski – 
wszędzie wokół słyszeliśmy, że nic to nie 
da, bo dla Pielęgniarek i Położnych nie ma 
ani złotówki na podwyżki, nie ma, nie ma, 
nie ma....! My natomiast wiedzieliśmy, że 

najgorsze co można zrobić to: nic nie robić 
i narzekać! W dniu 6 listopada zrobiliśmy 
akcję informującą społeczeństwo o zagro-
żeniu wynikającym z niewystarczającej 
i topniejącej liczby Pielęgniarek i Położ-
nych w naszym województwie. Wskazy-
waliśmy PRAWDĘ, iż jedynie poprawa 
warunków pracy (liczniejsze obsady dy-
żurowe dostosowane do potrzeb zdrowot-
nych Pacjentów – a nie jak potrafi bywać, 
np. pojedyncze) oraz podwyżki wynagro-
dzeń – są rozwiązaniem na wyleczenie tej 
chorej sytuacji! Wszyscy, którzy w nasze 
działania wierzyli i zależało Im na popra-
wie warunków pracy i płacy przybyli na 
PROTEST, który zakończył się PIKIE-
TĄ pod Urzędem Marszałkowskim oraz 
Urzędem Wojewódzkim. Mimo wielkiej 
kampanii informacyjnej – z ponad 15-to 
tysięcznej rzeszy Pielęgniarek i Położnych 
naszego województwa udział w proteście 
wzięło niespełna 200 osób (w tym wszy-
scy pracownicy Izb: Gdańskiej i Słupskiej, 
Zarząd OZZPiP oraz oraz nasze rodziny). 
Wskazaliśmy, że podnosimy ogromny pro-
blem – który dotyka nie tylko przeciążone 
pracą Pielęgniarki i Położne, ale również 
powierzonych nam Pacjentów. topniejąca 
liczba naszej kadry wymaga natychmia-
stowych działań uatrakcyjniających wy-
konywanie naszych profesji!
Kolejnym etapem realizowania akcji pt. 
„Tylko prawda nas wyleczy” był Pomor-
ski Okrągły Stołem dotyczący Pielęgniar-
stwa na Pomorzu w dniu 25 lutego 2015 r. 
w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 
Współorganizatorem wydarzenia był Mar-
szałek Mieczysław Struk a uczestnikami: 
Wojewoda Pomorski, przedstawiciele gmin 
i powiatów pomorskich, placówek medycz-
nych, NFZ, Duchowieństwa i Pacjentów, 

Posłowie, Senatorowie, JM Rektor GUM-
-ed, Konsultanci oraz oczywiście wszystkie 
zainteresowane Pielęgniarki, Pielęgniarze 
i Położne z naszego województwa.
Polecam: http://www.rynekzdrowia.pl/Po-
lityka-zdrowotna/Gdansk-obradowal-quot-
okragly-stol-quot-pielegniarek-i-poloznych-
Polityka-zdrowotna,149339,14.html

Idea KOPiP-u została również w marcu 
przedstawiona NRPiP przeze mnie oraz Se-
bastiana Irzykowskiego (wtedy Przewod-
niczącego OIPiP w Słupsku oraz współ-
założyciela KOPiP) i takie współdziałanie 
ze Związkami Zawodowymi objęło niemal 
cały kraj. W wielu miejscach współpraca 
oczywiście już była, ale została nazwana 
i podkreślona. tylko jedność daje wyni-
ki! Tak jak jej brak może wszystko zepsuć! 
Dlatego każdy kto nie chce naszego dobra 
– chce nas skłócać... Nie damy się!
jedność do jedności dała wynik w postaci 
zgranego ogromnego PROTESTU w War-
szawie w wyniku, którego obecnie otrzy-
mujemy kolejną już transzę z „4x400”.
Ubolewam mocno nad tym, iż nie wszyscy 
z nas są tzw. podwyżką Zembali objęci !!!
Walczymy z tym, ale chyba jedynie prawo 
rynku może to zmienić i naprawić (walka 
o Pracownika).

już 25 lutego w POStULAtACH 
wskazaliśmy, iż podwyżki muszą być 
1500 netto, aby były efektywne (patrz ww. 
link). Jak wiadomo postulat był wygórowa-
ny, dziennikarze nie dowierzali słysząc tę 
kwotę, ale tyle żądaliśmy i oczekiwaliśmy! 
Wiele osób oskarżało nas personalnie, że 
w ten sposób powalimy placówki medycz-
ne! To było dla nas ogromne obciążenie 
i zarzut/pomówienie! Ale my odpowiada-
liśmy, że bez tych podwyżek powalą się 
placówki z przyczyny braku naszego per-

Wspólnie 
z wieloma z Was 
zrobiliśmy wiele!!!
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sonelu!!! Byliśmy nieugięci razem z Wami! 
I dla Was! Wspólnie z wieloma z Was zro-
biliśmy wiele!!! Dziękuję naszym Delega-
tom, Izbom oraz Związkom Zawodowym! 
Ci, którzy w działaniach brali czynny udział 
doskonale wiedzą i czują o czym mówię. Ci 
co w ogólne się nie zaangażowali – nadal 
będą jedynie narzekać...

Wczoraj w dniu 7 sierpnia w pierw-
szy dzień po swoim urlopie miałam przy-
jemność przez wiele godzin podpisywać 
dziesiątki, a wręcz setki POROZUMIEŃ 
przesłanych przez Waszych Pracodawców 
w sprawie III transzy PODWYŻKI ZE-
MBALI (w przeliczeniu na etat to już bli-
sko 700 zł. NETTO czyli 1200 brutto-brut-
to (czyli kwota brutto plus narzuty = koszty 
pracodawcy) miesięcznie, jak również 
przypisane do numeru prawa wykonywa-
nia zawodu były kwoty brutto-brutto: 1700 
zł. do max. 2340 złotych miesięcznie) – 
i powróciłam do wspomnień z wieloletnich 
działań i wręcz nieustającej walki... Stąd 
ten artykuł. Artykuł z apelem, abyśmy 
szanowali się wzajemnie, a szczególnie 
tych którzy nie poddają się i nie ustępują 
w działaniach. Podziwiam i bogu dzięku-
ję, że takie Osoby jeszcze są – choć wiem 
jak bardzo są przez własne środowisko 
poranione – poranione ostrymi niespra-
wiedliwymi słowami...

Podsumowując:
–	 przelicz swój wzrost wynagrodzenia 

razy 12 miesięcy i pomyśl czy jeszcze 
w 2014 roku wierzyłaś/eś w to co dziś 
masz? Minimalnie to 8 tysięcy na rękę 
/etat!

–	 w następnym roku we wrześniu będzie 
już kolejna – czwarta transza....

–	 czy narzekając na tych wszystkich co 

o to zawalczyli jesteś w stanie teraz po-
zbyć się/oddać tę „zbyt małą podwyż-
kę”? Czy marzysz, aby wynegocjowali 
włączenie jej do podstawy (jak już się 
dzieje w placówkach medycznych)?

–	 a może docenisz Samorząd i Związki 
Zawodowe??? – poczujesz, że to my 
rAzem i zaangażujesz się aby wy-
walczyć coś WIĘCEJ???

–	 a może chcesz zrobić to sama/sam...?
–	 jeżeli wiesz co chcesz?! – zrealizuj to!
życzę powodzenia i docenienia,
życie to akcja i reakcja i tego wyniki.

W następnym artykule napiszę o usta-
wie o minimalnych wynagrodzeniach. Póki 
co podkreślam, iż ani NrPiP, ani OZZ-
PiP nie zaakceptowały projektu tej usta-
wy, nanieśliśmy mnóstwo poprawek, 
które Ministerstwo Zdrowia odrzuciło 
jako niezasadne... Nie zgadzamy się z za-
pisami tej ustawy i będziemy w tej spra-
wie działać! Opiszę również przyczynę 
dlaczego tak „słabo” potraktowano magi-
strów naszych dziedzin. Do tej pory prze-
myślmy proszę, a nawet przedyskutujmy – 
czy sami się do tego nie przyczyniliśmy...? 
Czy chcieliśmy rozszerzenia uprawnień? 
Czy chcieliśmy jednak być równi w pielę-
gniarstwie mimo zdobywania zawodowych 
stopni naukowych? Życie to niestety sztuka 
podejmowania decyzji i ich efekty... teraz 
musimy to uporządkować.

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Wręczenie Dyplomów 
w Powiślańskiej Szkole 
Wyższej w Kwidzynie

Rektor i Senat Powiślańskiej Szkoły Wyż-
szej w Kwidzynie zaprosili Przewodniczącą 
Annę Czarnecką oraz Wiceprzewodniczą-
cą Marzenę Olszewską-Fryc na uroczyste 
wręczenie Dyplomów absolwentom stu-
diów I stopnia. Zaproszone również były 
Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca 
OIPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą 
w Olsztynie. Gośćmi byli także liczni Przed-
stawiciele innych ważnych instytucji tj. np. 
Europarlament, Powiat, Rada Miasta, Straż 
Pożarna etc., a także dumni z wydarzenia 
Członkowie rodzin absolwentów – od naj-
starszych do najmłodszych.

Po uroczystym otwarciu nastąpiły wystąpie-
nia zaproszonych Gości. Przewodnicząca 
ORPiP w Gdańsku podkreśliła, iż specjalnie 
dla nowych Pielęgniarek i Położnych dopa-
sowaliśmy termin obrad Prezydium i prze-
łożyliśmy na prośbę Pani Rektor z dnia 14 
lipca na dzień 18 lipca – aby tuż po dyplo-
matorium już w poniedziałek wszyscy mogli 
złożyć dokumenty o przyznanie PWZ, które 
Uchwałą zostanie nadane przez Prezydium. 
Czas jest ważny, aby móc zatrudnić się do 
dnia 1 sierpnia – podkreśliła – aby do wyna-
grodzenia otrzymać trzy transze podwyżko-
we (3x400 de facto 3x ok.225 netto). To była 
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bardzo ważna i praktyczna informacja!
Następnie Przewodnicząca podkreśliła, 
iż trzeba być dumnym,że mamy tak wy-
kształcone Pielęgniarki i Położne i czynić 
wszystko, aby zachować nasz „narybek” 
w kraju dla naszych Pacjentów. Mamy wiele 
pomysłów jak uatrakcyjnić wykonywanie 
naszych profesji – wystarczy, aby decyden-
ci nas wysłuchali i je realizowali...To czas 
najwyższy na to! Warunki pracy (obsady 
dyżurowe) oraz płacy wymagają pilnej po-
prawy. Rozwiązaniem nie jest sugerowane 
sprowadzanie pielęgniarek z Ukrainy gdyż 
jesteśmy w UE, która zdaje sobie sprawę 
z rangi naszych zawodów i wymaga sys-
temu kształcenia 3-letniego zawierającego 
4600 godzin (minimum!). Dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady w tej sprawie 
o nr. 2005/36/WE zobowiązuje kraje UE 
do ścisłego przestrzegania jej. Nie możemy 
zatem wydawać PWZ (Praw Wykonywania 
Zawodów) pielęgniarkom np. z Ukrainy, 
które w swoim systemie kształcenia mają 
jedynie połowę tego minimum. Pracodawcy 

muszą to zrozumieć i przestać „wpadać na 
takie pomysły.” To nie jest kwestia złej woli, 
a przepisów unijnych. Tak jak nie można 
„być trochę w ciąży” tak i nie można „być tro-
chę w UE” i np. ze względu na braki naszych 
pielęgniarek – łamać dyrektywę – wyjaśniła 
Przewodnicząca nasilające się zjawisko la-
winy pytań o „tanie pielęgniarki.” Zawody, 
które posiadają wiedzę i ją realizując ratują 
zdrowie i życie ludzkie – muszą być w cenie!
Następnie Przewodnicząca podkreśliła, 
iż w „Złotej Dziesiątce Najlepszych Ab-
solwentów” za wyniki w nauce jest Pan 
Krzysztof Brzoskowski, który złożył egza-
min dyplomowy i uzyskał licencjat pielę-
gniarstwa z najwyższą notą. Pan Krzysztof 
jest ratownikiem medycznym, który od tej 
pory wstępuje w nasze szeregi. W związku 
z powyższym w imieniu Dyrekcji Szpitala 
Specjalistycznego w Kościerzynie (w któ-
rym Pan Krzysztof pracuje) oraz ORPiP 
w Gdańsku Przewodnicząca złożyła ser-
deczne gratulacje oraz życzenia i upominek 
przypominający, iż relaks regeneracyjny 
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przy tak trudnych i odpowiedzialnych zawo-
dach jest niezbędny. Dyrekcja Szpitala jest 
dumna z takich Pracowników, lecz w tym 
czasie mogła być z Panem Krzysztofem je-
dynie duchem, gdyż od samego rana czynnie 
organizowała stoiska promujące zdrowie na 
festynie we Wdzydzach nad jeziorem Gołuń. 
Kolejny raz współpraca Szpitala z naszym 
Samorządem Zawodowym dała wspaniałe 
efekty. Współdziałanie to podstawa!
Naczelna Pielęgniarka 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej w Gdańsku wystąpiła, aby zachę-
cić absolwentów do pracy w tym szpitalu. 
„Czekamy na Was już dziś...” Jednocześnie 
złożyła gratulacje obecnym Pracownikom 
szpitala, którzy podjęli trud studiów i dziś 
zostali absolwentami uczelni w Kwidzynie. 
Powiedziała: „(...) dla nas to doniosły i rado-
sny dzień, ponieważ w gronie absolwentów 
są trzy panie pielęgniarki i jeden ratownik 
medyczny 7 Szpitala Marynarki Wojennej 
z Przychodnią w Gdańsku. Paniom: Dęb-
skiej Annie, Gawlik Beacie i Wydrze Viole-
cie oraz panu Kołodziej Miłoszowi z okazji 

uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, 
składam serdeczne życzenia. Życzę pomyśl-
ności, sukcesów w pracy zawodowej i życiu 
osobistym, wytrwałości i pogody ducha.”
Następnie w imieniu własnym i Preze-
sa Szpitala w Kwidzynie wystąpił znany 
i bardzo lubiany Pielęgniarz Pan Piotr Janie-
wicz – wykładowca Powiślańskiej Szkoły 
Wyższej oraz Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
w Szpitalu w Kwidzynie. Salwa braw była 
najlepszym dowodem jak bardzo jest cenio-
ny! Przepięknymi słowami wszystkim ab-
solwentom pogratulował wytrwałości i za-
angażowania w poszerzanie swojej wiedzy. 
Serdecznie zapraszał do pracy w Kwidzynie.
Sercem uroczystości było wręczenie Dyplo-
mów oraz tradycyjne już czepkowanie. Na 
podium zrobiło się biało, wzruszająco, me-
dycznie i bezpiecznie....
Każdemu Pacjentowi życzymy bezpiecz-
nych profesjonalnych obsad dyżurowych!

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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egzamin wewnętrzny 
ze specjalizacji 

w dziedzinie 
pielęgniarstwa 

neonatologicznego
 - Gdańsk

Kurs dokształcający - obsługa portów naczyniowych - Gdynia

Z działu Szkoleń

egzamin wewnętrzny 
ze specjalizacji 

w dziedzinie 
pielęgniarstwa 
pediatrycznego 

- Gdańsk
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nia układ odpornościowy oraz jednocze-
śnie wpływa na poprawę samopoczucia. 
Badania naukowe wskazują, że tlenoterapia 
hiperbaryczna zwiększa aktywność oraz 
stężenie enzymów antyoksydacyjnych, 
działa neuroprotekcyjnie poprzez: uspraw-
nianie procesów metabolicznych w mózgu, 
minimalizuje obrzęk, a także zmniejsza ci-
śnienie śródczaszkowe. 

Wskazania do leczenia hiperbarią tlenową

Istnieje szereg wskazań do leczenie tlenem 
hiperbarycznym (lista wskazań ICD-10 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa NFZ 
z dnia 18.10.2011 r. do pobrania na www.
hiperbariatlenowa.pl) a w miarę prowa-
dzenia licznych światowych badań lista ta 
stale ulega rozszerzeniu. Obecnie medy-
cyna wykorzystuje hiperbarię tlenową do 
leczenia następujących schorzeń:
•	 Trudno gojące się rany 
•	 Zakażenia skóry i tkanki podskórnej
•	 Zespół stopy cukrzycowej
•	 Rehabilitacja po udarze mózgu
•	 Rehabilitacja po urazie czaszkowo-

-mózgowym
•	 Leczenie przeciwbólowe
•	 Urazy sportowe
•	 Borelioza
•	 Depresja
•	 Zespół przewlekłego zmęczenia 
•	 Zespół stresu pourazowego (PTSD)
•	 Nagła głuchota idiopatyczna
•	 Uraz akustyczny
•	 Oparzenia
•	 Przeszczepy skóry
•	 Zapalenie kości
•	 Zapalenie szpiku kostnego
•	 Zatrucie tlenkiem węgla 
•	 Choroba dekompresyjna

Przebieg terapii w komorze hiperbarycznej 

Pacjent, przed przystąpieniem do terapii, 
podlega wstępnej kwalifikacji lekarskiej. 
Na wizytę należy przynieść badanie eKG 
z ostatniego miesiąca oraz rtG klatki pier-
siowej z opisem z ostatnich 12 miesięcy, 
wykaz przyjmowanych leków oraz posia-
daną dokumentację medyczną.
Podczas terapii w komorze hiperbarycznej 
pacjent oddycha 100% tlenem w atmosfe-
rze zwiększonego ciśnienia (powyżej 1,0 
ATA). Jedno sprężenie trwa około 90 mi-
nut. Tlen jest dostarczany przez szczelne 
maski twarzowe lub przez kaptury wypo-
sażone w szczelne gumowe kołnierze. Pod-
czas terapii w 8-osobowej komorze pacjen-
tom towarzyszy atendent: pielęgniarka hi-
perbaryczna lub ratownik medyczny. Prze-
bieg terapii nadzoruje lekarz hiperbaryczny 
i technik hiperbaryczny.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani 
problematyką leczenia przy zastosowaniu 
hiperbarii tlenowej zapraszamy na stronę 
www.hiperbariatlenowa.pl lub bezpośred-
nio do:
Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia 
Ran HbOT 
ul. Powstańców Warszawy 5 Bydgoszcz, na 
terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego 
tel. +48 791 777 871

lub

Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia 
Ran HbOT 
Al. Jana Pawła II 50 Gdańsk, na terenie 
Szpitala św. Wojciecha (na Zaspie), 
tel. +48 791 770 355 lub 58 768 48 96. 

Tlenoterapia hiperbaryczna – 
skuteczna terapia wielu schorzeń  

Tlenowa terapia 
hiperbaryczna (HbOT) – co to jest

Hiperbaria tlenowa polega na oddycha-
niu 100% tlenem medycznym w atmos-
ferze zwiększonego ciśnienia (większe 
niż 1 ATA) w specjalnie skonstruowanym 
pomieszczeniu – komorze hiperbarycz-
nej. Celem tlenoterapii hiperbarycznej jest 
dostarczenie zwiększonej ilości tlenu do 
komórek organizmu. Tlen w warunkach 
hiperbarycznych nie tylko transportowany 
jest za pomocą krwinek czerwonych, ale 
równocześnie rozpuszczony zostaje w pły-
nach ustrojowych, głównie w osoczu krwi, 
docierając do tkanek i narządów niedo-
krwionych. 

Wpływ hiperbarii tlenowej 
na organizm człowieka

Zwiększona zawartość tlenu w surowicy 
zwiększa jego dostępność dla tkanek i na-
rządów szczególnie tych o zmniejszonej 
perfuzji co ogranicza obszar uszkodzenia 
i martwicy. Tlen przyspiesza regenera-
cję nabłonka, pobudza syntezę kolagenu 
i angiogenezę czyli wytwarzanie nowych 
naczyń krwionośnych oraz działa bakterio-
bójczo i bakteriostatycznie poprzez wytwa-
rzanie wolnych rodników. W trakcie terapii 
HbOt obserwujemy obkurczanie istnieją-
cych naczyń krwionośnych prowadzące do 
zmniejszenia obrzęku, a także ograniczenie 
przylegania leukocytów i ich degranulacji. 
Tlen zwiększa eliminację toksyn, wzmac-
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My tradycyjnie już zalecamy równy podział 
(„3x400”) wg wymiaru wypracowywanego 
etatu.
Wyżej wymieniona ustawa będzie realizo-
wana w najbliższych latach etapami:
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-
-zdrowotna/Prezydent-podpisal-ustawe-o-
minimalnych-wynagrodzeniach-w-sluzbie-
zdrowia,174912,14.html
Trzecim omówionym zagadnieniem poza 
ww. ustawą i kontynuacją realizacji transzy 
„400 zł” było omówienie działań w naszym 
Regionie Pomorskim mających na celu 
wypracowanie Strategii Organizacji Opie-
ki Pielęgniarskiej. Faktem jest, że orga-
nizowanie opieki pielęgniarskiej stało się 
ogromnie trudnym i skomplikowanym za-
daniem ze względu na niedostateczną ilość 
Pielęgniarek i Położnych. Dlatego zinte-
growany regionalny zespół naszego Sa-
morządu Zawodowego (OIPiP w Gdańsku 
oraz OIPiP w Słupsku) i Związków Zawo-

dowych Pielęgniarek i Położnych wspólnie 
z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku – 
kolejny już raz w dniu 7 sierpnia spotka się 
w celu wypracowania oraz zastosowania 
jak najlepszych i najskuteczniejszych roz-
wiązań dla Pomorskich Pielęgniarek i Po-
łożnych. Region nasz nie jest obojętny ani 
bierny wobec problemów organizacji Pie-
lęgniarek i Położnych – robimy wiele, aby 
uatrakcyjnić wykonywanie naszych pro-
fesji, zachęcać do nich, a także zapewnić 
jak najlepsze warunki, które bezpośrednio 
przekładają się na Pacjentów.

 Z pozdrowieniami z urlopu:
Anna Czarnecka

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Zebranie informacyjne dla Kadry 
Kierowniczej Pionu Pielęgniarstwa  

USTAWA O MINIMALNYCH 
WYNAGRODZENIACH 
W SŁUŻBIE ZDROWIA

PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA RP 
W DNIU 20 LIPCA 2017

Po podpisaniu przez Sejm i Senat ustawy 
regulującej sposób ustalania najniższego 
wynagrodzenia pracowników medycznych 
Przewodnicząca OIPiP w Gdańsku wspól-
nie z Przewodniczącą i Wiceprzewodni-
czącym OIPiP w Słupsku zorganizowali 
w Gdańsku zebranie informacyjne dla 
Kadry Kierowniczej Pionu Pielęgniarstwa 
w dniu 18 lipca 2017 r. Jednolite działanie 

daje wyniki – podkreślano. Współdziałanie 
jest niezbędne! Licznie przybyli Dyrektorzy 
ds. Pielęgniarstwa oraz Pielęgniarki i Pie-
lęgniarze Naczelni – czynnie brali udział 
w konstruktywnych dyskusjach. Omówio-
no zasady ww. ustawy z podkreśleniem, 
iż wkrótce ma być podpisana przez Prezy-
denta RP. Omówiono również zbliżającą 
się we wrześniu realizację trzeciej transzy 
„400zł”. Okręgowe Izby już podpisują te-
matyczne Porozumienia z Pracodawcami. 
W zakładach pracy, w których działają OZ-
ZPiP – ogromne (kluczowe) znaczenie ma 
stanowisko tych Związków – podkreślała 
Przewodnicząca Anna Czarnecka.
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sjonalnych porad zdrowotnych wielu oso-
bom, a nawet Prezydentowi Miasta Sopotu. 
Dziękuję Wam Koleżanki za to co robicie 
dla naszych PROFESJI. Budowanie Marki 
Pielęgniarki i Położnej oraz jej wzmacnia-
nie – jest obalaniem krzywdzących i zaco-
fanych mitów umniejszających znaczeniu 
Pielęgniarstwa. Już od lat nie jesteśmy per-
sonelem pomocniczym ani średnim... Czas 
dostrzec i docenić nasz PROFESJONA-
LIZM! Autonomicznie i prężnie w zespole 
interdyscyplinarnym tworzymy całość na 
rzecz naszych Podopiecznych.

Prawo natury:
„Gdybyś umiał to co ja, a ja to co Ty 
– nie bylibyśmy sobie potrzebni...”

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Aktywna promocja 
W sobotę 15 lipca 2017 r. w Kaszub-

skim Parku Etnograficznym Pracownicy 
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzy-
nie wspaniale promowali zdrowy tryb 
życia. Przewodnicząca Anna Czarnecka 
i Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc mimo swych urlopów chętnie 
wsparły aktywność Pielęgniarek i Położ-
nych promujących nasze profesje. Szpital 
Specjalistyczny w Kościerzynie kolejny 
raz był przykładem zespołowej pracy in-
terdyscyplinarnej: pielęgniarki i położne, 
lekarze, ratownicy medyczni etc. – razem 
wspólnie w plenerze i przyjaznej atmos-
ferze nieśli pomoc ludziom. To już 44 Jar-
mark Wdzydzki nad jeziorem Gołuń, który 
przyciąga setki zainteresowanych – chętnie 

oglądających „cuda/dary Kaszub”. W tym 
roku była rekordowa ilość 400 barwnych 
stoisk regionalnych, a wśród nich – promo-
cja zdrowia.
Akcja „Pomorskie bez czerniaka” połączo-
na była z nauką wyczuwania guzków pier-
si na fantomach. Upowszechniano wiedzę 
z zakresu profilaktyki czerniaka i czynni-
ków zachorowania na nowotwór. Chętni tu-
bylcy oraz przyjezdni (sporo było turystów) 
korzystali z konsultacji dermatologicznych 
i badań dermatoskopowych zmian skóry. 
Korzystano również z profesjonalnych ba-
dań piersi. Stwierdzono kilka bardzo niepo-
kojących zmian (w tym nowotworowych) 
i skierowano na pilne leczenie.
To konkretny dowód na to, iż takie akcje są 

Budowanie Marki 
Pielęgniarki i Położnej 

OIPiP w Gdańsku 
zaproszona została 
do czynnego udzia-
łu w XV Pikniku 
Prozdrowotnym „Do 
Sopotu po Zdro-
wie” w dniu 22 lipca 
2017 r. Organizato-
rami byli: Pomorskie 
Centrum Reumato-
logiczne i Fundacja 
Profilaktyki Chorób 
Cywilizacyjnych Syl-
wetka Trójmiasta pod 
Patronatem Prezy-
denta Sopotu. Piknik 

był niesamowitą praktyczną i przyjazną dla 
OIPiP w Gdańsku okazją do tego, aby pro-
mować zdrowie wśród wszystkich chętnych, 
którzy przybyli – a były Ich setki wręcz ty-
siące (miejscowych i turystów). Każdy przy 
naszym stoisku poznał nasz profesjonalizm 
oraz serdeczność – czyli to co cechuje nasze 
profesje. Łamanie stereotypów (np. medial-
nych) o nas jest bardzo ważne. Obywatele 
czyli Pacjenci: byli lub przyszli powinni 
przekonywać się jak wiele potrafimy, robi-
my i dla nich znaczymy! Nasze zawody są 
bardzo ważne społecznie i są tym samym dla 
Pacjentów czym tlen dla płuc.
Polecam fotorelację, abyście poznali za-
angażowane w budowanie naszej MARKI 
Osoby, które przebadały i udzielały profe-
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Druga życia tura to emerytura 

„Przeszłość zachowana w pamięci,
staje się częścią teraźniejszości...”

Tadeusz Kotarbiński

Przewodnicząca Anna Czarnecka miała 
ogromny zaszczyt uczestniczyć w imieniu 
ORPiP w Gdańsku w uroczystości przej-
ścia na emeryturę naszej Koleżanki Elżbie-
ty Falkowskiej – przez 20 lat Dyrektor ds. 
Pielęgniarstwa Szpitala w Kwidzynie. Jak 
podkreśliła – mimo swego urlopu nie mo-
głam nie być dziś z Wami i Naszą Elą! Pani 
Ela to wybitna Osoba, która pomimo wielu 
zmian i przekształceń w szpitalu nieustan-

nie, wytrwale i niezłomnie dbała o odpo-
wiedni standard pielęgniarstwa. Jak sama 
podkreśliła w ostatnim czasie wszyscy 
mocno zapragnęli przede wszystkim sta-
bilizacji. Jedenastu następujących po sobie 
Prezesów ze swoimi wizjami i ciągłe „po-
mysły na zmianę i funkcjonowanie szpi-
tala” to niezwykle trudne okoliczności do 
działania. Realizacja pielęgniarstwa oraz 
zarządzanie nim staje się wręcz karkołom-
ne. Mamy ogromną świadomość, iż nasza 
praca koreluje bezpośrednio z wynikami 
innych współpracowników, specjalistów 
oraz z bezpieczeństwem Pacjentów. Wy-

niezbędna dla Społeczeństwa. Śmiało moż-
na powiedzieć, że ogrom wysiłku włożony 
przez Pracowników Szpitala w przygoto-
wanie stoisk i ich funkcjonowanie – urato-
wało życia ludzkie.
Włożyliście w to wiele pracy, wiedzy i ser-
ca – GRATULUJEMY!

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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zwania są coraz większe, a oko-
liczności coraz trudniejsze... 
Dzięki Pracownikom Spółki, 
którzy tworzą wspaniały Team 
szpital nadal realizuje swoje za-
dania ratując życie i zdrowie lu-
dzi. Mimo trudności jakie były 
wcześniej stawiane Pielęgniarki 
i Położne nadal zgłaszają chęć 
ustawicznego doskonalenia za-
wodowego i z nadzieją liczą, iż 
nowy Prezes będzie temu przy-
chylny...
Pan Prezes oraz licznie przybyli 
na uroczystość Współpracow-
nicy reprezentujący WSZYST-
KIE GRUPY ZAWODOWE 
SZPITALA są najlepszym do-
wodem na to jak ogromnym 
uznaniem i szacunkiem obda-
rzona jest Pani Elżbieta.

Wierszyk, który przeczytali był 
wzruszający: 

”Elżbieto!
Nie musisz wstawać o świcie,
bo zaczynasz lepsze życie...
Czeka Cię więc druga tura,

oto jest emerytura!
Zdrowia, szczęścia, pomyślności

 i od ludzi życzliwości...
 My życzymy Ci tak wiele

 Pracownicy – Przyjaciele (...)”

Po czym nastąpiło wręczenie 
przepięknych bukietów kwia-
tów i prezentów. Łzy wzrusze-
nia same cisnęły się do oczu... 
Pani Ela wręczyła wszystkim 
wykonane przez siebie płyty 
CD zawierające najważniejsze 
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Podziękowania

Szanowni Państwo, 
Drogie Koleżanki i Koledzy

Serdecznie dziękuję  za wieloletnią 
współpracę, za Waszą inicjatywę, pomoc 
i piękne tradycje panujące w naszej Izbie.

Łączę życzenia dalszych sukcesów 
w pracy zawodowej i wszelkiej 

pomyślności w życiu prywatnym.

Z wyrazami szacunku
Elżbieta Falkowska

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Dziękuję za to, że kierując się dobrocią 
i wrażliwością swojego serca okazali 
Państwo wiele życzliwości wspierając 

akcję Pomorskie bez czerniaka 
zorganizowaną podczas 44 Jarmarku 

Wdzydzkiego. Jak ważne jest prowadzenie 
takich działań pokazują statystyki 

badań i konsultacji, których łącznie 
wykonaliśmy 937. Podczas tego jednego 
dnia wykryliśmy nieprawidłowości u 17 

badanych, którzy wymagają dalszych 
specjalistycznych konsultacji i leczenia. 

To wszystko nie odbyłoby się bez Państwa 
wsparcia, za co składam serdeczne 
podziękowania. Dziękuję za rzadką 

umiejętność rozsądnego dzielenia się 
tym, co się posiada i zachęcam do dalszej 
aktywnej współpracy z naszą placówką na 
rzecz mieszkańców powiatu kościerskiego.

Prezes Zarządu 
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie

Wiktor Hajdenrajch

wydarzenia z życia Szpitala 
z autorskim napisem: ”

Słowa kunsztowne, 
słowa bledną,

wobec prostego słowa, 
które trafia w sedno...

Dziękuję...”
Płyty są wspaniałym prezen-
tem podtrzymującym na du-
chu i wskazującym jak prężnie 
działa Szpital, a przede wszyst-
kim jego Pracownicy. O tym 
trzeba pamiętać! Równie war-
tościowym prezentem był Al-
bum autorstwa Pani Elżbiety 
przekazany na ręce następcy 
– Piotra Janiewicza. Album 
w niezwykle malowniczy spo-
sób przedstawia dzieje Szpitala 
z ogromnym jego filarem jaki 
stanowi Pielęgniarstwo. Oglą-
da się go z dumą i podziwem 
– jak wiele mogą i potrafią Lu-
dzie wytrwali, niezłomni, pro-
fesjonalni, zaangażowani i peł-
ni pasji... 

Gratuluję!
Anna Czarnecka

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Z żałobnej karty
"Można odejść na zawsze,

by stale być blisko."
Ks. Jan Twardowski

Naszej Koleżance
bernadecie Chilla
oraz jej rodzinie

najszczersze  wyrazy współczucia,
wsparcia i otuchy z powodu śmierci

mAmy
składają współpracownicy

Oddziału Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej Szpitala św. Wojciecha 

Copernicus PL w Gdańsku.

Naszej Drogiej Koleżance 
Wandzie Fabiszewskiej 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

mAmy 
składają koleżanki 

z Oddziału Ginekologii 
UCK.

Pani Anecie jaguszewskiej
Położnej Specjalistce

z Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
wyrazy współczucia

z powodu śmierci
MĘżA

składa Zarząd, Dyrekcja oraz Pracownicy
Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

„Można odejść na zawsze,
 by stale być blisko”

Ks. J. Twardowski

Marioli Księżopolskiej
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
tAty

składają
Pielęgniarka Oddziałowa i koleżanki 

Pracowni Endoskopii  
Kliniki Gastroenterologii 

i Hepatologii UCK.

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

mAmy  
naszej koleżance ewie Zmudczyńskiej 

składa 
Rada Pielęgniarek i Położnych 

Oddziałowych 
COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

mAmy 
naszej koleżance elżbiecie rojek 

składa 
Rada Pielęgniarek i Położnych 

Oddziałowych 
COPERNICUS PL Sp z o.o. w Gdańsku.




