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Spis treści
Koleżanki 
i Koledzy,
wszelkie nasze 
działania mają na 
celu, aby PIELĘ-
GNIARSTWO za-
równo to starsze jak 
i to młodsze rozwi-
jało się w oparciu 
o doświadczenie, 
naukę i prakty-

kę. Niezbędne do tego są dobre warunki 
pracy jak i płacy. Konieczne jest również 
wzajemne wsparcie i współdziałanie we 
wspólnym celu. Robimy to od lat i obecnie. 
biuletyn szeroko przedstawia ile się dzia-
ło i dzieje... Stąd pomysł na okładkę biule-
tynu z metaforą: NAJWAŻNIEJSZE JEST, 
ABY ZA KAŻDYM RAZEM ROBIĆ 
KROK DO PRZODU, A NIE W TYŁ...

Koło PTP działające przy Szpitalach 
Specjalistycznych w Chojnicach i Kościerzynie 

serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt.:

„Opieka w nowym systemie 
realizacji świadczeń 

zdrowotnych.”
15 listopada 2017 r. (środa)

Szpital Jarcewo ul. Szkolna 12 Jarcewo, 
89-606 Charzykowy

Rejestracja uczestników: 
e-mail: naczelna@szpital.chojnice.pl

do 10.11.2017 r. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszam serdecznie.
Przewodnicząca Koła PTP w Chojnicach

 mgr Barbara Idzikowska

Założenie konta SMK nie powoduje automatycznego zapisania się na kurs/szkolenie.

Według systemu wprowadzonego jako obowiązkowy przez Ministerstwo Zdrowia:
Aby zapisać się na kurs/szkolenie:

1 . zaloguj się w SMK
2 . kliknij dane o planowanych szkoleniach
3 . wybierz rodzaj i dziedzinę kształcenia poprzez przycisk wybierz

a . po kliknięciu wybierz już konkretną dziedzinę poprzez kliknięcie w pole 
Akcje i naciśnij przycisk „wybierz”

b . pokaże się mapa Polski. Wybierz interesujące Cię województwo
4 . pojawi się lista z organizatorami kształcenia. Wybierz, u którego organizatora 

i w jakim terminie chcesz się kształcić i kliknij złóż wniosek
5 . pojawi się wniosek na kształcenie. Tu wprowadź niezbędne dane
6 . na końcu wniosku kliknij zapisz, a potem dalej
7 . zobaczysz listę wniosków na szkolenie. Ponownie kliknij swój wniosek na 

szkolenie i przycisk „szczegóły”
8 . przejdź na koniec wypełnionego wniosku i przyciśnij „wyślij”

Gratulujemy! Złożyłeś wniosek na kurs/szkolenie.
twój wniosek ma status „do weryfikacji”
jeżeli prawidłowo i kompletnie wypełniłeś wniosek na szkolenie, po 
sprawdzeniu przez organizatora otrzyma status „do kwalifikacji”.

Aby być z nami w kontakcie i być pewnym, że dostaniesz się na interesującą Cię 
edycję kursu/szkolenia wyślij do nas na e-mail szkolenia@oipip.gda.pl:

1 . imię, nazwisko
2 . nazwę kursu
3 . swój numer telefonu
4 . numer prawa wykonywania zawodu

Do zobaczenia!
Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku

UWAGA!

INstrUKCjA
jAK ZAPIsAĆ sIĘ NA KUrs/sZKOLeNIe W smK
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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

Kalendarium
4 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w obradach Prezydium NRPiP 
w Warszawie.

4 września
Udział w OIPiP w spotkaniu z Paniami 
Emerytkami Wiceprzewodniczących Ma-
rzeny Olszewskiej-Fryc i Danuty Adam-
czyk-Wiśniewskiej.
Przewodnicząca Anna Czarnecka przeby-
wała w tym czasie w Warszawie na obra-
dach Prezydium NRPiP lecz przekazała 
wszystkim Paniom bardzo serdeczne po-
zdrowienia. To zawsze jest miły, wspólnie 
spędzony, integracyjny czas w OIPiP.

4 września
Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska uczestniczyła w uroczystym otwar-
ciu wyremontowanego Oddziału Położniczo-
-Ginekologicznego w Szpitalu św. Wojciecha–
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

5 września 
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestni-
czyła czynnie w kolejnych pracach wstępnego 
Zespołu ds. strategii Organizacji Opieki 
Pielęgniarskiej i Położniczej w Woj. Pomor-
skim. W Zespole od samego początku działają 
Przedstawiciele ORPiP w Gdańsku i w Słup-
sku oraz OZZPiP Region Pomorski. To wspól-
na, ważna inicjatywa. Polecam relację na stro-
nie www.oipip.gda.pl/aktualnosci/255

7 września
Na zaproszenie naszej Koleżanki Pielę-
gniarki Ilony Książek Przewodnicząca 
Anna Czarnecka uczestniczyła w obronie 
DOKTORATU w Gdańskim Uniwersy-
tecie Medycznym. To kolejne wspaniałe 
i pełne dumy doświadczenie! Bardzo cie-
kawe przedstawienie tematu wskazało rów-
nież istotną rolę Pielęgniarek w niwelowa-
niu bólu. Gratulujemy!

Wizyta delegacji z Norwegii w Urzędzie Marszałkowskim.
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Przewodnicząca Anna 
Czarnecka uczestniczy-
ła w obronie doktoratu 
Ilony Książek w Gdań-
skim Uniwersytecie 
Medycznym.

Otwarcie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego na Zaspie.
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Udział Wiceprzewodniczących Marzeny Olszewskiej-Fryc i Danuty Adamczyk-Wiśniewskiej w spo-
tkaniu z Paniami Emerytkami.

7 września
W Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Pomorskiego, w Sali im. L. Bądkow-
skiego w Gdańsku odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami administracji rządowej 
Departamentu Zdrowia, Pomocy Społecz-
nej i Wspierania Rodziny Urzędu Guber-
natora hrabstwa Telemark w Norwegii. 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku reprezentowała Wiceprzewod-
nicząca Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

8 września 
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czar-
necka oraz Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc uczestniczyły w tematycz-
nej debacie i briefingu dla mediów oraz 

w prezentacji dokumentu Stolicy Apostol-
skiej „Nowej Karty Pracowników Służby 
Zdrowia” przedstawionej pod egidą Prze-
wodniczącego Konferencji Episkopatu Pol-
ski abp Stanisława Gądeckiego. Polecam 
relację w następnym Biuletynie.

8 września 
W Warszawie z ramienia ORPiP w Gdań-
sku Sekretarz Jolanta Zając uczestniczyła 
w konferencji w Narodowym Instytucie 
Zdrowia Publicznego.

Obrady NRPiP w Suwałkach.
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8 września 
Odbyła się konferencja zorganizowana przez 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 
pt. „Terapia podciśnieniowa szansą w leczeniu 
trudno gojących się ran”. W konferencji udział 
wzięła Wiceprzewodnicząca Danuta Adam-
czyk-Wiśniewska i mgr Barbara Wysocka.

12 września 
Przewodnicząca Anna Czarnecka pro-
wadziła obrady Prezydium, a następnie 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. Tematów omówiono wiele, jak 
również spraw bieżących i istotnych pla-
nów działań. Dziękuję za zaangażowanie 
i wspaniale wysoką frekwencję, która 
jak zwykle świadczy o wysokiej odpowie-
dzialności Członków i Pełnomocników 
naszej rady. Relacja w następnym Biule-
tynie. Polecam.

13-14 września 
W Suwałkach Przewodnicząca Anna 
Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Danu-
ta Adamczyk-Wiśniewska oraz Anna Raj 
uczestniczyły w obradach NRPiP. Omó-
wiono wiele tematów bieżących oraz pod-
jęto bardzo ważne Uchwały i Stanowiska 
NRPiP.
Polecam stronę internetową: www.nipip.pl

15 września
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w Urzędzie Miasta Gdań-
ska Wydział Rozwoju Społecznego w spo-
tkaniu odwoławczym w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań okre-
ślonych w Gdańskim Programie Promo-
cji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom 
Cywilizacyjnym. Nasz Samorząd czynnie 
uczestniczy w tych przetargach.

16 września 
W Warszawie na zaproszenie 
Organizatorów Przewodniczą-
ca ORPiP w Gdańsku uczest-
niczyła w IX AKADEMII 
PIELĘGNIARSTWA I PO-
ŁOŻNICTWA GRUPY LUX 
MED, na której przedstawiono 
i omówiono niezwykle ciekawe, 
praktyczne tematy. W akademii 
i warsztatach udział wzięły Pie-
lęgniarki, Pielęgniarze i Położ-
ni, którzy licznie przybyli z ca-
łej Polski. Polecam: www.oipip.
gda.pl/aktualnosci/257

16 września
Udział przedstawicieli OIPiP 
w Gdańsku: Marzeny Olszew-
skiej-Fryc, Jolanty Stachowicz 
i Krystyny Husar-Hejnowskiej 
w Ośrodku Rekreacyjno-Sporto-
wym w Wieżycy w akcji prozdro-
wotnej razem z Hospicjum Dzie-
cięcym. Zawsze aktywnie i chętnie 
promujemy nasze zawody.

17 września
Udział Wiceprzewodniczącej 
Marzeny Olszewskiej-Fryc i Jo-
lanty Stachowicz w Akcji proz-
drowotnej w Tczewie organizo-
wanej przez Szpitale Tczewskie 
i firmę radiologiczną Affidea. 
OIPiP objęła akcje Patronatem 
Honorowym. To wspaniała ak-
cja promująca w społeczeństwie 
zdrowie oraz profesje medycz-
ne. Polecamy relację z wydarze-
nia na: http://tetka.pl/charyta-
tywny-dzien-zdrowia/

IX AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA 
GRUPY LUX MED

Akcja prozdrowotna w Tczewie organizowana przez Szpitale 
Tczewskie i firmę radiologiczną Affidea.

Konferencja nt. Terapia podciśnieniowa szansą 
w leczeniu trudno gojących się ran.

Uczestniczki konferencji nt. Terapia podciśnie-
niowa szansą w leczeniu trudno gojących się 
ran.
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Wyzwania XXI wieku 
w pielęgniarstwie 
i intensywnej opiece 

W dniach 26-28 maja 2017 roku 
w Szczyrku odbyła się XIX Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa zorganizowana 
przez Oddział Śląski Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarek Anestezjologicznych 
i Intensywnej Opieki. "Wyzwania XXI wie-
ku w pielęgniarstwie i intensywnej opiece", 
pod takim hasłem przewodnim zorganizo-
wano tą wielosesyjną Konferencję.
Wykład inauguracyjny pod tytułem "Grani-
ce uporczywej terapii", wygłosiła mgr Bar-
bara Frymorgen – Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjolo-
gicznego i Intensywnej Opieki. Poruszony 
problem, z którym coraz częściej się sty-
kamy w codziennej praktyce, został w in-
teresujący sposób przedstawiony zarówno 
w aspekcie prawnym, jak i etycznym.
W kolejnych wystąpieniach, dr n. med. 
Tomasz Darocha i Ewa Pawlik, przedsta-
wili zasady leczenia pacjentów będących 

w hipotermii głębokiej i hipertermii złośliwej. 
W kolejnych wykładach omówiono leczenie 
metodą hiperbarii tlenowej, a także pielęgno-
wanie pacjenta w leczeniu powikłań skór-
nych w przebiegu sepsy meningokokowej.

Kolejna sesja obejmowała zagadnienia 
z dziedziny pielęgniarstwa transplantacyj-
nego. Można było dowiedzieć się o roli 
pielęgniarki anestezjologicznej podczas 
transplantacji płuc oraz zapoznać się ze 
standardami kardiologicznej opieki pielę-
gniarskiej nad pacjentem z urządzeniem 
wspomagającym pracę serca typu "Impel-
la". Na koniec sesji można było dowiedzieć 
się "Czy biorca wątroby może być dawcą 
nerki?", podczas wykładu dr n. med. Sylwii 
Sekta – koordynatora transplantacyjnego 
POLTRANSPLANT w Warszawie.

Ostatnia sesja poświęcona była bezpie-
czeństwu pacjenta objętego opieką aneste-
zjologiczną i intensywną terapią w kontek-

Akcja prozdro-
wotna w Wieżycy. 
Przedstawicielki 
OIPiP w Gdań-
sku: Wiceprze-
wodnicząca 
Marzena Olszew-
ska-Fryc oraz Jo-
lanta Stachowicz 
i Krystyna Hu-
sar-Hejnowska.

Podziękowania
Wyrazy uznania, szacunku i podziękowania

za wieloletnią pracę w zawodzie,
za zaangażowanie, oddanie oraz 

życzliwość
Paniom Pielęgniarkom i Położnym 

z okazji jubileuszu:

35-lecia pracy:
Buchowieckiej Małgorzacie

Modzelewskiej-Akbas Barbarze
Wielichowskiej Ewie

30-lecia pracy:
Bławat Bożenie

Kaletowskiej Małgorzacie
Świerczyńskiej Alinie

25-lecia pracy:
Garczewskiej Katarzynie
Garczewskiej Grażynie

Szlązak Agnieszce

20-lecia pracy:
Aleksandrowicz Danucie

Wróbel Agnieszce
Zapędowskiej Sylwii

składa Pielęgniarka Naczelna 
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Serdeczne gratulacje naszej koleżance
Dombrowskiej Izabeli

z okazji zdania egzaminu państwowego 
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 

 i uzyskania tytułu specjalisty. 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Wytrwałości i dalszych sukcesów 
w podnoszeniu kwalifikacji, ale przede 

wszystkim satysfakcji z wykorzystywania 
swych uprawnień, umiejętności oraz 
ogromnego serca w codziennej pracy 

zawodowej wraz z życzeniami zdrowia 
i pomyślności w życiu osobistym 

składają 
mgr Elżbieta Wyborska
Naczelna Pielęgniarka 

 z zespołem pielęgniarskim
Szpital Polski Sztum
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ście odpowiedzialności prawnej, a także 
występowaniu zdarzeń niepożądanych.
Mgr Jarosław Panek – wiceprzewodni-
czący PTPAiIO oddziału śląskiego i zara-
zem Naczelny Pielęgniarz Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 
w Zabrzu, przedstawił rolę systemów za-
rządzania jakością, jako narzędzi w zapo-
bieganiu występowaniu zdarzeń niepo-
żądanych w anestezjologii i intensywnej 
opiece. W kolejnym wystąpieniu, repre-
zentując ORPiP w Gdańsku, autorka ni-
niejszej relacji, przedstawiła zagrożenia dla 
bezpieczeństwa pacjenta objętego opieką 
anestezjologiczną i intensywną terapią, 
wynikające z braku ujednolicenia zasad 
oznaczania podawania leków. Omówiono 
zalecenia dotyczące standardów oznako-
wania strzykawek, zgodnych z Deklaracją 
Helińską i rekomendacjami Europejskiej 
Rady Anestezjologii. Omówiono też zakres 
odpowiedzialności zawodowej oraz karnej, 
w przypadku popełnienia błędu związane-
go z podaniem niewłaściwego leku (dawki 
leku) z powodu niewłaściwego znakowania 
strzykawek.
Wykład zamykający wygłosiła mgr Iwona 
Borchulska – wiceprzewodnicząca ORPiP 
w Katowicach. Poruszony problem od-
powiedzialności pielęgniarki z tytułu me-
dycznych zdarzeń niepożądanych w aspek-
cie regulacji prawnych, wywołał długą 
dyskusję. 

W ostatnim dniu konferencji odbyło się 
Walne Zebranie Członków Oddziału Ślą-
skiego PTPAiIO podczas którego wybrano 
nowy Zarząd VI Kadencji Oddziału Ślą-
skiego PTPAiIO.
W tej kameralnej Konferencji uczestniczy-
ło ponad 100 pielęgniarek i pielęgniarzy 
anestezjologicznych nie tylko oddziału ślą-

skiego, ale również z wielu innych rejonów 
kraju. Uczestnicy z radością przyjęli zapo-
wiedź nowego Zarządu Oddziału Śląskiego 
PTPAiIO o zamiarze organizacji kolejnej 
XX konferencji w nowej oprawie w roku 
przyszłym.

XIX Konferencja Naukowo-Szkole-
niowa zorganizowana przez Oddział Ślą-
ski Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek 
Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 
przeprowadzona w przepięknie położonym 
hotelu "Meta" w Szczyrku pozwoliła na 
rozszerzenie wiedzy uczestników zarówno 
zawodowej w zakresie rzadziej spotyka-
nych przypadków medycznych jak również 
aspektów odpowiedzialności zawodowej 
i prawnej związanej z wykonywanym za-
wodem. Świetnym pomysłem organizato-
rów było zorganizowanie kolacji na tarasie 
hotelowym, gdzie przy dźwiękach kapeli 
góralskiej, przy wspólnych stołach mo-
gliśmy w swobodnej atmosferze dzielić 
się doświadczeniami z pracy w różnych 
placówkach szpitalnych. Należy podkre-
ślić znakomitą organizację Konferencji na 
każdym etapie jej przebiegu. Organizatorzy 
zadbali zarówno o ciekawą tematykę na-
ukowo-szkoleniową, jak również o wygodę 
i dobre samopoczucie uczestników i zapro-
szonych gości. 

Miejmy nadzieję, że korzystając z do-
świadczeń innych oddziałów PTPAiIO uda 
się także zorganizować podobną konferen-
cję tematyczną na naszym terenie, co na 
pewno umożliwi liczniejszy udział naszych 
pielęgniarek i pielęgniarzy anestezjologicz-
nych, a tym samym podniesie ich wiedzę.

mgr Maria Chytkiewicz
Członek ORPiP Gdańsk

Obiektywnie o Ustawie...

Nim ocenimy ww. ustawę, która we-
szła w życie w sierpniu 2017 r. przypo-
mnijmy sobie naszą nieustającą walkę 
i starania (na przykładzie ostatnich 10 lat) 
o godne miejsce i wynagrodzenie w syste-
mie ochrony zdrowia mające na celu:
−	 docenienie naszego profesjonalnego 

wykształcenia/kwalifikacji, doświad-
czenia, kompetencji oraz wysokiej 
odpowiedzialności i nadania rangi za-
wodowej

−	 stworzenie zachęty do wykonywania 
naszych profesji w Polsce (warunki 
pracy i płacy)

−	 wdrożenie PRAWIDŁOWYCH 
NORM ZATRUDNIENIA czyli za-
gwarantowanie optymalnych obsad 
pielęgniarskich tj. warunków pracy 
w której ilość Pacjentów przypada-
jących na 1 Pielęgniarkę/rza lub Po-
łożną/go przekłada się na ilość zadań 
medycznych i pielęgnacyjnych możli-
wych do ich realizacji z należytą sta-
rannością

−	 zarobki pozwalające godnie żyć za 
pracę na jednym etacie (by móc zrege-
nerować siły) 

Niestety wszystkie Rządy pozornie po-
chylały się nad problemem, a brak kon-
kretnych rozwiązań (mimo naszych me-
rytorycznych działań – podkreślanie istoty 
problemu opartej na faktach, kampanii 

informacyjnych pro-społecznych poprzez 
wskazywanie topniejącej ilości Pielęgnia-
rek i Położnych oraz zagrożeń z tego pły-
nących, a nawet działań prowadzonych 
z determinacją tj. spory zbiorowe, protesty, 
strajki...) – przez lata daje teraz dotkliwe 
efekty i zagrożenia!

W całej Polsce nasze Środowisko było 
niezwykle czynne, a Rządy przez długie 
lata – głuche i bierne! Zamiast rozwią-
zań systemowych stosowane były jedynie 
rozwiązania „gaszące pożary” czyli tzw. 
„rozwiązania wyspowe”. Na dowód tego 
polecam moją fotorelację z ostatnich 10 
lat „bicia głową o mur budowany przez 
decydentów”. Normy zatrudnienia „zosta-
ły wywrócone do góry nogami” mimo tego, 
iż Samorząd Zawodowy, Związki Zawodo-
we i PTP przygotowały konkretne i mery-
toryczne propozycje. Teraz ustawa pode-
ptała nasze wykształcenie wyższe! Tyle lat 
dokształcania się za pieniądze unijne oraz 
często własne – „poszło w brak docenie-
nia”. W ww. ustawie w tabeli dotyczącej 
podziału pracowników medycznych na 9 
grup zostaliśmy umieszczeni na samym jej 
DOLE! Nie poddamy się i nie ustaniemy 
w działaniach mimo tego co nam zrobio-
no, a może i właśnie dlatego!

Na następnych stronach zamieszamy
Fotorelację z naszych działań:

ObIeKtyWNIe O UstAWIe O sPOsObIe UstALANIA NAjNIżsZeGO 
WyNAGrODZeNIA ZAsADNICZeGO PrACOWNIKÓW WyKONUjĄCyCH 

ZAWODy meDyCZNe ZAtrUDNIONyCH 
W PODmIOtACH LeCZNICZyCH – DObrA CZy ZłA? 
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Co dzieje się obecnie? Brak konstruk-
tywnych rozwiązań dał negatywne wyniki 
(przed którymi latami ostrzegaliśmy!) tzn. 
niebezpiecznie małą ilość Pielęgniarek/
rzy i Położnych w Polsce! Wytworzyła się 
ogromna luka pokoleniowa i w związku 
z tym brak zastępowalności w naszych za-
wodach. W naszym kraju jest najmniej Pie-
lęgniarek i Pielęgniarzy w Europie w prze-
liczeniu na 1000 mieszkańców. W wyniku 
tego rażąco zaniżone niejednokrotnie ob-
sady dyżurowe tłumaczone są niedoborem 
kadry pielęgniarskiej. To znacznie pogarsza 
warunki pracy, które zniechęcają do wy-
konywania naszych zawodów w naszym 
kraju. Konieczność pracy w 2 a nawet 3 

miejscach jest poniekąd wygodna dla decy-
dentów, bo w ten sposób łatamy niedobory 
kadrowe. Ale jak długo damy radę? I czy 
dobre jest to dla Pacjentów???

to czas ostateczny, aby zastosować 
rozwiązania skuteczne i dobre dla na-
szych Pacjentów. To czas ostateczny, aby 
dać konkretne podwyżki podstawy wyna-
grodzenia by zachęcić do wykonywania 
tych ciężkich i bardzo odpowiedzialnych 
zawodów. To czas by powstrzymać Osoby 
z potężnym doświadczeniem zawodowym 
przed odejściem na emeryturę oraz by mło-
dzież miała motywację do pracy w polskich 
placówkach medycznych. Deklarację do 
dobrych warunków pracy i płacy składają 

również nasze Koleżanki i Koledzy, którzy 
„za chlebem” wyjechali za granice naszego 
kraju. Jest więc wielki potencjał!

Aby tego dokonać należy DOKONAĆ 
PILNej NOWeLIZACjI USTAWY 
O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZE-
GO WYNAGRODZENIA ZASADNI-
CZEGO PRACOWNIKÓW WYKO-
NUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE 
ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH 
LECZNICZYCH – o co apeluje nasz Sa-
morząd Zawodowy i Związki Zawodowe. 
Brak docenienia w niej naszego trudu i wie-
dzy wynikającej ze zdobycia wykształcenia 
wyższego (licencjat, mgr) jest druzgocząco 
krzywdzący. Wiele z nas ukończone ma 
również inne studia, które jeszcze do nie-
dawna oceniane były jako: mające zastoso-
wanie w służbie zdrowia! To także należy 
dostrzec i docenić! Przecież ta wiedza prze-
kłada się na poprawę organizacji pracy i jej 
wykonywania.
tymczasem ww. ustawa umieściła więk-
szość z nas (pomimo lic. i mgr) na naj-
niższej rubryce w tabeli gradacji pra-
cowników medycznych. jakie intencje 
przyświecały ustawodawcom??? to trze-
ba pilnie naprawić nim wszyscy wyjadą 
lub zrezygnują z naszych zawodów... 
Minimalny wskaźnik, który powinien do-
tyczyć nas (posiadających tytuł zawodowy 

Pielęgniarka/rz i Położna/y) powinien na 
zachętę przy wejściu do zawodu wynosić 
0,73 co docelowo daje podstawę wyna-
grodzenia 2847 zł. (przy średniej krajowej 
4500 zł. brutto to i tak jest niewiele). Bez 
tego nie ma mowy o działaniach napraw-
czych...
specjalizacja wymaga wiele dodatkowej 
nauki oraz praktyk i daje po zdaniu egzami-
nu państwowego dodatkowe uprawnienia – 
dlatego obligatoryjnie powinna przenosić 
nas do rubryki ze wskaźnikiem 1,00 czyli 
3900 brutto. To jest uzasadnione meryto-
rycznie, ma sens i szybko dawałoby efekty.
Wykształcenie wyższe wraz ze specja-
lizacją czyni nas mistrzami w zawodzie 
i powinno uprawniać do zarobków sta-
nowiących iloczyn kwoty 3900 (wskaza-
nej i zamrożonej w ustawie) x współczyn-
nik 1,05 = 4095 zł.
 Obecne zapisy ustawy depczą wszelkie 
nasze starania! Nie dadzą dobrych efek-
tów! Degradujące umieszczenie nas na 
dole ww. tabeli chcę „potraktować jedy-
nie jako pomyłkę” i oczekuję szybkich/ 
pilnych zmian zgodnie ze stanowiskami 
NrPiP i OZZPiP.

mgr Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 

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

Dnia 05.09.2017 roku na Cmentarzu 
w Gdańsku pożegnałyśmy naszą koleżankę 

KrystyNĘ LAtO .

Nasza koleżanka Krysia pracowała jako 
higienistka szkolna, położyła wielkie za-
sługi dla środowiska higienistek. Od 1997 
roku aktywnie uczestniczyła i działała 
w komitecie założycielskim Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Higienistek Dyplo-
mowanych Medycyny Szkolnej z siedzibą 
w Gdańsku, które rozpoczęło działalność 
10 czerwca 1998 roku, gdzie pełniła funk-
cję wiceprezesa. Tworzyła Statut, jak i wie-
le innych aktów niezbędnych do właściwe-
go funkcjonowania Stowarzyszenia. Brała 
współudział w zorganizowaniu I Walnego 
Zjazdu Stowarzyszenia. Zawsze taktow-
na z wieloma pomysłami i niewyczerpaną 
energią w działaniu.

Praca dla Krysi jako higienistki szkol-
nej to pasja i wielka miłość do dzieci, przez 
które darzona była ogromną sympatią i za-

ufaniem. Była osobą o wielkim sercu, wraż-
liwości i otwartości na problemy drugiego 
człowieka. Zawsze dysponowała czasem, 
wysłuchała, poradziła i niejednokrotnie 
wsparła finansowo dzieci oraz osoby tego 
potrzebujące. Z jej opinią liczyli się wszy-
scy, którym na sercu leżało dobro dzieci 
i młodzieży. Towarzyszyła wielu osobom 
w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.
Krysia swoją postawą w pracy i determi-
nacją z jaką współtworzyła Stowarzysze-
nie, opiekowała się dziećmi i młodzieżą, 
wspierała każdego, który tego potrzebował, 
fascynowała i budziła szacunek nas wszyst-
kich, pozostanie w naszych sercach i naszej 
pamięci.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Higienistek 

Dyplomowanych Medycyny Szkolnej 
w Gdańsku
Anna Lech

Przewodnicząca Komisji do spraw 
Pielęgniarek w Środowisku 
Nauczania i Wychowania 

Jolanta Zając

oraz Koleżanki z Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej ,,PROFIL-MED.” 

Medycyna Szkolna w Gdańsku.

Z żałobnej karty
Naszej Koleżance

Katarzynie Pietroń
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 
mAmy
składają

Koleżanki z Oddziału Chorób 
Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń 

Endokrynologicznych
ze Szpitala Morskiego im PCK

w Gdyni

Naszej Koleżance
Dorocie sąpór-Ziółkowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

tAty
składa personel

Oddziału Pediatryczno-Alergologiczno-
Immunologicznego

Szpitala Dziecięcego ''Polanki"

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance 
marii Kręckiej 

z powodu śmierci 
OjCA 

składają 
Pracownicy Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii oraz Zastępca 

Dyrektora ds. pielęgniarstwa 
Szpitala Specjalistycznego 

im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Grażynie Waleńskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
tAty  

składają koleżanki z Kliniki Onkologii 
i Radioterapii UCK w Gdańsku

Kochana bogusiu 
łączymy się z Tobą w bólu z powodu 

śmierci Twojego 
brAtA

koleżanki Oddziału III-go PCCH 
Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku

Naszej Koleżance 
Krystynie meredyk

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

tAty
składają

Naczelna Pielęgniarka
Pielęgniarka Koordynująca

oraz współpracownicy
Oddziału chirurgicznego

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
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Naszej Koleżance 
mirosławie Pisowackiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

tAty
składają

Naczelna Pielęgniarka,
Pielęgniarka Koordynująca

oraz współpracownicy
Oddziału chorób wewnętrznych 

i gastroenterologii
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Nigdy nie jesteśmy na to gotowi... 
Zawsze mocno boli...

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

zawsze będą z nami...

Łącząc się w smutku wyrazy głębokiego 
współczucia oraz wsparcia i otuchy
dla Koleżanki Grażyny Waleńskiej

z powodu śmierci 
tAty

składa Przewodnicząca 
i ORPiP w Gdańsku 

wraz z Pracownikami OIPiP.

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
Anna Czarnecka

„Każde powołanie, każda z dróg, 
na które wzywa nas Chrystus,

prowadzi ostatecznie do spełnienia i radości,
ponieważ prowadzi do Boga, 

do uczestniczenia w jego życiu.”
św. Jan Paweł II

Drogiej Koleżance ewie Lisius
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu odejścia do Domu Pana
OjCA

Składają koleżanki położne: 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska,

Dorota Kawiak, 
Dorota Pehnke-Sosnowska, 

Anna Grochowska 
oraz cała ORPiP 

i pracownicy OIPiP w Gdańsku

Z głębokim smutkiem i żalem 
zawiadamiamy, że w dniu 19.09.2017 r.

odeszła od Nas Nasza Koleżanka 
LIDKA słOmsKA .
Na zawsze pozostanie 

w Naszych sercach i pamięci.
Koleżanki i Koledzy z Wojewódzkiego 

Szpitala Psychiatrycznego 
im prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku




