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wo rynku tu ZADZIAŁA SKUTECZNIE 
I OWOCNIE! Gwarantuję! Tymczasem po-
lecam BIULETYN OKOLICZNOŚCIOWY 
Z OKAZJI NASZYCH ŚWIĄT ZAWO-
DOWYCH. Kwiaty z okładki przekazuję 
Wam Kochani za codzienny trud i wy-
trwałość! A umieszczony na nich klucz 
to KLUCZ DO SUKCESU CZYLI JED-
NOŚĆ I WSPÓŁDZIAŁANIE BRAN-
ŻOWE! Kibicujmy również Ratownikom 
Medycznym walczącym o swój Samorząd 
Zawodowy – bo w nim jest zgranie i siła! 
Fizjoterapeuci już Go od niedawna mają. 
Psychologowie też się starają… TYLKO 
DZIAŁANIE W ZESPOŁACH INTER-
DYSCYPLINARNYCH I WZAJEMNY 
SZACUNEK DAJE EFEKTY! KAŻDY 
POWINIEN BYĆ DOCENIONY.

 mgr Anna Czarnecka
 Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Słowo wstępne
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Minęło już pół nowego roku i wiele kolejnych 
działań za nami… Niebawem przydzielana 
będzie czwarta transza „podwyżki Zembali” 
wywalczona przez NAS – przez Samorząd 
Zawodowy i Związek Zawodowy Pielę-
gniarek i Położnych czyli dzięki ZGRANIU 
I WSPÓŁDZIAŁANIU. Obecnie negocjuje-
my włączenie tych dodatków do podstawy 
wynagrodzenia i wzrost wskaźnika wyna-
grodzeń (patrz: Stanowiska NRPiP oraz 
OZZPiP na naszej stronie internetowej oraz 
w najbliższym Biuletynie). Szykuje się na-
wet piąta transza (obiecana w negocjacjach 
z MZ). Nie zapomnieliśmy również o Kole-
żankach i Kolegach pominiętych tymi pod-
wyżkami. Walczymy i dla WAS! Nie ustaje-
my w działaniach i nie poddajemy się! Będą 
wyniki! To czuję – lecz bądźmy RAZEM! 
Jeżeli nawet nie Ministerstwa (Zdrowia oraz 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) to pra-

Koło Emerytów
W dniu 4 czerwca w OIPiP w Gdańsku wręczono dwa „Złote Czepki” dla bardzo zasłużonych 
Pań Pielęgniarek wytypowanych do Odznaczenia przez Panie Pielęgniarki i Położne z nasze-
go Koła Emerytów, prężnie działającego przy OIPiP w Gdańsku. Serdeczne GRATULACJE!

Decyzją ORPiP w Gdańsku 
już V raz przyznano i uroczyście 
wręczono wyjątkowej Osobie 
z naszego Środowiska Zawodo-
wego wspaniałą Nagrodę i Sta-
tuetkę im. Aliny Pienkowskiej. 
Przewodnicząca ORPiP w Gdań-
sku w prezentacji przedstawiła 
wybitnie aktywną w działalności 
ukierunkowanej na SPOŁE-
CZEŃSTWO sylwetkę Pielę-
gniarki z Gdańska Aliny Pien-

kowskiej oraz ideę samej nagrody. ORPiP w Gdańsku pragnie podkreślać szerokie aspekty Pielęgniarstwa 
i Osób je tworzących oraz realizujących i rozwijających. Podkreśliła, iż: „NIE W NARZEKANIU TKWI 
MOC, A W DZIAŁANIU! Alina jest więc dla nas wzorem, za którym podążamy… Alina bowiem na 
każdy problem szukała rozwiązania. Obecnie niestety jest wiele osób, które na każde rozwiązanie szuka-
ją problemu i funkcjonują permanentnie narzekając… Dlatego doceniać trzeba aktywistów, którzy poza 
ciężką pracą zawodową wspierają wszelkie działania prozdrowotne, prospołeczne, propielęgniarskie etc.”. 
Przewodnicząca przypomniała Laureatki nagrody z poprzednich lat i przywitała je serdecznie.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz (prywatnie mąż śp. Aliny Pienkowskiej-Borusewicz) 
wręczył wraz z Przewodniczącą ORPiP w Gdańsku Anną Czarnecką tę wyjątkową Nagrodę i Statu-
etkę, podkreślając, że Osoby, które ją otrzymują, są diamentami wyszlifowanymi przez bardzo trudne 
sytuacje w życiu i społeczeństwie, którym stawiają czoła, dodając siły, nadziei i wigoru innym…

W roku 2018 Laureatką została Pielęgniarka Irena Samson, która osobiście znała i współdziała-
ła z Aliną Pienkowską. Pokazała wszystkim licznie zebranym na sali opaskę biało-czerwoną podpisaną 
osobiście przez Alinę w celu identyfikacji „swoich”, czyli zaufanych w czasie Strajków Sierpniowych. 
Mogliśmy zobaczyć również oryginalne biuletyny drukowane w podziemiu z ogromnym ryzykiem. Łzy 
i dreszcze pojawiły się natychmiast! Emocje były ogromne! Nasza Irena Samson (bo tak jest nazywana) 
od wielu lat do dziś niestrudzenie działa na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa oraz społecznie – już senioralnie. 
„Każdemu młodemu życzę tyle energii i zapału do działań oraz inicjatyw ile posiada i wytwarza 
–  emanując szeroko wokół – NASZA NIESTRUDZONA IRENA” – podkreśliła Anna Czarnecka.

W tym dniu czuliśmy nad nami Ducha Energii i Radości Aliny Pienkowskiej, której postulaty doty-
czące Służby Zdrowia i poprawy warunków pracy oraz płacy, a także zmniejszenia zadań związanych 
z nadmierną biurokracją – są aktualne. Pragniemy swój czas i wiedzę poświęcać naszym Pacjentom, 
a czynności wykonywać nie w biegu, lecz z należytą starannością! Taki przyświeca nam cel!

Anna Czarnecka
 Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Wręczenie Nagrody 
im. Aliny Pienkowskiej 

W DNIU 25 MAJA 2018 R. W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM 
W GDAŃSKU WRĘCZONO NAGRODĘ IM. WSPANIAŁEJ PIELĘGNIARKI 

Z POMORZA I AKTYWISTKI SPOŁECZNEJ – ALINY PIENKOWSKIEJ
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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 730-1700

wtorek, środa, czwartek 730-1530

piątek 730-1400

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,

w godzinach od 1400 do 1500

Biblioteczka OIPiP
poniedziałek 800-1700

piątek 800-1400

Zespół redakcyjny pod kierunkiem: mgr Anny Czarneckiej

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, przeróbek redak-
cyjnych i poprawek stylistycznych w opracowaniach autorskich. Prac niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych informacji oraz przesłane zdjęcia – traktując jako powierzone. 
Odpowiedzialność każdorazowo spoczywa na autorze. Artykuły bez podpisu (anonimowe) nie będą publikowane.

Bezpłatne porady prawne dla Członków OIPiP 
w Gdańsku regularnie opłacających składki

poniedziałek w godzinach 1530-1700

po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu godziny spotkania

tel. 58 320-06-81 lub tel. 58 320-06-80

Dział Szkoleń
tel. 58 320-06-83

e-mail: szkolenia@oipip.gda.pl

Kasa Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych

poniedziałek 730-1600

wtorek, środa, czwartek 730-1430

piątek 730-1300

tel. 58 320-06-82

UwAGA! 
Ze względu na wdrożenie RODO 

w OIPiP w Gdańsku, informujemy, iż 
NIE UDZIELAMY TELEFONICZNIE 

INFORMACJI ZAwIERAJĄCYCH DANE 
OSOBOwE. W celu uzyskania lub zmiany danych 

osobowych należy zwracać się jedynie drogą 
tradycyjną pisemną lub mailową, podpisując się 

imieniem, nazwiskiem oraz numerem PWZ 
– w celu identyfikacji i uprawnień. 

KONTO
ING Bank Śląski SA

Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ 
IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU Kalendarium

8 marca
Organizacja i udział Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących w konferencji ,,Transforma-
cja w pielęgniarstwie” zorganizowanej przez OIPiP z okazji Dnia Kobiet na rzecz wskazania 
i podkreślenia rozwoju Pielęgniarstwa oraz Jego wielowymiarowości i licznych dziedzin. To 
była doskonała okazja do dyskusji i wymiany konkretnych poglądów i pomysłów… Marsza-
łek Województwa Pomorskiego podarował nam wraz z życzeniami ogromny, przepiękny tort 
z okazji Dnia Kobiet. Relacja na stronie: www.oipip.gda.pl (aktualności)

7 marca
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej i Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-
-Fryc w Urzędzie Marszałkowskim w spotkaniu Grupy Ekspertów działających w progra-
mie doskonalenia jakości w jednostkach wykonujących działalność leczniczą, dla których 
podmiotem tworzącym lub właścicielem jest województwo pomorskie.
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10 marca

Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w sesji pielęgniarskiej podczas 
konferencji szkoleniowej ,,Żywienie Kliniczne 2018” zorganizowanej przez Polskie To-
warzystwo Żywienia Klinicznego we współpracy z Copernicus. 

15 marca

Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej i Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-
-Fryc w konkursie na Pielęgniarkę Oddziałową UCK. 
Przewodnicząca następnie udała się do Gdyni na postępowanie konkursowe na Dyrektora 
MSPR. To był kolejny etap prac Komisji Konkursowej.

20 marca

Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej w Konwencie Przewodniczących Okręgowych 
Rad Pielęgniarek i Położnych z całej Polski, a następnie udział w obradach Prezydium 
NRPiP w Warszawie.

16 marca

Udział Przewodniczącej i Wice-
przewodniczących w spotkaniu 
Kapituły Nagrody im. Aliny 
Pieńkowskiej. Laudacje były 
imponujące. Wybrano jedną 
Laureatkę. Wręczenie Nagrody 
będzie miało miejsce na uroczy-
stości z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej. GRATULUJEMY! 
Członkom Kapituły bardzo ser-
decznie DZIĘKUJEMY!

16-17 marca

Udział Wiceprzewodniczącej 
Marzeny Olszewskiej-Fryc 
i Jolanty Stachowicz oraz 
Reprezentantów naszego Sa-
morządu Zawodowego w ak-
cji prozdrowotnej – Sztafecie 
Nadziei w Galerii Bałtyckiej, 
wspierającej Pomorskie Hospi-
cjum dla Dzieci. 
Relacja na stronie: 
www.oipip.gda.pl (aktualności) 

17 marca

Odbył się XXXII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Przedstawiono 
relację z minionego roku działalności oraz plany na rok 2018. Dziękujemy Delegatom, 
którzy przybyli bardzo licznie. Relacja na stronie: www.oipip.gda.pl (aktualności)
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28 marca

Udział w Urzędzie Marszałkowskim w spotkaniu Grupy Ekspertów działających w progra-
mie doskonalenia jakości w jednostkach wykonujących działalność leczniczą, dla których 
podmiotem tworzącym lub właścicielem jest województwo pomorskie – kolejne etapy 
działań.

21 marca

Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc i Członka ORPiP Anny Ko-
sowskiej w konkursach na Pielęgniarki Oddziałowe Klinik UCK. 
Wygranym GRATULUJEMY!

21-22 marca

W Warszawie udział Przewodniczącej 
Anny Czarneckiej i Wiceprzewodniczącej 
oraz Anny Raj – Członka ORPiP w Gdań-
sku w obradach NRPiP, a następnie w spo-
tkaniu z Ministrem Zdrowia Łukaszem 
Szumowskim. 
Relacja na stronie: www.oipip.gda.pl 
(aktualności)

29-30 marca

Udział Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących w szkoleniu zorganizowanym dla Pra-
cowników OIPiP w Gdańsku w celu udoskonalenia pracy i komunikacji. Szkolenie było 
bardzo interesujące i podsunęło nowe płynne rozwiązania. 

3 kwietnia

W Wejherowskim Centrum Kultury mia-
ło miejsce doniosłe wydarzenie z okazji 
pierwszego roku działalności Szpitali Po-
morskich Spółka z o.o., w którym na za-
proszenie Zarządu Szpitali udział brały 
Przewodnicząca i Wiceprzewodniczące. 
Urodziny Szpitali Pomorskich były dosko-
nałą okazją do wręczenia „Złotych Czep-
ków” oraz „Dyplomów Uznania” z okazji 
zbliżającego się Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej.

28 marca

Spotkanie Przewodniczącej Anny Czarneckiej i Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszew-
skiej-Fryc z Prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem. Omówiono sprawy doty-
czące sytuacji Pielęgniarstwa w Gdańsku oraz pomysły uatrakcyjnienia Jego realizacji 
w Gdańsku. 
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4 kwietnia

Przewodnicząca Anna Czarnecka udzieliła wywiadu dla „Dziennika Bałtyckiego” podkre-
ślając rangę, ale i skalę niedoborów Kadry Pielęgniarskiej w województwie pomorskim.

11 kwietnia

Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w audycie dot. ochrony danych osobo-
wych powierzonych w OIPiP w Gdańsku pod kątem RODO. Jednocześnie odbyło się szko-
lenie Pracowników OIPiP w Gdańsku w tym temacie.

10 kwietnia

W Warszawie Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział w obradach Prezydium NRPiP, 
a następnie w pracach Komisji ds. Warunków Pracy i Płacy działającej przy NRPiP.

13 kwietnia

Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła obrady Prezydium ORPiP w Gdańsku.

16 kwietnia

W OIPiP w Gdańsku gościli Studenci Pielęgniarstwa GUMed, zapoznając się z zasadami 
funkcjonowania i celem działalności oraz aktywnością Samorządu. Przewodnicząca i Wi-
ceprzewodniczące oraz Sekretarz Jolanta Zając cyklicznie przedstawiały na spotkaniach ze 
studentami w kwietniu i maju różnorodne tematy dotyczące działalności Samorządu, jak 
i przywilejów oraz obowiązków zawiązanych z przynależnością. Zainteresowanie i liczne 
pytania uzyskały odpowiedzi. To bardzo dobry pomysł, by już od lat studenckich pozna-
wać swoje Środowisko Zawodowe oraz Samorząd, aby umiejętnie w nim funkcjonować.

14 kwietnia

W hotelu Mercure w Gdańsku odbyła się konferencja „Opieka nad matką i dzieckiem 
w praktyce pielęgniarki i położnej”. Konferencję zorganizowała firma Edukacja i Medy-
cyna pod Patronatem Honorowym OIPiP w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyła Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska – Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku.

14 kwietnia

Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc i Maria Klimek – Przewodnicząca 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Rodzinnego 
otworzyły Konferencję Szkoleniową wspól-
nie zorganizowaną przez OIPiP w Gdańsku 
bezpłatnie dla Pielęgniarek i Położnych na 
temat RODO. Ogromne zainteresowanie 
spowodowało, iż niebawem zorganizowana 
została druga taka konferencja. 
Relacja na stronie: 
www.oipip.gda.pl (aktualności)
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16 kwietnia
Pielęgniarki ze Szpitali Pomorskich 
w Gdyni zorganizowały w Pomorskim Par-
ku Naukowo-Technologicznym w Gdyni 
wspaniałą konferencję naukowo-szkole-
niową pt. „DOBRE PRAKTYKI W PIE-
LĘGNIARSTWIE PEDIATRYCZNYM”. 
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
uczestniczyły w pierwszej połowie konfe-
rencji – gratulując jej organizacji.

20 kwietnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc brały 
czynny udział w konferencji prewencyjnej zorganizowanej przez RZECZNIKA ODPOWIE-
DZIALNOŚCI ZAWODOWEJ ORPiP w GDAŃSKU. Prewencja to wiedza i bezpieczeństwo 
wykonywania naszych zawodów! Olbrzymie zainteresowanie świadczy o naszej wielkiej odpo-
wiedzialności zawodowej. Warto wiedzieć! Relacja na stronie: www.oipip.gda.pl (aktualności)

20 kwietnia

Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprze-
wodnicząca Marzena Olszewska-Fryc oraz 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej Anna Zaremba-Duszota na prośbę 
Uniwersytetu Zdrowia wzięły czynny udział 
w Konferencji dla Pielęgniarek i Położnych 
pt. „Pielęgniarka i Położna XXI wieku”. 
Otwierając konferencję, Przewodnicząca pod-
kreśliła, iż godny pochwały jest fakt, że mimo 
piątku i późnych godzin Uczestnicy przybyli 
licznie i to z całego naszego województwa.
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23 kwietnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca 
Marzena Olszewska-Fryc brały udział we wręczaniu na 
scenie Teatru Wybrzeże Pracownikom Pomorskiej Służby 
Zdrowia – Dyplomów i Statuetek PLEBISCYTU organizo-
wanego przez „Dziennik Bałtycki”. Wszystkim wyróżnio-
nym przez Pacjentów i Ich Rodziny serdecznie gratulujemy! 
Organizatorzy podkreślili, iż od kilku lat Przewodnicząca 
Anna Czarnecka skutecznie zabiega, aby wśród laureatów 
byli Przedstawiciele Pielęgniarstwa. „Dziennik Bałtycki” 
bardzo angażuje się w promowanie dobrych praktyk i profe-
sji, którym Społeczność Lokalna zawdzięcza bardzo wiele. 
Uroczystość poprzedzona była DEBATĄ nt. OCHRONY 
ZDROWIA, w której czynny udział na zaproszenie „Dzien-
nika Bałtyckiego” brała Przewodnicząca Anna Czarnecka. 
Relacja na stronie: www.oipip.gda.pl (aktualności)

26 kwietnia

W dniu 26.04.2016 roku w Gdyni zostało uroczyście 
otworzone Gdyńskie Centrum Zdrowia. GRATU-
LUJEMY! OIPiP w Gdańsku już podjęła współpracę 
z Centrum w obszarze medycyny szkolnej. Projekt 
przedstawiono w Warszawie, w jednym z najwyż-
szych budynków w mieście – Warsaw Spire.

25 kwietnia

W dniu 25 kwietnia 2018 r. 
w Urzędzie Marszałkowskim 
w Gdańsku wręczone zostały 
Powołania Członkom Grupy 
Ekspertów powołanej Uchwałą 
nr 327/318/18 Zarządu Woje-
wództwa Pomorskiego w spra-
wie powołania Grupy Ekspertów 
ds. monitorowania postępów 
z wdrożenia „Programu doskona-
lenia jakości w jednostkach wy-
konujących działalność leczni-
czą, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest województwo pomorskie”. Kolejną 
Uchwałą – nr 328/318/18 powołana została Grupa Koordynatorów do ww. wdrożeń. Nie bez zna-
czenia dla naszego Samorządu Zawodowego jest fakt, iż w każdej z tych grup są przedstawiciele 
naszego Środowiska Zawodowego. To już kolejny krok wieloetapowych działań. Wypracowany, 
ww. REGIONALNY PROGRAM (zatwierdzony uchwałą przez Sejmik Województwa Pomor-
skiego) nabiera kształtu wdrożeniowego. Relacja na stronie: www.oipip.gda.pl (aktualności) 
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27 kwietnia

Otwarto nowoczesny OŚRODEK DIA-
GNOZOWANIA I LECZENIA CHO-
RÓB PIERSI COPERNICUS MAMMA 
CENTRUM, który mieści się w Gdańsku 
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2. Prze-
wodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna 
Czarnecka, na zaproszenie Prezesa Za-
rządu Spółki Copernicus Podmiot Lecz-
niczy Dariusza Kostrzewy, wzięła udział 
w tym bardzo ważnym dla społeczeństwa 
wydarzeniu – biorąc pod uwagę wysoką 
zachorowalność na choroby nowotworo-
we. Nasze Koleżanki też niestety licznie 
zapadają na te choroby, dlatego Przewod-
nicząca razem z Wiceprzewodniczącą 
Marzeną Olszewską-Fryc gratulowały 
tego przedsięwzięcia, które uratuje setki 
żyć ludzkich...

27-29 kwietnia
Danuta Adamczyk-Wiśniewska i Barbara 
Wysocka reprezentowały OIPiP w Gdańsku 
na uroczystości Beatyfikacji Pielęgniarki 
Hanny Chrzanowskiej. Uroczystość odby-
ła się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w  Krakowie Łagiewnikach. Liturgii Eucha-
rystii i Beatyfikacji przewodniczył w imie-
niu Ojca Świętego Franciszka Jego Eminen-
cja kardynał Angelo Amato SDB, Prefekt 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Relacja w kolejnym Biuletynie.

10 maja

W szpitalu w Wejherowie (Szpitale Pomorskie) odbyło się uroczyste otwarcie nowych 
oddziałów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W otwarciu udział wzięła Wiceprzewod-
nicząca ORPiP w Gdańsku Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

1-31 maja

Maj był miesiącem obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. 
Polecamy relacje z tych uroczystości w aktualnym Biuletynie.

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

Fundacja Matka Natura, Szkoła Rodzenia 
Macierzyństwo Iwony Guć oraz Laborato-
rium Innowacji Społecznych zorganizowały 
Konferencję Laktacyjną Gdynia 2018, pod 
Patronatem OIPiP w Gdańsku. W konfe-
rencji uczestniczyła Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska – Wiceprzewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku. Gratulujemy wspaniałej orga-
nizacji i wysokiego poziomu merytorycz-
nego konferencji!

23 maja

Na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się 
konferencja interdyscyplinarna „Macierzyń-
stwo krok po kroku”, skierowana do per-
sonelu medycznego sprawującego opiekę 
nad kobietami w okresie okołoporodowym: 
położnych, pielęgniarek, lekarzy i psycholo-
gów. OIPiP w Gdańsku objęła Patronat Ho-
norowy nad konferencją, a ORPiP w Gdań-
sku reprezentowała Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska – Wiceprzewodnicząca.
Organizatorom gratulujemy bardzo cieka-
wej merytorycznie konferencji!

23 maja

Na cmentarzu w Gdańsku Łostowicach 
pożegnaliśmy naszą koleżankę położną 
Elżbietę Kowiel, Oddziałową Kliniki Po-
łożnictwa UCK. W imieniu OIPiP w Gdań-
sku Elżbietę żegnała Wiceprzewodnicząca 
ORPiP w Gdańsku Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska. 5 czerwca

W NIPiP w Warszawie odbyło się robocze posiedzenie Komisji ds. Położnych, w którym 
uczestniczyła Danuta Adamczyk-Wiśniewska jako członek Komisji.

kwiecień-maj

OIPiP w Gdańsku gościła studentów pielęgniarstwa i położnictwa Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego. Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodniczące Marzena 
Olszewska-Fryc i Danuta Adamczyk-Wiśniewska przedstawiły studentom działalność sa-
morządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 

1 czerwca

W Ratuszu Staromiejskim 
w Gdańsku odbyła się V edycja 
Kampanii Społecznej „Mamo, 
tato napisz list do dziecka, które 
wkrótce się urodzi”. Organizato-
rem akcji jest OIPiP w Gdańsku. 
Uroczystą Galę wręczenia na-
gród autorom listów poprowadzi-
ła Wiceprzewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska (relacja w następ-
nym Biuletynie).
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Pierwsze urodziny Pomorskich 
Szpitali i Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarki i Dzień Położnej

W dniu 3 kwietnia 2018 r. w Wejherowskim 
Centrum Kultury miało miejsce doniosłe wy-
darzenie z okazji pierwszego roku działalno-
ści Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.
Pani Jolanta Sobierańska-Grenda – Prezes 
Zarządu Szpitali – otwierając uroczystość, 
przywitała serdecznie Gości, a szczególnie 
– Pracowników Szpitali Pomorskich, którzy 
de facto tworzą te SZPITALE. Po wystąpie-
niu Gości nastąpiło wręczenie przez Zarząd 
Szpitali Dyplomów Uznania – Pracownikom 
za wyjątkowe osiągnięcia oraz za imponującą 
wręcz wysługę lat pracy na rzecz DRUGIE-
GO CZŁOWIEKA. 50, 45, 40 – lat w jednym 
szpitalu, w trudzie poświęconym chorym, 
cierpiącym i potrzebującym – to wyjątkowa 
sprawa wypełniona wytrwałością, oddaniem, 
sercem i kwintesencją człowieczeństwa…
Po wyróżnieniu Pracowników Szpitali – 
Przedstawicieli wielu profesji tworzących 
Zespół Interdyscyplinarny – nastąpiły kolejne 
etapy uroczystości. Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku wraz z Wiceprzewodniczącą 
i z Paniami Dyrektorkami ds. Pielęgniarstwa 
wręczyły odznaczenia „Złote Czepki” oraz 
„Dyplomy Uznania za Wzorową Pracę” Pie-
lęgniarkom i Położnym Szpitali Pomorskich. 
Przewodnicząca Anna Czarnecka podkreśli-
ła, iż wzorcowym jest fakt dbałości Zarządu 
i zabiegania o Kadrę Pielęgniarską w Szpi-
talach Pomorskich (np. poprzez włączenie 
podwyżki Ministra Zembali do podstawy 
wynagrodzenia) – jako skutecznej zachęty. 

Już nie tylko w kraju bowiem, ale i w naszym 
województwie pojawiają się niestety sytuacje 
wygaszania, a nawet zamykania działalności 
oddziałów szpitalnych z przyczyny braku na-
szej kadry… – kontynuowała. Trzeba temu 
przeciwdziałać! Dlatego godna pochwały 
i naśladowania jest każda akcja lub pomysły 
pozyskiwania Kadry Pielęgniarskiej, które 
przekładają się wprost na realizację świad-
czeń zdrowotnych, czyli losy Pacjentów…
Taka uroczystość, wyróżnienia i akty doce-
nienia to wielce wzruszające chwile, dające 
wiele energii!
Dodatkowego powera do działań dodał niesa-
mowity koncert Joanny Knitter wieńczący te 
pierwsze urodziny – urodziny połączenia sił 
czterech szpitali pomorskich! Nie tylko Szpi-
tale Pomorskie, ale i muzycy zespołu Joanny 
Knitter pokazali, jak ważna jest ZGRANA 
GRA/PRACA W ZESPOLE! 

Sto lat! Sto lat!

Relacja OIPiP w Gdańsku
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Powiatowe Centrum 
Zdrowia w Kartuzach

W Kartuzach 8 maja 2018 roku w dniu 
święta położnych uroczyście obchodzo-
no Międzynarodowy Dzień Pielęgniar-
ki i Dzień Położnej. Była to okazja do 
wręczenia odznaczeń „Złoty Czepek” 
i „Dyplomów Uznania” za wzorową dłu-
goletnią pracę pielęgniarkom i położnym 
z powiatu kartuskiego. 

Organizatorzy: Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
Pani mgr Anna Czarnecka, Prezes Zarządu 
PCZ w Kartuzach Pan lek. Paweł Witkow-
ski oraz przedstawiciel Starostwa Powiato-
wego w Kartuzach – Wicestarosta Pan Bog-
dan Łapa, na spotkaniu podkreślali, że pra-
ca położnej od narodzin człowieka poprzez 
profesjonalną opiekę pielęgniarską w życiu 
młodzieńczym, dorosłym aż do późnej sta-
rości i śmierci jest odpowiedzialna i wyma-
ga nie tylko wiedzy praktycznej czy aktu-
alizacji kształcenia podyplomowego. 

Osoby realizujące samodzielnie czy w ze-
społach terapeutycznych zadania położnej, 
świadczenia pielęgniarskie w POZ, w szpi-
talu, poradniach specjalistycznych, Domach 
Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuń-
czo-Leczniczych czy innych placówkach 
medycznych z dużą dozą empatii, kreatyw-
ności oraz dobrej organizacji pracy zapew-
niają dzieciom, pacjentom, podopiecznym 
w każdym okresie życia pełen profesjona-
lizm w zakresie przywracania i umacniania 

zdrowia, pielęgnowania, edukacji i bezpie-
czeństwa świadczeniobiorców. 
Przewodnicząca Samorządu Zawodowe-
go Pani mgr Anna Czarnecka poruszyła 
kwestie pogłębiającego się deficytu kadry 
pielęgniarek i położnych na polskim rynku 
pracy. Tak duży deficyt przyczynia się do 
ograniczania świadczeń medycznych po-
przez zamykanie oddziałów czy placówek 
medycznych. Problem, z którym boryka 
się kadra kierownicza podmiotów leczni-
czych, jest też problemem społeczeństwa, 
które ma deficyt, a niekiedy pozbawione 
jest opieki pielęgniarskiej i kompetencji 
położnej. Młode, wykształcone w tych za-
wodach osoby wolą pracować za grani-
cą, gdzie mogą zarabiać nawet trzy razy 
więcej. Podmioty lecznicze mogą pozy-
skać licencjonowane pielęgniarki i położ-
ne poprzez oferty dobrych wynagrodzeń 
i warunków pracy. 

W dniu święta położnej Pani Sylwia Arndt 
z oddziału położniczo-ginekologicznego 
PCZ otrzymała od organizatorów uroczy-
stości gratulacje z okazji wygrania plebi-
scytu na Najlepszą Pielęgniarkę/Położną 
Powiatu Kartuskiego. Redaktor Naczelny 
„Dziennika Bałtyckiego” co roku organizu-
je konkurs „Hipokrates Pomorza” w kate-
goriach samodzielnych zawodów medycz-
nych. To Pacjentki i Ich Rodziny, współ-
pracownicy oraz mieszkańcy powiatu 
kartuskiego wytypowali Panią Sylwię do 
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wyróżnienia: Najlepsza 
Położna Powiatu Kartu-
skiego. 
Na zakończenie uroczy-
stości słowa uznania i po-
dziękowania dla organiza-
torów, uczestników i osób 
wyróżnionych złożyła Na-
czelna Pielęgniarka PCZ 
w Kartuzach Pani mgr 
Ewa Bogdańska-Bóll. 
Pani Ewa na ręce Prze-
wodniczącej ORPiP 
w Gdańsku złożyła Ma-
gazyn „Pielęgniarka 
Polska” – miesięcznik 
Polskiego Stowarzysze-
nia Pielęgniarek Zawo-
dowych z 1934 roku. 
Ten historyczny dokument, 
który powiększy zbiór 
w Izbie Pamięci i Historii 
Pielęgniarstwa Gdańskie-
go Samorządu Zawodowe-
go, przekazała emerytowa-
na Naczelna Pielęgniarka 
ZOZ w Kartuzach Pani 
Agnieszka Frasz. 

„Złote Czepki” otrzymały:
•	 Genowefa Gruchała 

(NZOZ Vit-MEDIC 
Kartuzy), pielęgniar-
ka z opieki długoter-
minowej domowej 
– 33 lata pracy

•	 Marzena Bir (Ka-
szubskie Centrum 
Medyczne w Sierako-
wicach), pielęgniarka 
rodzinna – 30 lat pracy
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•	 Hanna Hoffmann-
-Rychert (PCZ – 
Kartuzy), pielęgniar-
ka epidemiologiczna 
– 29 lat pracy

„Dyplomy uznania” za 
długoletnią i wzorową pra-
cę w Ochronie Zdrowia:
•	 Bernadetta Miotk 

(Kaszubskie Cen-
trum Medyczne 
w Sierakowicach), 
pielęgniarka koor-
dynująca w KCM 
w Sierakowicach, 
30 lat pracy

•	 Halina Szwichten-
berg (Kaszubskie 
Centrum Medyczne 
w Sierakowicach), 
pielęgniarka porad-
ni dziecięcej, 41 lat 
pracy

•	 Anita Trapkowska 
(NZOZ Vit-MEDIC 
Kartuzy), pielęgniar-
ka z opieki długoter-
minowej domowej, 
34 lata pracy

•	 Dorota Sela (NZOZ 
Vit-MEDIC Kar-
tuzy), pielęgniarka 
z opieki długoter-
minowej domowej, 
33 lata pracy

•	 Jolanta Lewna 
(GOZ w Chmiel-
nie), pielęgniarka 
poradni dziecięcej, 
34 lata pracy

mgr Ewa Bogdańska-Bóll – Naczelna Pielęgniarka PCZ w Kartu-
zach, Członek Prezydium ORPiP w imieniu własnym i wszystkich 
Pielęgniarek i Położnych powiatu kartuskiego podziękowała organi-
zatorom i uczestnikom uroczystości. 

•	 Henryka Kanka (GOZ w Chmielnie), 
pielęgniarka rodzinna, 33 lata pracy

•	 Katarzyna Stencel (NZOZ Marta 
i Remigiusz Kostrzewscy w Sulęczy-
nie), pielęgniarka rodzinna, 20 lat pracy

•	 Janina Kolka (Indywidualna Prak-
tyka Pielęgniarska z NZOZ KASZU-
BY), pielęgniarka z POZ, 29 lat pracy

•	 Iwona Puzdrowska (PCZ w Kartu-
zach), pielęgniarka z oddziału inter-
ny A, 30 lat pracy

•	 Brygida Hirsz (PCZ w Kartuzach), 
pielęgniarka z oddziału interny A, 
30 lat pracy

•	 Mirosława Kustusz (PCZ w Kartu-
zach), pielęgniarka z oddziału inter-
ny A, 37 lat pracy

•	 Renata Rompa (PCZ w Kartuzach), 
pielęgniarka z oddziału interny B, 
20 lat pracy

•	 Małgorzata Wlazińska (PCZ 
w Kartuzach), pielęgniarka z oddzia-
łu interny B, 29 lat pracy

•	 Mirosława Bera (PCZ w Kartuzach), 
pielęgniarka z SOR, 38 lat pracy

•	 Barbara Leszkowska (PCZ w Kartu-
zach), pielęgniarka z SOR, 30 lat pracy

•	 Krystyna Hoffmann (PCZ w Kartu-
zach), pielęgniarka z SOR, 29 lat pracy

Pielęgniarki i Położne z Powiatowego 
Centrum Zdrowia w Kartuzach oprócz 
dyplomów, odznaczeń i gratulacji otrzy-
mały nagrody finansowe. 

mgr Ewa Bogdańska-Bóll
Naczelna Pielęgniarka PCZ w Kartuzach

Wojewódzki Szpital 
Psychiatryczny w Gdańsku 

W dniu 9.05.2018 r. w Wojewódzkim Szpi-
talu Psychiatrycznym pierwszy raz odbyły 
się obchody Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki. Dzień przebiegł w przyjaznej i ser-
decznej atmosferze, w obecności Dyrektor 
Departamentu Zdrowia Marzeny Mrozek 
i Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychia-
trycznego Doroty Marcinkowskiej. Prze-
wodniczące Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Gdańsku wręczyły „Dyplomy 
Uznania” i odznakę „Złoty Czepek” wyróż-
nionym pielęgniarkom, Dyrekcja wręczyła 
drobne upominki. Odczytano list gratulacyj-
ny od Konsultanta Wojewódzkiego w dzie-
dzinie psychiatrii – Blanki Skrzypkowkiej-

-Brancewicz. Była okazja do podziękowań 
za trud codziennej, odpowiedzialnej pracy 
oraz podkreślenia wzrastającej roli pielę-
gniarek w opiece nad pacjentem z zaburze-
niami psychicznymi, zwłaszcza w sytuacji 
zwiększających się niedoborów kadrowych 
i narastania różnych typów zaburzeń psy-
chicznych w społeczeństwie. Przewodniczą-
ca ORPiP w Gdańsku mgr Anna Czarnecka 
podkreśliła także starania Dyrekcji o zatrzy-
manie i pozyskanie pielęgniarek chcących 
pracować w opiece psychiatrycznej. 

Arkadiusz Bobowski
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
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Kociewskie 
Centrum Zdrowia 

12 maja Pielęgniarki i Położne z Kociew-
skiego Centrum Zdrowia otrzymały z rąk 
Przewodniczącej Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku Anny 
Czarneckiej odznaczenia „Złoty Czepek” 
i „Dyplomy Uznania”. „Złoty Czepek” 
to wyjątkowa nagroda, którą można 
otrzymać tylko raz w życiu zawodowym, 
przyznawana pielęgniarkom zasłużonym 
w pracy w służbie zdrowia oraz na rzecz 
środowiska pielęgniarskiego.
Pielęgniarki są najbliżej chorych w trak-
cie ich pobytu w szpitalu czy przychodni. 
Opiekują się, służą radą, pocieszają w trud-
nych chwilach. – Pielęgniarka i Położna 
to z pewnością jedne z trudniejszych za-
wodów. Wymagają bowiem specjalistycz-
nej wiedzy, konkretnych umiejętności, psy-
chicznej i fizycznej odporności, a także – 
a może przede wszystkim – czystej, ludzkiej 

życzliwości – mówi 
Adam Magieł-
ka, Prezes Zarzą-
du Kociewskiego 
Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o. – Pra-
ca pielęgniarki to 
wiele wyrzeczeń, 
to dostosowanie 
życia całej rodzi-
ny do zmiennego 
trybu pracy. Odpo-
wiedzialność, którą 
ponoszą osoby pra-
cujące w tym wy-

magającym zawodzie nieustannie wzrasta. 
Wszystkim pielęgniarkom i położnym dzię-
kuję za pełną zaangażowania pracę, tak 
wysoko ocenianą przez naszych Pacjentów. 
Życzę wytrwałości, radości, zawodowych 
sukcesów i dużo zdrowia.

– W miesiącu maju obchodzimy Międzyna-
rodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej. 
Z tej okazji osoby szczególnie zasłużone zo-
stają przez swoje gremium wyróżnione. Dzi-
siaj mamy okazję kolejny raz świętować tę 
uroczystość w murach Starostwa Powiato-
wego – powiedział Patryk Gabriel – Członek 
Zarządu Powiatu Starogardzkiego.

– To, że w ten sposób czcimy święto pie-
lęgniarek i położnych dowodzi tego jak 
bardzo cenimy Państwa codzienną pracę 
– podkreślił Starosta Starogardzki Leszek 
Burczyk – Tego samego dnia przypada 
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rocznica urodzin Florence Nightingale, prekur-
sorki nowoczesnego pielęgniarstwa. Życzę, aby 
w przyszłości otrzymały Panie najwyższe odzna-
czenie pielęgniarskie Nightingale we Florencji.

Laureatkom wręczono wpinki w postaci zło-
tych czepków oraz „Dyplomy Uznania”. Wy-
różnienia te co roku przyznaje Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku na wnio-
sek szpitala.

– Chciałam podziękować Panu Staroście, 
że wraz ze swoim zespołem tworzy bohater-
skie starostwo – przyznaje Anna Czarnecka, 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku. – Nie dość, że 
wzięliście Państwo na swoje ramiona szpital, 
nie pozbyliście się Państwo jako starostwo 
szpitala, a tak się niestety dzieje w Polsce, 
gdyż bardzo trudno zarządza się placówką 
medyczną, to ponadto w niego inwestujecie. 
Dziękuję, że pomimo wielu innych zadań 
i inwestycji, pochylił się Pan nad losem osób 
chorych i inwestycja jest naprawdę imponu-
jąca, chyba jedna z największych w Polsce. 

„Złote Czepki” otrzymały: Joanna Gra-
bowska-Kraśniewska, Marzena Piaskowska, 
Danuta Necel, Lidia Trzos, Dorota Stępniak, 
Maria Jolanta Wotkowska, Anna Dąbrowska.

„Dyplomy Uznania” otrzymały: Justyna Je-
lińska, Janina Świeczkowska, Halina Tuszkow-
ska, Izabela Kasprzak, Izabela Bona, Jolanta 
Pilacka, Hanna Szczygielska, Barbara Króll, 
Mirosława Maria Szymula, Danuta Dragun.

Laureatki „Złotych Czepków” o zawodzie 
pielęgniarki, dzisiejszym wyróżnieniu i o tym 
dlaczego wybrały pielęgniarstwo:
– Interesowała mnie praca z ludźmi, pokony-
wanie bezradności i ograniczeń jakie stwarza 
choroba i niepełnosprawność – mówi Danu-
ta Necel, pielęgniarka z Oddziału Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii.
– Jesteśmy z racji zawodu związane z fragmen-
tem życia człowieka. Każdy pacjent ma w sobie 
coś wyjątkowego, a każda sytuacja uczy pokory 
i pokazuje jak wiele nauki jeszcze przed nami.

– Gdyby określić w paru słowach pielę-
gniarstwo, to byłyby to: pasja, uczciwość, 
odpowiedzialność i empatia – wylicza Jo-
anna Grabowska-Kraśniewska, Pielę-
gniarka Oddziałowa Oddziału Ortopedii 
i Traumatologii Narządu Ruchu. – „Złoty 
Czepek” to dla mnie ogromne wyróżnienie 
i nagroda za dotychczasową pracę. 

– Praca w zawodzie położnej to dla mnie 
ogromne wyzwanie i możliwość niesienia 

Anna Dąbrowska Danuta Necel Dorota Stępniak 

Joanna Grabowska- 
-Kraśniewska

Maria Jolanta Wotkowska Lidia TrzosMarzena Piaskowska 
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Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Starogardzie Gdańskim 

W dniu 10 maja br. w naszym Szpitalu od-
było się coroczne spotkanie z okazji obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Dnia Położnej.
Tradycyjnie w spotkaniu uczestniczyli także 
nasi sąsiedzi, czyli koleżanki i koledzy z Re-
gionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej.
Z ramienia Izb gościliśmy Przewodniczącą 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
oraz Kierownika Merytoryczno-Admini-
stracyjnego OIPiP i Członka Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Spotkanie zbiegło się z otrzymaniem infor-
macji o uzyskaniu Certyfikatu Akredyta-
cyjnego przez nasz Szpital, co było dla nas 
dodatkowym, wyczekiwanym prezentem. 
W rodzinnej atmosferze wspominaliśmy 
różne chwile z naszej pracy oraz rozmawia-
liśmy na tematy zawodowe. 
W czasie spotkania zgodnie z wieloletnią 
już tradycją wręczono „Złote Czepki” oraz 
„Dyplomy Uznania”. 

Edyta Karcz 
Z-ca Dyr. ds. Pielęgniarstwa 

Naczelna Pielęgniarka

pomocy kobiecie w różnych 
chwilach jej życia – przyznaje 
Marzena Piaskowska, Pielę-
gniarka Oddziałowa Oddziału 
Ginekologiczno-Położnicze-
go. – Pamiętam wiele sytuacji, 
ale najbardziej utkwił mi w pa-
mięci dzień, kiedy w szkole po-
łożnych zobaczyłam pierwszy 
raz poród – łzy i szczęście mat-
ki, a ja płakałam razem z nią 
– wtedy byłam pewna, że to jest 
to, co chcę robić w życiu.

– Wybrałam ten zawód, ponie-
waż chciałam robić w życiu 
coś, co jest trudne, ciekawe 
i ma znaczenie – mówi Lidia 
Trzos, pielęgniarka z Oddzia-
łu Kardiologicznego. – „Złoty 
Czepek” to najpiękniejsza na-
groda za pracę w zawodzie na 
rzecz drugiego człowieka. 
– „Złoty Czepek” to dla mnie 
zaszczyt i docenienie mojej pra-
cy – przyznaje Dorota Stęp-
niak, pielęgniarka z Oddziału 
Kardiologicznego.

– Decyzję o wyborze zawodu 
pomógł mi podjąć mój tata, 
za co jestem mu do dzisiaj 
wdzięczna – wyznaje Maria 
Jolanta Wotkowska, Pielę-
gniarka Oddziałowa Szpital-
nego Oddziału Ratunkowego. 
– „Złoty Czepek” to najważ-
niejsze uhonorowanie pracy 
pielęgniarki i położnej.

Starostwo Powiatowe 
Starogard Gdański
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7 Szpital Marynarki Wojennej 
z Przychodnią w Gdańsku 

W dniu 14 maja 2018 r. w 7 Szpitalu Ma-
rynarki Wojennej z Przychodnią odbyła się 
uroczystość z okazji Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Po-

łożnej oraz Święta Narodowego Trzecie-
go Maja. Podczas uroczystości wręczono 
wyróżnienia: odznaczenia „Złoty Czepek” 
oraz „Dyplomy Uznania”. Dodatkowo uho-
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norowano wybrane osoby 
medalami Światowego 
Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręgu Pomor-
skiego za troskliwą opiekę 
zdrowotną, otwartość na 
potrzeby bohaterów AK 
i niesioną im pomoc. Ko-
mendant Szpitala otrzymał 
„Honorowy Złoty Czepek” 
– przyznany przez ORPiP 
w Gdańsku na wniosek 
Pielęgniarek i Pielęgniarzy 
Szpitala w dowód uznania 
za działania poprawiające 
warunki pracy i płacy oraz 
możliwość ustawicznego 
doskonalenia zawodowego 
na terenie Zakładu Pracy.

12 maja w kalendarzu służ-
by zdrowia to szczególny 
dzień – Międzynarodo-
wy Dzień Pielęgniarki. 
Dzień ten został ustano-
wiony przez Międzynaro-
dową Radę Pielęgniarek 
w 1973 r. dla upamiętnie-
nia Florence Nightingale – 
prekursorki współczesnego 
pielęgniarstwa. Propago-
wała ona koncepcję pielę-
gniarstwa skoncentrowa-
nego na potrzebach czło-
wieka oraz uwzględniają-
cego ogromne znaczenie 
profilaktyki zdrowotnej.

W Polsce w dniu 8 maja 
obchodzimy również 
Krajowy Dzień Położnej, 
którego data została wy-

brana dla upamiętnienia położnej Stanisła-
wy Leszczyńskiej, dla której dziecko było 
największym cudem świata, a akt rodzenia 
największym biologicznym uniesieniem 
natury.

Oba święta to doskonała okazja do podkre-
ślenia wagi tych zawodów we współcze-
snym świecie.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Prze-
wodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku mgr Anna Czar-
necka, dwie panie Wiceprzewodniczące 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: 
mgr Marzena Olszewska-Fryc, mgr Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska, Prorektor ds. Roz-
woju i Współpracy Powiślańskiej Szkoły 
Wyższej w Kwidzynie oraz ksiądz kano-
nik. Najważniejszymi gośćmi były przede 
wszystkim pielęgniarki/rze i położne, za-
równo te czynne zawodowo, jak i będące 
już na emeryturze.

Komendant Szpitala rozpoczął uroczysto-
ści od przywitania zaproszonych gości. 
Następnie odczytano Rozkaz Komendan-
ta z okazji Święta Narodowego Trzeciego 
Maja.

Prezes Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej Okręgu Pomorskiego, złożył 
serdeczne życzenia dla wszystkich pielę-
gniarek/rzy i położnych, podkreślając, jak 
ważną rolę pełnią wobec potrzebującego 
człowieka.

Naczelna Pielęgniarka mgr piel. Elżbieta 
Brożyniak podkreśliła, że pion pielęgniar-
stwa stanowi w szpitalu najliczniejszą grupę 
zawodową, wykonującą szczególny zawód 
zaufania publicznego. Złożyła całemu per-
sonelowi pielęgniarskiemu życzenia suk-
cesów, zadowolenia, zdrowia i wytrwałości 
w pełnieniu ról zawodowych. Podziękowała 
za ogromny trud i zaangażowanie w przy-
gotowania do procesu akredytacji, które 
zakończyły się uzyskaniem certyfikatu. Na-
czelna Pielęgniarka przedstawiła prezenta-
cję nt. „Pielęgniarstwo w 7 Szpitalu Mary-
narki Wojennej z Przychodnią w Gdańsku”.

Słowa uznania dla naszej pracy i życzenia 
spełnienia wszelkich zamierzeń składała 
prorektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej 
w Kwidzynie.

Wyróżnienia są dla osób, które poza swoją 
pracą zawodową udzielają się także spo-
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łecznie na rzecz środowiska zawodowego. 
Z rąk pani Przewodniczącej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych mgr Anny 
Czarneckiej oraz Naczelnej Pielęgniarki 
mgr Elżbiety Brożyniak „Złote Czepki” 
i „Dyplomy Uznania” otrzymały pielęgniar-
ki. Łącznie w 7 Szpitalu Marynarki Wojen-
nej z Przychodnią zostało wyróżnionych 
11 osób.

Wszystkim tegorocznym laureatkom 
uroczystości serdecznie gratulujemy.

Występ uświetnił koncert muzyczny w wy-
konaniu adeptów Instytutu Suzuki Centrum 
Rozwoju Talentów w Gdańsku.

Uroczystość miała charakter doniosły i za-
pisała się w pamięci każdego z nas. W miłej 
atmosferze, przy wspólnym słodkim poczę-
stunku podzielono się wrażeniami.

mgr piel. Elżbieta Brożyniak 
Naczelna Pielęgniarka

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
z Przychodnią

Szpital Specjalistyczny 
w Kościerzynie

Po raz pierwszy poza murami Szpitala od-
były się obchody Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej Szpitala Spe-
cjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. 
Spotkanie rozpoczęli Pan Wiktor Hajden-
rajch – Prezes Zarządu Szpitala oraz Ma-
rzena Barton – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, 
która nawiązała do zasług pielęgniarek, 
pielęgniarzy i położnych. Dzięki ich du-
żemu zaangażowaniu i odpowiedzialności 
oraz wysokim kwalifikacjom szpital w Ko-
ścierzynie i opieka medyczna, jaką świad-
czy może cieszyć się uznaniem pacjentów. 
W tym dniu poznaliśmy Pielęgniarza Roku 
2018, wybranego przez Kapitułę Szpitala, 
którym został Bartłomiej Nowopolski, oraz 
wręczono dwa wyróżnienia dla Pani Miro-
sławy Rymon Lipińskiej oraz Pani Iwony 
Janikowskiej. Wręczone zostały również 
wyróżnienia przyznane przez Okręgową 
Radę Pielęgniarek i Położnych: 

„Złoty Czepek”: Sylwia Giętkowska, Mał-
gorzata Ferdynus, Jarosław Osypiuk.

„Dyplom Uznania”: Anna Kosowska, Lucy-
na Łuszczka, Sławomir Mokwa, Emilia Gier-
szewska, Beata Jaszul, Beata Lubieniecka.

Osoby wyróżnione przez Pacjentów i Pra-
cowników Szpitala: Lucyna Anhalt, Małgo-
rzata Kryzel, Elżbieta Bargańska Szyca, Bar-
bara Tomaczkowska, Bożena Wiśniewska, 
Hanna Jankowska, Krzysztof Kropidłowski, 
Izabela Skwierawska, Barbara Ossowska, 
Anna Zielke, Barbara Daft, Jolanta Mrozew-
ska, Anna Cieszyńska, Marika Kulas, Anna 
Kerlin, Iwona Okuniewska, Renata Janca, 
Joanna Borkowska, Alina Glińska, Bożena 
Chrzanowska, Maria Strahl, Janina Matusiak, 
Joanna Bogalecka, Zyta Walkusch.

Swoją obecnością zaszczycili nas:
Pani Marzena Mrozek – Dyrektor Departa-
mentu Zdrowia, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Pomorskiego,
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Pani Anna Czarnecka – Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku,
Pani Marzena Olszewska-Fryc – Wiceprze-
wodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku,
Pani Danuta Adamczyk-Wiśniewska – Wi-
ceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku,

Pani dr hab. Aleksandra Gaworska-Krze-
mińska – Konsultant Wojewódzki ds. Pielę-
gniarstwa, Kierownik Zakładu Zarządzania 
w Pielęgniarstwie,
Pani Jolanta Stachowicz – Kierownik Mery-
toryczno-Administracyjny OIPiP w Gdańsku,
Pani Alicja Żurawska – Starosta Powiatu 
Kościerskiego,

Powiatowe Centrum Zdrowia 
w Malborku
W dniu 14 czerwca 2018 roku w Cen-

trum Kultury i Edukacji SZKOŁA ŁACIŃ-
SKA w Malborku odbyła się konferencja pt. 
„Dni Szpitala – 10 lat po przekształceniu”. 
Spotkanie zorganizowane zostało przez or-
gan założycielski PCZ Sp. z o.o. – Starostwo 

Powiatowe w Malborku, Zarząd PCZ Sp. 
z o.o. w Malborku oraz OIPiP w Gdańsku. 

W uroczystości udział wzięło ponad 
200 gości i pracowników. Swoją obecno-
ścią zaszczyciło naszą konferencję wiele 
osób, m.in. władze Starostwa Malborskie-

Pani Teresa Preis – Przewodnicząca Rady 
Miasta Kościerzyna,
Pan Sławomir Szkobel – Sekretarz Urzędu 
Miasta Kościerzyna,
Pan Grzegorz Piechowski – Wójt Gminy 
Kościerzyna,
Pani Grażyna Greinke – Dyrektor Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
Pani Hanna Herbasz – Zastępca Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kościerzynie,
Pan Grzegorz Mikiciuk – Dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach,
Pani Barbara Hufnagel – Kierownik dzia-
łu świadczeń i pomocy instytucjonalnej 
PCPR w Kartuzach,
Pani Lucyna Breska – Dyrektor NZOZ 
Brusmed,
Pani Sylwia Trzebiatowska-Glok – Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Pan Rafał Mikołajczyk – Przewodniczący 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Pan Jan Ditrich – Dyrektor Kościerskiego 
Domu Kultury,

Pan Mirosław Ginter – Dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy,
Pani Jarosława Łącka – Dyrektor Powiato-
wego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie,
Pani Danuta Woźniak – zastępca Dyrektora Po-
wiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie,
Pan Grzegorz Zabrocki – Prezes Aqua Cen-
trum w Kościerzynie,
Pan Insp. Marcin Piotrzkowski – Komen-
dant Powiatowy Policji,
Pan bryg. Tomasz Klinkosz – Komendant 
Powiatowy Straży Pożarnej. 

Oprawę muzyczną uroczystości w pre-
zencie przygotowała Dyrekcja i młodzież 
z Music School w Kościerzynie. 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali 
zaproszeni na poczęstunek i tort. Dyrektor 
ds. Pielęgniarstwa przekazała słowa po-
dziękowań dla wszystkich gości, przyjaciół 
Szpitala, sponsorów oraz wolontariuszy, 
bez których pomocy i życzliwości tak pięk-
na uroczystość nie mogłaby się odbyć.

Marzena Barton 
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
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go, Urzędu Miasta w Malborku, ościen-
nych miast i gmin, okolicznych Szpitali 
oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku. 

Uroczystość Dni Szpitala połączona 
została z obchodami Dnia Pielęgniarki 
i Dnia Położnej. Z tej okazji pielęgniarkom 
i położnym wręczone zostały wyróżnienia. 
„Złoty Czepek” otrzymały pielęgniarki: 
Pani Grażyna Wdowicz, Wanda Kawczak 
i Małgorzata Lasecka. „Dyplomy Uznania” 
za wzorową pracę otrzymały Panie: Jolan-
ta Zawadzka-Piątek, Grażyna Małkowska, 
Joanna Browarska, Lucyna Friszkiemut, 
Małgorzata Ostrowska i Anna Mikuśkie-
wicz. Wyróżnienia ww. Paniom wręczyły 
przedstawicielki OIPiP w Gdańsku, Pani 
Sekretarz ORPiP Jolanta Zając i Kierow-
nik Merytoryczno-Administracyjny – Pani 
Jolanta Stachowicz. Ponadto pielęgniarki 

i położne otrzymały nagrody finansowe 
ufundowane przez Zarząd PCZ Sp. z o.o. 
w Malborku oraz inne drobne upominki.

Podczas konferencji Prezes PCZ Sp. z o.o. 
w Malborku Paweł Chodyniak przedstawił 
historię szpitala oraz podziękował i nagro-
dził pracowników Spółki, którzy przyczynili 
się do rozwoju tej placówki i przepracowali 
w malborskim Szpitalu ponad 35 lat.

Spotkanie umilił występ zespołu ta-
necznego „Balbinki” działającego przy 
Centrum Kultury i Edukacji w Malborku.
W godzinach wieczornych odbył się ban-
kiet z okazji Święta Szpitala. Goście i pra-
cownicy bawili się wyśmienicie do białego 
rana.

Bożena Jusko 
Kierownik ds. Pielęgniarstwa 

PCZ Sp. z o.o. Malbork

Szpital Specjalistyczny 
im. J.K. Łukowicza w Chojnicach 

Dnia 18 maja 2018 roku odbyły się XIII ob-
chody Międzynarodowego Dnia Pielęgniar-
ki i Dnia Położnej Szpitala Specjalistyczne-
go im. J.K. Łukowicza w Chojnicach. 
Swoją obecnością podczas uroczystości za-
szczycili nas goście z Gdańska: mgr Anna 
Czarnecka – Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 
mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska – Wi-
ceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku, mgr 
Marzena Olszewska-Fryc – Wiceprzewod-
nicząca ORPiP w Gdańsku oraz Pani Jo-
lanta Stachowicz – kierownik biura OIPiP 

w Gdańsku, Zastępca Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej Pielęgniarek i Po-
łożnych.
W obchodach uczestniczyli również Wi-
cestarosta Powiatu Chojnickiego – Marek 
Szczepański, Przewodniczący Rady Powia-
tu – Robert Skórczewski, zaproszeni goście 
oraz sponsorzy, dzięki którym uroczystość 
mogła się odbyć po raz kolejny. Obecni 
byli także Zastępca Dyrektora ds. Medycz-
nych – Maciej Polasik oraz Przyjaciele 
Pielęgniarek i Położnych: L. Zalewska, 
M. Nieżorawska i J. Windorpski.
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Hasłem tegorocznych ob-
chodów Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki 
było „Budowanie autory-
tetu zawodowego przez 
Pielęgniarkę w miejscu 
pracy”.
Najlepszą Pielęgniarką 
Roku 2017 Szpitala Spe-
cjalistycznego w Chojni-
cach została Pani Daria 
Ginter – Pielęgniarka Od-
działu Kardiologicznego.
Zaszczytny tytuł „Położ-
nej na medal” wojewódz-
twa pomorskiego otrzy-
mała Aleksandra Stasiń-
ska – Położna Oddziałowa 
Oddziału Ginekologiczno-
-Położniczego (pion po-
łożniczy).
Upominki otrzymały także 
dwie pielęgniarki Oddzia-
łu Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii, które re-
prezentowały nasz szpital 
na szczeblu wojewódzkim 
w konkursie „Pielęgniarka 
Roku 2017”: Pani Daria 
Jeszka oraz Pani Sylwia 
Durajewska.

Wyróżnienie w posta-
ci „Złotego Czepka” 
otrzymali: 
1. Teresa Pozorska – 

Oddział Ginekolo-
giczno-Położniczy

2. Magdalena Kiedro-
wicz – Oddział Chi-
rurgii Ogólnej
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3. Barbara Trapp – Oddział Pediatryczny
4. Lilianna Filasek – Oddział Otolaryn-

gologiczny
5. Andrzej Piotrowski – Oddział Chirur-

gii Ogólnej

„Dyplomy Uznania” otrzymały: Alicja 
Malinowska – Oddział Okulistyczny, An-
gelika Grzelak – Oddział Chirurgii Ogól-
nej, Anna Szymczyk – Oddział Chorób 
Wewnętrznych o profilu Choroby Płuc, 
Grażyna Trzebiatowska – Oddział Neona-
tologiczny, Magdalena Smaglińska – Od-
dział Ginekologiczno-Położniczy, Ewa 
Damaszke – Oddział Pediatryczny, Jolanta 
Muzolf – Oddział Chorób Wewnętrznych 
o profilu Choroby Płuc.

Nagrody za jakość świadczonej opieki 
oraz usługi na rzecz pacjenta otrzymały 
następujące komórki: Oddział Chirurgii 
Ogólnej – odcinek A, Oddział Otolaryn-
gologiczny, Oddział Neonatologiczny oraz 
Centralna Sterylizacja.
Obchody Dnia Pielęgniarki i Położnej 
uświetniły występy artystyczne przygo-
towane przez uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego im. gen. Władysława Andersa 
w Chojnicach.

Uroczystość była okazją do złożenia po-
dziękowań Pielęgniarkom, Położnym 

W dniu 22 maja w Areszcie Śledczym 
w Gdańsku oraz innych współpracujących 
w okręgu wręczone zostały wyróżnienia 
„Złoty Czepek” i „Dyplomy Uznania”. Dy-
rekcja podkreśliła niezwykle istotną rolę, 
jaką profesjonalnie pełnią Pielęgniarki. 

Szacunek i uznanie oraz współpraca są nie-
zwykle ważne w tak trudnych warunkach 
pracy – podkreśliła Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku. Serdeczne gratulacje! 

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 

i Pielęgniarzom – zgranemu zespołowi 
ambitnych i koleżeńskich osób – oraz prze-
kazania wyrazów szacunku i uznania dla 
wykonywanej pracy.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy zo-
stali zaproszeni na wspólny poczęstunek.
Gorąco i serdecznie dziękuję Wszystkim, 
którzy przybyli na naszą uroczystość. 
Szczególne podziękowania kieruję do Pań: 
Marzeny Parzątka-Lipińskiej oraz Elżbie-
ty Szamockiej za wspólne przygotowanie 
oraz poprowadzenie uroczystości.

Areszt Śledczy w Gdańsku 

Osobom wyróżnionym składam ser-
deczne gratulacje oraz życzę, aby praca 
zawodowa przynosiła jak najwięcej sa-
tysfakcji i zadowolenia, a sprawy oso-
biste układały się zgodnie z marzeniami 
i oczekiwaniami.
Wszystkim Pielęgniarkom, Położnym, 
Pielęgniarzom dziękuję za to, że nadal 
pracują w swoim zawodzie. Dziękuję za 
to, że nadal pracujecie w naszym szpitalu.

Ewa Wodzikowska
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza 
w Chojnicach
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Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne w Gdańsku 

W majowe przedpołudnie 23.05.2018 r. w Uni-
wersyteckim Centrum Klinicznym w Gdań-
sku odbyła się uroczystość związana z obcho-
dami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Dnia Położnej. Po raz kolejny obchody tego 
święta odbyły się na terenie naszego szpitala 
i połączone były z uhonorowaniem wybranych 
pielęgniarek i położnych, wręczeniem odznak 
,,Złoty Czepek” i ,,Dyplomów Uznania”. 
 
,,Złote Czepki” otrzymały:
1. Pielęgniarka P. Życzkowska Elżbieta – 

Kl. Alergologii i Pneumonologii 
2. Pielęgniarka Rojek Anna – Kl. Chir.

Ogólnej Endokrynologicznej i Trans-
plantacyjnej

3. Pielęgniarka Pelzner Beata – Kl. Okulistyki 
4. Pielęgniarka Kwiatosz Krystyna – Kli-

niczny Oddział Ratunkowy
5. Pielęgniarka Fiedrychowicz Justyna – 

Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
6. Pielęgniarka Surus Krystyna Monika – 

Kl. Pediatrii, Hematologii, Onkologii
7. Pielęgniarka Wróblewska Joanna – Kli-

niczne Centrum Kardiologii
8. Pielęgniarka Dimke Bożena, – Kl. En-

dokrynologii i Chorób Wewnętrznych
9. Pielęgniarka Rompa-Bonszkowska Iwo-

na – Blok Operacyjny Szpital „Kliniczna”
10. Pielęgniarka Gałecka Renata – Blok 

Operacyjny, Centrum Medycyny Inwa-
zyjnej

11. Pielęgniarka Karlińska Małgorzata – Kl. 
Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu

12. Pielęgniarka Stawicka Marta – Kl. Neo-
natologii

13. Położna Kordalska Grażyna Maria – Kl. 
Ginekologii, Ginekologii Onkologicz-
nej i Endokrynologii Ginekologicznej

14. Położna Marszałek Małgorzata – Kl. 
Położnictwa

15. Położna Butkiewicz Dorota – Kl. Po-
łożnictwa, Sala Porodowa

16. Pielęgniarka Czaplińska Regina – Kl. 
Dermatologii

17. Pielęgniarka Baranowska Dorota – Blok 
Operacyjny Centrum Medycyny Inwa-
zyjnej

18. Pielęgniarka Bachorska Ewa – Kl. Kar-
diochirurgii i Chirurgii Naczyniowej

19. Pielęgniarka Dorota Pelczar – Zespół 
Pielęgniarek Epidemiologicznych 

20. Pielęgniarka Joanna Cydejko – Zakład 
Radiologii

21. Położna Rudnicka Kamila – Kl. Neona-
tologii 

22. Położna Jakubiak Marta – Kl. Neonatologii

„Dyplomy Uznania” otrzymały:
1. Pielęgniarka Czerwionka Irena – Kl. 

Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci 
i Młodzieży

2. Pielęgniarka Kerczuk Mirosława – Kl. 
Alergologii i Pneumonologii

3. Pielęgniarka Gąsiorowska Danuta – Za-
kład Radiologii

4. Pielęgniarka Konkol Grażyna – Kl. 
Okulistyki
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5. Pielęgniarka Chamier-Ciemińska Bożena 
– Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii

6. Pielęgniarka Lipińska Justyna – Klinicz-
ny Oddział Ratunkowy

7. Pielęgniarka Wierzbicka Małgorzata – Kl. 
Pediatrii Diabetologii i Endokrynologii 

8. Pielęgniarka Mikołajska Dorota – Kl. 
Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzo-
nych Serca

9. Pielęgniarka Stobińska Małgorzata – Kl. 
Onkologii i Radioterapii

10. Pielęgniarka Bielawska Małgorzata – 
Kl. Pediatrii, Hematologii, Onkologii

11. Pielęgniarka Parol Agnieszka – Klinicz-
ne Centrum Kardiologii 

12. Pielęgniarka Bonderek Wiesława – Kl. 
Chir. Ogólnej, Endokrynologii i Trans-
plantologii

13. Pielęgniarka Czeberkus Justyna – Blok 
Operacyjny Centrum Medycyny Inwa-
zyjnej 

14. Pielęgniarka Rutowicz Ewa – Kl. Chir. 
Onkologicznej

15. Położna Kujawińska Barbara – Kl. Po-
łożnictwa

16. Położna Koszela Beata – Kl. Położnictwa
17. Położna Malinowska Edyta – Kl. Położ-

nictwa
18. Położna Izydorek Mirosława – Kl. Po-

łożnictwa
19. Położna Jereczek Danuta – Kl. Położnictwa
20. Położna Stefanowska Magdalena – Kl. 

Położnictwa
21. Pielęgniarka Gryckiewicz Anetta Joanna 

– Kl. Neonatologii
22. Pielęgniarka Jaworska-Piór Aleksandra 

Joanna – Kl. Neonatologii
23. Pielęgniarka Mierzejewska Magdalena – 

Kl. Ginekologii, Ginekologii Onkologicz-
nej i Endokrynologii Ginekologicznej. 

Naszą uroczystość zaszczycili: Rektor Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego Profesor 
Marcin Gruchała, Dyrektor Naczelny Uni-
wersyteckiego Centrum Klinicznego Jakub 
Kraszewski, Dyrektor ds. Lecznictwa Tomasz 
Stefaniak, Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych mgr Anna Czarnec-
ka, Wiceprzewodnicząca ORPiP mgr Ma-
rzena Olszewska-Fryc, Wiceprzewodnicząca 
ORPiP mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska, 
Przełożona Pielęgniarek i Położnych mgr 
Anastassia Kalogridou-Błajet, Przewodni-
cząca Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych mgr Aldona Rogala, a także Pan 
Profesor Radosław Owczuk – Kierownik 
Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
Profesor Zbigniew Śledziński – Ordynator 
Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicz-
nej i Transplantacyjnej oraz Pielęgniarki/
Położne Oddziałowe i Koordynujące uhono-
rowanych Klinik, dumne z faktu wyróżnienia 
swoich koleżanek. 
Honory gospodyni spotkania pełniła Z-ca Dy-
rektora Naczelnego ds. Pielęgniarstwa/Naczel-
na Pielęgniarka UCK mgr Anna Lignowska.
Tegoroczna uroczystość przebiegała w at-
mosferze wspomnienia Naszej wspaniałej 
koleżanki Elżbiety Kowiel – Położnej Od-
działowej Kliniki Położnictwa, która przed-
wcześnie odeszła od Nas. Kilka wspaniałych 
słów wygłosiła pani Anastasia Kalogridou-
-Błajet, wzruszenie, łzy w oczach koleżanek, 
ujmująca chwila ciszy jako wyraz zadumy 
nad tym co w życiu ważne… i Hymn Pie-
lęgniarski odegrany na pożegnanie Elżbiety 
– tak rozpoczęliśmy Naszą uroczystość. 
Wszyscy Nasi wspaniali Goście zabierali 
głos składając zespołom pielęgniarek i po-
łożnych gratulacje, doceniając wkład pracy, 
snując refleksje i wspominając różne zawo-
dowe drogi, nie tylko swoje własne.



52 Biuletyn Informacyjny  nr 5-6/2018 53

Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka ura-
czyła nas prezentacją związaną z Między-
narodowym Dniem Pielęgniarki obchodzo-
nym 12 maja i Narodowym Dniem Położ-
nej obchodzonym 8 maja. Nasze wspaniałe 
prekursorki zawodu: Florence Nightingale 
walcząca o poprawę warunków sanitarnych, 
higienę rąk i wiele innych ważnych aspek-
tów, Stanisława Leszczyńska niezłomna 
położna i 3000 narodzin w czasach zagłady 
w obozie Auschwitz, zabiegająca aby ro-
dzące kobiety otoczyć możliwe najlepszą 
opieką, Alina Pienkowska wspierająca po-
stęp w Pielęgniarstwie i naszych ustawach, 
dumna z bycia pielęgniarką, drobna delikat-
na nieustraszona kobieta.
Słowa, które zapadły mi najbardziej w serce 
to: „Dzisiejsze Wyróżnienia i Odznaczenia 
są najcenniejszymi, gdyż przyznane zostały 

za działalność na rzecz Drugiego Człowieka 
– Czas poświęcony Drugiemu Człowiekowi 
Nigdy nie jest czasem straconym…”
Była to bardzo wzruszająca uroczystość 
pełna serdecznych życzeń, uśmiechu, ko-
lorowych kwiatów, drobnych upominków. 
Na zakończenie uroczystości Przedstawi-
cielki Samorządu Pielęgniarek i Położnych 
otrzymały od społeczności Pielęgniarek 
i Położnych UCK dekoracje kwiatowe wraz 
z podziękowaniami za wkład pracy na rzecz 
Pielęgniarstwa i Położnictwa w regionie 
i w kraju oraz życzenia wytrwałości w dąże-
niu do obranego celu. 
Zorganizowane spotkanie było okazją do 
wspólnej refleksji i rozmów. 

 mgr Anna Lignowska
Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Pielęgniarstwa 

Naczelna Pielęgniarka UCK
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Urząd Marszałkowski
w Gdańsku 

Decyzją ORPiP w Gdańsku już kolej-
ny raz przyznano i uroczyście wręczono 
„Złote Czepki” oraz „Dyplomy Uznania” 
za wzorową pracę w Ochronie Zdrowia. 
Obszar działalności OIPiP w Gdańsku jest 
olbrzymi, gdyż rozciąga się od Chojnic, 
przez Kościerzynę, Trójmiasto po sam Hel. 

Zrzeszamy ponad 12 tysięcy Pielęgniarek, 
Pielęgniarzy i Położnych dlatego uroczy-
stości z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej odbywają się 
wg życzenia zarówno u Państwa na miej-
scu w Zakładach Pracy, czyli Placówkach 
Medycznych wraz z lokalnymi Władzami, 
jak i dla chętnych, którzy zgłosili taką chęć 
– w Sali Okrągłej w Urzędzie Marszałkow-
skim w Gdańsku. Najważniejszy jest fakt, 
że dostojne profesje zostały dostojnie wy-
różnione, podkreślone i docenione. Bardzo 
często Pracodawcy poza uściskiem dłoni, 
kwiatami i dobrym słowem uznania wzbo-

W dniu 25 maja 2018 r. w Urzędzie 
Marszałkowskim w Gdańsku wręczono 
odznaczenia ORPiP w Gdańsku „Złote 
Czepki” i „Dyplomy Uznania” za 
wzorową pracę w ochronie zdrowia 
pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym 
województwa pomorskiego.
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gacili te wyróżnienia dodatkiem finanso-
wym, za co bardzo dziękujemy i gratulu-
jemy! 

Przewodnicząca Anna Czarnecka w pre-
zentacji podkreśliła, że Pielęgniarki i Po-
łożne są z nami od narodzin na zawsze… 
do ostatniego oddechu, a potem wspierają 
jeszcze naszych najbliższych. To samo pod-
kreślili Marszałek oraz Prezydent Gdańska 
– składając ogrom życzeń i podziękowań 
za naszą pracę. Podkreślono również, że 
nasz profesjonalizm charakteryzuje się usta-
wicznie pogłębianą wiedzą oraz wyjątkowo 
dobrym sercem i serdecznością wobec Dru-
giego Człowieka. Za to wszystko właśnie 
moc podziękowań złożyła Przedstawicielka 
Pacjentów – Pani Urszula, której wystąpie-
nie bardzo nas wszystkich wzruszyło. Pani 
Ula niezwykle emocjonalnie wskazała, że 
każdy nasz gest: uśmiech, dotyk dłoni i sło-
wa wsparcia to jest niezwykła moc, któ-

ra wzmacnia leczenie oraz pielęgnowanie 
i czyni Świat Pacjenta lepszym i łatwiej-
szym „do zniesienia”.

Następnie wręczono „Złote Czepki” w tym 
JEDEN HONOROWY i „Dyplomy Uznania” 
– wspaniałym Osobom, które poprzez co-
dzienny trud walczą o nasze zdrowie i życie. 
Pielęgniarstwo to jest potęga, delikatność 
i ogromna siła w jednym! Każdego dnia 
dzieją się dramaty, bo takimi są utrata zdro-
wia lub pełnosprawności etc., a my – w Ze-
społach Interdyscyplinarnych 24h/dobę, 7 dni 
w tygodniu – niesiemy wymierną POMOC. 
Przewodnicząca cytując słowa Jana Pawła II 
podkreśliła, iż: „Niewiele zawodów ma tak 
oczywisty cel pracy jak zawód pielęgniar-
ki, położnej. To zawody szczególne, które 
mają głęboki sens filozoficzny, społeczny 
i moralny.”

„Honorowy Czepek” otrzymała Pani 
Helena Murawska, która przez wiele lat 
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pracując w Szpitalu Akademii Medycznej 
w Gdańsku z prof. Mirosławą Narkiewicz 
brała udział we współpracy z fundacją ho-
lenderską, dzięki której wspaniale rozwinę-
ła się Klinika Kardiochirurgii, a my pielę-
gniarki – miałyśmy wspaniały sprzęt me-
dyczny do pracy na rzecz Pacjentów. Dziś 
pomimo emerytury Pani Helena nadal jest 
bardzo aktywna i pomaga Osobom, które 
bardzo tej pomocy potrzebują – a szczegól-

nie Pielęgniarkom i Położnym. Dziękuje-
my i gratulujemy – podkreśliła Przewodni-
cząca Anna Czarnecka.

Wszystkim dziś wyróżnionym należą 
się ogromnie ważne i wartościowe słowa 
uznania oraz podziękowania za codzienny 
trud, wiedzę i serce! To Wy jesteście Bo-
haterami tego Święta, a dziełem Waszej 
działalności to mógł być lub będzie – każdy 
z nas… czyli Pacjent! DZIĘKUJEMY!

Życzę uatrakcyjnienia wykonywania 
naszych zawodów w Polsce, podwyżek 
wynagrodzenia oraz prawidłowych warun-
ków pracy, czyli takich, aby móc ją wyko-
nywać nie w biegu i nie w pojedynkę.

CZYLI Z NALEŻYTĄ STARANNO-
ŚCIĄ – powiedziała na zakończenie Prze-
wodnicząca.

Samo się to nie zrobi! Samorząd Za-
wodowy i OZZPiP pracują nad tym bar-
dzo intensywnie i uwierzcie, że z potężną 
determinacją! – podkreśliła Przewodni-
cząca. Przewodnicząca OZZPiP Regionu 
Pomorskiego Krystyna Dębkowska rów-
nież to podkreśliła.

Dlatego na zakończenie, podkreślając 
rolę współpracy, która nadal trwa z Pierw-
szą Przewodniczącą Władysławą Muraw-
ską (pomoc legislacyjna) oraz ze Związka-
mi Zawodowymi Pielęgniarek i Położnych, 
Anna Czarnecka wręczyła Paniom w imie-
niu ORPiP w Gdańsku kosze kwiatów w ra-
mach podziękowań i wzajemnego szacun-
ku. JEDNOŚĆ BUDUJE I DAJE WYNIKI!

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe 
MSWiA w Sopocie 

Wyróżnienia „Złote Czepki” 
i „Dyplomy Uznania” wręczono 

Pielęgniarkom SP ZOZ Sanatorium 
Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie 

– GRATULACJE!
W malowniczym Sopocie w Sanatorium 

Uzdrowiskowym MSWiA w dniu 21 maja zo-
stały wręczone wspaniałe wyróżnienia Wspa-
niałym Pielęgniarkom. Dyrekcja podkreśliła, 
iż praca Pań jest tak wzorcowa, że de facto 
każda zasługuje na WYRÓŻNIENIE. W sa-
natorium jest wiele czynności pielęgniarskich, 
których profesjonalna realizacja jest niezbęd-

na do realizacji świadczeń. Wiedza, uśmiech 
i serdeczność oraz praca zespołowa to klucz 
do sukcesu i atmosfery, jaką zachęca do sie-
bie SANATORIUM MSWiA W SOPOCIE. 
Ostatnio na emeryturę odeszło wiele Pań Pie-
lęgniarek, lecz już starający się Pracodawca, 
niczym magnes, przyciąga do siebie…

Dziś był dzień na chwilę dla SIEBIE, 
wzajemne GRATULACJE i salwy 

RADOŚCI…

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku



62 Biuletyn Informacyjny  nr 5-6/2018 63

Szpital Specjalistyczny 
w Prabutach

W dniu 3 czerwca 2018 roku podczas Dni 
Prabut odbyły się obchody Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, 
których organizatorami byli:
• Szpital Specjalistyczny w Prabutach 

Sp. z o.o.,
• Przychodnia Lekarska ,,Jasień’’ w Pra-

butach Sp. z o.o.,
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-

nej ,,Medicus’’ w Prabutach.
Na uroczystość przybyło wielu znamieni-
tych gości: Leszek Czarnobay – Senator, 
Paweł Orłowski – Członek Zarządu Woje-
wództwa Pomorskiego, Marzena Mrozek 
– Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego, Łukasz Szeliga – Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej, Jerzy Śnieg 
– Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyń-
skiego, Marek Szulc – Burmistrz Miasta 
i Gminy Prabuty, Piotr Janiewicz – Prze-
wodniczący Rady Miasta i Gminy Prabuty, 
Krzysztof Papis – Dyrektor Prabuckiego 
Centrum Kultury i Sportu. 
Z ogromną przyjemnością gościliśmy 
przedstawicieli Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych: Annę Czarnecką – 
Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku, Marzenę 
Olszewską-Fryc – Wiceprzewodniczącą 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, Ewę Bogdańską-Bóll – Skarb-
nika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku. Jednak najważniejszymi 
gośćmi były pielęgniarki i położne.

Nasi goście złożyli życzenia i gratulacje pie-
lęgniarkom i położnym z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.
Tradycyjnie wręczono wyróżnienia samo-
rządowe. 
„Złote Czepki” za działalność na rzecz sa-
morządu pielęgniarek i położnych otrzy-
mało pięć pielęgniarek, natomiast „Dyplo-
my Uznania” otrzymało sześć pielęgniarek.

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 zawodo-
wej w systemie opieki zdrowotnej, która co-
dziennie, nieprzerwanie udziela świadczeń 
zdrowotnych, gwarantując dostępność i bez-
pieczeństwo systemu opieki zdrowotnej.
Pielęgniarki i położne realizują potrzeby 
zdrowotne społeczeństwa we wszystkich 
obszarach i na różnych etapach życia czło-
wieka.
Nasza trudna i odpowiedzialna praca ma 
fundamentalne znaczenie i stanowi nie-
odzowny element procesu pielęgnowania 
i leczenia.
Serdecznie gratuluję wyróżnień wszystkim 
tegorocznym laureatkom.
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W tym szczególnym dniu nie zapomnie-
liśmy o naszych pacjentach. W ramach 
programu ,,Pomorskie dla zdrowia 2018’’ 
przeprowadziliśmy akcję profilaktyczną, 
którą zorganizowali Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego oraz Szpital 
Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. Dla 
mieszkańców Prabut i okolic oraz uczest-
ników III Prabuckiej Senioriady oferowali-
śmy bezpłatne konsultacje lekarzy specjali-

stów, m. in. konsultacje pulmonologiczne, 
onkologiczne, dermatologiczne, naukę 
prawidłowego oddychania oraz porady 
rehabilitacyjne. Personel medyczny prze-
prowadzał badania spirometryczne, bada-
nia samokontroli piersi, pomiary ciśnienia 
tętniczego, tętna, saturacji, BMI, a także 
badanie poziomu cholesterolu we krwi. 
Dla osób zainteresowanych prowadziliśmy 
edukację zdrowotną w chorobach skóry, 
płuc, cukrzycy i nadciśnieniu tętniczym. 
Przeprowadziliśmy prawie dwa tysiące 
badań i konsultacji. Dziękuję serdecznie 
całemu zespołowi Spółki, pracownikom 
Urzędu Marszałkowskiego, pacjentom i za-
praszam w przyszłym roku.

Grażyna Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.

115 Szpital Wojskowy 
z Przychodnią SPZOZ 

Decyzją ORPiP w Gdańsku już kolejny 
raz przyznano i uroczyście wręczono Pie-
lęgniarkom „Złote Czepki” oraz „Dyplomy 
Uznania” za wzorową pracę w Ochronie 
Zdrowia w 115 Szpitalu Wojskowym z Przy-
chodnią SPZOZ. Równocześnie wręczone 
zostały także Dyplomy przyznane przez Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej, które rów-
nież doceniło profesjonalną pracę naszych 
Koleżanek w trosce o życie i zdrowie na-

szych PACJENTÓW. Misja Szpitala brzmi: 
„TWOJE ŻYCIE i ZDROWIE MORZEM 
NASZYCH MOŻLIWOŚCI” – i jest realizo-
wana z dużym zaangażowaniem. Okres letni 
to szczególnie intensywny czas pracy, gdyż 
PÓŁWYSEP WYPEŁNIA SIĘ PO BRZEGI 
TURYSTAMI. Przewodnicząca podkreśliła, 
iż trzeba mieć wybitnie wielką cierpliwość 
i siły, by sprostać nadchodzącym dodatko-
wym zadaniom… Dyrekcja Szpitala podzię-
kowała za trud codziennej pracy, podkreśla-
jąc jednocześnie, iż bez Pielęgniarek – nic 
nie mogłoby się tu zadziać! „Dziękujemy, że 
Jesteście i za to, co robicie!” –  wybrzmiało.

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Na Helu w 115 Szpitalu Wojskowym 
z Przychodnią SPZOZ w dniu 29 maja 
2018 r. wręczono pielęgniarkom odzna-
czenia ORPiP w Gdańsku „Złote Czep-
ki” i „Dyplomy Uznania” za wzorową 
pracę w Ochronie Zdrowia.



Szpitale Tczewskie 
W dniu 17 maja 2018 r. zostały wręczone „Złote Czepki” w Szpitalach Tczewskich SA.

Osobom wyróżnionym/odznaczonym bardzo serdecznie GRATULUJEMY oraz 
DZIĘKUJEMY ZA TRUD, WIEDZĘ I SERCE WKŁADANE CODZIENNIE 

W DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA ORAZ 
PROFESJONALNEJ POMOCY NASZYM PODOPIECZNYM.


